
   บันทกึขอความ
สวนราชการ สํานักงานเลขานุการกรม  สวนอํานวยการ  โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ตอ ๕๑02  . 

ที่  กค ๐๙๐๑/สลก/                       วันที่              เมษายน  ๒๕65   . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ตามที่สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางทันทวงที ผานชองทางตางๆ ไดแก 
โทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย เว็บไซต สบน. (ศูนยรับเรื่องรองเรียนฯ) Facebook Messenger และระบบการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข (1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) และมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมกํากับดูแล
และรับผิดชอบการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเปนไปดวยความเหมาะสม  น้ัน 

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอเรียน ดังน้ี 
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําน ัก/ศ ูนย /กลุ ม ได รายงานผลเรื ่องร องเร ียน

เปนรายไตรมาส โดยในไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งเปนการรายงานรอบ 6 เดือน สํานัก/ศูนย/กลุม ไมมีเรื่อง 
รองทุกขรองเรียนที่ไดรับจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่รองเรียนมายังสํานัก/ศูนย/กลุมโดยตรง 
(เอกสารแนบ 1) 

2. สบน. ไดรับเรื่องรองเรียน ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 จํานวน
ทั้งสิ้น 8 เรื่อง โดยเปนเรื่องรองเรียนทั่วไปเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย และไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร สบน. และการจัดซื้อจัดจาง ทั้ง น้ี สลก. ไดดําเนินการ 
ตามกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจนแลวเสร็จครบทุกเรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

/ที่ ... 

ที ่ ประเดน็ ชองทางรบัเรือ่ง/วันทีร่บัเรือ่ง การดาํเนินการ 

1 ไมไดรับการจัดสรร
พันธบัตรออมทรัพย 
รุน “ออมไปดวยกัน” 

เว็บไซต สบน. 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)/ 

ไดรับเรื่องรองเรียน 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

ไดประสานงานกับสํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ี รวมทั้งไดประสานงานกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาวใหกับผูรองเรียน 
เรียบรอยแลว 

2 ประชาชนเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการให
กําหนดเปดจองพันธบัตร
ออมทรัพย สําหรับ
ผูสูงอายุและผูเกษียณอายุ
ราชการ 

ระบบการจัดการ 
เรื่องราวรองทุกข  

(1111 สํานักนายกรฐัมนตร)ี 
ไดรับเรื่องรองเรียน  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

ไดประสานงานกับสํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ี เพ่ือดําเนินการจัดทําขอ
ช้ีแจงประชาชนที่รองเรียน โดยไดตอบ
เรื่องรองเรียนดังกลาวผานชองทาง
ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
(1111 สํานักนายกรัฐมนตร)ี 
เรียบรอยแลว 

๓๕๐ ๑๒
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(เอกสารแนบ 2) 
3. ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอ O31 กําหนดใหแสดงขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนเจาหนาที่รัฐกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ อยางนอยประกอบดวย จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ และจัดทําเปนขอมูลที่ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรณีหากไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - เดือน
มีนาคม 2565 สบน. ไมมีเรื่องรองเรียนเจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และ สลก. ไดจัดทํา
รายงานขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนเจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ สบน. รอบ 6 เดือน 
ตามเกณฑการประเมินขางตนเรียบรอยแลว (เอกสารแนบ 3) 
ทั้งน้ี การรับทราบรายงานดังกลาวเปนอํานาจของรองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ รักษาการในตําแหนง 
ที่ปรึกษาดานตลาดตราสารหน้ี ตามคําสั่ง สบน. ที่ 147/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบกับคําสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ 537/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 4) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตามนัยที่กลาวขางตนดวย จะขอบคุณย่ิง 

(นายนครินทร พรอมพัฒน) 
เลขานุการกรม 

ที่ ประเดน็ ชองทางรบัเรือ่ง/วันทีร่บัเรือ่ง การดาํเนินการ
3 ไมไดรับการจัดสรร

พันธบัตรออมทรัพย 
รุน “ออมไปดวยกัน” 

เว็บไซต สบน. 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)/ 

ไดรับเรื่องรองเรียน 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

ไดประสานงานกับสํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ี รวมทั้งไดประสานงานกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาวใหกับผูรองเรียน  
เรียบรอยแลว 

4 ประชาชนเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการให
ตรวจสอบการจัดสรร
พันธบัตรออมทรัพย 
รุน “ออมไปดวยกัน” 

ระบบการจัดการ 
เรื่องราวรองทุกข  

(1111 สํานักนายกรฐัมนตร)ี 
ไดรับเรื่องรองเรียน 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 

ไดประสานงานกับสํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ี เพ่ือดําเนินการจัดทําขอ
ช้ีแจงประชาชนที่รองเรียน โดยไดตอบ
เรื่องรองเรียนดังกลาวผานชองทาง
ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
(1111 สํานักนายกรัฐมนตร)ี 
เรียบรอยแลว 

5-8 ประชาชนเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเปด
จองพันธบัตรออมทรัพย
รุน “ออมไปดวยกัน” 
จํานวน 4 ราย 

ระบบการจัดการ 
เรื่องราวรองทุกข  

(1111 สํานักนายกรฐัมนตร)ี 
ไดรับเรื่องรองเรียน 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 

ไดประสานงานกับสํานักจัดการหน้ี 1 
เพ่ือดําเนินการจัดทําขอช้ีแจง
ประชาชนที่รองเรียนทั้ง 4 ราย โดยได
ตอบเรื่องรองเรียนดังกลาวผาน
ชองทางระบบการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกข (1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) 
เรียบรอยแลว 

ทราบ 

(นายธีรลักษ  แสงสนิท) 
รองผูอํานวยการฯ รักษาการในตําแหนง 

ที่ปรึกษาดานตลาดตราสารหน้ี ปฏิบัติราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 



เอกสารแนบ ๑

บันทึกรองเรียน สํานัก ศูนย กลุม 

(ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) 



บันทึกขอความ
สวนราชการ  สำนักจัดการหน้ี 1 โทร. 0 2265 8050 ตอ 5322

ที่  กค 0903/สจน.1/  วันที่        มกราคม 2565

เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามบันทึกสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ขอใหสำนักจัดการหน้ี 1 (สจน.1) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ สจน. 1 ไดรับมอบหมาย
ใหดำเนินการแกไขและตรวจสอบขอเท็จจริง ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ
ตอไป  น้ัน 

สจน.1 ขอเรียนวา ในไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
สจน.1 ไมมีเรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาหรือตรวจสอบขอเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

(นางสาวอุปมา  ใจหงษ) 
 ผูอำนวยการสำนักจัดการหน้ี 1 
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зјѤкѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшіѠѠєъіѤёѕҙ�іѫҕь��ѠѠєѳюч ҖњѕдѤь��яҕѥь���ыьѥзѥішѤњѰъь�ѲьњѤьъѨѷ����ёїћлѧдѥѕь�
�����оѩѷкѳч ҖіѤэдѥішѠэіѤэлѥдюіѣнѥньѯюѶ ьѠѕҕѥкчѨлѼѥўьҕѥѕѳч Җзіэ��������ј Җѥьэѥъ�ўјѤкѯюѧчлѼѥўьҕѥѕѳч Җ
ѯёѨѕк����ьѥъѨ�чѤкьѤ ѸьлѩкѯўѶьзњіѲў ҖдѼѥўьчѯюѧчлѠк��ёѤьыэѤшіѠѠєъіѤёѕҙ��ѠѨдзіѤ Ѹк�Ѳў Җюіѣнѥньѳч ҖіѤэ
ёѤьыэѤшіѠѠєъіѤёѕҙ�іѫҕь��ѠѠєѳюч ҖњѕдѤь��ѠѕҕѥкъѤѷњщѩк
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠк�� ѝщѥьѣдѥіюсѧэѤшѧдѥі�� яјдѥіюсѧэѤшѧкѥьѰл ҖкяѬ Җі ҖѠк��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ���*&&
%DFN�

ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі

юіѣѝѥькѥьѝҕкѯіѪѷѠкѲў Җ
ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕд
іѤуєьшіѨ�ѯёѪѷѠѱюічёѧлѥіцѥ
чѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳю��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ���*&&
)URQW�

ѕѫшѧѯіѪѷѠк ѝҕкюіѣѝѥькѥьѯёѪѷѠчѼѥѯьѧьдѥі
шҕѠѳю��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчдіѣъіњкдѥізјѤк ѕѫшѧѯіѪѷѠк
юіѣѝѥь�ѝэь��ѯёѪѷѠѱюічіѤэ
ъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬјюіѣдѠэдѥі
ёѧлѥіцѥшҕѠѳюѰј Җњ��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі

њѤьъѨѷ����ёїћлѧдѥѕь�����
ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕд
іѤуєьшіѨюіѣѝѥьщѩк�діѣъіњк
дѥізјѤк�ѯёѪѷѠѱюічіѤэъіѥэ
ѯюѶ ье ҖѠєѬјюіѣдѠэдѥі
ёѧлѥіцѥшҕѠѳюѰј Җњ��

ѝѼѥьѤдкѥьэіѧўѥіўьѨѸѝѥыѥіцѣ ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі
ѝэь�іѤэъіѥэѰјѣлѣюіѣѝѥь
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкѯёѪѷѠ
чѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳю��

яѬ ҖщѬді ҖѠк��
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯзѕшѧчшҕѠѯіѪѷѠкьѨѸ��
ѝщѥьъѨѷѯд ѧчѯўшѫ��

�њѤьъѨѷѯд ѧчѯўшѫлѥдњѤьъѨѷ���
ѳєҕѠѕѬҕіѣўњҕѥкдѥіђҖѠкі ҖѠк���ёѧлѥіцѥѲьнѤ Ѹьћѥј���

іѠдѥііѤэъіѥэѝщѥьѣ���
њѤьъѨѷ����ёїћлѧдѥѕь������ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨюіѣѝѥьщѩк�діѣъіњкдѥізјѤк�ѯёѪѷѠ

ѱюічіѤэъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬјюіѣдѠэдѥіёѧлѥіцѥшҕѠѳюѰј Җњ
ѝіѫюяјдѥіёѧлѥіцѥ���

ѯѠдѝѥіѰьэ��
Ѡ ҖѥкѠѧк����
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яѬ ҖѯчѪѠчі ҖѠь��� юдюѧч
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ѯўіѨѕрдќѥюцҙюіѣѯѓъѯіѪѠкі ҖѠкъѫдеҙ���
ѯѝьѠе ҖѠзѧчѯўѶь�Ѳў Җе ҖѠєѬјњѤшщѫюіѣѝкзҙеѠкдѥіѰл ҖкѯіѪѷѠк���

нѤ ѸьзњѥєјѤэ�� нѤ Ѹьзњѥєѯіҕкчҕњь�� нѤ ѸьзњѥєѝѼѥзѤр��

ѝѥіѣѝѼѥзѤреѠкѯіѪѷѠк��
еѠѯѝьѠзњѥєзѧчѯўѶьѯдѨѷѕњдѤэдѥіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшііѤуэѥјеѠкыьѥзѥішҕѥкѵ
іѥѕјѣѯѠѨѕчеѠкѯіѪѷѠк��
еѠѯѝьѠзњѥєзѧчѯўѶьѯдѨѷѕњдѤэдѥіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшііѤуэѥјеѠкыьѥзѥішҕѥкѵ��ѯьѪѷѠклѥдюіѣнѥньѰл Җкњҕѥ
юѤллѫэѤьѯњјѥъѥкіѤуэѥјєѨдѥіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшііѤуэѥј�єѤдлѣєѨдѥідѼѥўьчіѣѕѣѯњјѥ�ѰјѣлѼѥьњьыьэѤші
ъѨѷѠѠдєѥлѼѥўьҕѥѕъѼѥѲў ҖёѤьыэѤшііѤуэѥјлѼѥўьҕѥѕўєчѓѥѕѲьіѣѕѣѯњјѥ�����ьѥъѨ�ѝҕкяјѲў ҖюіѣнѥньъѨѷѯюѶ ьяѬ Җ
ѝѬкѠѥѕѫоѪѸѠёѤьыэѤшііѤуэѥјѳєҕъѤь�чѤкьѤ ѸьюіѣнѥньѯўѶьзњіњҕѥѲў ҖіѤуэѥјѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшііѤуэѥјеѠк
ыьѥзѥішҕѥкѵ�ѠѠдєѥѲьіѬюѰээъѨѷѳєҕдѼѥўьчіѣѕѣѯњјѥ�ѰјѣѳєҕлѼѥўѤдлѼѥьњьёѤьыэѤшііѤуэѥј�ѯёѪѷѠѲў Җ
юіѣнѥньѝѥєѥіщоѪѸѠёѤьыэѤшііѤуэѥјѳч ҖъѤь�юіѣнѥньюіѣѝкзҙѲў ҖюдюѧчнѪѷѠ�ѰјѣўєѥѕѯјеѱъіћѤёъҙ�
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠк�� ѝщѥьѣдѥіюсѧэѤшѧдѥі�� яјдѥіюсѧэѤшѧкѥьѰл ҖкяѬ Җі ҖѠк��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ���*&&
%DFN�

ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі

юіѣѝѥькѥьѝҕкѯіѪѷѠкѲў Җ
ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕд
іѤуєьшіѨ�ѯёѪѷѠѱюічёѧлѥіцѥ
чѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳю��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ���*&&
)URQW�

ѕѫшѧѯіѪѷѠк ѝҕкюіѣѝѥькѥь�ѯёѪѷѠчѼѥѯьѧьдѥі
шҕѠѳю��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі

њѤьъѨѷ���ёїћлѧдѥѕь�����
юіѣѝѥьщѩк�діѣъіњкдѥізјѤк
ѯёѪѷѠѱюічіѤэъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬј
юіѣдѠэдѥіёѧлѥіцѥчѼѥѯьѧь
дѥішҕѠѳюѰј Җњ��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчдіѣъіњкдѥізјѤк ѕѫшѧѯіѪѷѠк юіѣѝѥь�ѝэь��ѯёѪѷѠіѤэъіѥэ
ѯюѶ ье ҖѠєѬјѰј ҖњлѩкеѠѕѫшѧѯіѪѷѠк��

ѝѼѥьѤдкѥьэіѧўѥіўьѨѸѝѥыѥіцѣ ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі
ѝэь�іѤэъіѥэѰјѣлѣюіѣѝѥь
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкѯёѪѷѠ
чѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳю��

яѬ ҖщѬді ҖѠк��
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯзѕшѧчшҕѠѯіѪѷѠкьѨѸ��
ѝщѥьъѨѷѯд ѧчѯўшѫ��

�њѤьъѨѷѯд ѧчѯўшѫлѥдњѤьъѨѷ���
ѳєҕѠѕѬҕіѣўњҕѥкдѥіђҖѠкі ҖѠк���ёѧлѥіцѥѲьнѤ Ѹьћѥј���

іѠдѥііѤэъіѥэѝщѥьѣ���
њѤьъѨѷ���ёїћлѧдѥѕь������юіѣѝѥьщѩк�діѣъіњкдѥізјѤк�ѯёѪѷѠѱюічіѤэъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬјюіѣдѠэдѥі

ёѧлѥіцѥчѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳюѰј Җњ
ѝіѫюяјдѥіёѧлѥіцѥ���
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ѝщѥэѤьдѥіѯкѧьюіѣѯѓъѯіѪѠкі ҖѠкъѫдеҙ���
ѯѝьѠе ҖѠзѧчѯўѶь�Ѳў Җе ҖѠєѬјњѤшщѫюіѣѝкзҙеѠкдѥіѰл ҖкѯіѪѷѠк���

нѤ ѸьзњѥєјѤэ�� нѤ Ѹьзњѥєѯіҕкчҕњь�� нѤ ѸьзњѥєѝѼѥзѤр��

ѝѥіѣѝѼѥзѤреѠкѯіѪѷѠк��
еѠѯѝьѠзњѥєзѧчѯўѶьѯдѨѷѕњдѤэдѥіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшііѤуэѥј
іѥѕјѣѯѠѨѕчеѠкѯіѪѷѠк��
еѠѯѝьѠзњѥєзѧчѯўѶьѯдѨѷѕњдѤэдѥіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕёѤьыэѤшііѤуэѥј�ѯьѪѷѠклѥдўьҕњѕкѥьѳч ҖєѨдѥілѼѥўьҕѥѕ
ёѤьыэѤшіѲьнҕњкѝщѥьдѥіцҙдѥіѰёіҕіѣэѥчеѠкѱізшѧчѯнѪѸѠѳњіѤѝѱзѱіьѥ�������&29,'�����ѰшҕўјѤклѥдъѨѷєѨ
дѥіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕѳч Җѳєҕьѥь�ёѤьыэѤшііѤуэѥјѢ�дѶєѨдѥілѼѥўьҕѥѕўєч�ѝҕкяјѲў ҖюіѣнѥньъѨѷш ҖѠкдѥіоѪѸѠ
ёѤьыэѤшіѠѠєъіѤёѕҙэѥкѝҕњьѳєҕѝѥєѥіщоѪѸѠѳч ҖъѤьѱчѕѯмёѥѣдјѫҕєюіѣнѥньъѤѷњѳюъѨѷш ҖѠкдѥіѯдѶэѠѠєѰјѣіѠ
іѤэѠѤшіѥчѠдѯэѨѸѕѯёѪѷѠьѼѥєѥѲн ҖчѼѥікнѨё�лѩкѯўѶьзњіѲў ҖўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкёѧлѥіцѥзњіѯюѧчлѼѥўьҕѥѕ
ёѤьыэѤшііѤуэѥјѲўєҕѲў ҖдѤэдјѫҕєюіѣнѥньъѤѷњѳю�ѰјѣіѣкѤэдѥілѼѥўьҕѥѕѲў ҖдѤэьѥѕъѫь�ѯёѪѷѠзњѥєѯюѶ ьыіієшҕѠ
дјѫҕєюіѣнѥньъѤѷњѳю
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠк�� ѝщѥьѣдѥіюсѧэѤшѧдѥі�� яјдѥіюсѧэѤшѧкѥьѰл ҖкяѬ Җі ҖѠк��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ���*&&
%DFN�

ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі

юіѣѝѥькѥьѝҕкѯіѪѷѠкѲў Җ
ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕд
іѤуєьшіѨ�ѯёѪѷѠѱюічёѧлѥіцѥ
чѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳю��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ���*&&
)URQW�

ѕѫшѧѯіѪѷѠк ѝҕкюіѣѝѥькѥьѯёѪѷѠчѼѥѯьѧьдѥі
шҕѠѳю��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчѝѼѥьѤдьѥѕдіѤуєьшіѨ ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі

њѤьъѨѷ����ёїћлѧдѥѕь�����
юіѣѝѥьщѩк�діѣъіњкдѥізјѤк
ѯёѪѷѠѱюічіѤэъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬј
юіѣдѠэдѥіёѧлѥіцѥ�ѱчѕяѬ Җ
і ҖѠкеѠюдюѧчнѪѷѠѯюѶ ьзњѥєјѤэ��

ѝѼѥьѤдкѥьюјѤчдіѣъіњкдѥізјѤк ѕѫшѧѯіѪѷѠк
юіѣѝѥь�ѝэь��ѯёѪѷѠѱюічіѤэ
ъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬјюіѣдѠэдѥі
ёѧлѥіцѥшҕѠѳюѰј Җњ��

ѝѼѥьѤдкѥьэіѧўѥіўьѨѸѝѥыѥіцѣ ѠѕѬҕіѣўњҕѥкчѼѥѯьѧьдѥі
ѝэь�іѤэъіѥэѰјѣлѣюіѣѝѥь
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкѯёѪѷѠ
чѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳю��

яѬ ҖщѬді ҖѠк��
ўьҕњѕкѥьъѨѷѯзѕшѧчшҕѠѯіѪѷѠкьѨѸ��
ѝщѥьъѨѷѯд ѧчѯўшѫ��

�њѤьъѨѷѯд ѧчѯўшѫлѥдњѤьъѨѷ���
ѳєҕѠѕѬҕіѣўњҕѥкдѥіђҖѠкі ҖѠк���ёѧлѥіцѥѲьнѤ Ѹьћѥј���

іѠдѥііѤэъіѥэѝщѥьѣ���
њѤьъѨѷ����ёїћлѧдѥѕь������юіѣѝѥьщѩк�діѣъіњкдѥізјѤк�ѯёѪѷѠѱюічіѤэъіѥэѯюѶ ье ҖѠєѬјюіѣдѠэдѥі

ёѧлѥіцѥ�ѱчѕяѬ Җі ҖѠкеѠюдюѧчнѪѷѠѯюѶ ьзњѥєјѤэ
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักจัดการหนี้ 2    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5401

ท่ี   กค 0904/สจน. 2/ วันท่ี      5  มกราคม  2565

เรื่อง   การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ท่ี กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันท่ี 11 
ธันวาคม 2561 ขอใหสํานักจัดการหนี้ 2 (สจน. 2) รายงานผลการดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ี สจน. 2 
ไดรับมอบหมาย ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  นั้น 

สจน. 2 ขอเรียนวา ในไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
สจน. 2 ไมมีเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นางสุณี  เอกสมทราเมษฐ) 

 ผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ ๒ 

 ๔



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สำนักจัดการหน้ี ๒    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5401

ที่   กค 0904/สจน. 2/    วันที่  เมษายน  2565 

เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ขอใหสำนักจัดการหนี้ ๒ (สจน. ๒) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ สจน. ๒ ไดรับมอบหมาย 
ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  น้ัน 

สจน. ๒ ขอเรียนวา ในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม – มีนาคม 
2565) สจน. ๒ ไมมเีรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     (นางสุณ ีเอกสมทราเมษฐ) 

 ผูอำนวยการสำนักจัดการหน้ี ๒ 

๑๘๖ ๗



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักนโยบำยและแผน โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520

ที ่ กค 0905/สนผ./1 วันที ่   4  มกรำคม  2565

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

เรียน เลขำนุกำรกรม 

ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวำคม
2561 เรื่อง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ และขอให้ส ำนักนโยบำย
และแผน (สนผ.) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ สนผ. ได้รับมอบหมำย ให้ สลก. ทรำบ 
เพ่ือ สลก. จะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นั้น 

สนผ. ขอเรียนว่ำ ในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 
2564) สนผ. ไมมี่เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

          (นำยถำวร เสรีประยูร) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักนโยบำยและแผน โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520

ที ่ กค 0905/สนผ./116 วันที ่   4  เมษำยน  2565

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

เรียน เลขำนุกำรกรม 

ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวำคม
2561 เรื่อง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ และขอให้ส ำนักนโยบำย
และแผน (สนผ.) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ สนผ. ได้รับมอบหมำย ให้ สลก. ทรำบ 
เพ่ือ สลก. จะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นั้น 

สนผ. ขอเรียนว่ำ ในไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกรำคม – มีนำคม 
2565) สนผ. ไมมี่เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

          (นำยถำวร เสรีประยูร) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักบริหารการชำระหนี้  โทร  02 265 8050 ต่อ 5601 

ที่  กค 0906/สบช./  วันที่      มกราคม 256๕  

เรื่อง  การดำเนนิการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความร่วมมือ สำนักบริหารการชำระหนี้ (สบช.) 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการายงานผลเรื่องร้องเรียน และส่งให้ สลก. 
ทราบ นั้น

สำนักบริหารการชำระหนี้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ สบน. เดือน ตุลาคม ถึง 
ธันวาคม 2564 แล้ว ไม่มีในส่วนที่ สบช. ได้รับมอบหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(นายเอกราช  เข่ือนขันธ์สถิตย์) 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ 

๔๒



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักบริหารการชำระหนี้  โทร  02 265 8050 ต่อ 5601 

ที่  กค 0906/สบช/  วันที่      เมษายน 256๕  

เรื่อง  การดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความร่วมมือ สำนักบริหารการชำระหนี้  (สบช.) 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการายงานผลเรื่องร้องเรียน และส่งให้ 
สลก. ทราบ นั้น

สำนักบริหารการชำระหนี้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ สบน. เดือน มกราคม 
ถึง มีนาคม 256๕ แล้ว ไม่มีในส่วนที่ สบช. ได้รับมอบหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(นายเอกราช  เข่ือนขันธ์สถิตย์) 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ 

๕๑๓๔



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ  ส่วนนโยบำยและแผนกำรระดมทุน โทร 5730

ที ่   กค 0907/ สบค./  วันที่      มกรำคม 2565

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

เรียน  เลขำนุกำรกรม 

 ตำมที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 11 
ธันวำคม 2561 ขอให้ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ (สบค.) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทรำบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และ
ตุลำคม นั้น 

 ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐขอเรียนว่ำ ในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 
ถึงเดือนธันวำคม 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ สบค. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง) 
     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 

๒ ๕
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๑๙๓ ๑



ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 
ÿŠüîøćßÖćøǰǰÿĞćîĆÖóĆçîćêúćéêøćÿćøĀîĊĚǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰēìø�ǰġģǰģĨĢǰĨĪĪ9 êŠĂǰĦĩġĢ

ìĊę ÖÙǰġĪġĩ�ÿóê��  üĆîìĊęǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰöÖøćÙöǰǰģĦħĦ

đøČęĂÜ ÖćøéĞćđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîïøĉĀćøĀîĊĚÿćíćøèą

đøĊ÷î đú×ćîčÖćøÖøöǰǰǰǰ 

êćöìĊęÿĞćîĆÖÜćîđú×ćîčÖćøÖøöǰ	ÿúÖ�
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ม .

๐๐๓ ๖



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙9 ต่อ ๕๘๐๑ 

ที ่ กค ๐๙๐๘/สพต./ วันที่  เมษายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน เลขานุการกรม 

ตามที่ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) มีบันทึกข้อความ ที่ กค ๐๙๐๑/สลก/ว ๓1๘ ลงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอให้ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม รายงานผลการด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน และส่งให้ สลก. 
ทราบก่อนวันที่ ๕ ของทุกไตรมาส เพ่ือรวบรวมและรายงานผลต่อผู้บริหาร และกระทรวงการคลังทราบต่อไป  นั้น 

ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช) 
  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

๐๗๔ ๕



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ  ส่วนนโยบายและแผนติดตามฯ โทร 5000 

ที ่   กค 0909/สบป./  วันที่    มกราคม  256๕ 

เรื่อง  การดำเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนของสำนักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ขอให้สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) รายงานผลการดำเนินการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
การรายงานผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม น้ัน 

 สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐขอเรียนว่า ในระหว่างเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนธันวาคม 2564 สบป. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

   (นายอคันิทตั  บุญโญ) 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผลและการบริหารโครงการเงินกู้ รักษาราชการแทน 

               ผู้อำนวยการสำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 

สำเนา

ตรวจ 
ทาน 
ร่าง 
พิมพ์ 

เจมจิรา 
4/1/65 

๓ ๔



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ  ส่วนนโยบายและแผนติดตามฯ โทร 5000 

ที ่   กค 0909/สบป./  วันที่    เมษายน  256๕ 

เรื่อง  การดำเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนของสำนักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ขอให้สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) รายงานผลการดำเนินการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
การรายงานผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม น้ัน 

 สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐขอเรียนว่า ในระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคม 256๕ สบป. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

   (นายอคันิทตั  บุญโญ) 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผลและการบริหารโครงการเงินกู้ รักษาราชการแทน 

               ผู้อำนวยการสำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 

สำเนา

ตรวจ 
ทาน 
ร่าง 
พิมพ์ 1 เม.ย. 65 

๑๘๒ ๑



บันทึกขอความ
สวนราชการ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนนโยบายและแผนสารสนเทศ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5201

ท่ี  กค 0902/ศทส1             วันท่ี          4  มกราคม  2565

เรื่อง  การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความรวมมือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ี ศทส. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบ
ขอเท็จจริงลงในแบบฟอรมการรายงานผลเรื่องรองเรียน และสงให สลก. ภายในวันท่ี 5 ของเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ความละเอียดตามบันทึกขอความ ท่ี กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันท่ี 11  
ธันวาคม 2561  นั้น  

ศทส. พิจารณาและตรวจสอบเรื่องรองเรียนตามชองทางรับเรื่องรองเรียน 3 ชองทาง ไดแก 
1) โทรศัพท/โทรสาร  2) ไปรษณีย  และ 3) www.pdmo.go.th เรียบรอยแลว ขอเรียนวา ณ สิ้นวันท่ี 30
ธันวาคม 2564 ไมมีเรื่องรองเรียนใดๆ ท่ี ศทส. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาววราภรณ  ปญญศิริ) 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5201 

ท่ี  กค 0902/ศทส76             วันท่ี          5  เมษายน  2565 

เร่ือง  การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
รายงานผลการพจิารณาเรื่องร้องเรียนที่ ศทส. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ความละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11  
ธันวาคม 2561  นั้น  

ศทส. พิจารณาและตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) โทรศัพท/์โทรสาร  2) ไปรษณีย์  และ 3) www.pdmo.go.th เรียบร้อยแล้ว ขอเรยีนว่า ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม
2565 ไม่มเีรือ่งรอ้งเรยีนใดๆ ที่ ศทส. ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ) 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   ศูนยขอมูลที่ปรึกษา โทร. 0 2271 7999 ตอ 5๐๐๑

ที ่ กค ๐๙๑๐/ศท./                                     วันที ่       มกราคม   ๒๕๖๕  

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ไดมีบันทึกขอความ ที่ กค 0901/สลก./ว 3๑๘ ลงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม 256๑ ขอใหศูนยขอมูลที่ปรึกษา (ศท.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื ่องรองเรียน 
ที่หนวยงานไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงลงในแบบฟอรมการรายงานผล
เรื่องรองเรียน สงให สลก. ทราบกอนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เพื่อรวบรวม
และรายงานผลใหผูบริหารและกระทรวงการคลังทราบตอไป  น้ัน 

ศท. ขอเรียนวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม 256๔ – ธันวาคม 256๔) 
ศท. ไมมีเรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

(นางสาวชิดชไม ไมตร)ี 
   ผูอำนวยการศูนยขอมูลที่ปรึกษา 

๒   ๔



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   ศูนยขอมูลที่ปรึกษา โทร. 0 2271 7999 ตอ 5๐๐๑

ที ่ กค ๐๙๑๐/ศท./                                     วันที ่    เมษายน   ๒๕๖๕ 

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ไดมีบันทึกขอความ ที่ กค 0901/สลก./ว 3๑๘ ลงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม 256๑ ขอใหศูนยขอมูลที่ปรึกษา (ศท.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื ่องรองเรียน 
ที่หนวยงานไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงลงในแบบฟอรมการรายงานผล
เรื่องรองเรียน สงให สลก. ทราบกอนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เพื่อรวบรวม
และรายงานผลใหผูบริหารและกระทรวงการคลังทราบตอไป  น้ัน 

ศท. ขอเรียนวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม 256๕ – มีนาคม 256๕) 
ศท. ไมมีเรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

(นางสาวชิดชไม ไมตร)ี 
   ผูอำนวยการศูนยขอมูลที่ปรึกษา 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร.  02 271 7999 ตอ่ 5905       . 

ที่  กค 0900/กพร.                                     วันที่ 4 ธันวาคม  2565        . 

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ              . 

เรียน    เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก/ว.318 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  ขอความร่วมมือสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รายงานผลการดำเนินการพิจารณา เรื่องร้องเรียน
ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อส่งให้ สลก. รวบรวม
และรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบ  น้ัน  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางฉัตรมณี สินสิริ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๒



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร.  02 271 7999 ตอ่ 5905       . 

ที ่ กค 0900/กพร.           วันที่ 7 เมษายน 2565        . 

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ              . 

เรียน    เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก/ว.318 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  ขอความร่วมมือสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รายงานผลการดำเนินการพิจารณา เรื่องร้องเรียน
ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อส่งให้ สลก. รวบรวม
และรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบ  น้ัน  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางฉัตรมณี สินสิริ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๖๗



บันทกึขอความ 
สวนราชการ    กลุมตรวจสอบภายใน    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5218

ท่ี   กค 0900/กตส. 4 วันท่ี      5  มกราคม  2565

เรื่อง   การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ขอใหกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ กตส. ไดรับมอบหมาย 
ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  นั้น 

กตส. ขอเรียนวา ในไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
กตส. ไมมีเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง) 

   ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ    กลุมตรวจสอบภายใน    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5218                                   

ท่ี   กค 0900/กตส. 153   วันท่ี        1  เมษายน  2565 

เรื่อง   การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ขอใหกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ กตส. ไดรับมอบหมาย 
ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  นั้น 

กตส. ขอเรียนวา ในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 
กตส. ไมมีเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง) 

           ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มกฎหมาย โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5916    . 
ที่  กค 0900/กม./     วันที่    5    มกราคม  256๕ . 
เร่ือง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน   เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) โดยหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ขอให้กลุ่มกฎหมาย รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน  
ส่งให้ สลก. ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลัง
ทราบต่อไป  นั้น 

กลุ่มกฎหมายขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ 256๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    (นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ)์ 
   ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

๓



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มกฎหมาย โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5916    . 
ที่  กค 0900/กม./     วันที่    5    เมษายน  256๕        . 
เร่ือง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน   เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) โดยหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ขอให้กลุ่มกฎหมาย รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน  
ส่งให้ สลก. ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลัง
ทราบต่อไป  นั้น 

กลุ่มกฎหมายขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ 256๕ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) 
ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    (นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ)์ 
   ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

๗๒



       บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ   กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ  โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕19    . 
ที ่ กค ๐๙๐๐/กบส./1                      วนัที่       4 มกราคม  ๒๕๖5  . 

เรือ่ง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารนี้สาธารณะ        . 

เรียน   เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอให้กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ (กบส.) 
รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานท่านได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  

นั้นกบส. ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        (นายศิรัส  ปุษยะนาวิน) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ 



       บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ   กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ  โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕19    . 
ที ่ กค ๐๙๐๐/กบส./39                      วนัที่       5 เมษายน  ๒๕๖5  . 

เรือ่ง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารนี้สาธารณะ        . 

เรียน   เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอให้กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ (กบส.) 
รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานท่านได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  

นั้นกบส. ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        (นายศิรัส  ปุษยะนาวิน) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ 



     เอกสารแนบ 2 



ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน 24/11/64



ไฟลแ์นบ



ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
เลขที่รับ……………………………. 
วันที่…………………………………. 
เวลำ………………………………น. 

8553

25 พฤศจิกายน 2564

16.52





ที่ กค 0908/  ำนักงำนบริ ำร น้ี ำธำรณะ 
กระทร งกำรคลัง 
ถนนพระรำมที่ 6 กทม. 10400 

ธัน ำคม  2564 

เรื่อง     เรื่องรอ้งทุกข์เกี่ย กับกำรจ ำ น่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ 

เรียน ปลัด  ำนักนำยกรัฐมนตร ี

อ้ำงถึง ร ั เรื่อง นร 02640087449 ลง ันที่ 24 พฤ จิกำยน 2564 

ตำมที่อำ้งถึง  ำนักงำนปลัด  ำนักนำยกรัฐมนตรขีอใ ้กระทร งกำรคลังพิจำรณำเรือ่งร้องทุกข์

เกี่ย กับกำรเ นอข้อคิดเ ็นกำรก ำ นดเงื่อนไขกำรจ ำ น่ำยพันธบัตรรัฐบำลใ ้แก่ประชำชน  ำ รับผู้ ูงอำยุ

และผู้ที่เก ียณอำยุรำชกำรแล้   น้ัน 

 ำนักงำนบริ ำร นี้ ำธำรณะ ( บน.) ขอเรียน ่ำ กำรจ ำ น่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ของ

กระทร งกำรคลังมี ัตถุประ งค์เพื่อ ่งเ ริมกำรออมที่มั่นคงของประชำชน และเป็นทำงเลือกในกำรลงทุน

ใ ้กับประชำชน โดยมีกำรปรบัรูปแบบกำรจ ำ น่ำยใ ้เ มำะ มกับ ถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึง ภำ ะตลำด 

ภำ ะเ ร ฐกิจ ค ำมต้องกำรในกำรระดมทุน และกลุ่มผู้ลงทุนที่มีค ำม ลำก ลำย นอกจำกนี้ บน.       

ได้พัฒนำกำรจ ำ น่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ผ่ำน อลเล็ต บม. ( ะ มบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋ำตังขึ้น

เพื่อจ ำ น่ำยใ ้กับประชำชนเป็นกำรเฉพำะ เพื่อใ ้ประชำชนทุกกลุ่มอำยุจำกทั่ ทั้งประเท ได้เข้ำถึงพันธบัตร

ออมทรัพย ์รองรับกำรซื้อขำยพันธบัตรทั้งตลำดแรกและตลำดรองท ำใ ้ ำมำรถซื้อขำยพันธบัตรได้ตลอดเ ลำ 

ทั้งนี้ บน. ไดร้ับทรำบข้อร้องเรียนดังกล่ำ แล้  และจะน ำค ำมคิดเ ็นดังกล่ำ ไปประกอบกำรพิจำรณำ

ก ำ นดเงื่อนไขกำรจ ำ น่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ขอแ ดงค ำมนบัถือ 

    (นำงจินดำรัตน์  ิริยะท ีกุล) 
  รองผู้อ ำน ยกำร  ำนักงำนบริ ำร น้ี ำธำรณะ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

           ผู้อ ำน ยกำร  ำนักงำนบริ ำร น้ี ำธำรณะ 

 ำนักงำนบริ ำร น้ี ำธำรณะ 
 ำนักพัฒนำตลำดตรำ ำร นี ้

โทร. 02-271-7999 ต่อ 5809 
โทร ำร 02-271-7999 ตอ่ 5825 

๑
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ชองทางการรองทุกข : จดหมาย 

รหัสเร่ือง นร01640004189 วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

เร่ือง ขอใหตรวจสอบการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกัน 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

หนวยงาน สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

โทรศัพท  โทรสาร 

E-mail 

ขอความ    ดวย นางสาวสุทธาทิพย ตั้งสัมฤทธ์ิกุล ราษฎรจากกรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือ 
คํารอง ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ขอใหตรวจสอบการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย 
รุนออมไปดวยกัน เนื่องจากผูรองแจงวาไดทําการจองพันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกัน 
ผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT จํานวน 222 หนวย เปนเงินจํานวน 222,000 บาท 
(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) และระบบไดหักเงินจํานวนดังกลาวออกจากบัญชีเมื่อวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. และตอมาเมื่อเวลา 17.38 น. บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ไดโอนเงินจํานวนดังกลาวคืนใหกับผูรอง รวมถึงมี SMS แจงวาผูรองไมไดรับการจัดสรรพันธบัตร
ดังกลาว โดยผูรองไดสอบถามขอมูลจาก call center หมายเลข 0 2111 1111 และไดรับแจงวา
ระบบประมวลคําส่ังซื้อของผูรองไมผาน ทําใหไมไดรับการจัดสรรพันธบัตร ผูรองเห็นวา 
การดําเนินการดังกลาวขาดความโปรงใส ไมเปนธรรมกับประชาชน และเอ้ือประโยชน
ใหกับคนบางกลุม จึงขอใหมีการตรวจสอบการจัดสรรพันธบัตรดังกลาว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ ท้ังนี้ ไดประสานสงเร่ืองให บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพ่ือพิจารณา
ในสวนท่ีเกี่ยวของดวยแลว 

จํานวน   1 ชุด (รวมใบนําสง) 

/ หากไดรับคํารองเรียนแลว  ขอใหแจงตอบรับทางโทรศัพท หรือทางระบบการจัดการเร่ืองราวรองทุกข 
ในโอกาสแรกดวย 

/ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา แลวกรุณาแจงผลให ผูรองทราบโดยตรง และรายงานผล 
ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย  จักขอบคุณย่ิง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

/ โปรดพิจารณาใหความคุมครองผูรองและผูเกีย่วของ  อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม 

อันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้ 

ผูประสานงาน : นายรัฏฐาธิป นิลวิเชียร 
หมายเหตุ  โปรดระบุเลขรหัสเรื่องทุกครั้งเม่ือมีการประสานงาน 

ใบนําสงเรื่องรองเรยีน

โทรศัพท 0 2283 1270-84 
       E-mail :  ccc_opm@opm.go.th

 

ศูนยบริการประชาชน   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ทําเนียบรัฐบาล 

โทรสาร 0 2283 4524

        สายดวนของรัฐบาล 1111  
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เรื่องรองเรียน 





คำตอบ 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอขอบคุณความสนใจและขอคิดเห็นตอการจำหนาย

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลังรุนออมไปดวยกัน เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สบน. ขอเรียนวา การจำหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม

การออมและการลงทุนใหกับนักลงทุนภาคประชาชน และสถาบันประเภทไมแสวงหากำไร โดยมีชองทางการจำหนาย

ผานธนาคารพาณิชย 4 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ทั้งเคานเตอรธนาคาร อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง 

และแอปพลิเคชันของธนาคาร สำหรับประชาชนทั่วไป สบน. ไดเปดวงเงินและชองทางพิเศษใหลงทุนไดกอนผาน

แอปพลิเคชันเปาตัง รองรับการซื้อขายพันธบัตรทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ทำใหสามารถซื้อขายพันธบัตรได

ตลอดเวลา  

สำหรับระยะเวลาการจำหนายพันธบัตรออมทรัพย กระทรวงการคลังไดเปดจำหนายปละ 2 ครั้ง 

ในชวงเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกป โดยวงเงินจำหนายในแตละรอบจะพิจารณาใหสอดคลองกับความ

ตองการลงทุนของนักลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการคลัง และความตองการใชจายเงินของรัฐบาลดวย  

สบน. ขอขอบคุณสำหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาว และจะนำความคิดเห็นดังกลาว 

ไปประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการจำหนายพันธบัตรออมทรัพยตอไป ทั้งนี้ ทานสามารถรับขาวสาร 

การจำหนายรุนตอไปไดจากเว็บไซตสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และธนาคารตัวแทนจำหนาย 



 เอกสารแนบ 3 



ขอมูลสถิติรองเรียนเจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาํปงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มนีาคม 2565) 

ขอมูล ณ วันที ่1 เมษายน 2565 

เดือน จํานวนเรื่อง ประเภท/เรื่องที่กระทําทุจริต หนวยงาน ชองทางรองเรียน โทษทางวินัย 
ความกาวหนา 

เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เรื่องที่ดําเนินการเสร็จแลว 

ตุลาคม 2564 0 - - - - - - 
พฤศจิกายน 2564 0 - - - - - - 
ธันวาคม 2564 0 - - - - - - 
มกราคม 2565 0 - - - - - - 
กุมภาพันธ 2565 0 - - - - - - 
มีนาคม 2565 0 - - - - - - 

รวม ไมมีการรองเรยีนเจาหนาทีร่ฐักระทาํการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ 

หมายเหตุ : ไมมีการรองเรียนเจาหนาที่รัฐกระทําการทุจรติหรือประพฤติมิชอบของ สบน. ในปงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
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