กระบวนการสําหรับการร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ของลูกค้า
ลูกค้ามีสิทธิที่จะร้องเรี ยนต่อทาง โมเสค (MOSAIC)
1. หากท่านไม่พอใจกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่หรื อบริ การที่ท่านได้รับ
ควรพยายามแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นก่อน
2. หากท่านรู ้สึกไม่ปลอดภัยหรื อรู ้สึกอึดอัดที่จะพูดคุยกับจ้าหน้าที่ท่านนั้นโดยตรง
ท่านสามารถที่จะขอพบกับหัวหน้าหรื อผูอ้ าํ นวยการของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้
3. หากท่านไม่พอใจกับการดําเนิ นการในข้อที่ 1 หรื อ 2
ข้างต้นท่านอาจเขียนจดหมายถึงผูจ้ ดั การอาวุโสหรื อผูอ้ าํ นวยการเกี่ยวกับปั ญหาหรื อข้อกังวลของท่านได้
4. หากท่านเลือกที่จะเขียนจดหมาย จดหมายนั้นจะต้องประกอบไปด้วย:
ก. เรื่ องที่ท่านกําลังไม่พอใจ (ตัวอย่างเช่น ท่านไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ของโมเสค
ท่านไม่ชอบการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิต่อท่านเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้บริ การกับท่าน
ท่านรู้สึกเหมือนว่าเจ้าหน้าที่มีการแบ่งแยกหรื อต่อต้านท่าน
ท่านไม่พอใจการบริ การที่ได้รับการให้บริ การใช้เวลานานเกินไป
ข. ระบุวนั ที่ที่เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้น
ค. ท่านต้องการให้โมเสค ดําเนิ นการอย่างไร
ง. ข้อมูลอื่นๆที่ท่านคิดว่าสําคัญ
5.

ท่านสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือท่านในการเขียนจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษได้

6.

ท่านต้องส่ งจดหมายฉบับนั้นเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาของท่านเองกับผูจ้ ดั การอาวุโสภายใน 1
เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ นั ขึ้น

7.

ผูจ้ ดั การอาวุโสจะขอพบท่านภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับดังกล่าวนั้นผูจ้ ดั การอาวุโสจะพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านและแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเ
ป็ นไปได้

8.

ผูจ้ ดั การอาวุโสจะส่ งจดหมายถึงท่านภายใน 7 วันหลังจากการพบกัน
ซึ่ งจดหมายฉบับนี้ จะสรุ ปการพูดคุยกันและแจ้งให้ท่านทราบว่าทางโมเสคจะดําเนิ นการหรื อไม่ดาํ เนิ นการอย่างไร

9.

หากท่านไม่พอใจกับผลของการตอบกลับท่านสามารถส่ งจดหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมไปยังผูอ้ าํ นวยการโดยท่านต้อ
งส่งจดหมายฉบับนี้ให้กบั ผูอ้ าํ นวยการภายใน 7 วันหลังจากการตอบกลับของผูจ้ ดการอาวุโส

10. ผูอ้ าํ นวยการจะขอพบท่านภายใน 7 วัน หลังจากได้รับจดหมายของท่าน
ผูอ้ าํ นวยการจะพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่อาจเป็ นไปได้
11. ผูอ้ าํ นวยการจะส่ งจดหมายถึงท่านภายใน 7 วันหลังจากการพบกัน
ซึ่ งจดหมายฉบับนี้ จะสรุ ปจากการพูดคุยและแจ้งให้ท่านทราบว่าทางโมเสคจะดําเนิ นการหรื อไม่ดาํ เนิ นการอย่างไร
มีต่อในหน้ าถัดไป
Policy: SC – 2: Client Complaints and Grievances [Thai]
Original Date: August 11, 2009
Review Date: July 4, 2014
Page 1 of 2

กระบวนการสําหรับการร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ของลูกค้า
ลูกค้ามีสิทธิที่จะร้องเรี ยนต่อทาง โมเสค (MOSAIC). ต่อ..........
12. หากท่านไม่พอใจกับผลการตอบกลับ
ท่านสามารถส่งจดหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไปยังผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารโดย
ท่านจะต้องส่ งจดหมายฉบับนี้ให้กบั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารภายใน 7 วัน หลังจากการตอบกลับจากผูอ้ าํ นวยการ
13. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารจะขอพบท่านภายใน 7 วัน หลังจากการได้รับจดหมายของท่าน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารจะพูดคุยกับท่าน เกี่ยวกับข้อกังวลของท่านและแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเป็ นไปได้
14. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารจะส่ งจดหมายถึงท่านภายใน 7 วันหลังจากการพบกัน
ซึ่ งจดหมายฉบับนี้ จะสรุ ปการพูดคุยและแจ้งให้ท่านทราบว่าทางโมเสคจะดําเนิ นการหรื อไม่ดาํ เนิ นการอย่างไร
15. หากท่านไม่พอใจกับผลการตอบกลับจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร ท่านสามารถส่ งจดหมายของท่านถึงประธานคณะกรรมการ
ของกลุ่มผูอ้ าํ นวยการซึ่ งท่านจะต้องส่ งจดหมายฉบับนี้ภายใน 7 วันของหลังจากการตอบกลับจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
16. คณะกรรมการกลุ่มผูอ้ าํ นวยการจะส่งจดหมายตอบกลับถึงท่านเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านภายใน 14วัน ซึ่งจะเป็ นการตัดสิ นใจ
ขั้นสุ ดท้ายของโมเสค
17. โมเสคจะไม่หยุดหรื อจํากัดการบริ การกับท่านในช่วงระหว่างการดําเนิ นการ นอกจากจะมีพฤติกรรมใดที่ทาํ อาจก่อให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยอันเนื่ องมาจากการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่กบั ท่าน

ลูกค้ามีสิทธิร้องเรี ยนต่อหน่วยงานภายนอก
1.

เมื่อกระบวนการร้องเรี ยนหรื อร้ องทุกข์เสร็ จสมบูรณ์แล้วหรื ออาจจะยังอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการ
ลูกค้าสามารถติดต่อกับหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ
ในการติดตามเรื่ อง(หน่ วยงานดังกล่าวมีตามรายชื่ อต่อไปนี้ (รายชื่ อนี้ ยงั มีไม่ครบสมบูรณ์):
ก) การรวมกลุ่มสิ ทธิ มนุษยชนของมณฑลบริ ติชโคลัมเบีย:
www.bchrcoalition.org

โทรศัพท์: 604-689-8474

ข) สํานักงานไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ของมณฑลบริ ติชโคลัมเบีย:
www.ombudsman.bc.ca
โทรศัพท์: 1-800-567-3247
ค) สํานักงานผูแ้ ทนเด็กและเยาวชน:
www.rcybc.ca/

โทรศัพท์: 1-800-476-3933

ง) สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลและความเป็ นส่ วนบุคคลของมณฑลบริ ติชโคลัมเบีย:
www.oipc.bc.ca
โทรศัพท์: 250-387-5629
จ) สํานักงานที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย:
www.lss.bc.ca

โทรศัพท์: 604-601-6000

ฉ) สํานักงานส่ งเสริ มธุรกิจที่เป็ นเลิศ
www.mainlandbc.bbb.org

โทรศัพท์: 604-682-2711
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