
    เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

    กรจ. ปฏบิตังิาน WFH ดงันัน้ ขอใหต้ดิตอ่ผา่นชอ่งทางมอืถอื

                  ขออภัยในความไมส่ะดวก

   กองบรหิารการรับ-จา่ยเงนิภาครัฐ



ชือ่-นามสกุล การด าเนินงาน โทรศัพท์มือถือ

1. น.ส.ทิวาพร ผาสุข ภาพรวมงาน กรจ. 081-958-0256

2. นางอรวรรณ อนันตพงษ์ ภาพรวมงาน กรจ. 086-358-4263

3. น.ส.สุคันธารัตน์ เผ่าไพศาล ส่วนบริหารการรับ-จา่ยเงิน 1 รับผิดชอบและมอบหมายงาน ดังนี้ 081-808-4633

1. ปลดบล๊อก ขอ้มูลหลักผู้ขาย เงินเบิกแทนกนั ยกเลิก PO กนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี รับและน าส่ง ได้แก่

    1.1  ปลดบล๊อก ขอ้มูลหลักผู้ขาย เงินเบิกแทนกนั 

     (1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (2) กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  : นางพิมลรัตน์ กิ่งเพชรรุ่งเรือง 089-445-3619

     (3) กระทรวงพลังงาน  (4) อบจ. เขต 2-3 / เทศบาล เขต 6-7  : นางพิมลรัตน์ กิ่งเพชรรุ่งเรือง 089-445-3619

     (5)  กระทรวงสาธารณสุข  (6)  อบจ. เขต 4-7 / เทศบาล เขต 4-5 : นางสุทธเิพ็ญ น้อยบุรี 081-421-0110

     (7)  กระทรวงมหาดไทย  (8)  กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม  : นางสุธศิา หลีหเจริญกุล 080-539-4195

     (9)  กรมจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั  (10)  อบจ. เขต 1, 5, 8, 9 / เทศบาล เขต 8, 9  : นางสุธศิา หลีหเจริญกลุ 080-539-4195

     (11)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : นางราตรี ละมุดทอง 087-028-3084

     (12)  กระทรวงศึกษาธกิาร : นางธนพร คอนค า 080-820-8455

     (13)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (14)  กระทรวงพาณิชย์ : นางชูศรี ศรีแพง 084-453-7865

     (15)  กระทรวงวฒันธรรม : นายเกษสุวรรณ คุณปัญญา 095-548-6215

    1.2  เงินเบิกแทนกนั กรมจงัหวัด / กลุ่มจงัหวัด : น.ส.สุจรีา ข าขา  080-062-7014
     1.3  ยกเลิก PO เงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี : น.ส.สมปอง พนัธุ์ประเสริฐ 081-843-7133 / นางศุภวรรณ กญุชรมณี 098-017-5855

    1.4  ปลดบล๊อกค่ารักษาพยาบาลจา่ยตรงของทุกกระทรวง : นายเกษสุวรรณ คุณปัญญา 095-548-6215

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (กรจ.)



ชือ่-นามสกุล การด าเนินงาน โทรศัพท์มือถือ

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (กรจ.)

2. รับ-น าส่ง 

    2.1  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : นางสุนทรี ม่วงสวย 087-029-6586

     2.2  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  2.3 กระทรวงพลังงาน 2.4 กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม : น.ส.สุจรีา ข าขา  080-062-7014

    2.5  กระทรวงสาธารณสุข  2.6 กรมจงัหวัด / กลุ่มจงัหวัด : นางจริยาพร ชมุจนัทร์ 095-494-2528

    2.7  กระทรวงมหาดไทย : นางกาญจนา รอดคง 085-159-8234

    2.8  กระทรวงวัฒนธรรม 2.9  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  : นางเพ็ญจนัทร์ บุญลาภ  082-710-7303

    2.10  กระทรวงศึกษาธิการ  2.11  กระทรวงพาณิชย ์ : น.ส.สุภาพร ช านาญกจิ 085-169-4935

    2.12  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์: นางสุวนิตย ์สว่างพงษ์  097-123-4868

3.  ยนืยนัขอ้มูลหลักผู้ขาย :  นางเพ็ญจนัทร์ บุญลาภ  082-710-7303 / นางสุนทรี ม่วงสวย 087-029-6586

4. น.ส.ยพุา ล้ิมทองเจริญ ส่วนบริหารการรับ-จา่ยเงิน 2 รับผิดชอบและมอบหมายงาน ดังนี้ 081-732-4329

1. ปลดบล๊อกขอ้มูลหลักผู้ขาย เงินเบิกแทนกนั ยกเลิก PO กนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี รับและน าส่ง ได้แก่

1.1 ปลดบล๊อกขอ้มูลหลักผู้ขาย นางวิสาขา นาคนิยม 083-1379559/ น.ส.ธมนวรรณ สิทธี 083-6516594

1.2 เงินเบิกแทนกนั  น.ส.นฤมล ทับทิมแดง 086-8263885/ นายกติติคุณ กศุลคุณ  085-4971871

1.3 ยกเลิก PO เงินกนัไว้เหล่ือมปี น.ส.ฉนัทนา จารุกลัส 081-1702405/ นางวิสาขา นาคนิยม 083-1379559

2. รับ-น าส่ง : นางปิยภรณ์ ปัน้สังข ์085-1603558/ นางประนอม ปานพ่วงศรี 089-4057838

3. การน าเขา้ขอ้มูลเงินฝาก ธปท. : นางปิยภรณ์ ปัน้สังข ์085-1603558/ นายธงชยั ผันใจผ่อง 085-5697958



ชือ่-นามสกุล การด าเนินงาน โทรศัพท์มือถือ

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (กรจ.)

5. นางจริารัตน์ บุญอภัย กลุ่มงานถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน รับผิดชอบและมอบหมายงาน ดังนี ้ 087-567-0220

- พิจารณาการขอถอนคืนเงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ถอนคืนตามค าพิพากษาศาล

: ธนัฏฐา เลิศศุภวิทยน์ภา 098-286-6139 โสภณ แยม้ยิ้ม 087-071-3667

- พิจารณาการขอถอนคืนเงินภาษีสรรพสามิต ': ปิยนาถ อดุมชยัเดช 081-902-9340 

 ยทุธพงศ์ พันธุ์มณี 092-445-1663 / ภาษีมูลค่าเพิม่ : กญัญาณัฐ นาคมังสังข ์064-083-8059

6. น.ส.วรรณนิสา  ยิ้มเจริญ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใชจ้า่ยเงินภาครัฐ รับผิดชอบและมอบหมายงาน ดังนี ้ 085-900-1314

1. Run Payment : น.ส.มาลัย ศักด์ิเกยีรติก าธร 089-442-4279 / นางนวรัตน์ เพชรวิสูตร 085-979-9859

2. Return : น.ส.จริยาภรณ์ สัณหจริยา 083-686-6864 / น.ส.วชริานันท์ อนันเอื้อ 082-914-4647

3. BAHTNET : น.ส.ปาลิดา จนัแดง 081-906-4215  

4. BAHTNET ในส่วนการประชมุหารือกบั ธปท. : น.ส.วิลาวัณย ์วงษ์จนันา 089-861-4953

5. งานเร่งรัดเบิกจา่ยงบประมาณ : น.ส.สุปรียา ล่ิมพานิช 089-501-8459 / น.ส.จลุลิกา พานิชเจริญ 092-992-2632

7. น.ส.ศรีนวล อบุลวัฒนสกลุ กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการ รับผิดชอบและมอบหมายงาน ดังนี ้ 085-114-4281

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : นายธนวิตต สุนทรวิภาต 081-8339085 / น.ส.ไพจติรา จรีะบุตร 082-5802359 /

                             น.ส.มลสิริ แจม่จนัทา 080-7153668 / น.ส.นภาวรรณ ยนิดีรูป 081-9150959 /

                             นายณัฐนัย หินเจริญ 090-9783643



ชือ่-นามสกุล การด าเนินงาน โทรศัพท์มือถือ

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (กรจ.)

2. จา่ยเงินสวัสดิการสังคม : นางนันทนา อษุาจารุวิจติร 081-9859279

 2.1 เงินอดุหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ : น.ส.สายใจ เชื้อดี 086-2019956

 2.2 เงินชว่ยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ จงัหวัดชายแดนภาคใต้ : นางสุภัสสร แตงนิม่ 089-7679952

 2.3 เงินเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายแุละเบีย้ความพิการ อปท.  :  นายณัฐวุฒิ ลดาพงษ์ประเสริฐ 096-3532047

 2.4 เงินเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายแุละเบีย้ความพิการ กทม.  :  น.ส.จริารัตน์ อธิรัตน์ 093-1540532

 2.5 เงินเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายแุละเบีย้ความพิการ เมืองพัทยา  :  น.ส.ไอลดา กล่ันคุ้ม 080-9994159

 2.6 เงินค่าป่วยการ อสม./อสส. : นายธนวิตต สุนทรวิภาต 081-8339085 / น.ส.ไอลดา กล่ันคุ้ม 080-9994159

 2.7 เงินค่าตอบแทนเส่ียงภัยโควิด-19 อสม./อสส. : นายธนวิตต สุนทรวิภาต 081-8339085 / น.ส.ไอลดา กล่ันคุ้ม 080-9994159


