
 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2562 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 
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ตัวอย่าง แนวทางการส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

กรณีท่ี 1 กรณีเบิกค่าตอบแทนปกติในเดือน  

 

 

 

กรณีท่ี 2 กรณีที่มีพนักงานราชการเข้าใหม่ในเดอืนน้ันและหน่วยงานสง่เอกสารให้กองคลงัก่อนวันที่ 15 ของเดือนนั้น 

 

 

 

กรณีท่ี 3 กรณีที่มีพนักงานราชการเข้าใหม่ในเดือนนั้นและหน่วยงานสง่เอกสารให้กองคลงัหลังวันที่ 15 ของเดือนนั้น 

 

 

 

กรณีท่ี 4 กรณีที่มีพนักงานราชการเข้าใหม่ในเดือนนั้น แต่หน่วยงานส่งเอกสารใหก้องคลังในเดือนถัดไปซึ่งไมเ่กินวันที 10 ของเดือน 

 

กันยายน 

1 5 30 25 ระยะเวลาส่งเอกสาร 

จ่ายค่าตอบแทนให้ในวันเดียวกบั
เงินเดือนข้าราชการ 

1 15
55

30
55

ระยะเวลาส่งเอกสาร 25 

กันยายน จ่ายค่าตอบแทนใหห้ลัง
วันที่จ่ายเงินเดือนปกติแต่

ไม่เกินสิ้นเดือนนั้น 

15
55

30
55

ระยะเวลาส่งเอกสาร 

กันยายน 

1 30
55

5 

ตุลาคม 

จะจ่ายค่าตอบแทนให้ต้นเดือน
ถัดไปไม่เกิน 5 วันท าการ 

1 30
55

กันยายน 

1 30
55
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ตุลาคม 

ระยะเวลาส่งเอกสาร 
15
55

วันที่จ่ายค่าตอบแทน 
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จ่ายค่าตอบแทนให้
ไม่เกิน 5 วันท าการ 











































7.1 การจัดท าหลักฐานส่งเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศพัท์) 

รายการ การด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน 
1. กรณีส่งเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
1.1 กรณีมีค่าเช่าเครื่องและค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

เมื่อหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการและค่าเช่า
เครื่องประจ าเดือนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในใบแจ้งหนี้ 
2. หมายเหตุในใบแจ้งหนี้ 
3. บันทึกส่งเอกสารขอเบิกตามใบแจ้งหนี้  
4. ลดยอดค่าเช่าเครื่องในระบบฐานข้อมูลการเงิน
การคลัง จากงบด าเนินงานของหน่วยงาน ตามยอดที่
แสดงในใบแจ้งหนี้ค่าเช่า กรณีท่ีใบแจ้งหนี้ค่าเช่า
เครื่องกับค่าบริการอยู่ในใบเดียวกัน ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบค่าเช่าเครื่องที่ได้ท าสัญญาไว้ และลดยอด
ในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังตามในสัญญา 
5. จัดส่งหลักฐานการเบิกค่าเช่าเครื่องและค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งกรณีท่ีใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่อง
แยกกับค่าบริการ และกรณีท่ีค่าเช่าเครื่องและ
ค่าบริการเป็นใบแจ้งหนี้เดียวกัน ให้กองคลัง กลุ่ม
บริหารพัสดุ  ภายใน 3 วันท าการหลังจากได้รับ
เอกสารใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ 

เอกสารที่ต้องส่งกองคลัง  
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก 
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการและค่าเช่า
ที่มีการหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว 
- ทะเบียนคุมการส่งเอกสารเบิก
ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน กรณีท่ี
มีค่าโทรศัพท์ค้างช าระของเดือน
ก่อน กองคลังจะไม่รับใบแจ้งหนี้
ของเดือนนั้น หน่วยงานจะต้อง
ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ช าระเพ่ือ
ท าการส่งเบิกก่อนหรือต้องส่งมา
พร้อมกัน 
 

1.2 กรณีไม่มีค่าเช่าเครื่อง มีเฉพาะ
ค่าบรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เมื่อหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ าเดือนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในใบแจ้งหนี้ 
2. หมายเหตุลงในใบแจ้งหนี้ 
3. บันทึกส่งเอกสารขอเบิกตามใบแจ้งหนี้  
ส่งหลักฐานให้กองคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน 3 
วันท าการหลังจากได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากผู้
ให้บริการ 
 

เอกสารที่ต้องส่งกองคลัง  
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก 
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์ที่มี
การหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว 
- ทะเบียนคุมการส่งเอกสารเบิก
ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน กรณีท่ี
มีค่าโทรศัพท์ค้างช าระของเดือน
ก่อน กองคลังจะไม่รับใบแจ้งหนี้
ของเดือนนั้น หน่วยงานจะต้อง
ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ช าระเพ่ือ
ท าการส่งเบิกก่อน หรือต้องส่งมา
พร้อมกัน 
 

2. กรณีส่งเบิกค่าโทรศัพท์พื้นฐาน 
2.1 กรณีท่ีใบแจ้งหนี้ค่าบริการมี 1 
ฉบับ แต่ประกอบไปด้วยหลาย
หน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการประจ าเดือน
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับใบแจ้งหนี้ตรวจสอบและระบุ
ในใบแจ้งหนี้ว่าค่าบริการเป็นของหน่วยงานใดบ้าง 
จ านวนเงินของแต่ละหน่วยงานเป็นเท่าไหร่ พร้อมทั้ง
หมายเหตุในใบแจ้งหนี้ 
2. บันทึกส่งหลักฐานให้กองคลัง ผ่ายบริหารทั่วไป 
 

เอกสารที่ต้องส่งกองคลัง 
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก 
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ 



รายการ การด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน 
2.2 กรณีท่ีใบแจ้งหนี้ค่าบริการมี 1 
ฉบับ แต่เป็นของหน่วยงานเดียว 

เมื่อหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการประจ าเดือน
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับใบแจ้งหนี้ตรวจสอบและ
หมายเหตุในใบแจ้งหนี้ 
2. บันทึกส่งหลักฐานให้กองคลัง ผ่ายบริหารทั่วไป 
 

เอกสารที่ต้องส่งกองคลัง 
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก 
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ 

2.3 ให้ส านักงานเลขานุการกรม ท าหนังสือแจ้ง TOT แยกใบแจ้งหนี้ให้เป็น 1 ฉบับต่อ 1 หน่วยงาน  เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่กองที่
ได้รับใบแจ้งหนี้ในการระบุค่าใช้จ่ายให้กับทุกหน่วยงาน 
 
2.4 ให้แต่ละหน่วยงานส ารวจเบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน หากพบว่ามีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แจ้งส านักงานเลขานุการ
กรม รวบรวมแจ้ง TOT เพ่ือขอยกเลิกใช้เบอร์ดังกล่าว 
 

 

 

 

 


