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1.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี (Good Corporate Governance) ประกำศ
เรื่ อ ง จรรยำบรรณของธนำคำรอิ ส ลำมแห่ ง ประเทศไทย และระเบี ย บธนำคำรอิ ส ลำมแห่ ง ประเทศไทย
ฉบับที่ 21 ว่ำด้ วย กำรรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง พ.ศ. 2558 ตำมข้ อ 8 “ให้ ผ้ จู ดั กำรกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ำรเกี่ ย วกับ กำรปฏิ บัติ ง ำนตำมระเบี ย บนี ”้ โดยมี เ จตนำรมย์ ที่ จ ะให้ ก ำรประกอบธุ ร กิ จ ของธนำคำร
กับผู้ขอใช้ บริ กำรและผู้เกี่ยวข้ องเป็ นไปด้ วยควำมถูกต้ อง ยุติธรรม โปร่ งใส น่ำเชื่อถือ และตรวจสอบได้ ทัง้ นี ้
เพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจว่ำบุคลำกรของธนำคำรจะดำเนินงำนภำยใต้ ระเบียบและข้ อบังคับของธนำคำร รวมทัง้
ผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องจะได้ รับควำมคุ้มครองและช่วยเหลือ หำกบุคลำกรของธนำคำรได้ กระทำ
กำรอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรือเกินขอบเขตแห่งอำนำจหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
กำรออกระเบียบปฏิบตั ิงำนฉบับนี ้ เพื่อให้ บุคลำกรของธนำคำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนและ
ข้ อขัดข้ อง/บัตรสนเท่ห์ ได้ เข้ ำใจในรำยละเอียดและเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงถูกต้ องเป็ นมำตรฐำน
เดียวกัน
2.

ขอบเขต
ระเบียบปฏิบ ตั ิง ำนนี ก้ ำหนดขึ ้นเพื่อ ให้ ส่ว นป้อ งกันกำรทุจ ริ ต สำนัก ป้อ งกันกำรทุจ ริต ของธนำคำร
ทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ที่เกี่ยวกับกำรไม่ได้ รับควำมสะดวก หรื อเกิด
ควำมล่ำช้ ำ ในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรต่ำงๆ ของธนำคำรที่ ผ้ ูขอใช้ บริ กำร (ผู้ขอใช้ บริ กำร หรื อ ผู้แทน
ของผู้ขอใช้ บริ กำร หรื อ พนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของธนำคำร) แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อขัดข้ อง เข้ ำมำยังธนำคำร
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ นอกจำกนี ้ยังได้ เพิ่มเติมแนวทำงปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อร้ องเรี ยน ให้ พนักงำนที่
เกี่ยวข้ องในกำรให้ บริ กำรผู้ขอใช้ บริ กำรได้ รับทรำบและปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
ในกรณีพนักงำนหรือลูกจ้ ำงของธนำคำร มีควำมไม่พอใจหรือมีควำมทุกข์อนั เกิดขึ ้นเนื่องจำกกำรทำงำน
ไม่ว่ำเรื่ องสภำพกำรจ้ ำง กำรบังคับบัญชำ กำรสั่งหรื อมอบหมำยงำน ฯลฯ หรื อกรณีอื่นๆ ที่บัญญัติไว้ ตำม
ข้ อบังคับธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8 ว่ำด้ วย กำรทำงำนและสวัสดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ ำง
ธนำคำร พ.ศ. 2551 รวมถึงข้ อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้ องของธนำคำร ให้ ปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับธนำคำรอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย ฉบับที่ 8 ฯ หมวด 8 กำรร้ องทุกข์
3. คานิยาม
“ธนำคำร” หมำยถึง ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
“ผู้จดั กำร” หมำยถึง ผู้จดั กำรธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
“พนักงำน” หมำยถึง ผู้ที่ธนำคำรจ้ ำงไว้ ปฏิบตั ิงำนในลักษณะประจำ และรับเงินเดือนตำมตำแหน่ง
และขันที
้ ่บรรจุ ตำมข้ อบังคับธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 ว่ำด้ วยอัตรำตำแหน่งและเงินเดือน
สำหรับพนักงำน

“ผู้ขอใช้ บริ กำร” หมำยถึง ผู้ขอใช้ บริ กำรที่เป็ นบุคคล หรื อนิติบุคคล ที่มำขอใช้ บริ กำร หรื อทำธุรกรรม
ด้ ำนต่ำงๆ ของธนำคำร
“หน่วยงำนผู้รับเรื่ อง” หมำยถึง หน่วยงำนธนำคำรที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องจำกผู้ร้องเรี ยน
/ผู้แจ้ งข้ อขัดข้ องโดยตรง ได้ แก่ สำขำ สำนัก สำนักงำนเขต หน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นต้ น รวมทัง้ หน่วยงำนและ
ผู้บริหำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกธนำคำร ให้ เป็ นผู้รับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
“หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ” หมำยถึง หน่วยงำนธนำคำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริกำรของธนำคำรหรื อเป็ น
ผู้ที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์และบริ กำรของธนำคำร ซึ่งเป็ นต้ นเหตุของเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง และหรื อ
เกี่ยวข้ องกับเหตุกำรณ์ที่มีผ้ รู ้ องเรียนและผู้แจ้ งข้ อขัดข้ อง
“เรื่องร้ องเรียน” หมำยถึง เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ บริ กำรของธนำคำรที่ผ้ รู ้ องเรี ยนและผู้แจ้ ง ข้ อขัดข้ อง
แจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเกี่ยวกับปั ญหำ และควำมไม่พึงพอใจในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ กำรของธนำคำร รวมทัง้
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ กำรทุ จ ริ ต กระท ำผิ ด กฎหมำยและกฎข้ อ บัง คับ ทำงกำร โดยผู้ร้ องเรี ย นลงนำมหรื อแจ้ ง
ชื่อ-นำมสกุล เพื่อแสดงตัวผู้ร้องเรี ยนชัดเจน และกรณีที่ผ้ ูร้องเรี ยนไม่แสดงตัวตนชัดเจน ให้ แจ้ งชื่อ -นำมสกุล
เช่น กำรแจ้ งทำงโทรศัพท์ ส่งข้ อควำมทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
“ข้ อ ขัด ข้ อ ง” หมำยถึ ง เรื่ อ งที่ แ จ้ ง เกี่ ย วกับ ปั ญ หำหรื อ ควำมไม่ ส ะดวกหรื อ มี ข้ อ ขัด ข้ อ งในกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของธนำคำร กำรขอควำมช่ว ยเหลือจำกธนำคำร โดยต้ องกำรให้ ธนำคำรดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ ไข หรื อหำข้ อยุติในปั ญหำดังกล่ำวที่ เกิดขึน้ โดยผู้แจ้ งข้ อขัดข้ องลงนำมหรื อแจ้ งชื่อ-นำมสกุล เพื่อ
แสดงตัวผู้แจ้ งข้ อขัดข้ องชัดเจน
“บัตรสนเท่ห์” หมำยถึง เอกสำรหรื อจดหมำยฟ้องกล่ำวโทษผู้อื่นโดยมิได้ ลงชื่อ หรื อไม่ได้ ลงชื่อจริ งของ
ผู้เขียนหรื อใช้ ชื่อบุคคลอื่นเพื่อส่งข้ อควำมต่อให้ บุคคลอื่นใด ไม่ว่ำจะเป็ นในลักษณะเอกสำรหรื อจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องปรำกฏหลักฐำน สำมำรถเชื่อได้ ว่ำมีกำรกระทำควำมผิด
“ผู้ร้องเรี ยน” หมำยถึง ผู้ขอใช้ บริ กำร หรื อผู้แทนของผู้ขอใช้ บริ กำรที่แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนในกำรใช้ บริ กำร
ผ่ำนหน่วยงำนธนำคำร และหรือหน่วยงำนภำยนอก
“ผู้ถกู ร้ องเรียน” หมำยถึง พนักงำน หรือตัวแทนของธนำคำร หรือหน่วยงำนของธนำคำร ที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรให้ บริ กำรของธนำคำร หรื อเป็ นผู้ที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์และบริ กำรของธนำคำร ซึ่งเป็ นสำเหตุของเรื่ อง
ร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
“ผู้แจ้ งข้ อขัดข้ อง” หมำยถึง ผู้ขอใช้ บริกำร หรือผู้แทนของผู้ขอใช้ บริกำรที่แจ้ งข้ อขัดข้ องในกำรใช้ บริ กำร
ผ่ำนหน่วยงำนธนำคำร และหรือหน่วยงำนภำยนอกโดยไม่มีเจตนำแจ้ งเรื่ องร้ องเรียนแต่อย่ำงใด
“ส่วนป้องกันกำรทุจริต” หมำยถึง ส่วนป้องกันกำรทุจริต สังกัดสำนักป้องกันกำรทุจริต
ของ
ธนำคำรทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรแจ้ งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อ
ร่ ว มหำรื อ กับ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ องในกำรด ำเนิ น กำรและบริ ห ำรจัด กำรให้ ไ ด้ ข้ อยุ ติ ข องเรื่ อ งร้ องเรี ย น
และข้ อขัดข้ อง รวมถึงรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ ผ้ บู ริหำรของธนำคำรทรำบ

4.

ช่ องทางการรับเรื่องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง
4.1 ตู้รับข้ อร้ องเรียนและข้ อขัดข้ องประจำสำนักงำนใหญ่
4.2 จดหมำย
4.3 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
4.4 หนังสือจำกหน่วยงำนภำครัฐที่กำกับดูแลธนำคำร หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็ นต้ น
4.5 ข้ อควำมที่ ป รำกฏในสื่ อสำรมวลชน เช่ น หนัง สือพิม พ์ ซึ่ง สำมำรถตรวจสอบแหล่ง ที่ ม ำและ
ข้ อเท็จจริงจำกผู้ร้องเรียนได้
4.6 ส่วนงำนที่รับผิดชอบด้ ำน Call center
4.7 ระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้ องทุกข์ (Web Portal) ของสำนักนำยกรัฐมนตรี
4.8 บันทึกผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของธนำคำร (E-Complaint) หรื อเฟสบุ๊ค (Facebook)
ของธนำคำร
4.9 ร้ องเรียนด้ วยตนเอง
4.10 ช่องทำงอื่นๆ

5.

ประเภทเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
5.1 คุณภำพกำรให้ บริ กำร เช่น ควำมล่ำช้ ำในกำรให้ บริ กำร ข้ อมูลไม่ถูกต้ อง อันเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนเกิด
ควำมเสี ยหำย กำรให้ บริ กำรที่ ไ ม่ เป็ นธรรม หรื อไม่ เป็ นมำตรฐำนเดี ยวกั น หรื อเลื อกปฏิ บัติ
กำรเพิกเฉย ละเว้ น หรื อหลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนโดยตรง
5.2 ข้ อมูลเครดิต/ประวัติกำรผ่อนชำระสินเชื่อของผู้ขอใช้ บริกำรธนำคำร
5.3 พนักงำนทุจริตทุกรูปแบบ หรือกำรเรียกรับผลประโยชน์ในกำรให้ บริกำร
5.4 ผลิตภัณฑ์/บริ กำร/โปรโมชัน่ เช่น กำรให้ บริ กำรที่ไม่เป็ นไปตำมกำรโฆษณำ หรือกำรประชำสัมพันธ์ ใน
ทุกช่องทำงกำรสื่อสำรของธนำคำรตำมที่ได้ กำหนดไว้
5.5 เงื่อนไขกำรชำระหนี ้/กำรปรับปรุงโครงสร้ ำงหนี ้
5.6 อื่นๆ ตำมที่ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต มีควำมเห็นว่ำส่งผลกระทบต่อชื่ อเสียงและกำรดำเนินงำนของ
ธนำคำร

6.

การระบุข้อมูลในการส่ งเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง
6.1 ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือ E-mail Address
6.2 ข้ อเท็จ จริ ง ของเรื่ องร้ องเรี ย นและข้ อขัด ข้ อง ได้ แก่ วัน เดือน ปี สถำนที่ บุคคลที่เกี่ ย วข้ อ ง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้น
6.3 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง (ถ้ ำมี)

7.

หลักเกณฑ์ การรับฟั งบัตรสนเท่ ห์
บัตรสนเท่ห์ที่ธนำคำรจะได้ รับไว้ พิจำรณำดำเนินกำร ต้ องมีข้อมูลเพียงพอชี ้ชัดว่ำมีกำรกระทำควำมผิด
เกิ ด ขึ น้ ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ที่ จ ะเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ มี ก ำรกลั่ น แกล้ งกั น ได้
โดยมีหลักเกณฑ์กำรรับฟั งบัตรสนเท่ห์ ดังนี ้
7.1 ระบุหลักฐำนกรณีแวดล้ อมปรำกฏชัดแจ้ ง พยำนเอกสำร และพยำนวัตถุ
7.2 ระบุชี ้พยำนบุคคลแน่นอน
7.3 หำกไม่เข้ ำเงื่อนไขตำมข้ อ 7.1 และ 7.2 ส่วนป้องกันกำรทุจริต จะยุติกำรดำเนินกำรทันที
8.

หน้ าที่ความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติงาน
8.1 หน่วยงำนผู้รับเรื่อง
เมื่อได้ รับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง จำกผู้ร้องเรียน ในกรณีที่หน่วยงำนไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำได้
ให้ นำส่งไปยังส่วนป้องกันกำรทุจริต ทันที
8.2 ส่วนบริหำร Call Center
เมื่อมีกำรแจ้ งเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง ผ่ำนช่องทำง Call Center
(1) ส่วนบริ หำร Call Center มีหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลลงในระบบ CRM-Customer Support กรณี
เป็ นเรื่ องข้ อขัดข้ อง ให้ บนั ทึกข้ อมูล หมวดข้ อเสนอแนะ กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยน ให้ บนั ทึก
ข้ อมูล หมวดเรื่องร้ องเรียน
(2) ส่วนบริหำร Call Center จะต้ องนำส่งเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ องพร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ำมี) ไปยังส่วนป้องกันกำรทุจริ ต โดยบันทึกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ ม Google Sheet
ที่ส่วนป้องกันกำรทุจริ ตแชร์ ข้อมูลให้ ส่วนบริ หำร Call Center ให้ แล้ วเสร็จภำยใน 1 วันทำ
กำรนับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่อง
(3) เมื่อบันทึกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ ม Google Sheet เรียบร้ อยแล้ ว ส่วนบริหำร Call
Center จะต้ องบันทึกเวลำที่ได้ นำส่งเรื่องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องให้ แก่สว่ นป้องกันกำร
ทุจริต แล้ วลงในระบบ CRM-Customer Support ในกำรปิ ดเคสทันที

8.3 ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
เมื่อมีกำรแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องเกี่ยวกับข้ อมูลเครดิต/ประวัติกำรผ่อนชำระสินเชื่อของ
ผู้ขอใช้ บริกำรธนำคำรผ่ำนช่องทำงส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต หรือรับเรื่องจำกช่องทำงอื่นๆ ให้ ดำเนินกำรดังนี ้
(1) ให้ ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต รับเรื่ องและตรวจสอบเบื ้องต้ นพร้ อมประสำนงำนไปยัง
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุเพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริง
(2) หลังจำกหน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุได้ รับเรื่ องให้ ทำกำรตรวจสอบ หรื อแจ้ งแก้ ไขมำยังส่วน
ประมวลผลข้ อมูลเครดิต ภำยใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเรื่อง
(3) ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต ตรวจสอบและนำเสนอผู้บงั คับบัญชำ เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้
แก้ ไข
(4) หลังจำกแก้ ไขปั ญหำแล้ วให้ จัดทำและนำส่งหนังสือตอบชีแ้ จงให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยนได้ ทรำบ
ภำยใน 30 วัน หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(5) ให้ สว่ นประมวลผลข้ อมูลเครดิต จัดทำสรุปรำยงำนเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ที่ผ่ำนช่องทำง
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต นำส่งส่วนป้องกันกำรทุจริ ต ทุกวันจันทร์ ของสัปดำห์ถดั ไป
(6) ขัน้ ตอนวิธี กำรปฏิบัติง ำนเกี่ ยวกับกำรรั บเรื่ องร้ องเรี ยนข้ อมูลเครดิต ให้ ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่ำด้ วย กำรสนับสนุนข้ อมูลเครดิต
และให้ ถือปฏิบตั ิตำมคู่มือปฏิบตั ิงำน เรื่อง กำรสนับสนุนข้ อมูลเครดิต
8.4 ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต
(1) เมื่อรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง ให้ ทำกำรบันทึกทะเบียนไว้ เป็ นหลักฐำน
(2) รวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ตำมที่ได้ รับผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทังหน่
้ วยงำนภำยใน
ธนำคำรและหน่วยงำนทำงกำรอื่นๆ โดยทำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุและข้ อเท็จจริ งแยก
ตำมประเภทเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง และหน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ
(3) แจ้ งให้ ผ้ ูร้องเรี ยนทรำบในเบื ้องต้ นว่ำธนำคำรได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องและจะ
ดำเนินกำรติดตำมเรื่องที่เกิดขึ ้นโดยเร็ว
(4) นำส่งเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องดังกล่ำว ไปยังหน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุหรื อที่เกี่ยวข้ อง
ภำยใน 1 วันทำกำร นับแต่วนั ที่รับเรื่องร้ องเรียน
(5) ประสำนงำนและติดตำมให้ หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุตอบชี ้แจงสำเหตุ/ข้ อเท็จจริ งและกำร
แก้ ไขเรื่องร้ องเรียนให้ ได้ ข้อยุติตำมเวลำที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9
(6) หำกคำชี ้แจงและกำรแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ไม่สำมำรถได้ ข้อยุติภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ ในข้ อ (5) ให้ หน่วยงำนที่ เป็ นต้ นเหตุให้ รำยงำนไปยังผู้บริ หำรสำยงำนของ
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุเพื่อดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็จมีข้อยุติภำยใน 3 วันทำกำร นับตังแต่
้ วนั ที่
ครบกำหนดในข้ อ (5) ทังนี
้ ้ ให้ หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุแจ้ งกลับมำให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต

ทรำบด้ วย เมื่อเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องใดได้ ข้อยุติแล้ ว ให้ ทำกำรลงทะเบียนและบันทึก
ปิ ดเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องนัน้ กรณีไม่มีข้อยุติ ให้ หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ แจ้ งกลับ
ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต เพื่อนำเสนอผู้จดั กำร เพื่อทรำบและพิจำรณำสัง่ กำรต่อไป
(7) จัด ท ำรำยงำนสรุ ป เรื่ อ งร้ องเรี ย นและข้ อ ขัด ข้ อ ง โดยประมวลผลแยกเป็ น ประเภท
เรื่ องร้ องเรี ยน หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ และช่องทำงที่ได้ รับ นำเสนอให้ ผ้ บู ริ หำรสำยงำน
ที่รับผิดชอบดูแลส่วนป้องกันกำรทุจริต ของธนำคำรทรำบ
(8) หำกเรื่องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง เป็ นเรื่องกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำย ข้ อบังคับ
ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ ของธนำคำร ตลอดจนกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรกระทำ
อั น สงสัย หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ที่ ส่ อ ไปในทำงทุ จ ริ ต หรื อ เป็ น เรื่ อ งกำรเรี ย กรั บ
ผลประโยชน์ของพนักงำนหรื อตัวแทนของธนำคำรจำกกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนหรื อ
ตัวแทนธนำคำร ให้ นำส่งเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องดังกล่ำว ไปยังส่วนสอบสวนกลำง
ทันที
(9) หำกเรื่องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง เป็ นเรื่องกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำย ข้ อบังคับ
ระเบียบ ประกำศ คำสั่งของธนำคำร ตลอดจนกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นกำร
กระทำทัว่ ไปที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน หรือเป็ นกำรกระทำควำมผิดทำงวินยั
(ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตหรื อส่อไปในทำงทุจริต) ให้ นำส่งเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง
ดังกล่ำวไปยังผู้บงั คับบัญชำของหน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ เพื่อดำเนินกำรตำมข้ อบัง คับ
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8 ว่ำด้ วย กำรทำงำนและสวัสดิกำรของพนักงำน
และลูกจ้ ำงธนำคำร พ.ศ. 2551 ให้ แล้ วเสร็จ แล้ วแจ้ งไปยังส่วนป้องกันกำรทุจริต
8.5 หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ
(1) เมื่อได้ รับแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง จำกส่วนป้องกันกำรทุจริ ตหรื อหน่วยงำนอื่นที่รับ
เรื่ องร้ องเรี ยนตำมช่ องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร ให้ ดำเนินกำรตรวจสอบและหำสำเหตุ
ข้ อเท็จจริงทันที และให้ ชี ้แจงถึงสำเหตุ ข้ อเท็จจริงเบื ้องต้ นในส่วนที่เกี่ยวข้ องให้ สว่ นป้องกัน
กำรทุจริ ตทรำบภำยใน 3 วันทำกำร นับตัง้ แต่วันที่ได้ รับเรื่ องติดต่อประสำนงำนไปยัง ผู้
ร้ องเรียนและดำเนินกำรแก้ ไขปัญหำโดยเร็ว
(2) แก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ให้ ได้ ข้อยุติ และรำยงำนต่อผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
จนถึงสำยงำนสูงสุดภำยในเวลำที่กำหนดตำมข้ อ 9 พร้ อมนำส่งรำยงำนเรื่ องร้ องเรี ยนและ
ข้ อขัดข้ อง ที่ได้ แก้ ไขเป็ นข้ อยุติให้ สว่ นป้องกันกำรทุจริ ตเพื่อปิ ดเรื่อง
(3) หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง ให้ ได้ ข้อยุติภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดตำมข้ อ (2) ให้ รำยงำนสำเหตุและปัญหำต่อสำยงำนบังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำ
และดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็จจนได้ ข้อยุติภำยใน 3 วันทำกำร นับตังแต่
้ วนั ที่ครบกำหนดในข้ อ (2)

(4) ให้ จดั ทำและนำส่งหนังสือตอบชี ้แจงให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนและนำส่งสำเนำเรื่ องร้ องเรี ยนพร้ อม
เอกสำรประกอบให้ สว่ นป้องกันกำรทุจริ ตภำยในเวลำที่กำหนดตำมข้ อ 9
9. ระยะเวลาดาเนินการแก้ ไขเรื่องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง และการแจ้ งผลดาเนินการให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน
ทราบ มีดงั นี ้
9.1 เรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องทั่วไป ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรของพนักงำน กำรใช้ ผลิตภัณฑ์ของธนำคำร
เป็ นต้ น กำหนดให้ หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุได้ รับแจ้ ง
9.2 เรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ผ่ำนหน่วยงำนภำยนอก/รำชกำร กำหนดให้ หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ
ดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็จภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุได้ รับแจ้ ง หรื อตำม
กำหนดระยะเวลำที่หน่วยงำนภำยนอก/รำชกำร ได้ กำหนดไว้ ในบันทึกหนังสือที่แจ้ งมำยังธนำคำร
9.3 ให้ หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุปฏิบตั ิตำมกรอบเวลำที่ระบุไว้ ในระเบียบธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 14 ว่ำด้ วย กำรสนับสนุนข้ อมูลเครดิต และตำมคู่มือปฏิบัติงำน เรื่ อง กำรสนับสนุนข้ อมู ล
เครดิต
10. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง ประกอบด้ วย
ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรกำรรับเรื่ องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง และขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ดังนี ้
10.1 หน่วยงำนผู้รับเรื่อง
10.2 ส่วนบริหำร Call Center
10.3 ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
10.4 ส่วนป้องกันกำรทุจริต
10.5 หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ
10.6 กรณีเกิดข้ อร้ องเรียนซ ้ำในประเด็นเดิม

ภาพรวมการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
เริ่มต้ น

1.

ผู้ขอใช้ บริกำรมีเรื่อง
ร้ องเรียนและ
ข้ อขัดข้ อง
ผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

1. ผู้ ขอใช้ บริ ก ำร มี ข้ อร้ องเรี ย นหรื อ ข้ อขั ด ข้ อง
(ข้ อแนะนำ) ในกำรใช้ บริกำรกับธนำคำร
- ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถยื่นข้ อร้ องเรียนผ่ำนช่องทำง
ของธนำคำรได้ ตำมช่องทำงต่ำงๆที่ธนำคำรกำหนด
และได้ ลงประกำศไว้ ที่หน้ ำWebsite ของธนำคำร
http://www.ibank.co.th (กำรรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและ
ข้ อขั ด ข้ องได้ ถู ก ก ำหนดช่ อ งทำงไว้ ในระเบี ย บ
ปฏิบตั ิงำนฯของธนำคำรด้ วยเช่นกัน)

ธนำคำร
รับเรื่องร้ องเรียนหรือ

2.

ข้ อขัดข้ อง
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

ดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ปฏิบตั ิงำน
10.1,10.2,10.3,
10.4, 10.5 แล้ วแต่กรณี

3

รำยงำนคณะอนุกรรมกำร
CG&CSR ทุกไตรมำส

รำยงำนคณะอนุกรรมกำร
MC ทุกเดือน

ส่วนป้องกันกำรทุจริต

ส่วนป้องกันกำรทุจริต

รำยงำนให้ หน่วยงำน
กำกับดูแลธนำคำร หรือ
หน่วยงำนทำงกำรที่
เกี่ยวข้ อง

2. เมื่อหน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนของธนำคำรได้ รับ
เรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อขัดข้ อง จำกผู้ขอใช้ บริ กำรแล้ ว
จะดำเนินกำรเป็ นไปตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนกำร
รับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ องตำมที่ธนำคำรกำหนด
และปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิ ตำม 10.1, 10.2 ,
10.3 , 10.4 , 10.5 แล้ วแต่กรณี
3. เมื่อมีกำรแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อขัดข้ อง แล้ ว
เสร็ จ หรื อมี เรื่ องอยู่ระหว่ำงด ำเนิ นกำร หรื อมี ก ำร
ร้ องเรี ยนซ ้ำในประเด็นเดิมที่ได้ เคยแก้ ไขไปแล้ ว ส่วน
ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต (ส ำนั ก ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ) จะ
รำยงำนให้ คณะอนุกรรมกำรทรำบดังนี ้
-อนุกรรมกำรธรรมำภิบำลและควำมรับผิ ดชอบต่อ
สังคม (CG&CSR) รำยงำนทุกไตรมำส
-อนุกรรมกำรจัดกำร (MC) รำยงำนทุกเดือน หรื อ
เมื่อมีเหตุจำเป็ นเร่งด่วน
-รำยงำนให้ หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลธนำคำร หรื อ
หน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้ องทรำบ ตำมแต่กรณี

10.1 หน่ วยงานผู้รับเรื่ อง
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

เริ่มต้ น
1.

รับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

1. หน่ วยง ำนผู้ รั บเ รื่ อ ง ได้ รั บร้ องเ รี ยนแ ละข้ อขั ด ข้ อง
จำกผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ งข้ อขัดข้ อง

หน่วยงำนผู้รับเรื่อง

2.

2. ในกรณีที่หน่วยงำนผู้รับเรื่ องสำมำรถแก้ ไขปั ญ หำได้ ถือ ว่ ำ
ยุติหำกไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญ หำได้ ให้ นำส่ง เรื่ อ งร้ องเรี ย น
และข้ อขัดข้ องไปยังส่วนป้องกันกำรทุจริตทันที

แก้ ไขปัญหำ
ข้ อร้ องเรียนและ
ขัดขัดข้ อง

แก้ ไขได้

แก้ ไขไม่ได้
นำส่งเรื่องร้ องเรียนและ
ข้ อขัดข้ องให้ ส่วนป้องกันกำร
ทุจริต
หน่วยงำนผู้รับเรื่อง

จบ
.

3.

รับเรื่องร้ องเรียนจำกหน่วยงำน
ผู้รับเรื่อง
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

ตำมขันตอน
้
10.4

3. ส่วนป้องกันกำรทุจริตรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
จำกหน่ ว ยงำนผู้รั บ เรื่ อ ง เพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน 10.4 ต่อไป

10.2 ส่ วนบริหาร Call Center
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

เริ่มต้ น
1.

รับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

1. ส่วนบริ หำร Call Center ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง
จำกผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ งข้ อขัดข้ อง

ส่วนบริหำร Call Center
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
2.

2. บั น ทึ ก ข้ อมู ล รำยละเอี ย ดลงในระบบ CRM - Customer
Support กรณี เ ป็ น เรื่ อ งข้ อ ขัด ข้ อ ง ให้ บัน ทึ ก ข้ อ มูล หมวด
ข้ อเสนอแนะ กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยน ให้ บนั ทึกข้ อมูล หมวด
เรื่องร้ องเรียน

บันทึกข้ อมูลใน
CRM - Customer Support
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
ส่วนบริหำร Call Center

3.

นำส่งเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริต
ส่วนบริหำร Call Center


4.

บันทึกเวลำกำรนำส่งเรื่อง
ร้ องเรียนและข้ อขัดข้ องใน
CRM - Customer Support
ส่วนบริหำร Call Center

จบ

3. ส่วนบริ หำร Call Center บันทึกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ ม
Google Sheet ที่ ส่ ว นป้ อ งกัน กำรทุจ ริ ต แชร์ ข้ อ มูล ให้ ส่ ว น
บริ หำร Call Center ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 1 วันทำกำรนับแต่
วันที่ได้ รับเรื่อง
 ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต ได้ รับเรื่ องจำกส่วนบริ หำร Call

รับเรื่องร้ องเรียนจำก
ส่วนงำน Call Center
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

ตำม
ขันตอน
้
10.4

Center ให้ ด ำเนิ น กำรตำมขั น้ ตอนที่ ก ำหนดไว้ ใน
Work Flow 10.4
4. ส่วนบริ หำร Call Center บันทึกเวลำกำรนำส่งเรื่ องร้ องเรียน
และข้ อขัดข้ องลงในระบบ CRM - Customer Support เพื่อ
ปิ ดเคส

10.3 ส่ วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

เริ่มต้ น
1.

1. ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิตได้ รับเรื่ องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
จำกผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ งขัดข้ อง, ส่วนป้องกันกำรทุจริต (สำนัก
ป้องกันกำรทุจริต), บริษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด ฯลฯ

รับเรื่องร้ องเรียน
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต

2. ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิตดำเนินกำรตรวจสอบเบื ้องต้ นและ
ประสำนงำนไปยั ง หน่ ว ยงำนที่ เ ป็ นต้ นเหตุ เ พื่ อ ตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง

ตรวจสอบเบื ้องต้ น/ประสำนงำน
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

2.

ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต

3.

3. หน่ วยงำนที่ เป็ นต้ นเหตุ ท ำกำรตรวจสอบแจ้ งแก้ ไขมำยั งส่ วน
ประมวลผลข้ อมูลเครดิต ภำยใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเรื่อง

ตรวจสอบ/แจ้ งแก้ ไข
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

4.
.

ตรวจสอบและเสนอแก้ ไข
ต่อผู้บงั คับบัญชำ

.

4. ส่ ว นประมวลผลข้ อมู ล เครดิ ต ตรวจสอบและน ำเสนอ
ผู้บงั คับบัญชำ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้ แก้ ไข

ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต

5.

จัดทำหนังสือตอบชี ้แจงผู้ร้องเรียน
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต

6.

จัดทำสรุปรำยงำนเรื่องร้ องเรียนและ
ข้ อขัดข้ องนำส่งส่วนป้องกันกำรทุจริต
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต

จบ

5. หลังจำกแก้ ไขปั ญหำแล้ วให้ จัดทำและนำส่งหนังสือตอบชีแ้ จง
ให้ แ ก่ ผ้ ูร้ องเรี ย นได้ ท รำบตำมกรอบเวลำที่ ร ะเบี ย บธนำคำร
อิสลำมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่ำด้ วย กำรสนับสนุนข้ อมูล
เครดิ ต และคู่มื อปฏิ บัติ งำน เรื่ อง กำรสนับสนุนข้ อมูลเครดิ ต
กำหนด

6. จัดทำสรุปรำยงำนเรื่ องร้ องเรี ย นและข้ อขัดข้ อง ที่ผ่ำนช่องทำง
ส่วนประมวลผลข้ อมูลเครดิต นำส่งส่วนป้องกันกำรทุจริต
ทุกวันจันทร์ ของสัปดำห์ถดั ไป

10.4 ส่ วนป้ องกันการทุจริต
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

เริ่มต้ น
1. ส่ ว นป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ได้ รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นและข้ อขั ด ข้ อง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทังหน่
้ วยงำนภำยในธนำคำร และหน่วยงำน
ทำงกำรอื่นๆ เช่นส่วนบริ หำร Call Center, ส่วนประมวลผล
ข้ อมู ล เครดิ ต , Web Portal ของส ำนั ก นำยกรั ฐม นต รี ,
e-complaint

รับเรื่องร้ องเรียน

1.

ส่วนป้องกันกำรทุจริต
บันทึกทะเบียนรับเรื่อง

2. ส่วนป้องกันกำรทุจริ ตบันทึกข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง
ในทะเบียนไว้ เป็ นหลักฐำน

2.

ส่วนป้องกันกำรทุจริต
วิเครำะห์หำสำเหตุ/ข้ อเท็จจริ ง/ประเภท
เรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง /หน่วยงำนที่
เป็ นต้ นเหตุ

3.

3. ส่วนป้อ งกันกำรทุจริ ต วิเครำะห์ หำสำเหตุและข้ อเท็จจริ งแยก
ตำมประเภทเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง และหน่วยงำนที่เป็ น
ต้ นเหตุ

ส่วนป้องกันกำรทุจริต

4.

5.

. แจ้ งผู้ร้องเรียนให้ ทรำบ

เบื ้องต้ น

ส่งเรื่องร้ องเรียนไปยัง
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

ส่วนป้องกันกำรทุจริต

ส่วนป้องกันกำรทุจริต

นำคำรจะดำเนินกำรให้

หน่วยงำนที่เป็ น
ต้ นเหตุดำเนินกำร
ตำมขันตอน
้
10.5

A

4. ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต แจ้ งให้ ผ้ ูร้องเรี ยนรับทรำบในเบือ้ งต้ นว่ำ
ธนำคำรได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง และจะดำเนินกำร
ติดตำมเรื่องร้ องเรียนที่เกิดขึ ้นโดยเร็ว

5. ส่วนป้องกันกำรทุจริตนำส่งเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ องดังกล่ำว
ไปยังหน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุหรื อที่เกี่ยวข้ อง ภำยใน 1 วันทำ
กำร นับแต่วนั ที่รับเรื่องร้ องเรียน

10.4 ส่ วนป้ องกันการทุจริต (ต่ อ)
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
A
6.

ติดตำมเรื่องร้ องเรียน และกำรแก้ ไข
ให้ ได้ ข้อยุติตำมเวลำที่กำหนด
ส่วนรับเรื่องร้ องเรียน
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

7.

แจ้ งกลับ ส่วนป้องกันกำรทุจริต
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

8.

ลงทะเบียน/บันทึกปิ ดเรื่อง
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

9.

จัดทำรำยงำนสรุปข้ อร้ องเรียน
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

จบ

หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ
ดำเนินกำรตำมขันตอน
้
10.5

คาอธิบาย
6. ด ำเนิ น กำรประสำนงำนและติ ด ตำมเรื่ อ งร้ องเรี ย นให้
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ ตอบชี ้แจงสำเหตุข้อเท็จจริ งและกำร
แก้ ไขเรื่องร้ องเรียนให้ ได้ ข้อยุติตำมเวลำที่กำหนด
6.1 กรณีเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ องทั่วไป ให้ ดำเนินกำร
แก้ ไขให้ แล้ ว เสร็ จ ภำยใน 7 วั น ท ำกำร นั บ จำกวั น ที่
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุได้ รับเรื่องร้ องเรียน
6.2 กรณีเรื่ องร้ องเรี ยนจำกหน่วยงำนภำยนอก/รำชกำร ให้
ด ำเนิ น กำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ ภำยใน 15 วั น ท ำกำร
นับจำกวันที่หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุได้ รับเรื่องร้ องเรียน
6.3 กรณีเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อ ขัดข้ อ ง เกี่ยวกับเรื่ องข้ อ มูล
เครดิต (NCB) ให้ ดำเนินกำรแก้ ไขให้ แ ล้ วเสร็ จภำยใน
30 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุได้ รับ
เรื่องร้ องเรียน
7-8.หน่วยงำนที่เ ป็ นต้ น เหตุแ จ้ ง กลับมำให้ ส่ วนป้อ งกัน กำร
ทุจริต ทรำบด้ วย กรณีเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ องได้ ข้อ
ยุติแล้ ว ทำกำรลงทะเบียนและบันทึกปิ ดเรื่ องร้ องเรี ยน
และข้ อขัดข้ องนั ้น
9. จัดทำรำยงำนสรุปเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
โดย
ประมวลผลแยกเป็ นประเภทเรื่ อ งร้ องเรี ยนหน่วยงำนที่
เป็ นต้ นเหตุ และช่องทำงที่ได้ รับ นำเสนอให้ ผ้ บู ริ หำรสำย
งำนที่รับผิดชอบดูแลส่วนป้องกันกำรทุจริ ต ของธนำคำร
ทรำบ
หมายเหตุ
-กรณีเป็ นเรื่องร้ องเรียนที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำรประกันภัย กำรเป็ นนำยหน้ ำชีช้ ่องกำร
ประกันชีวิตและกำรประกันวินำศภัย(ตะกำฟุล) ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต รำยงำน
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นไปให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ได้ รับเรื่องร้ องเรี ยนตำมแบบฟอร์ มที่
คปภ.กำหนด
-เรื่ องร้ องเรี ยนทุกประเภท ให้ ส่วนรับเรื่ องร้ องเรี ยนรำยงำนให้ ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย(ธปท.) ทรำบทุกไตรมำส ตำมวิธีกำรหรือช่องทำงที่ ธปท.กำหนด
-เรื่ องร้ องเรี ยนที่ร้องเรี ยนผ่ำนช่องทำง ธปท. ให้ รำยงำนกำรแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนให้
ธปท.ทรำบภำยใน 15 วัน ตำมวิธีกำรหรือช่องทำงที่ ธปท.กำหนด หำกยังไม่แล้ วเสร็จ
ให้ ขอขยำยระยะเวลำกำรดำเนิน กำร ทัง้ นี ้ ต้ องมีเหตุผลประกอบกำรพิจ ำรณำที่
ชัดเจนอย่ำงเป็ นรูปธรรม
-เรื่องร้ องเรียนทุกประเภท ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริต รำยงำนสรุปให้ คณะอนุกรรมกำร
ธรรมำภิ บ ำลและควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม(CG&CSR) ทรำบทุ ก ไตรมำส และ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำร (MC) ทรำบทุกเดือน

10.5 หน่ วยงานที่เป็ นต้ นเหตุ
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

เริ่มต้ น
1.

2.

รับเรื่องร้ องเรียน
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

3.

ตรวจสอบสำเหตุ
และชี ้แจงให้ ส่วน
ป้องกันกำรทุจริต
ทรำบ ภำยใน 3 วัน
หน่วยงำนที่เป็ น

ประสำนงำนกับผู้ร้องเรียน

ต้ นเหตุ

แก้ ไขข้ อ
ร้ องเรียนและขัด 4.
5.
ขัดข้ อง
ได้ ข้อยุติ

ไม่ได้ ข้อยุติ

รำยงำนผู้บงั คับบัญชำ
และส่งรำยงำน
ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริต

รำยงำนผู้บริหำรสำยงำน
เพื่อให้ มีข้อยุติ
ภำยใน 3 วัน

หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

.

5. 6.
จัดทำหนังสือตอบชี ้แจงผู้ร้องเรียน
ส่งสำเนำให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริต
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

จบ

2. ตรวจสอบสอบสำเหตุทนั ทีและชี ้แจงข้ อเท็จจริงเบื ้องต้ นให้
ส่วนป้องกันกำรทุจริ ตทรำบภำยใน 3 วันทำกำร นับตังแต่
้
วันที่ได้ รับเรื่อง
3. ติดต่อ ประสำนงำนไปยังผู้ร้องเรี ยนและดำเนินกำรแก้ ไข
ปัญหำโดยเร็ว

หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

4.

1. หน่ ว ยงำนที่ เ ป็ นต้ นเหตุ ไ ด้ รั บ แจ้ งเรื่ อ งร้ องเรี ย นและ
ข้ อขัดข้ อง จำกส่วนป้องกันกำรทุจริตหรือหน่วยงำนอื่น

4. แก้ ไขเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง ให้ ได้ ข้อยุติ และรำยงำน
ต่อผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชั ้นจนถึงสำยงำนสูงสุด พร้ อม
นำส่งรำยงำนเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง
ที่ได้ แก้ ไข
เป็ นข้ อยุติให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริ ตเพื่อปิ ดเรื่องภำยในเวลำ
ที่กำหนดตำม Work Flow 10.4 ข้ อ (6)
5. หำกไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรแก้ ไขเรื่ อ งร้ องเรี ย นและ
ข้ อ ขัด ข้ อ ง ให้ ไ ด้ ข้ อ ยุ ติ ภ ำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด ให้
รำยงำนสำเหตุแ ละปั ญ หำต่อ สำยงำนบัง คับ บัญ ชำเพื่ อ
พิจำรณำและดำเนินกำรให้ แ ล้ วเสร็ จจนได้ ข้ อ ยุติภำยใน
3 วันทำกำร นับตังแต่
้ วนั ที่ครบกำหนด

6. จัด ท ำและน ำส่ ง หนัง สื อ ตอบชี แ้ จงให้ แ ก่ ผ้ ูร้ องเรี ย นและ
นำส่งสำเนำเรื่ องร้ องเรี ยนพร้ อมเอกสำรประกอบให้ ส่ วน
ป้อ งกันกำรทุจริ ต ภำยในเวลำที่กำหนดตำม Work Flow
10.4 ข้ อ (6)

10.6 กรณีเกิดข้ อร้ องเรียนซา้ ในประเด็นเดิม
แผนภาพขัน้ ตอนการบริหารจัดการรับเรื่องร้ องเรียนและข้ อขัดข้ อง

คาอธิบาย

เริ่มต้ น

1.
รับเรื่องร้ องเรียนหรือ
ข้ อขัดข้ อง

รับเรื่องร้ องเรียนหรือ
ข้ อขัดข้ อง

ส่วนป้องกันกำรทุจริต

หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุ

2.ส่ ว นป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และหน่ ว ยงำนที่ เ ป็ น
ต้ นเหตุ ต รวจสอบเบื อ้ งต้ นจำกระบบงำนหรื อ
ฐำนข้ อ มูล กำรรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นหรื อ ข้ อขั ด ข้ อง
ว่ำเป็ นกำรร้ องเรี ยนหรื อข้ อขัดข้ องในกรณี ที่ เ คย
เกิดขึ ้นหรือไม่
-ไม่ใช่ สำหรับส่วนรับเรื่ องร้ องเรี ยนให้ ดำเนินกำร
ตำมขั น้ ตอนกำรปฏิ บัติ ง ำน 10.4 และส ำหรั บ
หน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุให้ ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน
กำรปฏิบตั ิงำน 10.5
-ใช่ ให้ ดำเนินกำรตำม 3.

2.
ไม่ใช่
ตรวจสอบเบื ้องต้ น
ว่ำเป็ นเรือง
ร้ องเรียนประเด็น
เดิมหรือไม่

.

ดำเนินกำรตำม
ขันตอน
้
10.4
และ 10.5

ใช่

ประสำนงำนเพื่อทำกำร

3.

วิเครำะห์หำสำเหตุ
หน่วยงำนทีเป็ นต้ นเหตุ และ
ส่วนรับเรื่องร้ องเรียน

4.
ดำเนินกำรตำม
ขันตอน
้
10.4
และ 10.5

1.ส่ ว นป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และหน่ ว ยงำนที่ เ ป็ น
ต้ นเหตุ ได้ รับเรื่องร้ องเรียนหรือข้ อขัดข้ อง

รำยงำนให้ คณะอนุกรรมกำร
CG&CSR และ คณะอนุกรรมกำร
MC
ส่วนป้องกันกำรทุจริต

จบ

3. ส่วนป้องกันกำรทุจริตประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่เป็ นต้ นเหตุ ร่วมกันวิเครำะห์หำสำเหตุที่ทำให้ เกิด
ข้ อร้ องเรี ยนในประเด็นเดิม แล้ วทำกำรแก้ ไขและ
ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้ น ซ ้ำ ใ น ป ร ะ เ ด็ น เ ดิ ม
โดยดำเนินกำรตำม 4.
4.- ส่ว นป้อ งกัน กำรทุจ ริ ต และหน่ ว ยงำนที่ เ ป็ น
ต้ นเหตุ ดำเนินกำรตำมขันตอน
้
10.4 และ 10.5
- ส่ ว นป้ อ งกัน กำรทุ จ ริ ต รำยงำนสรุ ป ผลกำร
ด ำเนิ น งำน กำรวิ เ ครำะห์ ห ำสำเหตุ แ ละแนว
ทำงกำรป้องกัน ให้ คณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล
และควำมรับผิดชอบต่อสัง คม(CG&CSR) ทรำบ
ทุกไตรมำส และรำยงำนคณะอนุกรรมกำรจัดกำร
(MC) ทรำบทุกเดือนหรือเมื่อมีเหตุจำเป็ นเร่งด่วน

11. การรักษาความลับ
ห้ ำมมิ ให้ พ นักงำนนำข้ อมูล เรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง ของผู้ร้องเรี ยนหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ องไปใช้
เปิ ดเผย เผยแพร่ ต่อสำธำรณะ รวมถึงกระทำกำรอื่นใดที่อำจก่อให้ เกิดควำมสูญ เสียหรื อสร้ ำงควำมเสียหำย
ให้ กับพนักงำนธนำคำรหรื อบุค คลภำยนอก เว้ นแต่กำรกระทำดัง กล่ำวอำศัยอ ำนำจตำมหลักเกณฑ์ ข อง
ธนำคำร อำนำจตำมกฎหมำย หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในฐำนะเจ้ ำหน้ ำที่หรื อหน่วยงำนของรัฐที่ได้ รับมอบอำนำจ
โดยชอบด้ วยกฎหมำย
12. ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน/การเยียวยาและการชดเชย
กำหนดให้ พนักงำน/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องให้ ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่ำให้ ต้องได้ รับภัย
หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรร้ องเรียนด้ วย
กำรเยียวยำและกำรชดเชย สำหรับผู้ร้องเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบ ธนำคำรจะพิจำรณำให้ ควำมช่วยเหลือ
เยียวยำและชดเชยเป็ นรำยกรณี ๆ ไป ตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรื อวิธีกำรที่หน่วยงำนทำงกำร
กำหนด โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย
13. การรายงาน
13.1 เรื่ องร้ องเรี ยนทุกประเภท ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต รำยงำนให้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ทรำบทุกไตรมำส ตำมวิธีกำรหรือช่องทำงที่ ธปท.กำหนด
สำหรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่ร้องเรี ยนผ่ำนช่องทำง ธปท. ให้ รำยงำนกำรแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนให้ ธปท.
ทรำบภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่ องจำก ธปท. ตำมวิธีกำรหรื อช่องทำงที่ ธปท.กำหนด หำกยังไม่
แล้ วเสร็ จ ให้ ขอขยำยระยะเวลำกำรดำเนินกำร ทัง้ นี ้ ต้ องมีเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำที่ชัดเจนอย่ำงเป็ น
รูปธรรม
13.2 กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกันภัย กำรเป็ นนำยหน้ ำชีช้ ่องกำรประกันชีวิตและ
กำรประกันวินำศภัย (ตะกำฟุล) ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริ ตรำยงำนข้ อมูลเบื ้องต้ นไปให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนตำม
แบบฟอร์ มที่ คปภ. กำหนด (ตำมเอกสำรแนบ)
13.3 เรื่ องร้ องเรี ยนทุกประเภท ให้ ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน กำรวิเครำะห์
สำเหตุแห่ง กำรร้ องเรี ยน และแนวทำงกำรป้องกัน ให้ คณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำลและควำมรั บผิ ด ชอบ
ต่อสังคม(CG&CSR) ทรำบทุกไตรมำส และรำยงำนคณะอนุกรรมกำรจัดกำร(MC) ทรำบทุกเดือน หรือเมื่อมีเหตุ
จำเป็ นเร่งด่วน

14. แนวทางปฏิบัติไม่ ให้ เกิดข้ อร้ องเรียน
เพื่อให้ กำรทำธุรกรรมของธนำคำร ที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ขอใช้ บริ กำรเป็ นไปด้ วยดี ปรำศจำกข้ อร้ องเรี ยน
ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนของพนั ก งำนธนำคำร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำควรจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม หรื อ อบรมพนั ก งำน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชำ เพื่อเป็ นกำรป้องกัน แก้ ไข เสริ มสร้ ำง ตระหนักและปรับปรุ ง ด้ ำนกำรให้ บริ กำรกับผู้ขอใช้
บริ กำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ธนำคำรจึงวำงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิในกำรบริ หำรเพื่อไม่ให้
เกิดข้ อร้ องเรียน ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
14.1 การป้ องกัน
เป็ นกำรกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิของพนักงำนไว้ ในขันแรกเพื
้
่อป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อ ร้ องเรี ยน
ซึง่ กำหนดแนวทำงไว้ ดงั นี ้
(1) ศึกษำข้ อบังคับ ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิ ผลิตภัณฑ์ของธนำคำร และหลักชะรีอะฮ์ ในเรื่องนันๆ
้
ให้ ละเอียด และเป็ นปั จจุบัน ทำควำมเข้ ำใจให้ ชัดเจน มีควำมพร้ อมที่จะให้ บริ กำร และ
สำมำรถอธิ บำยได้ ชัดเจนให้ แก่ ผ้ ูขอใช้ บริ กำรในเรื่ องนัน้ ๆ หำกยังไม่เข้ ำใจ หรื อยังไม่ ร้ ู
รำยละเอียดในกำรให้ บริ กำรเรื่ องนัน้ ๆ ให้ พ นักงำนปรึ กษำขอควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจจำก
ผู้บงั คับบัญชำ หรือผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจเป็ นอย่ำงดีในเรื่ องนันๆ
้ หรือสอบถำมหน่วยงำน
ที่ดแู ลในเรื่องนันๆ
้ ก่อนกำรให้ บริกำร
(2) ปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับ ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิ ผลิตภัณฑ์ของธนำคำร และหลักชะรี อะฮ์ และ
คำสัง่ ประกำศของธนำคำรอย่ำงเคร่งครัด
(3) ห้ ำมทำควำมตกลง หรื อรับรอง ให้ คำมัน่ หรื อให้ สญ
ั ญำ ในกำรให้ บริ กำรกับผู้ขอใช้ บริ กำร
โดยที่พ นักงำนยัง ไม่ ร้ ู ข้ อมูลที่ชัดเจน หรื อยัง ไม่ ทรำบผลที่แน่ชัด หรื อ ยัง ไม่ ปฏิบัติตำม
ข้ อบังคับ ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิผลิตภัณฑ์ของธนำคำรอย่ำงครบถ้ วนถูกต้ อง
(4) รักษำข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ บริ กำรไว้ เป็ นควำมลับ ไม่เปิ ดเผยเว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอม
จำกผู้ขอใช้ บริกำร เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด และไม่นำข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ บริ กำร
ไปแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(5) แนะนำหรือให้ ข้อมูลหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำรอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
เพื่อให้ ผ้ ูขอใช้ บริ กำรเกิดประโยชน์ และมี ควำมเข้ ำใจอย่ำงเพียงพอในเงื่ อนไขของกำร
บริ กำรนัน้ ๆ ตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรกำหนด และหน่วยงำนที่กำกับ ดูแล
ธนำคำร
(6) รับฟั งควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจำกผู้ขอใช้ บริ กำรด้ วยควำมยินดี และพร้ อมที่จะชีแ้ จง
ข้ อมูลที่ถูกต้ องตำมสถำนะ หำกเห็นว่ำเรื่ องใดไม่สำมำรถปฏิบัติได้ หรื อไม่อยู่ในอำนำจ
หน้ ำที่ของตนจะต้ องปฏิบัติ ควรชีแ้ จงเหตุผล หรื อแนะนำ พร้ อมทัง้ ประสำนงำนไปยัง

หน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ อง สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงำนภำยนอกให้ คำแนะนำ
ผู้ขอใช้ บริ กำรไปยังหน่วยงำนนันๆ
้ ต่อไป
(7) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำของหน่ ว ยงำนผู้ ให้ บริ ก ำร จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม หรื อ อบรมพนั ก งำน
ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชำให้ ต ระหนัก ในกำรให้ บ ริ ก ำรและกำรปฏิ บัติ ต ำมข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ
คู่มือปฏิบตั ิ ผลิตภัณฑ์ของธนำคำร และหลักชะรี อะฮ์ และคำสัง่ ประกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
และวำงแนวทำงป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อร้ องเรียนจำกผู้ขอใช้ บริ กำร
14.2 การเสริมสร้ างความตระหนัก
เป็ นกำรสร้ ำงควำมตระหนักในกำรให้ บริกำรของพนักงำน กับผู้ขอใช้ บริกำรของธนำคำร ในกำรให้
กำรบริกำรที่ดีมีควำมประทับใจ โดยมีแนวทำงดังนี ้
(1) ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ บริกำรต้ องมีจิตสำนึกตลอดเวลำว่ำตนเป็ นผู้ให้ บริกำร
(2) ให้ บริกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม ปรำศจำกอคติ ให้ เกียรติ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรทุกเชื ้อชำติศำสนำ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
(3) มีทศั นคติที่ดีในกำรให้ บริกำร ไม่ดหู มิ่นเกลียดชัง ผู้ขอใช้ บริกำร
(4) มี ม ำรยำทที่ ดี ใ นกำรพูด จำ ใช้ ว ำจำสุภ ำพอ่ อ นโยน อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน มี ค วำมจริ ง ใจ
ให้ บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
(5) หลีกเลี่ยงกำรปะทะคำรมหรือใช้ อำรมณ์ในกำรเจรจำกับผู้ขอใช้ บริ กำร
(6) มีควำมซื่อสัตย์ ไม่เรียกร้ องผลประโยชน์ หรือรับสินบน จำกผู้ขอใช้ บริกำร
(7) ให้ พนักงำนปฏิบตั ิตนตำมจรรยำพนักงำน
พึง ร ำลึก เสมอว่ ำ ในกำรให้ บ ริ ก ำรหำกไม่ ป ฏิ บัติ ต ำมข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ คู่มื อ ปฏิ บัติ ผลิ ต ภัณ ฑ์
หลัก ชะรี อ ะฮ์ หรื อ ข้ อ ก ำหนดของธนำคำร พนัก งำนอำจมี ค วำมผิ ด อำจได้ รั บ โทษทำงวิ นัย ของธนำคำร
หรือโทษทำงกฎหมำย
14.3 การแก้ ไขข้ อร้ องเรียน
เมื่อผู้ใช้ บริ กำรของธนำคำร เกิดปั ญหำข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อขัดข้ อง ให้ พนักงำนหรื อหน่วยงำนของ
ธนำคำรที่รับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อขัดข้ อง หรื อหน่วยงำนที่ถูกร้ องเรี ยน ดำเนินกำรตำมระเบียบธนำคำรฉบับที่
21 ว่ำด้ วย กำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง และตำมระเบียบปฏิบัติ งำนเรื่ อง กำรรับเรื่ องร้ องเรี ยน และ
ข้ อขัดข้ องโดยไม่ชกั ช้ ำ
14.4 การปรับปรุงการให้ บริการ
เพื่อให้ กำรบริกำรของธนำคำร เป็ นที่ยอมรับ และประทับใจผู้ขอใช้ บริ กำร ขจัดปั ญหำข้ อร้ องเรียน
หรือข้ อขัดข้ องจำกผู้ขอใช้ บริ กำร พนักงำนและหน่วยงำนที่ทำหน้ ำที่ในกำรให้ บริ กำรผู้ขอใช้ บริ กำร (Business
Unit) และหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรทำงำน (Support Unit) จะต้ องร่วมมือกันในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำร
ให้ บริกำรแก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร ของธนำคำร ดังนี ้

(1) หน่วยงำนด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ควรจัดฝึ กอบรมอย่ำงสม่ำเสมอในกำรพัฒนำพนักงำน
เพื่อให้ บริกำรที่ดีอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ(Service Mind) ให้ มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในผลิตภัณฑ์และ
ธุรกรรม ตลอดจนหลักชะรีอะฮ์ในกำรดำเนินงำนของธนำคำร
(2) หน่วยงำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้ องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนธนำคำรให้ มี
ควำมทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ รองรับควำมต้ องกำรของผู้ขอใช้ บริ กำร และตำมที่
หน่วยงำน (Business Unit) ร้ องขอ และเป็ นไปตำมข้ อกำหนดกฎเกณฑ์ของทำงกำรหรื อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลธนำคำร รับฟั งข้ อคิดเห็นและเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยนข้ อขัดข้ อง
ของผู้ขอใช้ บริ กำร เพื่อนำมำปรับปรุ งแก้ ไข และพัฒนำในกำรให้ บริ กำร เพื่อขจัดปั ญหำ
ดังกล่ำว
(3) หน่วยงำนด้ ำนกำกับกฎเกณฑ์ ต้ องเผยแพร่ และให้ ควำมรู้ ให้ คำปรึ กษำด้ ำนกฎเกณฑ์
ข้ อกำหนด ของทำงกำร รวมทัง้ ข้ อกำหนด กฎเกณฑ์ของธนำคำร ให้ แก่พนักงำนทั่วทัง้
องค์กรได้ รับทรำบและปฏิบตั ิตำมได้ อย่ำงถูกต้ อง
(4) หน่วยงำนที่ให้ บริ กำรต้ องให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจแก่พนักงำนในกำรให้ บริกำร ปรับปรุงแก้ ไข
ในข้ อผิดพลำดของกระบวนกำรให้ บริ กำร รับฟั งข้ อ คิดเห็นและเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยน
ข้ อขัดข้ องของผู้ขอใช้ บริ กำร เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ ไข และพัฒนำในกำรให้ บริ กำร เพื่อขจัด
ปั ญหำดังกล่ำว ติดต่อขอควำมร่ วมมื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องที่ให้ กำรสนับสนุนกำร
ทำงำน เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้ บริกำร
(5) หน่วยงำน (Support Unit) ต้ องปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ได้ อย่ำงรวดเร็ ว มีประสิทธิภำพและ
ถูก ต้ อ งตำมที่ ห น่ ว ยงำน (Business Unit) ขอควำมร่ ว มมื อ ในกำรให้ บ ริ ก ำรแก่ ผ้ ูขอใช้
บริ กำร ต้ องพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรปฏิบตั ิงำน รับฟั งข้ อติชม และ
ข้ อร้ องเรี ยนข้ อขัดข้ องของผู้ขอใช้ บริ กำร เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ ไข และพัฒนำในกำรให้ บริ กำร
เพื่อขจัดปัญหำดังกล่ำว
(6) ทุกหน่วยงำนที่ มี เ รื่ องร้ องเรี ย นเข้ ำมำที่ ห น่ว ยงำนของตน และได้ แก้ ไ ขข้ อร้ องเรี ย นไป
เรี ยบร้ อยแล้ วแต่ต่อมำยังมีข้อร้ องเรี ยนในประเด็นเดียวกันเช่นเดิม ส่วนป้องกันกำรทุจริ ต
จะประสำนกับหน่วยงำนที่เป็ นต้ นเหตุทำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่ทำให้ เกิด ข้ อร้ องเรี ยนใน
ประเด็นเดิม และรำยงำนสรุ ปให้ คณะอนุกรรมกำรฯ ตำมข้ อ 13.3 รั บ ทรำบและ/หรื อ
พิจำรณำดำเนินกำร (แล้ วแต่กรณี)

15. บทลงโทษ
ในกรณีใดๆ ก็ตำม หำกพนักงำนฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตำมหรื อมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนให้ มีกำรฝ่ ำฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบัติงำนฉบับนี ้ อันเป็ นเหตุให้ ธนำคำรและ/หรื อลูกค้ ำของธนำคำรได้ รับควำม
เสี ย หำยพนัก งำนต้ อ งรั บ ผิ ด ในควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยอำจถูก ลงโทษทำงวิ นัย และ/หรื อ ด ำเนิ น กำร
ตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของธนำคำร

แบบรายงานข้ อเท็จจริง
ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัยผ่ านธนาคาร
(Bancassurance Incident Disclosure : BID)
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
วันที่รายงาน...................................................
เรี ยน ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัย
ลำดับ

หัวข้ อ

1.

เรื่ อง

2.

- วัน เวลำ ที่เกิดเหตุ
- สถำนที่เกิดเหตุ (สำขำ/จังหวัด)
- ข้ อมูลของผู้ที่เสนอขำยผลิตภัณฑ์

3.

- ข้ อมูลของลูกค้ ำ หรื อ ผู้เอำประกันภัย

4.

- แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บริษัทประกันภัย

5.

สรุปประเด็นข้ อเท็จจริง สำเหตุและมูลค่ำ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น

6.

กำรดำเนินกำรของธนำคำร/บทลงโทษของ
ธนำคำร

7.

แนวทำงของธนำคำรในกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภำพกำรเสนอ
ขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัย/กรอบระยะเวลำ
ข้ อยุติของปัญหำที่เกิดขึ ้น

8.

รำยละเอียด

(ลงชื่อ) .........................................
(........................................)
ผู้อำนวยกำรสำนัก สำนักป้องกันกำรทุจริต

ผู้ติดต่ อที่ธนาคารได้ มอบหมาย :
1.ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

หมำยเลขโทรศัพท์

โทรสำร

e-mail

2.ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

หมำยเลขโทรศัพท์

โทรสำร

e-mail

หมำยเหตุ : จัดส่งรำยงำนไปยัง ฝ่ ำยพัฒนำตลำดประกันภัย e-mail : broker@oic.or.th ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม : โทร.02-515-3999 ต่อ 4514, 4515, 4523, 4527 โทรสำร 02-515-3999 ต่อ 4525

