หน ้าแรก / เกียวกับ ศคง. / ช่องทางรั บเรืองร ้องเรียน / แนวทางการรั บและพิจารณาเรืองร ้องเรียน

1. เมือได ้รับเอกสารครบถ ้วนแล ้ว ศูนย์คุ ้มครองผู ้ใช ้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเริมดําเนินการกับเรืองร ้องเรียน ซึงขันตอนในการรับเรืองร ้องเรียนของ ธปท.
จะใช ้กับผู ้ร ้องเรียนทุกราย โดยผู ้ร ้องเรียนจะต ้องให ้ข ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อ ธปท. ทีเพียงพอต่อการพิจารณา ในกรณีที ธปท. ขอข ้อมูล/พยานหลักฐานเพิมเติม
แต่ผู ้ร ้องเรียนไม่สง่ ข ้อมูล/พยานหลักฐานตามทีได ้รั บแจ ้ง ธปท. จะถือว่าผู ้ร ้องเรียนไม่ตดิ ใจทีจะให ้ ธปท. ดําเนินการตามข ้อร ้องเรียน และ ธปท.
ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ดําเนินการกับเรืองร ้องเรียนต่อไป

2. ผู ้ร ้องเรียนต ้องให ้ข ้อเท็จจริงทีสําคัญและเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี โดยใช ้ถ ้อยคําทีสุภาพ
2.1 ข้อมูลส่วนต ัว ได ้แก่ ชือ นามสกุล ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อได ้
2.2 รายละเอียดเรืองร้องเรียน ได ้แก่ วัตถุประสงค์และเนือหาเรืองร ้องเรียน ชือสถาบันการเงินหรือผู ้ให ้บริการทีจะร ้องเรียน และเอกสารหลักฐานอืน ๆ (โปรดระบุให ้ชัดเจน)
2.3 เอกสารแสดงตน

(1) ร ้องเรียนด ้วยตนเอง

(2) ร ้องเรียนในนามนิตบิ คุ คล

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรทีออกโดยหน่วยงานราชการทีระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู ้ร ้องเรียน - สําเนาหนังสือรั บรองของนิตบิ คุ คลทีมีอายุไม่เกิน 6
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร ้อมรั บรองสําเนาถูกต ้อง
เดือนและรั บรองสําเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอํานาจลงนาม พร ้อมประทับตรานิตบิ คุ คล (ถ ้าม

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรทีออกโดยหน่วยงานราชการทีระบุเลขประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทา
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู ้มีอํานาจลงนาม พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง

3. ข ้อมูลทีได ้ยืนร ้องเรียนต่อ ธปท. ต ้องเป็ นข ้อเท็จจริงเท่านัน
โดยการให ้ข ้อมูลเท็จหรือไม่ตรงต่อความเป็ นจริงอาจส่งผลให ้ผู ้ร ้องเรียนถูกดําเนินการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอืนทีเกียวข ้อง และการร ้องเรียน
ไม่มผ
ี ลทําให ้อายุความสะดุดหยุดลงหรือสะดุดหยุดอยู่

4. ธปท. จะทําหน ้าทีประสานงานระหว่างผู ้ร ้องเรียนและสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจภายใต ้การกํากับดูแลของ ธปท.
เพือแก ้ไขปั ญหา ตลอดจนติดตามความคืบหน ้าของเรืองร ้องเรียนนัน อย่างเป็ นธรรม และอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม
เรืองดังต่อไปนีถือว่าอยู่นอกเหนืออํานาจหน ้าทีในการพิจารณาดําเนินการของ ธปท. หรือเป็ นเรืองที ธปท. จะไม่รับไว ้เพือพิจารณาดําเนินการตามข ้อร ้องเรียน
เรืองทีไม่เกียวข ้องกับสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจภายใต ้การกํากับดูแลของ ธปท.
เรืองร ้องเรียนทีศาลมีคําวินจิ ฉัย คําสัง หรือคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาดไปแล ้ว หรือเรืองทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
เรืองทีขอให ้ ธปท. ฟ้ องร ้องคดีแทน/ช่วยเหลือเงินในการต่อสู ้คดี/ช่วยจัดหาหรือว่าจ ้างทนายความให ้ผู ้ร ้องเรียน
ั ญาผูกพันกันทางแพ่ง
เรืองทีขอให ้ ธปท. เรียกร ้อง/สังการให ้สถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจภายใต ้การกํากับดูแลของ ธปท. ชดใช ้ค่าเสียหาย ตามข ้อพิพาททีคูส่ ญ
เรืองทีเป็ นกรณีพพ
ิ าทระหว่างพนักงานของสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจภายใต ้การกํากับดูแลของ ธปท.
กับสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจข ้างต ้น ทีไม่เกียวข ้องกับกฎหมายที ธปท. กํากับดูแล
เรืองทีร ้องเรียนที ธปท. ได ้เคยดําเนินการจนผู ้ร ้องเรียนได ้รั บคําชีแจงแล ้วหรือเป็ นเรืองเกียวกับเรืองร ้องเรียนเดิมทีไม่มป
ี ระเด็นหรือข ้อเท็จจริงใหม่
หรือเรืองร ้องเรียนทีขอโต ้แย ้งผลการพิจารณา/การดําเนินการทีอยู่ในอํานาจหน ้าทีของหน่วยราชการ/ผู ้กํากับดูแลอืน
ึ นดุลยพินจิ ทางธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจภายใต ้การกํากับดูแลของ ธปท. และไม่มี
เรืองขอความอนุเคราะห์ซงเป็
ข ้อขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์หรือแนวนโยบายของ ธปท. เช่น การขอปรั บปรุงโครงสร ้างหนี การขอเพิมวงเงินสินเชือ
การขอตรวจสอบข ้อมูลของบุคคลอืน
การขอข ้อมูลที ธปท. ไม่ใช่เจ ้าของข ้อมูล

5. เพือประโยชน์ในการประสานงานหรือพิจารณาดําเนินการกับเรืองร ้องเรียน ธปท.
อาจเปิ ดเผยข ้อมูลทีเกียวข ้องกับการร ้องเรียนให ้หน่วยงานทีเกียวข ้องทราบหรือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน ้าทีต่อไป
ทังนี ในการติดต่อกับเจ ้าหน ้าทีเพือดําเนินการรั บเรืองร ้องเรียน ธปท. อาจบันทึกการสนทนาของท่านเพือประโยชน์ในการพิจารณาเรืองร ้องเรียนและปรั บปรุงการให ้บริการ
ยอมรั บเงือนไขและได ้ติดต่อไปยังสถาบันการเงินแล ้ว

ตกลง

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

