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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ระเบียบว่าด้วยการรับเร่ืองร้องเรียน 

 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสมาคมเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้ง ชอบธรรม และสามารถตรวจสอบได ้
รวมทัง้ค านึงถึงประโยชนแ์ละผลกระทบของผูม้ีสว่นไดเ้สีย จึงเห็นควรใหก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยการรบัเรื่อง
รอ้งเรียน โดยมีขอ้ก าหนด ดงันี ้

1. กรณีมีขอ้ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบติัใดขดัแยง้กบัระเบียบนี ้ใหใ้ชร้ะเบียบนี ้

2. ตามระเบียบนี ้
“สมาคม”  หมายถึง  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
“เรื่องรอ้งเรียน”  หมายถึง  เรื่องราวเก่ียวกับการกระท าที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมจาก 

การด าเนินงานของสมาคม หรือบคุลากรของสมาคม 
“ผูม้ีสว่นไดเ้สีย” หมายถึง  บุคคลทัง้ภายในและภายนอกสมาคมที่ไดร้บัหรืออาจไดร้บั

ผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบจากการด าเนินงานของ
สมาคม หรือการกระท าของบคุลากรของสมาคม  

“คตส.” หมายถึง   คณะกรรมการตรวจสอบของสมาคม 
“ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจาก คตส.” หมายถึง บุคคลในคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับ

มอบหมายให้ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

“บคุลากรของสมาคม” หมายถึง  กรรมการ อนกุรรมการ วิทยากร และเจา้หนา้ที่สมาคม 
 “เจา้หนา้ที่สมาคม” หมายถึง ผูจ้ดัการ พนกังานและลกูจา้งของสมาคม 

3. การรับเร่ือง 
3.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางการรับและพิจารณาเรื่อง

รอ้งเรียนของสมาคม ในการนีใ้หผู้จ้ดัการสมาคมท าการประชาสมัพนัธผ์่าน Website และ
ช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ ของสมาคม เพื่อแจง้ใหส้มาชิกและบุคคลภายนอกไดท้ราบโดยทั่วกนั
ดว้ย 

ในการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น คตส.อาจมอบหมายให้กรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งคนใด หรือเลขานกุาร คตส. ท าหนา้ที่แทนก็ได ้
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3.2 กรณีเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นผูร้ ับเรื่องเนื่องจากผูร้อ้งเรียนมิได้ส่งถึง คตส. โดยตรง  
ใหด้ าเนินการดงันี ้
3.2.1  กรณีรบัเรื่องมาเป็นลายลักษณ์อักษรใหจ้ัดส่งเรื่องนั้นๆ ต่อ คตส. หรือผูไ้ด้รับ

มอบหมายจาก คตส. ภายในวนัท าการถดัไปหรือในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได ้
3.2.2  กรณีรบัเรื่องรอ้งเรียนดว้ยวาจาหรือทางโทรศพัท ์ ใหท้ าการจดบนัทึกขอ้มลูที่เป็น

สาระส าคญัไวต้ามแบบฟอรม์ที่สมาคมก าหนดหรืออย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มลู ดงันี ้
1)  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้อ้งเรียน 
2)  วตัถุประสงคข์องการรอ้งเรียน 
3)  ความเป็นมาและสาระส าคญัของเรื่องที่รอ้งเรียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานและ

บคุคลอา้งอิง (ที่พงึมี) 
4)  ชื่อผูร้บัเรื่องและวนัที่จดบนัทกึ 

การจดบนัทึกดงักล่าวขา้งตน้ใหก้ระท าในทนัทีหรืออย่างชา้ภายในวนัท าการ
ถดัไป แลว้ใหจ้ดัสง่ถึง คตส. เพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3.3 เลขานุการ คตส. มีหนา้ที่จัดท าทะเบียนบนัทึกการรบัเรื่อง เพื่อประโยชนใ์นการติดตาม
และรายงานต่อที่ประชมุ คตส. รวมทัง้เพื่อแจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

4. การพิจารณาด าเนินการ 
4.1 คตส. พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาในเบื ้องต้นโดยเรื่องที่มีลักษณะ

ดงัต่อไปนี ้คตส. อาจไม่น ามาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
1) เรื่องที่ไม่เก่ียวกบักิจการและการด าเนินงานของสมาคม 
2) เรื่องที่สมาคมไดเ้คยพิจารณาและมีการตัดสินชีข้าดไปแลว้ในรอบปีที่ผ่านมา และ 

ไม่มีขอ้มลูหรือพยานหลกัฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือ 
3) เรื่องรอ้งเรียนที่ไม่ระบุพยาน หลกัฐานหรือพฤติกรรมการปฏิบติัที่ไม่ชอบไม่ควรอย่าง

ชดัเจนเพียงพอ รวมทัง้ผูร้อ้งเรียนนัน้มิไดเ้ปิดเผยตวัตนและใหข้อ้มลูที่สามารถติตต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได ้
การไม่รบัพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอ้ 4.1 ดงักล่าวขา้งตน้ใหถื้อว่าเป็นที่สิน้สุด ทัง้นี ้

กรรมการตรวจสอบทกุคนที่รว่มพิจารณา จะตอ้งไม่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณานัน้ 
4.2 เรื่องที่ คตส. พิจารณาด าเนินการอาจจะแยกเป็นแต่ละกรณี ดงันี ้

1) กรณีไม่ร้ายแรงและไม่มีผลกระทบต่อชื่ อเสียงความน่าเชื่ อ ถือของสมาคม  
ใหเ้ลขานุการ คตส. ส่งเรื่องใหผู้ถู้กรอ้งเรียนหรือผูม้ีหน้าที่เก่ียวขอ้งชีแ้จงและ/หรือ
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พิจารณาด าเนินการต่อไป แลว้แจง้ผลให ้คตส. ทราบภายใน 30 วันท าการนับจาก
วนัที่ผูถ้กูรอ้งเรียนหรือผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไดร้บัเรื่อง 

2) กรณีเป็นเรื่องส าคัญและหรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของสมาคม ให ้
คตส. ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยเร็ว อย่างชา้ไม่เกิน 60 วันท าการนับจาก
วนัที่ไดร้บัเรื่องและลงทะเบียน  ทัง้นี ้อาจขยายเวลาไดอี้กไม่เกิน 30 วนัท าการ 

การด าเนินการ ดังกล่าวข้างต้น ให้ คตส. มีอ านาจในการขอให้บุคลากรของ
สมาคม ใหข้อ้มลู ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ และสง่มอบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งตามที่รอ้งขอ 

4.3 ใหเ้ลขานุการ คตส. รวบรวมเรื่องตามข้อ 4.1 และขอ้ 4.2 ที่มีขอ้สรุปแล้ว รวมทั้งเรื่อง
รอ้งเรียนที่ไดร้บัมาตามขอ้ 3.3 เสนอต่อที่ประชุม คตส. เพื่อทราบหรือพิจารณา (แลว้แต่
กรณี) ในทกุครัง้ที่มีการประชมุ (ยกเวน้กรณีเป็นการประชมุพิเศษเฉพาะเรื่อง) 

4.4 เรื่องที่ คตส. พิจารณาและมีขอ้สรุปแลว้ตามขอ้ 4.3 ใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม 
เพื่อทราบหรือพิจารณา (แลว้แต่กรณี) ในการประชมุคณะกรรมการสมาคมครัง้ถดัไป  

5. การแจ้งผล 
ให ้คตส. แจง้ผลการพิจารณาด าเนินการของสมาคมให้ผูร้อ้งเรียนทราบภายใน 3 วัน 

ท าการนบัจากวนัที่คณะกรรมการสมาคมมีมติ หรือนบัจากวนัที่ คตส. มีขอ้สรุปไม่รบัพิจารณา
เรื่องรอ้งเรียนนัน้ตามขอ้ 4.1 
 ทัง้นี ้ยกเวน้กรณีที่สมาคมไม่สามารถติดต่อ เพื่อแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบได ้

6. การปกป้องและให้ความเป็นธรรม 
6.1 ใหเ้จา้หน้าที่ของสมาคมที่รบัรูเ้รื่องรอ้งเรียนโดยเฉพาะเก่ียวกับตัวตนของผู้รอ้งเรียนมี

หนา้ที่ปกปิดขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนนัน้ไวเ้ป็นความลบั โดยใหถื้อว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคญั
อย่างยิ่ง ผูใ้ดน าไปเปิดเผยโดยมิไดร้บัอนุญาตจาก คตส. และ/หรือจากผูร้อ้งเรียนเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร ให ้คตส. พิจารณาเสนอใหม้ีการด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

6.2 ผู้รอ้งเรียนที่ให้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นจริง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือมีเจตนา  
ไม่สุจริต หากเป็นสมาชิกหรือบุคลากรของสมาคม ให้ คตส. พิจารณาเสนอให้มีการ
ด าเนินการตามข้อบังคับสมาคม หรือด าเนินการตามระเบียบเก่ียวกับการท างานของ
พนักงานสมาคมแลว้แต่กรณี หากเป็นการกระท าของบุคคลภายนอกและท าใหส้มาคม
ได้รับผลเสียหาย ให้ คตส. เสนอคณะกรรมการสมาคมพิจารณาด าเนินการตามควร 
แก่กรณีกบับคุคลนัน้ๆ ต่อไป 



   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 

ระเบยีบว่าดว้ยการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน   4 
 

6.3 กรณีสมาชิกหรือบุคลากรของสมาคมเป็นผูถู้กรอ้งเรียน คตส. จะตอ้งใหค้วามเป็นธรรม 
โดยไม่ด่วนสรุปและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนนั้นได้ท าการชี ้แจงข้อกล่าวหา  
อย่างเต็มที่ ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการสมาคมรบัทราบหรือพิจารณาต่อไป 

7. การรายงานต่อที่ประชมุใหญ่ 
ให ้คตส. สรุปเรื่องที่มีการรอ้งเรียนเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ เพื่อทราบเป็นประจ าทกุปี 

8. การทบทวนแกไ้ขระเบียบ 
ใหเ้ลขาธิการสมาคม พิจารณาทบทวนระเบียบนี ้ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์เป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละครั้ง กรณีเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขประการใด  
ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการสมาคมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าออกประกาศใชบ้งัคบั 
 ทัง้นีก้ารด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการสมาคมจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม และจะตอ้งน าไปขอสตัยาบนัจาก
ประชมุใหญ่ในการประชมุครัง้ต่อไป 

9. การบงัคบัใช ้
ใหร้ะเบียบนีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

   
  ประกาศ ณ วนัที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
     ลงชื่อ.................................................... 
             (นายไชยโรจน ์ ภทัรเกียรติพงษ์)  
               นายกสมาคม             


