เรื่อง การรองเรียน การรับขอเสนอแนะและของลูกคาและพนักงาน
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหเกิดความเรียบรอยภายใน
ธนาคารรวมถึงมีการกํากั บดูแลกิจการที่ดี (Good Governce) ธนาคารจึงกําหนดใหมีการรับขอรองเรียน
และขอเสนอแนะของประชาชนผูใชบริการ และพนักงานอีกทั้งเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ กค.0205.4/ว341 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ จึงใหยกเลิกคําสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห
ที่ 299/2551 เรื่อง การรองเรียน การรับขอเสนอแนะของลูกคาและพนักงานธนาคาร ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ
2551 แลวให ใช คําสั่ง ธนาคารฉบับนี้แ ทน โดยมีหลั กเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติเ กี่ยวกับการรับเรื่อง
รองเรียนและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1 ผูประสงคจะรองเรียนหรือมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับธนาคาร ใหแจงเปนลายลักษณอักษร
โดยระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยูที่ติดตอ หรือหมายเลขโทรศัพท หรือ E-mail Address ที่สามารถติดตอได
โดยชัดเจนไปที่กรรมการผูจัดการ หรือศูนยรับเรื่องรองเรียน ฝายลูกคาสัมพันธ ผานชองทางตางๆของธนาคาร
เชน ตู ปณ.70 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321 ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 02-645-9000, เว็บไซต
ธนาคาร www.ghbank.co.th,Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห หรือหากฝาย/สํานัก/สาขาใดไดรับหนังสือ
รองเรียน ใหสงหนังสือไปที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน ฝายลูกคาสัมพันธโดยเร็ว ดังนี้
1.1 การร องเรี ย นที่ ทํ าเป น ลายลั กษณอัก ษร และตอ งระบุชื่ อ-นามสกุล ของผูร องเรีย น และที่อ ยู
ที่ติดตอได หรือ หมายเลขโทรศัพท หรือ E-mail Address ที่สามารถติดตอได พรอมรายละเอียดเหตุการณ
เรื่องที่ประสงคจะรองเรียน
1.2 การร อ งเรี ย นที่ ไ ม ร ะบุ ชื่ อ หรื อ ชื่ อ จริ ง ของผู ร อ งเรี ย น ในหลั ก การธนาคารจะไม รั บ พิ จ ารณา
แต ธ นาคารจะพิ จ ารณาเฉพาะรายที่ ร ะบุ ห ลั ก ฐาน กรณี แ วดล อ มปรากฏชั ด แจ ง ตลอดจนชี้ พ ยาน
บุคคลที่แนนอนเทานั้น
สวนที่1
เรือ่ ง การรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการและนโยบายของธนาคาร
รวมทั้งขอเสนอแนะในการใหบริการ
2.กรณีมีผูรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการและนโยบายของธนาคาร รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ใหบริการ ใหฝายลูกคาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ โดยประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดที่
เกี่ยวของใหตรวจสอบขอรองเรียน และแจงผลใหผูรองเรียนทราบ เพื่อสรุปผลและขอเสนอแนะนําเสนอตอ
กรรมการผูจัดการ
สวนที่ 2

เรื่อง การรองเรียนเกี่ยวกับการไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ฯลฯ
3 กรณีมีผูรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่ อ นชั้ น เลื่ อ นตํ า แหน ง ฯลฯ ให ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบและดํ า เนิ น การตรวจสอบหา
ขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของ และสรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ
ตอกรรมการผูจัดการ
สวนที่ 3
เรื่อง การรองเรียนกลาวโทษพนักงานวากระทําผิดวินัย
หรือกรณีที่ลูกคารองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
4 กรณีมีผูรองเรียนกลาวโทษพนักงานวากระทําผิดวินัย หรือกรณีที่ลูกคารองเรียนวาไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหฝายตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบ โดยอาจสงใหหนวยงานตนสังกัดที่
เกี่ ยวข องตรวจสอบข อรองเรี ยนหรื อดํ าเนิน การตรวจสอบ สืบสวนโดยฝายตรวจสอบ แลวแตกรณีเ พื่อหา
ขอเท็จจริงเบื้องตนแลวรายงานผลการดําเนินการใหกรรมการผูจัดการเพื่อพิจารณาสั่งการ
สวนที่ 4
เรื่อง การรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหฝายงานตนสังกัดที่รับเรื่องรองเรียน หรือฝายงานที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ฝายงานนั้นๆ ไดรับเรื่องรองเรียนแลวรายงานผลการ
พิ จ ารณาให ก รรมการผู จั ด การเพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การ และรายงานการพิ จ ารณาต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบทันที ทั้งนี้ ใหสําเนาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและคําสั่งการใหฝายตรวจสอบ
ทราบดวย
6 ในกรณีกรรมการผูจัดการเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลใหยุติเรื่องได ถาปรากฏความจริงวาเปนกรณี
ความผิดทางกฎหมายใหดําเนินคดีทางอาญา ถาปรากฏความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัยใหดําเนินการตั้ง
กรรมการสอบสวน
กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามี
หลักฐานควรเชื่อไดวา ขอกลาวหามีมูลและมีเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร หรือทําใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน แมผลการตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิดอาจพิจารณา

ปรับยายพนักงานที่เกี่ยวของ ไปดํารงตําแหนงอื่นเปนการชั่วคราว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบปองกันการ
กระทําที่อาจมีผลตอการตรวจสอบโดยเร็ว
กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามี
หลักฐานควรเชื่อไดวา ขอกลาวหามีมูลและมีเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร หรือทําใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน อันสามารถสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหดําเนินการทางวินัยตอ
พนักงานที่เกี่ยวของอยางเด็ดขาดโดยเร็ว แลวใหรายงานกรรมการผูจัดการและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง เพื่อทราบความคืบหนาและเรงรัดการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาสั่งให
พนักงานผูนั้นพักงานไดตามความจําเปนและเหมาะสม หากขอเท็จจริงมีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหฝาย/สํานักที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดําเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามกฎระเบียบและของบังคับ
ของธนาคารตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความ
สนใจของประชาชนและมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
7. เมื่อไดดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนแลวเสร็จ ใหฝาย/สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการทําหนังสือแจง
ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ และในกรณีที่มีการรองเรียนผานหนวยงานภายนอก เชน สํานักพระราชวัง
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน ใหฝาย/สํานักที่
รับผิดชอบแจงผลการดําเนินการพรอมขอเท็จจริงใหฝายลูกคาสัมพันธดําเนินการทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหหนวยงานดังกลาวทราบดวย
8. ขอรองเรียนใหถือเปนความลับของธนาคาร และใหธนาคารตองใหความคุมครองแกผูรองเรียน
พยาน พนักงานผูสืบสวนขอเท็จจริง ผูใหขอมูล หรือผูสงมอบเอกสารหลักฐาน มิใหถูกกลั่นแกลงหรือขมขูจากผู
ที่เกี่ยวของ ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียน และใหความชวยเหลือในการประกันตัว หรือขอความรวมมือ หรือ
ประสานงานกับพนักงานสอบสวนหรือสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อแกตางในกรณีที่ถูกกลาวหา และถูกฟองรอง
ดําเนินคดีแพงหรือคดีอาญาสําหรับการใหความคุมครอง ใหเปนไปตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของธนาคาร
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวามีการจงใจใหขอมูลเพื่อใสรายหรือบิดเบือนขอมูล เพื่อใหมีการดําเนินการที่
เปนผลรายตอบุคคลอื่น ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกลาวอยางเด็ดขาดดวย
9 ผูรองเรียน พยาน พนักงานผูสืบสวนขอเท็จจริง ผูใหขอมูล หรือผูสงมอบเอกสารหลักฐานสามารถ
รองขอความเปนธรรมต อกรรมการผู จัดการหรือคณะกรรมการธนาคาร เมื่อถู กกลั่น แกลงจากการสืบสวน
ขอเท็จจริงดังกลาว
10 ในการดําเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง หากเจาหนาที่ผูสืบสวนไดกระทํา
ละเมิดต อพนั กงานผู ถูกกล าวโทษ หรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดัง กลาวเกิดขึ้น จากการกระทํา

ในหนาที่แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ธนาคารตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสียหาย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง ให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ในกรณี ที่ มี
การรองเรี ยน หรือมี การเสนอแนะใดๆ เกี่ ยวกั บการปฏิ บัติง านตามแต กรณี และผูที่ดูแลรับผิดชอบงานใน
เรื่องดังกลาวเห็นวาสมควรจะมีการวางแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
หรือตอการให บริการแกลู กค า ใหเ สนอความเห็น แนวทางการปฏิบัติง านตอกรรมการผูจัดการเพื่อกําหนด
เปนระเบียบปฏิบัติงานตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

(ลงนาม) พิษณุพร ขาวประเสริฐ
(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)
รองกรรมการผูจัดการ ทําการแทน
กรรมการผูจัดการ

