รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ในการให้ข้อมูล/คาปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2559
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559)

สถิติการติดต่อของประชาชนแยกตามช่องทางการติดต่อ
ในไตรมาส 2/2559 ประชาชนติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 16,233 ราย ดังนี ้
1. ช่องทางโทรศัพท์ 15,484 ราย (95.4%) แบ่งเป็ น
• ต้ องการสนทนากับเจ้ าหน้ าที่ 14,688 ราย โดยเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การได้
13,872 ราย คิดเป็ น 94.4%
• ฟั งข้ อความอัตโนมัติ 796 ราย
2. ช่องทางอื่น ๆ 749 ราย (4.6%) แบ่งเป็ น
• ช่องทางของ ธปท. 640 ราย ได้ แก่ อีเมล เว็บไซต์ จดหมาย
เดินทางมาพบด้ วยตนเอง FAX และกิจกรรมภายนอก ธปท. ตามลาดับ
• ผ่านหน่วยงานภายนอก 109 ราย อาทิ ศูนย์รับเรื่ องร้ องทุกข์
สานักนายกรัฐมนตรี (Hotline 1111) สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) และ จดหมายจากกระทรวงการคลัง ตามลาดับ

โทรศัพท์

95.4%
ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
ช่องทางของ ธปท. และ
จากหน่วยงานภายนอก
เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย

4.6%

สถิติการให้บริการแยกตามวัตถุประสงค์
จากข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบ 13,991 รายการ* แบ่งเป็ น
ขอข้อมูลและคาปรึกษา ส่วนใหญ่สอบถามเรื่ องการไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้ มแข็งในปี งบประมาณ 2553
ร้องเรียน ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบริ การทางการเงินของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องเงินให้ สนิ เชื่อ
อื่น ๆ ได้แก่
- ให้ข้อเสนอแนะแก่ ธปท. 55 รายการ โดยประเด็น
หลัก ได้ แก่ การคิดค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน
- แจ้งเบาะแส 15 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นการแจ้ ง
เกี่ยวกับบริ การทางการเงินของสถาบันการเงิน เช่น
ปั ญหาการถูกบังคับทาบัตร ATM ที่มีประกัน
อุบตั ิเหตุ
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน
ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องขอปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้จาก
บัตรเครดิต และ สินเชื่อธุรกิจ

* ส่วนที่ไม่ได้ บนั ทึกในระบบ เช่น โทรผิด สัญญาณโทรศัพท์ขดั ข้ อง หรือประชาชนวางสายไประหว่างการโอนสาย

สถิติเรื่องร้องเรียน / ขอความอนุเคราะห์
แยกตามเรื่องที่สาคัญ จานวน 404 รายการ

เรื่องร้องเรียนบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

(ร้องเรียน 362 รายการ ขอความอนุเคราะห์ 42 รายการ)

ภัยทางการเงิน
20 รายการ
(5.0%)

บริการ
ทางการเงิน
ของสถาบันการเงิน
369 รายการ

91.3%

Cross sell
39 รายการ

11.9% 5.5%

เครดิตบูโร
3 รายการ
(0.7%)

พฤติกรรมผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่ สง.
18 รายการ

9.5%

26.6%

เรื่องอื่นๆ
12 รายการ
(3.0%)

เรื่องอื่น ๆ
31 รายการ

46.5%
เงินให้ สินเชื่อ
152 รายการ

เงินฝาก/ตัว๋ เงิน
87 รายการ

บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 369 รายการ
แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ
- ร้องเรียนบริการทางการเงินของ สง. 327 รายการ
- ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการเงิน 42 รายการ

ภัยทางการเงิน 20 รายการ ส่วนใหญ่เป็ น
เรื่องบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถกู นาไปใช้ โดยบุคคลอื่น
และถูกสวมรอย/ปลอมแปลงเอกสาร
เครดิตบูโร 3 รายการ โดยเป็ นการขอให้ ลบ
ประวัติเครดิตบูโร เนื่องจากขอสินเชื่อไม่ผ่าน
เรื่องอื่น ๆ 12 รายการ เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

จานวน 327 รายการ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 3 รายการ
แบ่งเป็ น ด้านเงิ นให้สินเชื ่อ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเงินต้ น
และยอดหนี ้ไม่ถกู ต้ อง รองลงมาเป็ นเรื่ องการคิด
ค่าธรรมเนียมและดอกเบี ้ยไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นไปตาม
ข้ อตกลง ด้านเงิ นฝาก ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาจากการฝาก
ถอน โอนเงิน โดยเฉพาะที่เป็ นการทาผ่านตู้เอทีเอ็มหรื อ
ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ ด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าทีข่ อง สง. เช่น การถูกเจ้ าหน้ าที่ สง. หลอกลวง
เกี่ยวกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ ด้าน Cross Sell เช่น การ
บังคับซื ้อประกันร่ วมกับเงินฝาก และเรื ่ องอื ่น ๆ เช่น การ
ไม่ได้ รับความสะดวกจากการใช้ บริ การ

เรื่องขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน
ขอปรับปรุง
โครงสร้ างหนี ้
31 รายการ

23.8%

ขอลด/ยกเว้ น
ดอกเบี ้ย
ค่าธรรมเนียม
10 รายการ

73.8%
หาแหล่งเงินกู้
1 รายการ
(2.4%)

จานวน 42 รายการ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 4 รายการ
ส่วนใหญ่เป็ นการขอปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ของบัตรเครดิต
และสินเชื่อธุรกิจ รองลงมา คือ สินเชื่อส่วนบุคคล และ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากมีภาระหนี ้กับ
สถาบันการเงินหลายแห่ง นอกจากนัน้ มีการขอลด/ยกเว้ น
ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมของ Hire Purchase
บัตรเครดิต และสินเชื่อธุรกิจ ตามลาดับ สาหรับรายการ
หาแหล่งเงินกู้นนเป็
ั ้ นการหาแหล่งเงินกู้เพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1. การร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อ
เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทปัญหา

หมายเหตุ เรื่องอื่น ๆ เช่น หาแหล่งเงินกู้ อยู่ในกระบวนการทางศาล เอกสาร/ข้ อมูลสูญหาย พฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ
ในปี 2559 มีการปรับหมวดหมูเ่ รื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ โดยในกรณีที่ระบุชดั เจนว่าเป็ นปั ญหาพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ในการดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อจะนับเป็ นเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อ

ในไตรมาส 2/2559 การร้ องเรี ยนด้ านเงินให้ สินเชื่อมีจานวน
152 รายการ เพิ่มขึน้ จากไตรมาสที่ผ่านมา 9 รายการ โดย
เรื่ องร้ องเรี ยน 3 ลาดับแรก ได้ แก่
เงินต้นและยอดหนี้ไม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเข้ าใจ
ไม่ถกู ต้ องในวิธีการคานวณเงินต้ นและดอกเบี ้ยบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคล ลาดับในการตัดบัญชีเพื่อชาระหนี ้ รวมถึงการ
ชาระหนี ้แล้ วแต่ยงั ได้ รับหนังสือทวงหนี ้
ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ย ส่วนใหญ่ผ้ รู ้ องเรียนเห็นว่า สง. เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมไม่เป็ นธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของ
บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เช่นเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการ/ดาเนินการล่าช้า ส่วนใหญ่เป็ นการ
ดาเนินการล่าช้ าในเรื่องที่ลกู ค้ ามีการร้ องขอ เช่น การทักท้ วง
รายการชาระเงินของผู้ถือบัตร การออกหนังสือยืนยันการชาระหนี ้
ทังนี
้ ้ เมื่อแยกเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อตามผลิตภัณฑ์ พบว่า
เรื่องร้ องเรียนด้ านสินเชื่อบัตรเครดิตมีจานวนมากที่สดุ รองลงมาเป็ น
สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ตามลาดับ
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หมายเหตุ ไม่รวมรายการที่แยกผลิตภัณฑ์ชดั เจนไม่ได้

2. การร้องเรียนด้านเงินฝากและตั๋วเงิน

หมายเหตุ เรื่องอื่น ๆ เช่น ผลกระทบจากการปิ ดสาขา เอกสารข้ อมูลสูญหายไม่ถกู ต้ อง
ในปี 2559 มีการปรับหมวดหมูเ่ รื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ โดยในกรณีที่ระบุชดั เจนว่าเป็ นปั ญหาพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ในการดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับเงินฝากจะนับเป็ นเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินฝาก

ในไตรมาส 2/2559 มีเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินฝากและตัว๋ เงิน 87 รายการ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 1 รายการ โดยเรื่องที่มีการร้ องเรียนมากยังคง
เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการฝาก/ถอน/โอนเงิน โดยเฉพาะการทาธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ เช่น ถอนเงินแล้ วไม่ได้ รับเงินหรือได้ รับ
เงินแต่ไม่ครบถ้ วนตามจานวนทีถ่ อน หรือโอนเงินไปแล้ วแต่เงินไม่เข้ าบัญชีปลายทาง รองลงมาเป็ นเรื่องเกี่ยวกับเงินฝากถูกถอนโดยบุคคลอื่น เช่น
ผู้ร้องเรียนได้ รับข้ อความแจ้ งว่ามีการถอนเงินโดยบัตร ATM ทังที
้ ่สมุดบัญชีและบัตร ATM อยูท่ ี่ตนเอง และปั ญหาการอายัด/หักบัญชีเงินฝากเพื่อ
ชาระหนี ้โดยไม่แจ้ งให้ เจ้ าของบัญชีทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ปั ญหาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมซึง่ มีจานวนสูงเป็ นอันดับ สองในไตรมาสที่แล้ ว ในไตรมาสนี ้
มีจานวนลดลงจาก 14 รายการ เหลือ 4 รายการ (71.4%)

3. การร้องเรียนด้าน Cross Sell

ในไตรมาส 2/2559 การร้ องเรียนเรื่อง Cross Sell มีจานวน 39 รายการ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ ว 13 รายการ (50.0%) โดยเรื่องร้ องเรียนหลัก
ยังคงเป็ นการบังคับซื ้อประกันร่วมกับเงินฝาก เช่น เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาบัตร ATM ที่มีประกันชีวิตร่วมด้ วย โดยให้ เหตุผลว่าบัตรธรรมดาหมด ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการเปลี่ยนบัตร ATM/Debit แบบแถบแม่เหล็กเป็ นบัตรแบบชิปการ์ ด ในวันที่ 16 พ.ค. 59 และประชาชนเข้ ามาเปลี่ยนบัตรเป็ นจานวน
มากโดย ธพ. มิได้ สารองบัตรแบบธรรมดาเพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า รองลงมา เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรือไม่
ถูกต้ อง เช่น ขายประกันโดยให้ ข้อมูลผลประโยชน์ ไม่ครบถ้ วน เสนอขายประกันชีวิตโดยแจ้ งว่าเป็ นการออมทรัพย์ระยะยาวทาให้ เข้ าใจผิด
ว่าเป็ นเงินฝาก สาหรับปั ญหาการบังคับให้ ทาประกันชีวิตกับบริษัทที่สถาบันการเงินกาหนดไว้ เท่านันเมื
้ ่อมีการขอสินเชื่อ (โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่
อยูอ่ าศัย) ซึง่ มีจานวนสูงเป็ นอันดับสองในไตรมาสที่แล้ ว ในไตรมาสนี ้มีจานวนลดลงจาก
7 รายการ เหลือ 2 รายการ (71.4%)

4. การร้องเรียนด้านพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้าหน้าที่ Outsource)

ในไตรมาส 2/2559 มีเรื่องร้ องเรียนด้ านพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้ าหน้ าที่ Outsource) จานวน 18 รายการ ลดลงจากไตรมาส
ที่แล้ ว 41 รายการ (69.5%) โดยเรื่องร้ องเรียนหลัก ได้ แก่ การถูกหลอกลวงโดยเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงินและ Outsource เช่น ผู้ร้องเรี ยนถูกหลอกให้ ซื ้อ
กองทุนโดยพนักงานไม่ได้ มีการซื ้อให้ จริง ผู้ร้องเรียนถูกเรียกค่าดาเนินการพิเศษในการขออนุมตั ิสินเชื่อ ทังนี
้ ้ เรื่องร้ องเรียนด้ านพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่
มีจานวนลดลงมากนับตังแต่
้ ไตรมาส 4/2558 เนื่องจาก เมื่อมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. การทวงถามหนี ้ ตังแต่
้ วันที่ 2 ก.ย. 58 ธปท. จะให้ คาปรึกษาและ
แนะนาช่องทางการร้ องเรียนที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายให้ แก่ประชาชนที่ต้องการร้ องเรียน (นับเป็ นการให้ คาปรึกษา) และในปี 2559 มีการปรับ
หมวดหมูเ่ รื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ หากเป็ นพฤติกรรมการดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อจะนับเป็ นเรื่องร้ องเรียนด้ านสินเชื่อและ
หากเป็ นพฤติกรรมการดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับเงินฝากจะนับเป็ นเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินฝาก

สถิติเกี่ยวกับเรื่องภัยทางการเงิน
สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน ไตรมาส 2/2559

ในไตรมาส 2/2559 มีการให้ คาปรึ กษา รับเรื่ องร้ องเรี ยน และรับแจ้ งเบาะแสที่เกี่ ยวกับภัยทางการเงิน จานวน 146 รายการ เพิ่มขึน้ จาก
ไตรมาสที่ผ่านมา 6 รายการ (4.3%) ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นปั ญหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถกู นาไปใช้ โดยบุคคลอื่นโดยเฉพาะบัตรเครดิต ถูกขโมยไปใช้ งาน
ก่อนที่เจ้ าของจะอายัดบัตร รองลงมาเป็ นการหลอกลวงทาง e-mail/social media เช่น การถูกหลอกลวงทาง Facebook โดยบอกว่าจะได้ รับเงินหรื อ
ของมีคา่ จากต่างประเทศแต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมไปชาระก่อน
ทังนี
้ ้ พบว่าเรื่องที่มีมลู ค่าความเสียหายสูงในไตรมาสนี ้เกิดจากการถูกหลอกลวงโดยคนรู้จกั หรือคนใกล้ ชิด เช่น การขอกู้ยืมเงินโดยผู้ก้ แู จ้ งว่ามี
เงินฝากอยู่ที่ธนาคารหลายแห่ง แต่ไม่สามารถถอนมาคื นได้ เนื่องจากติดอยู่ที่ ธปท. โดยมีมลู ค่า ความเสียหายสูงสุด ประมาณ 2 ล้ า นบาท ซึ่ง
ผู้เสียหายได้ มีการโอนเงินให้ ผ้ กู ้ มู าหลายครัง้ ตังแต่
้ ปี 2555 อย่างไรก็ดี การหลอกลวงทางโทรศัพท์มีจานวนลดลงจากไตรมาสที่แล้ วแต่ยงั คงรูปแบบ
การหลอกลวงเช่นเดิม โดยอ้ างว่าโทรมาจากธนาคารกลาง เพื่อขออายัดบัญชีเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวผิดปรกติ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มิได้ หลงเชื่อ
มิจฉาชีพ แต่ติดต่อมายัง ศคง. เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้ งเบาะแส

สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน แยกตามประเภทเรื่องและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น
42 รายการ
(28.8%)

หลอกลวง email/
Social media
30 รายการ
(20.5%)

หลอกลวงทางโทรศัพท์
25 รายการ
( 17.1%)

สวมรอยปลอมแปลง
เอกสารแสดงตัวตน
21 รายการ
(14.4%)

ปลอมแปลง
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
6 รายการ
(4.1%)

เรื่ องอื่น ๆ เช่น
หลอกให้ ซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศ
หรื อลงทุนในแชร์ ลกู โซ่
22 รายการ
(15.1%)

สถิติการขอข้อมูลและคาปรึกษา / ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแส
การขอข้อมูลและคาปรึกษา ทังสิ
้ ้น 13,517 รายการ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ ว 2,194 รายการ (19.4%) แบ่งเป็ น
พันธบัตรและตราสารหนี้ 7,201 รายการ
(53.3%) เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ ว
1,484 รายการ ส่วนใหญ่ยงั คงสอบถาม
ขันตอนการไถ่
้
ถอนพันธบัตรเนื่องจาก
ได้ รับเอกสารใบคาขอรับคืนต้ นเงิน
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้ มแข็งที่จะครบ
กาหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 มิ.ย. 59
บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน
3,837 รายการ (28.4%) เพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาสที่แล้ ว 266 รายการ ส่วนใหญ่
ยังคงสอบถามเกี่ยวกับเงินให้ สนิ เชื่อ เช่น
เงินต้ น/ยอดหนี ้ไม่ถกู ต้ อง การปรับปรุง
โครงสร้ างหนี ้ และปั ญหาเกี่ยวกับการคิด
ค่าธรรมเนียม
ธนบัตร 371 รายการ (2.7%) เพิ่มขึ ้น
จากไตรมาสที่แล้ ว 285 รายการ ส่วน
ใหญ่เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับธนบัตร
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ 70 ปี ที่ให้ แลกในวันที่
9 มิ.ย. 59
เครดิตบูโร 183 รายการ (1.4%) สอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต หลักเกณฑ์การเก็บข้ อมูลลูกหนี ้ในเครดิตบูโร
กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX) 166 รายการ (1.2%) ส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศ และการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
ภัยทางการเงิน 128 รายการ (0.9%) ส่วนใหญ่เป็ นการหลอกลวงทาง e-mail / social media รองลงมา คือ ปั ญหาบัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้ งานก่อนที่
เจ้ าของบัตรจะทาการอายัดบัตร
เรื่องอื่น ๆ 1,631 รายการ (12.1%) ส่วนใหญ่เป็ นการขอข้ อมูลภายใน ธปท. เช่น ต้ องการติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของ ธปท. สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ /
นโยบายของ ธปท. การติดตามเรื่องร้ องเรียน การขอข้ อมูลเกี่ยวกับ สง. เช่น สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของ สง. และข้ อมูลทัว่ ไป เช่น ข้ อมูลใน website
ข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยน และ สอบถามเส้ นทางเดินทางมา ธปท.

สาหรับการให้ ข้อเสนอแนะและการแจ้ งเบาะแส มีจานวน
รวมทังสิ
้ ้น 70 รายการ สรุปได้ ดงั นี ้
การให้ข้อเสนอแนะ 55 รายการ ที่สาคัญ ได้ แก่ การเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินด้ วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
กรณีข้ามเขตและข้ ามธนาคาร และค่าธรรมเนียมการทา
บัตร ATM ใหม่
การแจ้งเบาะแส 15 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
บริการทางการเงิน เช่น การถูกบังคับให้ ทาบัตร ATM ที่มี
ประกันอุบตั ิเหตุ เมื่อขอเปิ ดบัญชีใหม่ การเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตโดยหักเบี ้ยประกัน
ผ่านบัตรเครดิต ซึง่ ทาให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญ

