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บทที่ 1

2

1

บทนา
1. ที่มา
กรมบัญชีกลางเห็นควำมสำคัญของกำรรับฟังควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจำกทำให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน เพื่อที่
น ำมำปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นำให้ ดี ขึ้ น ตำมควำมต้ อ งกำรดั งกล่ ำ ว ซึ่ ง ในส่ ว นของ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรมีระบบที่ชัดเจนในกำรรวบรวม และจัดกำร
ข้อร้องเรียน ข้ อเสนอแนะ ข้อคิ ดเห็ น คำชมเชย โดยมี กำรก ำหนดผู้รับ ผิด ชอบ วิเครำะห์
เพื่ อ ก ำหนดวิ ธี ก ำรและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพกำรให้ บริ กำรเพื่ อสนองตอบต่ อควำมต้ องกำร
ของผู้รับบริกำรฯ อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที
กรมบัญชีกลาง มีหน่วยงำนในสังกัดตั้งอยู่ในส่วนกลำง ได้แก่ สำนัก สถำบัน กอง ศูนย์
กลุ่ ม และตั้ งอยู่ ในส่ วนภู มิ ภำค ได้ แก่ ส ำนั กงำนคลั งเขต และส ำนั ก งำนคลั งจั งหวั ด ซึ่ งมี
กลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลำกหลำย ดังนั้น หำก บก. มีวิธีกำรที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่อ งร้องเรียนที่ เป็น แนวทำงเดี ยวกัน จะทำให้สำมำรถนำข้อ สังเกต
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนคำชมเชย ไปพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพได้ จึงได้จัดทำ
“คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของกรมบัญชีกลำง” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรของกรมบัญชีกลำงใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กรณี เกิดเรื่อง
ร้องเรียน
2.2 เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 เพื่ อเผยแพร่ให้ กับผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมบั ญชีกลำงทรำบ
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน อันจะนำไปสู่ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
ของกรมบัญชีกลำง

3. ขอบเขต
คู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ นี้ ครอบคลุมขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนของกรมบัญชีกลำง
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ผู้ใช้คู่มือ
สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมสภำวกำรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 บุคลำกรของกรมบัญชีกลำงมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกรณีเกิดเรื่องร้องเรียน
4.2 กรมบัญชีกลำงสำมำรถใช้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจำกบุคคล หรือ
หน่วยงำนภำยนอกมำสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนที่ มุ่งไปสู่กำรบริห ำรคุณ ภำพทั่วทั้ ง
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมบัญชีกลำงรับทรำบช่องทำง ตลอดจน
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของกรมบัญชีกลำง
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บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
1. คําจํากัดความ
ผู้ร้องเรียน หมำยถึง บุคคล องค์กร หรือตัวแทนที่ส่งคำร้องเรียน
คํ าร้ องเรี ยน หมำยถึ ง ควำมรู้ สึ กที่ ไม่ พึ งพอใจในผลกำรด ำเนิ นกำรขององค์ กร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ระบบกำรรั บ ค ำร้ อ งเรี ย นเอง มี แ หล่ ง ที่ ส ำมำรถตอบสนอง หรื อ มี
รำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่สำมำรถตอบสนองได้
การดําเนินการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ มำเพื่อทรำบ หรือพิจำรณำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอำนำจหน้ำที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรที่ดำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับกำรแก้ไข หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรดำเนินงำน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริกำร ประกอบด้วย
- หน่วยงำนของรัฐ
- เจ้ำหน้ำที่และบุคคลในครอบครัว
- ผู้รับบำนำญ
- ผู้ค้ำกับภำครัฐ
- ประชำชนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- บุคคลภำยนอกที่ได้รับผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อม ได้แก่ ครอบครัว
ประชำชนผู้มีสิทธิ ผู้ผลิตสินค้ำ/เกษตรกร พนักงำนภำคขนส่ง ผู้มีสิทธิรับ
เงินจำกหน่วยงำนของรัฐ บุคคลในครอบครัวของผู้รับบำนำญ

2. ช่องทางการร้องเรียน
1) e-mail
2) ระบบรับเรื่องร้องเรียน www.cgd.go.th
3) โมบำยคลีนิก
4) Call Center (02 270 6400)
5) กำรติดต่อด้วยตนเอง
6) ข่ำวตำมสื่อต่ำง ๆ
7) Social network
8) ศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (GCC1111)

3. ประเภทข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1) บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่
2) กระบวนงำน/ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
3) กำรติดต่อสื่อสำร
4) คุณภำพสินค้ำและบริกำร

4. การประเมินความซับซ้อน
1) ซับซ้อนมำก ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วันทำกำร โดยศึกษำวิเครำะห์, ประชุม,
รับฟังควำมคิดเห็น, แก้ไข หลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) ซับซ้อนปำนกลำง ระยะเวลำภำยใน 30 วันทำกำร โดยศึกษำวิเครำะห์, ประชุม, สรุป,
ตอบข้อร้องเรียน
3) ซับซ้อนน้อย ระยะเวลำภำยใน 10 วันทำกำร โดยศึกษำวิเครำะห์, ตอบข้อร้องเรียน
4) ไม่ซับซ้อน แจ้งผู้ร้องเรียนภำยใน 3 วันทำกำร
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บทที่ 3
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

กำรลดข้ อ ร้ อ งเรี ย นจำกผู้ รั บ บริ ก ำร อี ก ทั้ ง บก. มี ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด ท ำสรุ ป รำยงำน
กำรติดตำมเรื่องร้องเรียนที่ บก. รับพิจำรณำไว้เป็นประจำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำน
เสนอผู้บริหำรของ บก. เป็นประจำทุกเดือน
จำกที่ได้กำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนในส่วนกลำงผ่ำนทำงสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
โดยตรง และในส่ ว นภู มิ ภ ำค ที่ ส ำนั ก สถำบั น กอง ศู น ย์ กลุ่ ม ส ำนั ก งำนคลั งเขตและ
สำนักงำนคลังจังหวัด จึงจำแนกกระบวนกำรให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ดังนี้

1. กรณีเรื่องเข้าที่สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) โดยตรง
ผังกระบวนการ

กรมบัญชีกลางได้กาหนดช่องทางสาหรับรับเรื่องร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง
ไว้ห ลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ ผู้รับ บริก ำรและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย เลือ กใช้ช่อ งทำงตำมควำม
สะดวกของแต่ละผู้ รับบริกำร และกำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน โดยกำหนดให้ มี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง (สำนักงำนเลขำนุกำรกรม) ทำหน้ำที่รวบรวมข้อร้องเรียนต่ำง ๆ
เพื่ อ มำท ำกำรคั ด แยกให้ ห น่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงได้ ท ำกำรตอบข้ อ ร้ อ งเรี ย น
โดยสื่อสำรกลับไปยังผู้ร้องเรียนมีอยู่หลำยช่องทำงขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่อง เช่น ถ้ำอยู่ใน
ควำมสนใจก็จะทำกำรเผยแพร่ทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ กำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ ผู้
ร้องเรียนเข้ำใจตรงกัน เป็นต้น ซึ่งเมื่อข้อร้องเรียนผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรข้องร้องเรียน
ดังกล่ำว บก. กำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องต้องพิจำรณำดำเนินกำรและแจ้งผลให้ทรำบ
ภำยใน 15 วั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ ำ ง ๆ เหล่ ำ นั้ น ได้ รั บ กำรแก้ ไ ขอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและทันท่วงที ตำมกระบวนกำรที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน บก. ได้ทบทวนวิธีกำรเก็บข้อมูล โดยดำเนินกำรแยกประเภท/
คัดกรองข้อร้องเรียนพร้อมกำรติดตำมประเมินผลข้อร้องเรียนของแต่ละประเภท เพื่อเป็น

1. รับเรื่องร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
1) e-mail
2) ระบบรับเรื่องร้องเรียน www.cgd.go.th
3) โมบำยคลีนิก
4) Call Center (02 270 6400)
5) กำรติดต่อด้วยตนเอง
6) ข่ำวตำมสื่อต่ำง ๆ
7) Social network
8) ศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน(GCC1111)
2. พิจำรณำว่ำเกี่ยวข้องกับงำนของกรมหรือไม่
- เกี่ ย วข้ อ ง : ส ำเนำต่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ด ชอบ
ดำเนินกำร
- ไม่เกี่ยวข้อง : ส่งต่อให้หน่วยงำนที่เ กี่ยวข้องและ
มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน
3. พิจำรณำดำเนินกำร
- แล้วเสร็จภำยใน 15 วันทำกำร : แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน
ทรำบโดยตรงและสำเนำแจ้งให้สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ทรำบ
- ไม่แล้วเสร็จภำยใน 15 วันทำกำร : แจ้งกำรดำเนินกำรให้
ผู้ร้องทรำบ และสำเนำแจ้งให้สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(วันทาการ)
1
ฝ่ำยช่วย
อำนวยกำรฯ

1

ฝ่ำยช่วย
อำนวยกำรฯ

15

สำนัก/กอง/ ศูนย์/
สถำบัน/ สนง.คลัง
เขต/จังหวัด

7

ผังกระบวนการ
ทรำบ โดยน ำข้ อสั งเกตที่ ได้ รั บเป็ นข้ อมู ลประกอบกำร
พิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
4. รับแจ้งผลกำรดำเนินกำร
5. พิจำรณำภำยใน 1 วันทำกำร
- เรื่องที่ค้ำง : ติดตำมทวงถำมกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
- เรื่องที่ดำเนินกำรเสร็จ : ยุติเรื่อง
6. สรุปเรื่องร้องเรียนนำเสนอผู้บริหำรระดับสูงของกรม
ทรำบและพิจำรณำเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้ำง เพื่อ
จัดแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน

1.

ระยะเวลา
(วันทาการ)

ผู้รับผิดชอบ

1

ฝ่ำยช่วย
อำนวยกำรฯ

1

ฝ่ำยช่วย
อำนวยกำรฯ

3

ฝ่ำยช่วย
อำนวยกำรฯ /
ฝ่ำยปชส.
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ระยะเวลา
(วันทาการ)

ผังกระบวนการ
ให้ผู้ร้องทรำบ และสำเนำแจ้งให้สำนักงำนเลขำนุกำร
กรมทรำบ
โดยน ำข้ อ สั งเกตที่ ได้ รั บ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบกำร
พิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน

วิธีการเข้าใช้งานผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
1) เข้าสู่ www.cgd.go.th ตามรูปภาพที่ 1

กรณีเรื่องเข้าที่สํานัก สถาบัน กอง ศูนย์ กลุ่ม สํานักงานคลังเขตและ
สํานักงานคลังจังหวัด
ผังกระบวนการ

1. รับเรื่องร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
1) e-mail
2) ระบบรับเรื่องร้องเรียน www.cgd.go.th
3) โมบำยคลีนิก
4) Call Center (02 270 6400)
5) กำรติดต่อด้วยตนเอง
6) ข่ำวตำมสื่อต่ำง ๆ
7) Social network
8) ศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน(GCC1111)
2. พิจำรณำดำเนินกำร
- แล้ ว เสร็ จ ภำยใน 15 วั น ท ำกำร : แจ้ ง ผลให้ ผู้
ร้องเรียนทรำบโดยตรงและสำเนำแจ้งให้สำนักงำน
เลขำนุกำรกรมทรำบ
- ไม่ แล้ วเสร็ จภำยใน 15 วั นท ำกำร : แจ้ งกำรด ำเนิ นกำร

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(วันทาการ)
1
สำนัก/สถำบัน/
กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม/
สนง.คลังเขต/
คลังจังหวัด

15

สำนัก/สถำบัน/
กอง/ศูนย์/ กลุ่ม/
สนง.คลังเขต/
คลังจังหวัด

รูปภาพที่ 1

2) เลื่อนไปที่ด้านล่าง คลิกที่แถวเมนูตรงคําว่า
“ระบบรับเรื่องร้องเรียน”

รูปภาพที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

3) คลิกที่ “เรื่องร้องเรียน” จะปรากฏหน้าต่างตามรูปภาพที่ 3

10
0

9

5) กรอกข้อความยืนยัน และคลิกคําว่า “ส่ง” เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน
มายังกรมบัญชีกลาง

รูปภาพที่ 3

4) กรอกข้ อมู ลตามช่องต่ าง ๆ ให้ ครบถ้ วน สํ าหรั บการเลื อกหน่ วยงาน
ที่ต้องการร้องเรียนให้เลือกสํานัก สถาบัน กอง ศูนย์ กลุ่ม สํานักงาน
คลั ง เขต สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด หากไม่ ท ราบให้ ร ะบุ ที่ ห น่ ว ยงาน
“สํานักงานเลขานุการกรม” ตามรูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 4

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2127-7000, 0-2270-6400
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ชื่อหน่วยงาน
หมำยเลขโทรศัพท์กลำง
call center (กรมฯ)
call center (gfmis)
call center (opm)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กองควำมร่วมมือและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ
กองกำกับและพัฒนำระบบเงินนอกงบประมำณ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบลูกจ้ำง
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรคลังและบัญชี
ภำครัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กองกฎหมำย
กองกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
กองตรวจสอบภำครัฐ
กองระบบกำรคลังภำครัฐ
กองละเมิดและแพ่ง
กองบริหำรกำรรับ - จ่ำยเงินภำครัฐ
กองกำรพัสดุภำครัฐ
กองค่ำตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล
กองบัญชีภำครัฐ
สำนักงำนคลังเขต 1
สำนักงำนคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนคลังจังหวัดนนทบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี

e-mail

pbsermgt@cgd.go.th
intaudit@cgd.go.th
pppd@cgd.go.th

เบอร์ติดต่อ
0-2127-7000
0-2270-6400
0-2298-6800 ถึง 19
0-2127-7386 ถึง 9
0-2127-7428
0-2127-7430
0-2127-7432

nonbuddg@cgd.go.th
empsysdg@cgd.go.th
osecrety@cgd.go.th
personal@cgd.go.th
plan@cgd.go.th
humanrd@cgd.go.th

0-2127-7435
0-2127-7451
0-2127-7200
0-2127-7145
0-2127-7217
0-2127-7220

informat@cgd.go.th
ifoffice@cgd.go.th
bfinance@cgd.go.th
iastd@cgd.go.th
gfmis@cgd.go.th
civilbur@cgd.go.th
bdisburs@cgd.go.th
opm@cgd.go.th
csmbscgd@cgd.go.th
baccount@cgd.go.th
zone1@cgd.go.th
aya@cgd.go.th
cnt@cgd.go.th
nbr@cgd.go.th
ptt@cgd.go.th

0-2127-7225
0-2127-7251
0-2127-7124
0-2127-7127
0-2127-7131
0-2127-7290
0-2127-7311
0-2127-7385
0-2127-7137
0-2127-7406
0-3524-2949 ต่อ 0
0-3533-6546
0-5641-1209
0-2580-0707 ถึง 8
0-2581-6305
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ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนคลังจังหวัดลพบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดสระบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนคลังเขต 2
สำนักงำนคลังจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำนักงำนคลังจังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดชลบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดตรำด
สำนักงำนคลังจังหวัดนครนำยก
สำนักงำนคลังจังหวัดปรำจีนบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง
สำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนคลังจังหวัดสระแก้ว
สำนักงำนคลังเขต 3
สำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ
สำนักงำนคลังจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงำนคลังจังหวัดบุรีรมั ย์
สำนักงำนคลังจังหวัดยโสธร
สำนักงำนคลังจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงำนคลังจังหวัดสุรนิ ทร์
สำนักงำนคลังจังหวัดอำนำจเจริญ
สำนักงำนคลังจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนคลังเขต 4
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี
สำนักงำนคลังจังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักงำนคลังจังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนคลังจังหวัดนครพนม
สำนักงำนคลังจังหวัดมหำสำรคำม
สำนักงำนคลังจังหวัดมุกดำหำร

e-mail
lri@cgd.go.th
sri@cgd.go.th
sbr@cgd.go.th
atg@cgd.go.th
zone2@cgd.go.th
cco@cgd.go.th
cti@cgd.go.th
cbi@cgd.go.th
trt@cgd.go.th
nyk@cgd.go.th
pri@cgd.go.th
ryg@cgd.go.th
smp@cgd.go.th
skw@cgd.go.th
zone3@cgd.go.th
nma@cgd.go.th
cmp@cgd.go.th
brm@cgd.go.th
yst@cgd.go.th
ssk@cgd.go.th
srn@cgd.go.th
acr@cgd.go.th
ubn@cgd.go.th
zone4@cgd.go.th
udn@cgd.go.th
ksn@cgd.go.th
kkn@cgd.go.th
npa@cgd.go.th
mkn@cgd.go.th
mdh@cgd.go.th

เบอร์ติดต่อ
0-3677-0155
0-3621-1209
0-3650-7138 ต่อ 107
0-3561-1213
0-3853-5041 ต่อ 11-13
0-3851-2510
0-3931-1467 ต่อ 0
0-3828-2589 ต่อ 110
0-3952-0248 ต่อ 13
0-3731-1290
0-3745-4054
0-3869-4060 ต่อ 13
0-2380-0787
0-3742-5001 ถึง 2
0-4424-3010 ต่อ 14
0-4424-2215
0-4481-1178
0-4466-6516
0-4571-1523 ต่อ 0
0-4561-1575 ต่อ 25
0-4451-3111
0-4552-3062
0-4524-2536
0-4224-5787 ต่อ 11
0-4224-6580
0-4381-1662
0-4324-6675
0-4251-2389 ต่อ 106
0-4377-7083 ต่อ 13
0-4261-1502 ต่อ 101
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ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนคลังจังหวัดเลย
สำนักงำนคลังจังหวัดสกลนคร
สำนักงำนคลังจังหวัดหนองคำย
สำนักงำนคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงำนคลังเขต 5
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงรำย
สำนักงำนคลังจังหวัดน่ำน
สำนักงำนคลังจังหวัดพะเยำ
สำนักงำนคลังจังหวัดแพร่
สำนักงำนคลังจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
สำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง
สำนักงำนคลังจังหวัดลำพูน
สำนักงำนคลังเขต 6
สำนักงำนคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนคลังจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนคลังจังหวัดตำก
สำนักงำนคลังจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงำนคลังจังหวัดพิจิตร
สำนักงำนคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงำนคลังจังหวัดสุโขทัย
สำนักงำนคลังจังหวัดอุทัยธำนี
สำนักงำนคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงำนคลังเขต 7
สำนักงำนคลังจังหวัดนครปฐม
สำนักงำนคลังจังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สำนักงำนคลังจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงำนคลังจังหวัดรำชบุรี

e-mail
ret@cgd.go.th
lei@cgd.go.th
skn@cgd.go.th
nki@cgd.go.th
nbl@cgd.go.th
zone5@cgd.go.th
cmi@cgd.go.th
cri@cgd.go.th
nan@cgd.go.th
pyd@cgd.go.th
pre@cgd.go.th
msn@cgd.go.th
lpg@cgd.go.th
lpn@cgd.go.th
zone6@cgd.go.th
plk@cgd.go.th
kpt@cgd.go.th
tak@cgd.go.th
nsn@cgd.go.th
pct@cgd.go.th
pbn@cgd.go.th
sti@cgd.go.th
uti@cgd.go.th
utt@cgd.go.th
zone7@cgd.go.th
npt@cgd.go.th
kri@cgd.go.th
pkn@cgd.go.th
pbi@cgd.go.th
rbr@cgd.go.th

เบอร์ติดต่อ
0-4351-1186 ต่อ 05
0-4281-2326 ต่อ 19
0-4271-1405 ต่อ 18
0-4241-1563 ต่อ 102
0-4231-2410 ถึง 3 ต่อ 11
0-5311-2482
0-5311-2398 ต่อ 11
0-5315-0176 ต่อ 06
0-5471-0063 ต่อ 02
0-5444-9564
0-5451-1076
0-5361-2098
0-5426-5031
0-5351-2057 ต่อ 24
0-5532-2674 ถึง 5
0-5525-8853
0-5570-5012ถึง4
0-5551-1010 ต่อ 11
0-5680-3594
0-5661-1125 ต่อ 11
0-5672-9741 ถึง 3
0-5561-3363 ต่อ 14
0-5651-1592
0-5541-1223 ต่อ 12
0-3498-0740
0-3434-0007ถึง8 ต่อ 11
0-3451-2991
0-3261-1312
0-3242-5486 ต่อ 101
0-3233-7153
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ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรสงครำม
สำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงำนคลังเขต 8
สำนักงำนคลังจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำนักงำนคลังจังหวัดนครศรีธรรมรำช
สำนักงำนคลังจังหวัดกระบี่
สำนักงำนคลังจังหวัดชุมพร
สำนักงำนคลังจังหวัดพังงำ
สำนักงำนคลังจังหวัดภูเก็ต
สำนักงำนคลังจังหวัดระนอง
สำนักงำนคลังเขต 9
สำนักงำนคลังจังหวัดสงขลำ
สำนักงำนคลังจังหวัดนรำธิวำส
สำนักงำนคลังจังหวัดปัตตำนี
สำนักงำนคลังจังหวัดยะลำ
สำนักงำนคลังจังหวัดสตูล
สำนักงำนคลังจังหวัดตรัง
สำนักงำนคลังจังหวัดพัทลุง

e-mail
skm@cgd.go.th
smk@cgd.go.th
spb@cgd.go.th
zone8@cgd.go.th
sni@cgd.go.th
nrt@cgd.go.th
kbi@cgd.go.th
cpn@cgd.go.th
pna@cgd.go.th
pkt@cgd.go.th
rng@cgd.go.th
zone9@cgd.go.th
snk@cgd.go.th
nwt@cgd.go.th
ptn@cgd.go.th
yla@cgd.go.th
stn@cgd.go.th
trg@cgd.go.th
plg@cgd.go.th

เบอร์ติดต่อ
0-3471-1030 ต่อ 25
0-3441-1504
0-3553-5393 ถึง 6 ต่อ 101
0-7721-9917
0-7727-2293
0-7535-6160
0-7561-1131 ต่อ 11
0-7751-1207
0-7641-2015
0-7621-2721
0-7780-0126
0-7431-1567
0-7431-1361 ต่อ 103
0-7364-2611
0-7333-3006
0-7321-2010
0-7471-1064
0-7521-8022 ต่อ 107
0-7461-2407

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center 02 270 6400

