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บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

 

นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังาน ทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ

หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) 

มผีลตัง้แต่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 

 

Whistleblower 

 หมายถงึ ผูเ้ปิดเผยขอ้มลู การแจง้การกระท าทีผ่ดิปกตอินัเกดิขึน้ในองคก์ร เพือ่เป็นสญัญาณใน

การเตอืนให้ผู้อื่นได้ยนิหรอืทราบเรื่องราว แต่ในการเงนิ หมายถงึ คนที่เตอืนให้ทราบว่ามปัีญหาเกิด

ขึ้นกบับรษิทั มกีารพบความไม่ชอบมาพากล การทุจรติ โดยอาจเป็นการเตอืนให้ผู้บรหิารของบริษัท

ทราบ 

 โครงการ Whistleblower ถอืเป็นอกีหนึ่งกจิกรรมเพือ่การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายการด าเนินธุรกจิ บรษิทัไดจ้ดัท าคู่มอืระเบยีบเกี่ยวกบัการท างานและจรรยาบรรณ 

รวมถึงการก าหนด Whistleblower Policy ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน แจ้ง

เบาะแส หรอืใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณ 

โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการรอ้งเรยีน ในเรื่องการกระท าทีฝ่่าฝืน กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั

บรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 2. เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิทั และสงัคมสว่นรวม 
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กลยุทธ ์

 1. ปลูกฝังค่านิยม (Values) ในการแจง้เบาะแสการกระท าผดิต่างๆ 

 2. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ (Education) เช่น กรณีตวัอย่างเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน สือ่สารเชงิเล่าเรื่อง 

หรอื การต์ูน 

 3. สร้างกลไกการป้องกนั (Prevention) หาพนัธมติรร่วม จดักจิกรรมเกี่ยวกบั Whistleblower 

เช่น Work shop 

 4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

 5. รณรงคก์ารต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption) 

 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

 1. พนกังานทีพ่บเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืน กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 

 2. พนักงานที่ถูกกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวนิัย เช่น ลดชัน้เงนิเดอืน ถูกพกังาน ให้ออก

จากงาน หรอืถูกเลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารอนัไม่ชอบทีเ่กี่ยวเนื่องกบัสภาพการจา้งงาน อนัเน่ืองมาจากการ

ที่ตนได้ร้องเรยีน ให้ข้อมูล หรอืจะให้ข้อมูลช่วยเหลือ ในขัน้ตอนการสบืสวน สอบสวน หรอืรวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิให้แก่ผู้รบัขอ้ร้องเรยีน รวมไปถงึการฟ้องร้องด าเนินคด ีการเป็นพยานการให้ถ้อยค า หรอื 

การใหค้วามร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรอืหน่วยงานของรฐั 

 

ผู้รบัข้อร้องเรียน 

 1. ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจในทุกระดบั 

 2. หวัหน้าฝ่ายบรหิารบุคคล 

 3. หวัหน้าส านกังานตรวจสอบภายใน 

 4. กรรมการบรหิาร หรอื กรรมการบรษิทั คนหนึ่งคนใด 

 5. เลขานุการบรษิทั 

 

วิธีการร้องเรียน 

 1. รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณ์อกัษร 

 2. ผ่านทาง E-Mail address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

 3. ท าเป็นจดหมายถงึผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
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 4. ในกรณีที่ผู้ร้องเรยีนเลอืกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานที่

ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่า มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเกดิขึน้ ทัง้นี้ การรอ้งเรยีนจะ

ถอืเป็นความลบัทีสุ่ดและผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย

ตวั ผูร้อ้งเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะไดร้บัการคุม้ครองจากบรษิทั โดยการไม่เปิดเผยชื่อและใหค้วาม

เป็นธรรม รวมทัง้ท าใหบ้รษิทัสามารถแจง้ผลการด าเนินการหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องที่รอ้งเรยีน

ใหท้ราบได ้

 

ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิหรอือาจมอบหมายให้

บุคคลหรอืหน่วยงานหรอืคณะท างานสอบสวนตามระเบยีบบรษิทัเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืคณะท างานสอบสวนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นักงานคน

หนึ่งคนใดมาใหข้อ้มลู หรอืขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพือ่การตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ 

 3. หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิทัจะด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

  * ในกรณีทีข่อ้เรยีนเป็นเรื่องจรงิ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานกระท าผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณของบรษิทั จะเสนอเรื่องพรอ้มความเหน็และก าหนดแนวทางในการปฏบิตัทิี่

ถูกตอ้งต่อผูม้อี านาจด าเนินการในบรษิทัพจิารณาด าเนินการ 

  * ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคญั เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอื ฐานะ

ทางการเงินของบริษัท ขดัแย้งกับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้อกับผู้บริหาร

ระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

  * ในกรณีที่ข้อร้องเรยีนก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวธิีการบรรเทา

ความเสยีหายทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยีหาย 

 

ความคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล 

 1. ผู้ร้องเรยีนสามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ถ้าเหน็ว่าจะท าให้เกดิความเสยีหายหรอื

อนัตรายแก่ตนเอง แต่ต้องมหีลกัฐานที่สามารถระบุขอ้เท็จจรงิมากเพยีงพอที่จะท าให้เชื่อได้ว่า มกีาร

กระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืจรรยาบรรณของบรษิัทเกิดขึ้น แต่หากผู้ร้องเรยีน

เลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหผู้้รบัขอ้รอ้งเรยีนสามารถด าเนินการตรวจสอบและใหค้วามเป็นธรรม

ต่อผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ย่างรวดเรว็มากขึน้ 
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 2. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทถือเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ โดยจะ

ค านึงถึงความเสียหายและความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยผู้รบัข้อร้องเรียนและผู้รบัผดิชอบในขัน้ตอนต่างๆ จะต้องเก็บรกัษาข้อมูลที่ได้ไว้เป็น

ความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูอ้ื่น หากฝ่าฝืนจะถอืว่ากระท าผดิวนิยั 

 3. ผู้ร้องเรยีนสามารถขอให้บรษิัทก าหนดมาตรการคุ้มครอง หรอืบรษิทัจะก าหนดไว้เลยก็ได้ 

หากเป็นว่าเป็นเรื่องอาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยัทัง้ต่อตวัผู้ร้องเรยีนและต่อ

องคก์ร 

 4. บริษัท มีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ

คอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

 5. พนกังานทีป่ฏบิตัติ่อบุคคลอื่นดว้ยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม ปฏบิตัดิว้ยวธิกีารทีไ่ม่เหมาะสม หรอื

ก่อให้เกิดความเสยีหายกบับุคคลอื่น โดยมเีหตุจูงใจจากการที่บุคคลนัน้ร้องเรยีน แจ้งข้อมูล หรอืให้

เบาะแสที่เกี่ยวกบัการทุจรติหรอืการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัหรอืจรรยาบรรณ 

รวมถงึการทีบุ่คคลนัน้ถูกฟ้องรอ้ง ด าเนินคด ีเป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรอืไดค้วามร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรอื

ต่อหน่วยงานของรฐั ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความผดิตามกฎหมาย ถอืเป็นการกระท าผดิวนิัยทีต่อ้งไดร้บั

โทษ ทัง้นี้ อาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการประท านัน้ถอืเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย 

 6. ผู้ที่ได้รบัความเสียหายหรอืเดือดร้อน จะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายด้วยวธิีการหรือ

กระบวนการทีเ่หมาะสมเป็นธรรม 

 

แนวการปฏิบติัการร้องเรียนและให้ข้อมูล 

 การรอ้งเรยีน 

 1. ระบุข้อร้องเรียนที่ต้องการให้พิจารณาให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณอย่างไร เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน 

กฎระเบยีบพนกังาน ระเบยีบการจดัหาร เป็นตน้ โดยตอ้งมขีอ้มลูเพยีงพอทีใ่หเ้กดิความเชื่อถอืได้ 

 2. หลกัฐานต้องสอดคล้องกับข้อร้องเรียนหรอืหลกัฐานที่เพียงพอ โดยต้องระบุรายละเอียด

ข้อเท็จจรงิที่แสดงให้เห็นว่ามเีหตุอันควรเชื่อได้ว่า มกีารกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนเกิดขึ้นจรงิ เช่น ชื่อ

ผู้ฝ่าฝืนและผู้เกี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี เวลาและสถานที่เกดิเหตุการณ์ ลกัษณะการฝ่าฝืน ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หน่วยงานหรอืบุคคลที่จะให้ขอ้มูลเพิม่เตมิได้ รวมถงึ ภาพถ่าย เอกสารหรอืหลกัฐานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

เป็นตน้ 

 3. การร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บังคับบัญชาโดยตรง หากต้องการร้องเรียน

ผูบ้งัคบับญัชาสามารถท าไดโ้ดยรอ้งเรยีนไปยงัผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนตามทีร่ะบุไวใ้น Whistleblower Policy 



5/12 

 

การรวบรวมและตรวจสอบข้อเทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัข้อร้องเรียน 

 1. การรายงานขอ้รอ้งเรยีน 

 เมื่อมกีารรอ้งเรยีน ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนต้องแจง้ใหส้ านักงานตรวจสอบทราบในเบื้องต้นเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และเมื่อด าเนินการเสรจ็สิ้นให้สรุปผลการด าเนินการโดยละเอยีดต่อส านักงานตรวจสอบ

ภายในขา้งตน้ เพือ่สอบทานว่ามกีารปฏบิตัติามระเบยีบเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และจะไดร้วบรวมจดัเกบ็

เป็นสถติ ิ

 2. การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน 

  2.1 กรณีไม่ตอ้งแต่งตัง้ “คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ” 

  - ถ้าเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชดัเจนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ผู้รบัข้อ

ร้องเรยีนพจิารณาและสรุปผลให้ส านักงานตรวจสอบทราบ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

  2.2 กรณีตอ้งแต่งตัง้ “คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ” 

  - ถ้าเป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนและเกี่ยวขอ้งกนัหลายหน่วยงาน ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนต้องพจิารณา

แต่งตัง้ “คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพื่อท าการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงตามความ

เหมาะสม 

  - คณะท างานที่ตัง้ขึ้นควรประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มาจากหลาย

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้ และตอ้งไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีโดยตรงในเรื่องดงักล่าว 

  - คณะท างานต้องด าเนินการให้เสรจ็ภายใน 60 วนั หรอืหากมเีหตุจ าเป็นก็สามรถขอ

อนุมตัขิยายเวลาต่อไดโ้ดยใหย้ื่นขอต่อกรรมการผูจ้ดัการ หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการในแต่ละสายงานได้ 

 3. การกระท าผดิจรงิตามขอ้รอ้งเรยีน 

 เมื่อไดม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ หากผูร้บัขอ้ร้องเรยีนเหน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่าได้มกีาร

กระท าทุจริต / ผิดกฎหมายโดยพนักงานของบริษัทฯ ให้ส่งเรื่องให้กับฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินการ

ประสานงานแต่งตัง้ “คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิกรณีทุจรติฯ” และส่งส าเนารายละเอยีดใหก้บั

ส านกังานตรวจสอบทราบ 

 4. กรณีทีผู่ร้บัขอ้รอ้งเรยีนมสีว่นไดส้ว่นเสยีในขอ้รอ้งเรยีน 

 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนต้องไม่เขา้ร่วมในการพจิารณานัน้ และใหส้่งเรื่องใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนผูอ้ื่นทีเ่หน็

ว่าเหมาะสมและสามารถใหค้วามเป็นธรรมกบัผูร้อ้งเรยีนไดแ้ทน 

 5. กรณีไม่ไดร้บัการตอบรบัจากการรอ้งเรยีน 
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 ในกรณีผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยชื่อของตนเองหากล่วงพน้เวลา 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้อ้งเรยีนแลว้ยงั

ไม่มีการตอบรบัใดๆ จากผู้รบัข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนเพิ่มเติมไปยงัช่องทางอื่นที่

ก าหนดไวไ้ด ้

 6. การแจง้ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกบัผูร้อ้งเรยีน 

  6.1 กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยชื่อของตนเอง 

  เมื่อผู้ร ับข้อร้องเรียน หรือ “คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง” (แล้วแต่กรณี) ได้

ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามขอ้รอ้งเรยีนแลว้ ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน

ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่รุปผล 

  6.2 กรณีทีไ่ดม้กีารรอ้งเรยีนผ่านทาง Website รบัขอ้รอ้งเรยีนจะมกีารรายงานผลความ

คบืหน้าใหท้ราบในแต่ละขัน้ตอน 

 7. การรกัษาความปลอดภยัของระบบ 

 ด าเนินการโดยส านักงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหวัหน้าส านัก

ตรวจสอบภายใน 
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แผนผงักระบวนการ 

ล าดบัที ่ ผงังาน รายละเอยีดงานโดยย่อ ผูร้บัผดิชอบ 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูร้อ้งเรยีนพบเหน็พนักงานกระท าผดิ / 
ฝ่าฝืน 
- รอ้งเรยีนโดยผ่านอเีมล ์/ จดหมาย / 
Website 
ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีน คอื 
   1. ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจใน
ทุกระดบั 
   2. ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลกลาง 
   3. ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบ 
   4. เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
   5. กรรมการบรษิทัคนหนึ่งคนใด 

ผูร้อ้งเรยีน 

2.  
 
 
 
 

- แจง้ขอ้รอ้งเรยีน / รายงานขอ้เทจ็จรงิ
ใหส้ านักงานตรวจสอบทราบเบือ้งตน้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- ก าหนดมาตรการคุม้ครองหาก
เหน็สมควร 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

3.   
 
 
 

พจิารณาขอ้เทจ็จรงิในเบือ้งตน้ โดยแยก
เป็น 
 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

4.   
 
 

- จดัเกบ็ ท าสถติ ิประเมนิความเสีย่ง 
วเิคราะห ์ก าหนดกลยุทธ ์
- รายงานคณะกรรมการบรษิทั 

ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

5.   
 
 
 

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 
 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6.  
 
 

พจิารณารบัทราบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผูร้อ้งเรียน 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร

บริษัท 

พิจำรณำ

ขอ้เท็จจริง 

1 

2 
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1. กรณีผู้บงัคบับญัชารบัข้อร้องเรียน / ไม่ซบัซ้อน 

ล าดบัที ่ ผงังาน รายละเอยีดงานโดยย่อ ผูร้บัผดิชอบ 
1.  

 
 

กรณีผูบ้งัคบับญัชารบัขอ้รอ้งเรยีน / ไม่
ซบัซอ้น 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

  
 
 

- ด าเนินการแลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
- กรณีผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเองใหแ้จง้
กลบัภายใน 7 วนั นับตัง้แต่วนัสรุปผล 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

2.   
 
 
 

สรุปผลใหส้ านักตรวจสอบภายใน 
 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

3.   
 
 

- รบัแจง้การด าเนินงานเบือ้งตน้และ
ไดร้บัการบรรเทาความเสยีหาย 
 
 

ผูร้อ้งเรยีน 

4.  กรณีพนักงานกระท าทุจริต 
 
 
 

- ใหร้ายงานรายละเอยีดใหฝ่้ายบุคคล 
- ประสานงานแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ 
- ส่งส าเนารายละเอยีดแจง้ส านักงาน
ตรวจสอบ 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

5.  
 
 

- จดัเกบ็ ท าสถติ ิประเมนิความเสีย่ง 
วเิคราะห ์ก าหนดกลยุทธแ์กไ้ขป้องกนั 
- รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

6.  
 
 

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7.  
 
 

- พจิารณารบัทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

1 

ด ำเนินกำรแกไ้ข 

สรุปผลตรวจสอบ แกไ้ข หรือ

บรรเทำควำมเสียหำย 

ผูร้อ้งเรียน 

ฝ่ำยบคุคล 

ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร

บริษัท 
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2. กรณีซบัซ้อน / เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 

ล าดบัที ่ ผงังาน รายละเอยีดงานโดยย่อ ผูร้บัผดิชอบ 
1.  

 
 

กรณีซบัซอ้นเกีย่วขอ้งหลายหน่วยงาน 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

  
 
 

- ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
- ด าเนินการแลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(หากมเีหตุจ าเป็นใหข้อขยายเวลากบั
กรรมการผูจ้ดัการ / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการในแต่ละสายงาน 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

2.   
 
 
 

- สรุปผลใหส้ านักตรวจสอบภายใน 
 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

3.   
 
 

- รบัแจง้การด าเนินงานเบือ้งตน้และ
ไดร้บัการบรรเทาความเสยีหาย 
 
 

ผูร้อ้งเรยีน 

4.  กรณีพนักงานกระท าทุจริต 
 
 
 

- ใหร้ายงานรายละเอยีดใหฝ่้ายบุคคล 
- ประสานงานแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ 
- ส่งส าเนารายละเอยีดแจง้ส านักงาน
ตรวจสอบ 
 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

5.  
 
 

- จดัเกบ็ ท าสถติ ิประเมนิความเสีย่ง 
วเิคราะห ์ก าหนดกลยุทธแ์กไ้ขป้องกนั 
- รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

6.  
 
 

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7.  
 
 

- พจิารณารบัทราบ 
 

 

 

 

 

2 

ด ำเนินกำรแกไ้ข 

สรุปผลตรวจสอบ แกไ้ข หรือ

บรรเทำควำมเสียหำย 

ผูร้อ้งเรียน 

ฝ่ำยบคุคล 

ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร

บริษัท 
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แนวค าถาม – ตอบเรื่อง Whistleblower Policy 

(ส าหรบัผูบ้งัคบับญัชา / พนกังานฝ่ายบุคคล / หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 1. ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไดว้างใจ หมายถงึ ใครบา้ง 

 ตอบ ท่านสามารถร้องเรยีนขอ้เทจ็จรงิต่อผู้บงัคบับญัชาในทุกระดบัชัน้ที่ท่านไว้วางใจ โดย

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัสูงสุดที่ท่านจะร้องเรยีนได้ จะเป็น กรรมการผู้จดัการ หรอื ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่

ผูบ้งัคบับญัชาตามทีก่ าหนดไวแ้ลว้กไ็ด ้

 2. ผู้รบัข้อร้องเรยีนที่บริษัทจดัไว้ให้ คอื ผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจ หวัหน้าฝ่ายบรหิาร

บุคคล หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั หรอื กรรมการบรษิทัคนหนึ่งคนใดนัน้ หมายถงึ 

ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งเหล่านี้ในบรษิทัย่อย ดว้ยใช่หรอืไม่ 

 ตอบ ใช่ 

 3. กรรมการบรษิทั หมายถงึใครบ้าง และสามารถเลอืกที่จะร้องเรยีนไปยงักรรมการท่านหนึ่ง

ท่านใดไดห้รอืไม่ 

 ตอบ ท่านสามารถรอ้งเรยีนไปยงักรรมการท่านหนึ่งท่านใดของบรษิทัฯ หรอืกรรมการอสิระก็

ได ้โดยใหร้ะบุชื่อกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการอสิระ ทีท่่านตอ้งการใหเ้ป็นผูพ้จิารณา และสง่มาที่ 

เลขานุการบรษิทั 
เลขที ่51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 ท่านสามารถคน้หารายชื่อกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการอสิระ ไดท้ี ่www.vibhavadi.com หรอื

สอบถามไดโ้ดยตรงทีส่ านกังานเลขานุการบรษิทั หมายเลขโทรศพัท ์0-2561-1111 ต่อ 2427 

 4. การกระท าความผดิ Whistleblower Policy ครอบคลุมถงึนโยบายอื่นๆ ดว้ยหรอืไม่ 

 ตอบ เกณฑ์การคุ้มครองนี้ครอบคลุมในเรื่องการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณเท่านัน้ 

 อย่างไรกต็ามท่านสามารถใหค้วามเหน็ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบายอื่นๆ ได ้โดยขอ้เสนอแนะ

ของท่านจะถูกส่งต่อให้กับส านักตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมและน าไปพิจารณาเพื่อใช้ในการ

บรหิารงานของบรษิทัต่อไป ซึง่ในกรณีนี้บรษิทั ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะด าเนินการหรอืจดัการใดๆ โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ผู้ร้องเรยีนทราบ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรยีนยงัคงได้รบัความคุ้มครองจากการกระท าอนัไม่เป็น

ธรรมทีอ่าจเกดิขึน้เน่ืองจากไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงักล่าว 
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 5. ผูร้อ้งเรยีนตอ้งเป็นผูเ้สยีหายดว้ยหรอืไม่ 

 ตอบ ผู้ร้องเรยีนไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสยีหาย อาจะเป็นผู้รู้ เหน็เกี่ยวกบัการทุจรติหรอืฝ่าฝืน

กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณด้วยตนเองหรอืรบัรู้มาจากผู้อื่นก็ได้ แต่ต้องมี

หลกัฐานทีพ่อจะแสดงใหเ้หน็ไดว้่าน่าจะมกีารกระท าความผดิ 
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(ตวัอย่างแบบฟอรม์รอ้งเรยีน) 

 

 

บรษิทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 

แบบรอ้งเรยีน (ส าหรบัผูร้อ้งเรยีน) 

 

เลขทีร่บั......................... 

       วนัที.่........เดอืน..........................พ.ศ............. 

 

เรื่อง ................................................... 

เรยีน ผูบ้รหิาร / ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 

 

 1. ขา้พเจา้.......................................................อายุ..........ปี หน่วยงาน..................................... 

 2. ขา้พเจา้ขอรอ้งเรยีน ดงันี้ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 3. ขา้พเจา้ตอ้งการทราบค าตอบดว้ยตวัเอง / ใหแ้จง้ไปตามทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก เลขที่

................................... 

ซอย................................ถนน.................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต

................................. 

จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์.................................มอืถอื

.................................... 

 4. E-mail…………………………………………………………… 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นจรงิทุกประการและมคีวามประสงคใ์ห้ 

  เปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน 

  ไม่เปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน 

 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

      ลงชื่อ.............................................ผูร้อ้งเรยีน 

             (                                             ) 


