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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

แนวปฏิบติัการรบัเร่ืองร้องเรียน 
 

1. นิยาม 
 

“เอก็โก”  หมายถงึ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

“กลุ่มเอก็โก” 

 

หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย การร่วมค้า และ

บรษิทัร่วม 
 

“บริษทัย่อย” หมายถึง กิจการที่เอ็กโกมีอํานาจควบคุมทัง้ที่อยู่ ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 
 

“การร่วมค้า” หมายถงึ กจิการที่เอ็กโกหรอืบรษิทัย่อยมอีํานาจควบคุมร่วม โดยขึ้นอยู่กบั

สิทธิและภาระผูกพนัตามสญัญาของผู้เข้าร่วมการงานมากกว่าโครงสร้าง

รูปแบบทางกฎหมาย เงนิลงทุนในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการ

แสดงงบการเงนิรวม 
 

“บริษทัร่วม” หมายถึง กิจการที่เอ็กโกหรอืบรษิัทย่อยมอีิทธิพลอย่างมนีัยสําคญั แต่ไม่มี

อํานาจควบคุมหรอือํานาจควบคุมร่วม เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรู้โดยใช้วธิี

สว่นไดเ้สยีในการแสดงงบการเงนิรวม 
 

“บุคลากร” หมายถงึ กรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั 

และลูกจา้งทุกประเภท ทีป่ฏบิตังิานในฐานะบุคลากรของกลุ่มเอก็โก 
 

 

2. กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน 
 

2.1 การลงทะเบียนรบัเร่ืองร้องเรียน 

เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรยีนสง่เรื่องใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเพือ่ลงทะเบยีนรบัเรื่อง

ร้องเรยีน โดยการดําเนินการต่อไปหลงัจากน้ีจนเสร็จสิ้นกระบวนการให้ใช้เลขทะเบียนของเรื่อง
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รอ้งเรยีนดงักล่าวแทนการกล่าวถงึผูร้อ้งเรยีนและเรื่องรอ้งเรยีน เพือ่คุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง 
 

2.2 การพิจารณาเบือ้งต้น 

ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น ไม่ว่าการแจ้งเรื่องร้องเรียนนัน้ม ี

การระบุชื่อผู้ร้องเรยีนหรอืไม่มกีารระบุชื่อผู้ร้องเรยีน (บตัรสนเท่ห์) และดําเนินการตามข้อใดข้อ

หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นบุคลากรของเอก็โกหรือบริษทัย่อย  

ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในทําขอ้เสนอแนะแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานกรรมการ หรอื

ประธานกรรมการอสิระ (แลว้แต่กรณี) ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1.1 ไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีนเน่ืองจาก 

(1) เป็นขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ม่มคีวามชดัเจน ไม่มพียานหลกัฐานเพยีงพอ หรอืไม่มมีูล

ที่อาจจะสืบสวนต่อไปได้ ทัง้น้ี หากผู้ร้องเรียนมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม

สามารถเสนอเรื่องรอ้งเรยีนอกีครัง้หน่ึงได ้

(2) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูม้อีํานาจตามตารางอํานาจดําเนินการ

ได้รับไว้พิจารณาดําเนินการแล้วหรือมีมติตัดสินเด็ดขาดแล้ว และไม่มี

พยานหลกัฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสําคญัเพิม่เตมิ รวมถงึเรื่องที่มกีารฟ้องร้อง

เป็นคดอียู่ในศาล หรอืทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแลว้ 

2.2.1.2 ใหส้บืสวนต่อโดยคณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ เพือ่ดาํเนินการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตามที่

กําหนดไวใ้นขอ้ 2.3.1 – 2.3.2 
 

2.2.2 กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน (คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเก่ียวข้องกบั

การดาํเนินธรุกิจของเอก็โกหรือบริษทัย่อย)  

ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในส่งเรื่องใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน

ขอ้ 2.3.3 
 

2.3 การสืบสวนข้อเทจ็จริง 

2.3.1 กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นบุคคลากรทัว่ไป 

(1) ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนําเสนอเรื่องร้องเรียนพร้อมทัง้ความเห็นแก่กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่เพื่อพจิารณาแต่งตัง้คณะสบืสวนข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรยีน และ

รายงานผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ทราบ  
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(2) ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งการรบัเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน รวมทัง้แจ้งเลข

ทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการตดิตามความคบืหน้า ทัง้น้ีหากพจิารณาแลว้

เห็นควรไม่รบัเรื่องร้องเรียน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดต่อกลบัไปยงัผู้ร้องเรียน

พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

(3) ให้คณะสืบสวนข้อเท็จจริงทําการสืบสวน สรุปผล และทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรการแกไ้ขผลกระทบของเรื่องรอ้งเรยีนนัน้และมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุซ้ํา

อกี รวมถงึบทลงโทษแก่บุคลากรทีก่ระทําผดิ โดยต้องดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 

1 เดอืนหลงัได้รบัเรื่องร้องเรยีน หรอืภายในระยะเวลาที่อาจมกีารขยายออกไปอีก

เป็นคราวๆ คราวละไม่เกนิ 1 เดอืน 

(4) ใหค้ณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสบืสวน มาตรการแก้ไขและป้องกนั รวมถงึ

บทลงโทษแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่เพื่อพิจารณา พร้อมทัง้รายงานแก่ผู้รบัเรื่อง

รอ้งเรยีนและฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ทราบ 
 

2.3.2 กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือผู้ใต้บงัคบับญัชาสาย

ตรงของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(1) ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนําเสนอเรื่องร้องเรียนพร้อมทัง้ความเห็นแก่ประธาน

กรรมการหรือประธานกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้คณะ

สบืสวนขอ้เทจ็จรงิตามเรื่องรอ้งเรยีน  

(2) ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งการรบัเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน รวมทัง้แจ้งเลข

ทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการตดิตามความคบืหน้า ทัง้น้ีหากพจิารณาแลว้

เห็นควรไม่รบัเรื่องร้องเรียน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดต่อกลบัไปยงัผู้ร้องเรียน

พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

(3) ให้คณะสืบสวนข้อเท็จจริงทําการสืบสวน สรุปผล และทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรการแกไ้ขผลกระทบของเรื่องรอ้งเรยีนนัน้และมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุซ้ํา

อกี รวมถงึบทลงโทษแก่บุคลากรทีก่ระทําผดิ โดยต้องดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 

1 เดอืนหลงัได้รบัเรื่องร้องเรยีน หรอืภายในระยะเวลาที่อาจมกีารขยายออกไปอีก

เป็นคราวๆ คราวละไม่เกนิ 1 เดอืน  

(4) ใหค้ณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสบืสวน มาตรการแก้ไขและป้องกนั รวมถงึ

บทลงโทษแก่ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการอิสระเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้

รายงานแก่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ทราบ   
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2.3.3 กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน (คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเก่ียวข้องกบั

การดาํเนินธรุกิจของเอก็โกหรือบริษทัย่อย)  

(1) ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนในเบื้องตน้และทําขอ้เสนอแนะว่าควร

รบัเรื่องร้องเรยีนไว้หรอืไม่ (นําหลกัเกณฑ์ตามข้อ 2.2.1.1 มาใช้โดยอนุโลม) และ

นําเสนอเรื่องร้องเรยีนพร้อมทัง้ความเห็นแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่เพื่อพิจารณา

แต่งตัง้หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิดําเนินการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป และรายงาน

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ทราบ  

(2) ใหห้น่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิแจ้งการรบัเรื่องรอ้งเรยีนแก่ผู้รอ้งเรยีน รวมทัง้แจ้ง

เลขทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพื่อใชใ้นการตดิตามความคบืหน้า ทัง้น้ีหากพจิารณา

แลว้เหน็ควรไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีน ใหห้น่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิตดิต่อกลบัไปยงัผู้

รอ้งเรยีนพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

(3) ใหห้น่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิทําการสบืสวน สรุปผล และทาํขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั

มาตรการแก้ไขผลกระทบของเรื่องรอ้งเรยีนนัน้และมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุซ้ํา

อกี รวมถงึแนวทางการจดัการผู้มสี่วนได้เสยีอื่นที่กระทําผดินัน้ โดยต้องดําเนินการ

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดอืนหลงัไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืภายในระยะเวลาทีอ่าจมกีาร

ขยายออกไปอกีเป็นคราวๆ คราวละไม่เกนิ 1 เดอืน 

(4) ให้หน่วยงานผู้สืบสวนข้อเท็จจริงแจ้งผลการสืบสวน มาตรการแก้ไขและป้องกัน 

รวมถึงแนวทางการจดัการผู้มสี่วนได้เสยีอื่นที่กระทําผดิแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่

เพื่อพจิารณา พร้อมทัง้รายงานแก่ผู้รบัเรื่องร้องเรยีนและฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อ

ทราบ 
 

2.4 การแจ้งผลการสืบสวนแก่ผู้ร้องเรียน 

ใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน/หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิแจง้ผลการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและมาตรการ

แก้ไขแก่ผู้ร้องเรยีนโดยเรว็ที่สุดเท่าที่สามารถกระทําได้ หากการสบืสวนข้อเท็จจรงิไม่แล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่กําหนด ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน/หน่วยงานผู้สบืสวนข้อเท็จจรงิแจ้งแก่ผู้ร้องเรยีน

ทราบเมื่อมคีวามคบืหน้า 
 

2.5 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทัรวบรวมขอ้มูลและนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบเพือ่เปิดเผยใน

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี  
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ทัง้น้ี หากบุคลากรทีม่หีน้าทีใ่นกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน มสีว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ขดักนักบั

เรื่องรอ้งเรยีนใดๆ ใหบุ้คลากรผูน้ัน้งดการดําเนินการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน และแจง้ผูม้อีํานาจแต่งตัง้คณะ

สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ/หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ผูอ้ ื่นดําเนินการแทน และหากเป็น

กรณีที่ผู้ถูกร้องเรยีนอยู่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ฝ่ายเลขานุการบรษิทัทําหน้าที่ดําเนินการหลงัจาก

ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนแทนฝ่ายตรวจสอบภายในจนเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 

3. การแต่งตัง้คณะสืบสวนข้อเทจ็จริงหรือหน่วยงานผู้สืบสวนข้อเทจ็จริง 

 

ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานกรรมการ หรอืประธานกรรมการอิสระเป็นผู้พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ 

คณะสบืสวนข้อเท็จจรงิหรอืหน่วยงานผู้สบืสวนข้อเท็จจรงิ เพื่อทําหน้าที่รวบรวมพยานหลกัฐาน เรยีก

บุคคลผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็เกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนมาใหป้ากคํา สบืสวน สรุปผล ทาํขอ้เสนอแนะ

เกี่ยวกบัมาตรการแก้ไขผลกระทบของเรื่องรอ้งเรยีน มาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุซ้ําอกี และบทลงโทษ

หรอืแนวทางการจดัการผูท้ีก่ระทาํผดิ รวมถงึดําเนินการอื่นใดดว้ยความละเอยีดรอบคอบและเป็นธรรมกบั

ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  
  

โดยแนวทางการแต่งตัง้คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิควรประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อย 3 คน หรอืขึ้นอยู่กบั

ดุลพนิิจของผูม้อีํานาจแต่งตัง้คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ดงัน้ี 

(1) ประธานคณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิซึง่แต่งตัง้จากบุคลากรทีม่รีะดบัสงูกว่าผูถู้กรอ้งเรยีน 2 ระดบั เวน้แต่

กรณีทีผู่ถู้กรอ้งเรยีนเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืกรรมการบรษิทั ให้

แต่งตัง้ประธานคณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิจากบุคลากรทีม่รีะดบัสงูกว่าผูถู้กรอ้งเรยีน 1 ระดบั 

(2) ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืตวัแทนจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(3) ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย หรอืตวัแทนจากฝ่ายกฎหมายทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(4) บุคคลอื่นทีป่ระธานคณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิเหน็สมควร  
 

ทัง้น้ี ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้บังคับบัญชาของโครงการที่ผู้ถูกร้องเรียนมีส่วน

เกี่ยวขอ้งจะไม่อยู่ในคณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ แต่จะต้องใหค้วามร่วมมอืกบัการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตามที่ถูก

รอ้งขอ 
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4. การให้ความคุ้มครองผูร้้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

เอ็กโกจะให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรยีน และผู้ที่ให้ความ

ร่วมมอืในการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ดงัน้ี 

(1) เกบ็รกัษาขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้มลูการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้

ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มคีวามจําเป็นในการดําเนินการตามนโยบายน้ี หรอืการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย บุคลากรผู้ใดจงใจนําขอ้มูลออกไปเปิดเผยจะได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยและ/หรอื

ไดร้บัโทษตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) ไม่ใหม้กีารกระทําใดๆ อนัเป็นการตอบโต้บุคลากรทีร่อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการสบืสวน

ขอ้เทจ็จรงิ เช่น การเปลี่ยนแปลงลกัษณะงานหรอืสถานทีท่ํางาน การลดขัน้ การพกังาน การข่มขู่

รบกวนการปฏบิตังิาน การเลกิจา้ง รวมทัง้การกระทาํอื่นใดทีไ่ม่เป็นธรรม และจะดาํเนินการทางวนิัย

ต่อบุคลากรทีไ่ดก้ระทาํการตอบโตด้งักล่าว  

(3) ปกป้องผู้ถูกร้องเรยีนที่ยงัไม่ได้รบัการพสิูจน์ว่ามคีวามผดิ โดยกระบวนการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิจะ

ดําเนินการอย่างเป็นธรรม ใหโ้อกาสผูถู้กรอ้งเรยีนในการชี้แจงขอ้เทจ็จรงิก่อนพจิารณาตดัสนิเรื่อง

ร้องเรยีนนัน้ รวมทัง้ให้ผู้ถูกร้องเรยีนรบัทราบผลการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิด้วย ทัง้น้ี ผู้ถูกร้องเรยีนมี

สทิธอิุทธรณ์โทษทางวนิัยตามระเบยีบ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบั

การบรหิารงานบุคคล 

 

5. การพิจารณาบทลงโทษ 
 

หากผลการสบืสวนพบว่าบุคลากรของเอก็โกหรอืบรษิทัย่อยผูถู้กรอ้งเรยีนมคีวามผดิจรงิ  ใหค้ณะสบืสวน

ขอ้เทจ็จรงิทําขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบับทลงโทษแก่บุคลากรทีก่ระทําผดิ รวมทัง้ตวัการ ผูใ้ช ้และผูส้นับสนุน

การกระทําผดิดงักล่าว โดยสอดคล้องกบัระเบียบ บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ว่าด้วยข้อบงัคบั

เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล และนําเสนอแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานกรรมการ หรอืประธาน

กรรมการอสิระ เพื่อหารอืร่วมกบัผู้มอีํานาจตามตารางอํานาจดําเนินการของบรษิัทและพิจารณาแนว

ทางการลงโทษดงักล่าว  
 

หากผลการสบืสวนพบว่าผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โกทีถู่กรอ้งเรยีนมี

ความผดิจรงิ ใหห้น่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิทําขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการจดัการผูม้สี่วนได้เสยี

อื่นทีก่ระทาํผดินัน้ ตามขอบเขตทีส่ามารถกระทาํได ้และนําเสนอแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพือ่พจิารณา 
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ทัง้น้ี ผูร้อ้งเรยีนทีเ่จตนารอ้งเรยีนดว้ยขอ้กล่าวหาอนัเป็นเทจ็ ไม่มมีูลความจรงิ หรอืมเีจตนาไม่สุจรติต่อผู้

ถูกร้องเรยีนหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีน จะไม่ได้รบัความคุ้มครองภายใต้มาตรการน้ี และจะ

ไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยหรอืถูกดําเนินคดตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

จงึประกาศมาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 

ทัง้น้ีใหม้ผีลบงัคบัใชว้นัที ่25 พฤศจกิายน 2564 

ประกาศ ณ วนัที ่     พฤศจกิายน 2564 

(นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

26
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แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ฝตน.ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

กจญ. แต่งตัง้ 

คณะสบืสวนฯ  

คณะสบืสวนฯ ทําการสบืสวนและ 

ทําขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการแกไ้ข

ป้องกนัและบทลงโทษแก่ผูก้ระทําผดิ 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการอสิระ

แต่งตัง้คณะสบืสวนฯ 

คณะสบืสวนฯ ทําการสบืสวนและ 

ทําขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการแกไ้ข

ป้องกนัและบทลงโทษแก่ผูก้ระทําผดิ 

คณะสบืสวนฯ รายงานแกป่ระธานกรรมการ/

ประธานกรรมการอิสระ เพื่อพจิารณา และ

รายงานแก่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและฝตน. เพื่อทราบ 

ฝตน. แจง้ผลแก่ผูร้อ้งเรยีน 

ฝลษ. รวบรวมขอ้มลูเพื่อเปิดเผยในรายงานประจาํปี  

ไม่รบั
เรื่องไว้

พจิารณา 

ไม่มมีลู 

กรณีท่ีผู้ถกูร้องเรียนเป็นกรรมการ/กจญ./

ผู้ใต้บงัคบับญัชาสายตรงของกจญ. 

กรณีผู้ถกูร้องเรียน 

เป็นบุคลากรทัว่ไป 

ฝตน.ยนืยนั 

การรบัเรื่องแก่ผูร้อ้งเรยีน 

ฝตน.ยนืยนั 

การรบัเรื่องแก่ผูร้อ้งเรยีน 

คณะสบืสวนฯ รายงานแกก่จญ. 

เพื่อพจิารณา และรายงานแก่ 

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและฝตน. เพือ่ทราบ 

หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิทําการสบืสวน

และทําขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการแกไ้ข

ป้องกนัและแนวทางจดัการผูก้ระทําผดิ 

กจญ. แต่งตัง้ 

หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิรายงานแกก่จญ. 
เพื่อพจิารณา และรายงานแก ่

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและฝตน. เพื่อทราบ 

หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิยนืยนั 

การรบัเรื่องแก่ผูร้อ้งเรยีน 

ฝตน.ส่งเรือ่งให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

มมีลู 

กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

ไม่มมีลู 

มมีลู 

ไม่มมีลู 

มมีลู 

ไม่รบั
เรื่องไว้

พจิารณา 

หน่วยงานผูส้บืสวนขอ้เทจ็จรงิแจง้ 

ผลแก่ผูร้อ้งเรยีน 

หมายเหตุ: 

ฝตน. หมายถงึ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กจญ. หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝลษ. หมายถงึ ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

คณะสบืสวนฯ หมายถงึ คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

ฝตน. 
นําเสนอเรื่องรอ้งเรยีน 

และขอ้เสนอแนะแก่ 

ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการอิสระ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
พจิารณาเบือ้งตน้และนําเสนอเรือ่ง

รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะแก ่

กจญ. 

ฝตน. 
พจิารณาเบือ้งตน้ 

ฝตน. 
 นําเสนอเรื่องรอ้งเรยีน 

และขอ้เสนอแนะแก ่

กจญ. 

ฝตน.แจง้

กลบัไปยงั 

ผูร้อ้งเรยีน 

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งแจง้

กลบัไปยงั 

ผูร้อ้งเรยีน 
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