เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออํานวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทวงถามหนี้
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออํานวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ผู้ ร้ อ งเรี ย น” หมายความว่ า ลู ก หนี้ ห รื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ จ ากผู้ ท วงถามหนี้
ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนตามประกาศนี้
“เจ้า หน้า ที่ผู้รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น” หมายความว่า ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมายให้มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
เป็นผู้มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
การยื่นเรื่องร้องเรียน
ส่วนที่ ๑
สถานที่รับเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๔ การร้องเรียนต่อคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการ
กํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี อาจยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ได้
(๑) ที่ทําการปกครองจังหวัด
(๒) ที่ว่าการอําเภอ
(๓) สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(๔) กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๕) สถานีตํารวจ
(๖) สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๒
วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะร้องเรียนให้ยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือร้องเรียนด้วยวาจา
ตามวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๖ การร้ อ งเรี ย นจะกระทํ า ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบอํ า นาจให้ ผู้ อื่ น ซึ่ ง บรรลุ นิ ติ ภ าวะ
ร้องเรียนแทนก็ได้
ในกรณี ที่ มี ก ารมอบอํ า นาจให้ ร้ อ งเรี ย นแทน ให้ แ นบหนั ง สื อ มอบอํ า นาจพร้ อ มสํ า เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจมาด้วย
ข้อ ๗ การร้องเรียนเป็นหนังสือให้ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนและมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่องร้องเรียน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียน
(๔) รายละเอียดข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ความประสงค์ หรือเหตุผลในการร้องเรียน
ข้อ ๘ กรณีร้ องเรี ยนด้ว ยวาจา ให้เจ้ าหน้า ที่ผู้รับเรื่อ งร้องเรีย นจัดทําหนังสื อ ร้องเรีย น
โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๗ แล้ ว อ่ า นให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นฟั ง และให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นลงลายมื อ ชื่ อ
ในหนังสือดังกล่าว
หมวด ๒
การรับเรื่องร้องเรียน
ส่วนที่ ๑
การตรวจเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๙ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นที่ มี ร ายการครบถ้ ว น
ตามที่กํ า หนดในข้ อ ๗ แล้ ว ให้บั น ทึก เรื่อ งร้ อ งเรีย นตามแบบ รทน.๑ ท้ า ยประกาศนี้ และออก
ใบรับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งบันทึกเรื่องร้องเรียนลงในสารบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนตามแบบ รทน. ๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่อง
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อยื่น
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ หรือเป็นกรณีขาดรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ควรมี ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรืออาจบันทึกข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน โดยนําความในข้อ ๘
มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๑ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ หากเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๑ อยู่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
กํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี ให้ที่ทําการปกครองจังหวัด หรือกองบัญชาการตํารวจนครบาล แล้วแต่กรณี ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบนั้น เป็นผู้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป
ส่วนที่ ๒
การส่งเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๑๑ ไม่ อ ยู่ ภ ายในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการกํากับ
การทวงถามหนี้ป ระจํา จัง หวัด หรือ คณะกรรมการกํา กับ การทวงถามหนี้ป ระจํา กรุง เทพมหานคร
ที่มีอํานาจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นโดยด่วน และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ข้อ ๑๔ ในกรณีกรมการปกครอง ที่ว่าการอําเภอ สถานีตํารวจ และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังที่ทําการปกครองจังหวัด
หรือกองบัญชาการตํารวจนครบาล แล้วแต่กรณี ที่มีอํานาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกํากับการทวงถามหนี้

รทน. ๑
เรื่องร้องเรียนที่.........../..........
แบบบันทึกเรือ่ งร้องเรียน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
เขียนที่...........................................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ.........................
๑. ข้อมูลผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน
๑.๑ ชื่อ – สกุล.....................................................................................................อายุ………………..ปี
เลขประจําตัวประชาชน ----
๑.๒ ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่........................หมู่ที่................ถนน/ซอย..............................
ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด.........................................................
๑.๓ โทรศัพท์..................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๑ ข้อร้องเรียน…..................................................................................................................................
๒.๒ คู่กรณี ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................................
๒.๓ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๒.๔ เหตุเกิดที่ …....................................................................................................................................
๒.๕ อื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

สําเนาสัญญากู้ยืมเงิน (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อพยานและที่อยูพ่ ร้อมเบอร์โทรศัพท์

หนังสือมอบอํานาจ

เอกสารหลักฐานอื่นๆ..........................(ถ้ามี)................ระบุ............................
ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน
(..............................................)

-๒ความเห็นเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................. เจ้าหน้าที่
(..............................................)
ตําแหน่ง..........................................................
ความเห็น/คําสั่งหัวหน้าหน่วยงาน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................. หัวหน้าหน่วยงาน
(..............................................)
ตําแหน่ง..........................................................

รทน. ๒

สารบบการรับเรื่องร้องเรียน
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน.............................................................จังหวัด...........................................
ลําดับ
คําร้องที่

วัน เดือน ปี
และเวลาที่รับ
เรื่องร้องเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

หมายเหตุ เมื่อบันทึกแล้วให้ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

หมายเหตุ

(หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน)

เรื่องร้องเรียนที่....................../.......................
สถานที่รับเรื่องร้องเรียน.................................
ยื่นเมื่อวันที่................................................................
ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ชื่อ..............................................นามสกุล....................................................
ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน เรื่อง.............................................................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รบั เรื่องร้องเรียน ลงชื่อ................................................ผู้รับเรื่อง
(.............................................)
ตําแหน่ง...............................................

หมายเหตุ กรุณาเก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อนํามาใช้ในการติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

