ร่าง
รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
ผู้มาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางอุมาพร
พิมลบุตร
นางมยุรีย์
สุนทรธรรม
นางสาวอังคณา ผลเจริญ
นายวสันต์
สถิตพงศ์สถาพร
นางภรพิชญา สโมสร
นางสาวสริญญา เฟื่องฟุ้ง
นางสาวพรธีรา บุญญานุพงค์
นางศุภาณัฐ อินทรัพย์
นางสาวจิตตรา อุดมเอนกลาภ
นางรัชนี
ชมภูนิช
นางอรุณพร วีระพรรณ์
นางพิไลรัตน์ กองถวิล
นางสาวธนิชยา แก้วคา
นางสาวบัณฑิตา ไสวงาม
นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์
นายจิรัฏฐ์
เนื่องแสง
นางชนาฉัตร จิตรักษ์
นางกฤษณา เตชะสัตยา
นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข
นางสาววิภาวี ทองใบ
นางผ่องศรี
มุสตาฟา
นางปานฤดี
จิตดี
นางสุภารัตน์ ศรีสังข์
นางปัจฉิมา
มณีเอี่ยม
นายณัฏฐพล คาวาง
นางสาวเตือนใจ พรหมศรีวัฒนา
นางจุฑารัตน์ ไหมคง
นางรัตนา
ศาสตร์ไขแสง
นางนางพัชรินทร์ ซื่อสกุล
นางอุไร
สืบสุข

รองอธิบดีกรมประมง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มบัญชี
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการประมงชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

-231
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์
นางสาววรรณา อันธพันธ์
นางสาวพรรณิภา โวหารลึก
นางเฉลิมศรี วัฒนวิจิตร
นางคณานวล วิจิตรโท
นายนิรุต
มูลมงคล
นางปภาดา
ศิริสวัสดิ์
นางสาวทัศนี ขวัญใจ
นางสาววิลัยวัลย์ คณะพรม
นายนราวุธ
ศรีอนันต์
นางสาววณิดา ปิ่นชูทอง
นางสาวอมรรัตน์ อาวรธรรม
นางสาวณัฐพร สุขละม้าย
นางศนิยา
พิมพ์มีลาย
นางสาวขวัญใจ จินดาศรี
นางประวิณี จิตต์สวรรณ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ขาเลิศ
นางสาวหอมไกล ดอกรัก
นางสาวณัณทรวดี จันทร์นาค
นางสาวสุวรรณา ช่างปรุง
นางสาวกนิษฐา เปี่ยมสัตยา
นางสาวเปมิกา สุรีย์
นางสาวณฐมน สีสงค์
นางสาววาทินี กอกเชียงแสน
นางสาวฐิติมา แก้วเกตุ
นางสาวรัตนะ พุ่มกลัด
นางสาวพรชิรา ยินดีมาก
นางสาวนิรัชฎา ปานกุล
นางสาวสุภวรรณ คล้ายมณี
นางวราพร
สินปรุ
นายธนกฤต สิงหาไชย
นางสาวพรประภา จึงแย้มปิ่น
นางวิไลวรรณ ชานาญ
นายราชวัตร หาญบัวแก้ว
นางสาวศศิพร สุขพญา

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-366 นางสาวอรวรรณ เอกสุวรรณ์
67 นางสาวไกรทิพย์ คะรุรัมย์
68 นางสาวนิตตยา จูด้วง
69 นางสาววลัยลักษณ์ เพชรประพันธ์
70 นางสาวฐิตาภรณ์ จันทร์คงวงษ์
71 นายอภิเดช
เพ็ชร์ทอง
72 นางสาววราภรณ์ โคจร
73 นางภัทราภรณ์ วันคา
74 นางสาวชลธิชา ทิศรักษ์
75 นางสาวรสิตา นาคพิพัฒน์
76 นางสาว กมลวรรณ มานุจา
77 นางสาวปรารถนา อยู่คะเชนทร์
78 นางสาวปัณณิกา ผิวเผือก
79 นางสาวพัฒมนัส รองอ่า
80 นางสาวรุ่งทิพย์. พรมพิลา
81 นางสาวสุมาลี ทองสีขาว
82 นางสาวกาญจนา ปัญญา
83 นายศุภณัฐกรณ์ สารพล
84 นางสาวขวัญฤทัย รัตเนตร
85 นางสรินยา
จันทโยธา
86 นางสาวจิรารัตน์ จันทร์สังข์สา
87 นางมุทิตา
โชคสวัสดิ์
88 นางสาวอัยยา ห้วยหงษ์ทอง
89 นางสาววิภาพร ดีมั่นคง
90 นางโอริศา
ผุยพรม
91 นายธนิสสร
รื่นสุคนธ์
92 นางสาวศิริวรรณ ต้อมทอง
93 นางสาวพร
จ้อยจิ๊ด
94 นางสาวเดือนนภา แตงโสภา
95 นางวรนุช
ทองสุข
96 นางสาวณัฎฐ์ณิชา จันทยา
97 นางสาวเบญจวรรณ สุขเสริม
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

พนักงานการเงินและบัญชี ส4
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานสื่อสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จ้างเหมาบริการ

-4ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากการทางานในปัจจุบัน มีการนาระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการทางาน หาก
หน่ ว ยงาน มีความต้ องการน าระบบสารสนเทศมาใช้ ในบั น ทึ กข้อ มูล และรายงานผลอย่ างง่าย ให้ ห น่ว ยงาน
จัดเตรียมข้อมูลความต้องการ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาไปพัฒนาระบบต่อไป และใน
ปีงบประมาณ 2561 การเบิกจ่ายในปัจจุบันอยู่ในระดับดีพอสมควร กรมประมง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่
ในลาดับที่ 5 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

เรื่องเพื่อทราบ
ตามที่ ก องคลั งได้ ท บทวนแนวทางการปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิน การคลั งที่ ก าหนดให้
หน่ วยงานส่ ว นกลางถือ ปฏิ บั ติ ในปี งบประมาณ 2561 พบว่าการปฏิ บัติ งานบางขั้นตอนยังไม่มี ความชัดเจน
เอกสารบางประเภทไม่จาเป็นต้องใช้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังได้ จึงได้
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อลดเอกสาร ขั้นตอน และนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และจากประเด็นปัญหาการส่งเบิก
เอกสารช่วงสิ้นปีงบประมาณ มีหน่วยงานส่งเอกสารเบิกในวันที่ 28 กันยายน 2561 จานวน 34 รายการ ซึ่งมี
รายการที่ไม่สามารถเบิกได้จานวน 7 รายการ จึงจาเป็นต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาในการส่งเบิก และปัญหาอื่นๆ กองคลัง โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 งานพัฒนาระบบงานคลัง
3.1.1 การส่งใบสาคัญแก้ไขในปีงบประมาณ 2561
กองคลังได้จัดทารายงานการส่งใบสาคัญแก้ไขของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบ
ระหว่าง 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย.60 และ 1 ต.ค.60 -15 ก.ย. 61 พบว่าการส่งแก้ไขใบสาคัญลดลง จากร้อยละ 42.04
เหลื อ ร้ อ ยละ 29.95 ซึ่ ง หลายหน่ ว ยงานมี ก ารท างานที่ ดี ขึ้ น เป็ น ผลให้ ก ารส่ ง แก้ ไขใบส าคั ญ ลดลง เช่ น
กองแผนงาน กองควบคุมการประมงนอกน่านน้าฯ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒ นาการประมง กองบริหาร
จัดการเรือประมงและการทาการประมง กองประมงต่างประเทศ เป็นต้น
3.1.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
กองคลัง โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางาน
และสามารถด าเนิ น การตรวจสอบได้ ทั น ที โดยมี แ นวทางการด าเนิ น งานด้ า นการเงิ น การคลั ง ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

-51. การจ่ายเงินงบประมาณ การรับเงินและนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) เป็นการงดรับเงินและจ่ายเงินด้วยเงินสด หรือ เช็ค ลดขั้นตอนการ
ทางาน ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้แบบทันที ทั้งของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค
2. การทาธุรกรรมด้านการเงินในการยื่นแบบแจ้งเข้า -ออกของพนักงานราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานประกันสังคม โดยหน่วยงานส่วนกลางสามารถเชื่อมโยงข้อมูลพนักงานราชการ
ในระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการในการจ่ายเงินประกันสังคมผ่านระบบ e-payment ได้ เป็นการลด
ขั้ น ตอนการท างาน ไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปส านั ก งานประกั น สั งคม เพิ่ ม ความสะดวก รวดเร็ ว รวมทั้ งหน่ ว ยงาน
ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค กองคลังได้ดาเนินการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
3. การจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์
สัตว์น้ าอื่น ๆ ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) เป็นการงดจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ลด
ขั้นตอนการทางาน ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้แบบทันทีทันใดของหน่วยงานส่วนกลาง และจะ
ดาเนินการรับเงินและจ่ายเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคจานวน
88 หน่วยงาน
4. การลดเอกสารแนบใบสาคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดาเนินงาน โดยให้ส่ง
สัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้างในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. ปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการลงทะเบี ยนเข้าประชุม พร้อมพิ มพ์ เอกสารประกอบการ
ประชุมแบบออนไลน์ผ่าน QR-Code และ URL โดยผู้เข้าประชุมไม่ต้องลงทะเบียนและรับเอกสารหน้าห้องประชุม
เป็นการลดการจัดทาเอกสารการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการประชุม และใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบ
Gin-conference สาหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค
6. การติดตามผลการปฏิบัติงานผ่ านแบบสารวจผลการปฏิบัติงานออนไลน์ สะดวก
รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล โดยให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคส่งข้อมูล
โดยตรงมาที่กองคลัง
7. ดาเนินการให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคตอบ
รับรหัสผ่านการดาเนินการจ่ายเงิน การรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
แบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตามและควบคุมว่ารหัสผ่านที่ส่งไปแล้ว หน่วยงานได้รับหรือไม่
รวมทั้งป้องกันการสูญหาย และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
8. ดาเนินการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคส่ง
เอกสารตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบออนไลน์ โดยส่ง
ข้อมูลมาที่กองคลังโดยตรง ไม่ต้องผ่านกองต้นสังกัดในการรวบรวม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล
ติดตามแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ของกรมบัญชีกลางได้

-69. บริ การให้ คาปรึก ษาด้ านการเงิน การคลั งผ่ าน Help desk ในช่อ งทาง Line ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ อานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคให้
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง
1. กรณีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
1.1 กรณี เจ้ า หน้ า ที่ เปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล แต่ ไม่ เปลี่ ย นเลขที่ บั ญ ชี ธ นาคารส าหรั บ
รับเงินเดือน และรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) แจ้งเปลี่ยนชื่อที่ธนาคารให้เลขที่บัญชีธนาคารเดิมตรงกั บชื่อ-นามสกุลใหม่
เนื่ อ งจากมี เจ้ า หน้ า ที่ บ างรายที่ เปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล ในระบบฐานข้ อ มู ล การเงิ น การคลั ง แต่ ไม่ แ จ้ ง เปลี่ ย น
ชื่อ-นามสกุล ที่ธนาคาร เมื่อระบบ KTB Corporate Online ตรวจสอบพบว่าชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน กองคลัง
จะไม่สามารถจ่ายเงินได้
2) ทาหนั งสื อแจ้งกองการเจ้าหน้าที่โดยระบุในบั นทึ กให้ ชัด เจนว่าประสงค์
แจ้งเปลี่ยนชื่อ และหรือ นามสกุล แต่ไม่เปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินเดือน และรับเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online เพื่อแจ้งกองคลังต่อให้ดาเนินการเปลี่ยนข้อมูลในระบบเงินเดือน และระบบฐานข้อมูลการเงิน
การคลัง
3) แนบใบเปลี่ ย นชื่ อ ส าเนาบั ต รประชาชน และส าเนาสมุ ด บั ญ ชี เงิน ฝาก
ธนาคารเลขที่บัญชีเดิมที่เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว
1.2 กรณี เจ้ า หน้ า ที่ เปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล และเปลี่ ย นเลขที่ บั ญ ชี ธ นาคารส าหรั บ
รับเงินเดือน และรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ทาหนั งสื อแจ้งกองการเจ้าหน้าที่โดยระบุในบั นทึ กให้ ชัด เจนว่าประสงค์
แจ้งเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล และเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินเดือน และรับเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online เพื่อแจ้งกองคลังต่อให้ดาเนินการเปลี่ยนข้อมูลในระบบเงินเดือน และระบบฐานข้อมูลการเงิน
การคลัง
2) แนบใบเปลี่ยนชื่อ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เลขที่บัญชีใหม่สาหรับรับเงินเดือน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีใหม่สาหรับรับเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online (ถ้าเป็น คนละบั ญ ชีกัน ) และหนังสือที่กรมประมงเห็ นชอบให้ ใช้เลขที่บัญชีดังกล่าวในการ
รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
1.3 กรณี เจ้ า หน้ า ที่ เปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล และเปลี่ ย นเลขที่ บั ญ ชี ธ นาคารส าหรั บ
รับ เงินเดือน แต่ไม่เปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ ดาเนินการ
ดังนี้
1) ทาหนั งสื อแจ้งกองการเจ้าหน้าที่โดยระบุในบั นทึ กให้ ชัด เจนว่าประสงค์
แจ้งเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล และเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินเดือน และรับเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งกองคลัง ให้ดาเนินการเปลี่ยนข้อมูลในระบบเงินเดือน และ
ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ต่อไป

-72) แนบใบเปลี่ ย นชื่ อ ส าเนาบั ต รประชาชน และส าเนาสมุ ด บั ญ ชี เงิน ฝาก
ธนาคารใหม่สาหรับรับเงินเดือน
1.4 กรณีที่ 1.1 – 1.3 ให้ทาหนังสือแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อ -นามสกุล และ
เลขที่บัญชีสาหรับรับเงินเดือน และทาหนังสือแจ้งกองคลังแยกต่างหากเพื่อเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล และหรือเลขที่
บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องรอเอกสารจาก
กองการเจ้าหน้าที่
2. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ-นามสกุล
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ -นามสกุล และไม่เกี่ยวข้องกับ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ email ให้ ทาหนั งสื อแจ้งกองคลังแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล การเงินการคลังเท่านั้น โดยไม่ต้องแนบเอกสาร
หลักฐานเพิ่ม
2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงเฉพาะเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ระบุในหนังสือแจ้งกอง
คลั งให้ ชัดเจนว่าประสงค์เปลี่ ย นแปลงบั ญ ชีเงินฝากธนาคารส าหรับ รับ เดือน และหรือรับ เงิน ผ่ านระบบ KTB
Corporate Online ในกรณี ที่ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงเลขที่ บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารเพื่ อ ขอรับ เงิน ผ่ านระบบ KTB
Corporate Online ต้องแนบหนังสือที่กรมประมงเห็นชอบให้ใช้เลขที่บัญชีดังกล่าวมาด้วยทุกครั้ง
3. การเพิ่มชื่อผู้ขายหรือเจ้าหนี้รายใหม่
1. การเพิ่ มชื่อผู้ ขายรายใหม่ในระบบ GFMIS ให้ จัดส่ งหลั กฐานเพื่อแจ้งกองคลั ง
กลุ่มบริหารพัสดุ เพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายกับกรมบัญชีกลาง และก่อนส่งเบิกให้ตรวจสอบในระบบ GFMIS ว่าผู้ขาย
หรือเจ้าหนี้รายใหม่สามารถเบิกจ่ายได้
2. การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้รายใหม่ในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ให้ส่งสาเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลโดยการสแกนมายังกองคลัง กลุ่มพัฒ นาระบบงานคลัง
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยไม่ต้องส่ งส าเนาสมุดบั ญ ชีเงินฝากธนาคารและไม่ต้องทาหนังสื อ
ให้กรมประมงเห็นชอบให้ใช้บัญชีดังกล่าว เนื่องจากเป็นบุคคลภายนอก
3.2 งานบริหารงบประมาณ
3.2.1 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 กองคลัง
ต้องได้รับข้อมูลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1. รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากเว็บไซต์ http://gfmisreport.gfmis.go.th
2. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1
จากสานักงบประมาณ
3. เงินงบประมาณในระบบ GFMIS

-84. รายละเอี ย ดการจั ด สรรเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จาแนกตามแผนงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม เป็นรายหน่วยงาน จากกองแผนงาน
จากนั้นกองคลัง โดยกลุ่มบริหารงบประมาณดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับรหัสงบประมาณและรหัส
กิจกรรมหลักจากเว็บ ไซต์ http://gfmisreport.gfmis.go.th และระบบ GFMIS ว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เช่น
ชื่อแผนงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม และจานวนเงิน เป็นต้น
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจากกอง
แผนงานว่าวงเงินที่จัดสรรเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยจาแนกตามแผนงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม
งบรายจ่าย เป็นรายหน่วยงาน
3. บันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังกอง
คลั ง กรมประมง ให้ กั บกอง/กลุ่ ม ซึ่ งคาดว่ าจะแล้ วเสร็ จภายในวั นนี้ และจะมี หนั งสื อแจ้ งผ่ านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Saraban) ด่วนที่สุด E แดง ให้กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ทราบ เพื่อโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค และนาเสนอกรมประมง เพื่ออนุมัติและมอบให้กองคลังดาเนินการโอนเงินในระบบ GFMIS ต่อไป
4. บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อรอโอนจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
กรณี ก ารโอนเงิ น งบลงทุ น ให้ ห น่ ว ยงานระบุ รหั ส งบประมาณ ชื่ อ รายการ
ครุภัณฑ์ และจานวนเงิน ให้กองคลังทราบด้วย
5.รหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ
ดาวโหลดได้ที่ เว็บไซต์กองคลัง หัวข้อ ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในการนาเสนอกรมประมงอนุมัติการโอนเงินให้ระบุ
ด้วยว่ามอบกองคลังดาเนินการต่อไป และให้กอง/กลุ่ม เร่งดาเนินการโดยด่วน
ผอ.กองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการดาเนินการโอนเงินงบลงทุน ซึ่งได้จัดซื้อ/จัด
จ้างเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินงบประมาณตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เท่านั้น เพื่อจะได้ไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหากมีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
กลับส่วนกลาง จะหักคะแนนสมรรถนะของผู้อานวยการกอง/กลุ่ม นั้น ๆ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีการโอนเงินเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากหนังสือถึงกองคลังหลังวันที่ 28 กันยายน 2561 กองคลังจะส่งเรื่องคืน
กลั บกอง/กลุ่ ม เนื่ อ งจากการด าเนิ น การดั งกล่ าว ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวัน ท าการสุ ด ท้ า ยของ
ปีงบประมาณเท่านั้น

-93.3 งานบริหารพัสดุ
ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้
3.3.1 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนั งสื อเวียนกรมบั ญชี กลาง ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวั นที่ 24 สิ งหาคม
2561 เรื่องกาหนดสินค้าสาหรับดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม จากเดิม 29
รายการ มีการกาหนดรายการพัสดุเพิ่มเติมอีก 17 รายการ
2. หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว 417 ลงวันที่ 17 กันยายน
2561 เรื่อง แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP)
- รหั สสิ น ค้ า และบ ริ ก ารทั่ วไป (UNSPSC : United Nations Standard
Products and Services Code) โดยให้ระบุสินค้าและบริการที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ
e- GP มี จ านวน 8 หลั ก และสามารถค้ น หารหั ส UNSPSC ที่ มี ก ารใช้ ง านในระบบ e-GP ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th และหากประสงค์ให้กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมรหัส UNSPSC สามารถดาวน์โหลดแบบ
แจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีข้อเพิ่มรหัส UNSPSC
- รหั ส วั ส ดุ ก่ อ สร้า ง (CMC : Construction Materials Code) เป็ น รหั ส ที่ ใช้
ระบุสินค้าวัสดุก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e- GP มีจานวน 11 หลักและสามารถ
ค้นหารหัส CMC ที่มีการใช้งานในระบบ e- GP ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และหากประสงค์ให้
กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมรหัส CMC สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีข้อเพิ่มรหัส
CMC ทั้งนี้ จะเริ่มใช้งานในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
3. การกาหนดค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 “การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่
ปรึกษาให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องหวังผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจานวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
- ในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง กรณีคานวณร้อยละของค่าปรับแล้ว อัตราค่าปรับต่า
กว่า 100 บาทต่อวัน ให้กาหนดขั้นต่ากว่า 100 บาทต่อวัน
4. หลักการคานวณราคากลาง ตามมาตรา 4
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้
ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาง
กาหนด เช่น การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(2) ราคาที่ได้มาจากการฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
ซึ่งปัจจุบัน กรมบัญชีกลางยังมิได้จัดทาราคาดังกล่าว
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด เช่น
บัญชีราคามารฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ , เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- 10 ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม , หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด สืบราคาจากห้างร้าน บริษัท
บุคคลธรรมดา สืบค้นจากระบบออนไลน์ (หน้าเว็บไซด์ต่างๆ) ไม่ต่ากว่า 3 ราย โดยคานึ งถึง มาตรฐานของวัสดุ
ครุภัณฑ์ หรืองานจ้าง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการให้ใช้ราคาต่าที่สุดเป็นราคา
กลาง
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
เป็นวัสดุครุภัณฑ์หรืองานจ้าง ที่เคยซื้อหรือจ้างภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ โดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ ใบสั่ง
จ้าง หรือสัญญา
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
เช่น หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสาหรับแผนงานโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1)
แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ คานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ
(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
การกาหนดราคากลาง ต้องทาในทุกวงเงิน ในกรณีที่วงเงินในการเปิดเผยราคา
กลาง ส าหรั บ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างที่ มี ว งเงิน เกิ น 100,000 บาทขึ้ น ไป ให้ จั ด ท าตาราง ปปช. และ วงเงิน เกิ น
500,000 บาทขึ้นไป ให้หน่วยงาน ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคานวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
3.3.2 ประเด็นคลาดเคลื่อนในการดาเนินการด้านการพัสดุ
1. การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ในกรณีการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระบุให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบหนังสือ
รับรองผลงานทุกครั้งไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงานให้
2. การตรวจสอบหนังสือค้าประกันของธนาคาร เมื่อได้รับหนังสือค้าประกัน
ของธนาคาร หน่วยงานจะต้องตรวจสอบกลับไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันทุกครั้ง เพื่อป้องกัน การนา
หนังสือค้าประกันที่ไม่ถูกต้องมายื่นค้าประกัน
3. ข้อควรระวัง การดาเนินการจัดจ้างเหมาบริการรอบครึ่งปีหลัง จะใช้เกณฑ์
ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 ไม่ได้ เนื่องจาก การ
อนุ มั ติ ย กเว้ น ให้ ใช้ ส าหรั บ กรณี ก ารเช่ า หรื อ จ้ า งที่ ห น่ ว ยงานมี ค วามจ าเป็ น ต้ องเช่ า หรื อ จ้ า งต่ อ เนื่ อ งไปใน
ปี งบประมาณใหม่ แต่ไม่สามารถลงนามในสั ญ ญาได้ทันภายในวั นที่ 1 ตุลาคม มีผลย้อนหลั งไปตั้ งแต่วันที่ 1
ตุลาคม เท่านั้น

- 11 4.ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารใบตรวจรับจากระบบ e-GP แนบมาพร้อมกับการ
ตรวจรับในระบบ GFMIS ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนในการส่งคืนแก้ไขเอกสาร
5.เมื่อเจ้าหน้าที่จัดทาสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง แล้วให้เร่งดาเนินการจัดทา
PO ในระบบ GFMIS
6. กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้รับสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ต้องถ่ายสาเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้รับสิทธิ มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง
7. ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 11 จะต้องดาเนินการ
ก่อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
8. การจัดทาสัญญาจะต้องทาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9. ระยะเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 (7 วันทาการ)
กรณี มี ผู้ เสนอราคารายเดี ย ว ได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฯ ตามหนั งสือกรมบัญ ชีกลางที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ให้
หน่วยงานของรัฐ สามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
10. การประกาศผู้ ช นะการเสนอราคาต้ อ งประกาศทุ ก วงเงิน ทุ ก วิ ธี และ
ประกาศเผยแพร่ ตามมาตรา 66 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
11. ขั้นตอนการตรวจสอบ PO หน่วยงานต้องใส่รหัสผู้ขายในใบลดยอดทุกครั้ง
และแนบข้อมูลหลั กผู้ขาย สาเนาสมุดบั ญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ ขาย มาประกอบการตรวจสอบด้ว ย เพื่อลด
ขั้นตอนในการส่งคืนแก้ไขเอกสาร
ประเด็นเพิ่มเติม
1.การแก้ไขสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะกระทาได้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1.1 มีเหตุผลความจาเป็น
1.2 ส่วนราชการได้รับประโยชน์จากการแก้ไข
1.3 ส่วนราชการไม่เสียผลประโยชน์
2. กองคลังจะดาเนินการ จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้
ขอให้หน่วยงานส่งปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ กองคลัง เพื่อรวบรวมส่งให้วิทยากร ภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2561
3. การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
4. หน่วยงานจะต้องจัดทารายงานของคณะกรรมการพิจารณาราคาทุกครั้ง
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3.4.1 ทบทวนคานิยามของระเบียบ
การเดินทางไปราชการ หมายถึงการไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสานักงานตาม
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา/ตามหน้าที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ,การไปสอบคัดเลือก รับการคัดเลือก,ไปช่วยราชการ
รักษาการในตาแหน่ง รักษาราชการแทน
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือเรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
โครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาที่แน่นอน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงาน โครงการ ตามภารกิจปกติ ตาม
นโยบายของทางราชการ
การประชุมระหว่างประเทศ หมายถึง การประชุม สัมมนา ระหว่างประเทศที่มี
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศ
ไทย โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ ประกอบด้วย
1. ประธานในพิธีเปิด – ปิด แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ารับการอบรม
5. ผู้สังเกตการณ์
รวมถึง พนักงานขับรถยนต์ซึ่งได้รับอนุมัติให้ ไปปฏิบัติราชการเพื่อทาหน้าที่
รับส่ง บุคคล ในข้อ 1 – 5
การประชุม หมายถึง การประชุมราชการในเนื้องานที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน หรือตามนโยบายของทางราชการ และเพื่อประโยชน์ต่อราชการ และให้รวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม
3.4.2 ประเด็นข้อทักท้วงที่พบบ่อย
1.ประเด็ น ข้ อ ทั ก ท้ ว ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าใบส าคั ญ ค่ าใช้ จ่า ยในการ
เดินทางไปราชการ และการอบรม เช่น
- การอนุ มัติเดินทาง/การรายงานผล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงวัน เดินทาง/
ผู้เดินทาง แต่ไม่แนบอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- การจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ตามแบบ 8708 ส่วนที่ 1 มี
การนั บระยะเวลาการเดินทางไม่ถู กต้อง , ตามแบบ 8708 ส่วนที่ 2 ไม่แนบกรณีเดินทางเกิน 1 คน และมี
ข้อสังเกต คือ การรายงานเวลาการเดินทางไม่สัมพันธ์กับเอกสารการเดินทาง เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน , การเบิก
ค่าใช้จ่ายของ ประธาน แขก ผู้ติดตาม วิทยากร ถ้าจะเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ส่วนราชการผู้จัดต้องร้องขอ และต้นสังกัด
ยินยอม , การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางของวิทยากร กรณีเบิกจ่ายจากผู้จัด ให้เบิกจ่ายในลักษณะจ่ายจริง

- 13 2. ประเด็นข้อทักท้วง ที่เกี่ยวข้องกับ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เช่น การ
อนุมัติโดยไม่ระบุเวลาการประชุม/ไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการประชุม, การรับรองการจัดประชุม ระบุรายละเอียด
ไม่ตรงตามที่อนุมัติ เป็นต้น
3. ประเด็นข้อทั กท้วง ที่ เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น หลักฐานการเบิกจ่ายระบุเวลาการปฏิบัติงานไม่ตรงกับใบลงเวลาการปฏิบัติงาน , การลงเวลาการ
ปฏิบัติงานโดยไม่เรียงตามเวลาการมาทางาน
4. ประเด็นข้อทักท้วง ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น
- ตารางราคากลาง ระบุราคากลางไม่ถูกต้อง
- รายงานขอซื้อขอจ้าง/อนุมัติหลักการ ไม่ระบุราคากลาง วันที่สืบราคากลาง
หรือระบุวันที่สืบราคาหลังวันที่จัดรายงาน หรือ ระบุสืบราคาจากท้องตลาด แต่แนบการจัดซื้อครั้งหลังสุด
- รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประกาศผู้ชนะ
การซื้อจ้าง มีจานวนเงินที่จะซื้อ/จ้างไม่ถูกต้อง จานวนเงินตัวเลขตัวอักษรไม่ตรงกัน
3.4.3 แนวทางการส่งใบสาคัญ
การส่งใบสาคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและค่าเช่า/ค่าจ้าง ที่
มีกาหนดการส่งมอบงานตั้งแต่ 2 งวดงานขึ้นไป
1.เอกสารประกอบการส่งใบสาคัญงวดแรก
1.1 สาเนาขออนุมัติจัดจ้าง (ตามระเบียบบริหารฯ 2553)
1.2 สาเนาขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางและกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ (ถ้ามี)
1.3 สาเนาขออนุมัติราคากลางและเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ(ถ้ามี)
1.4 สาเนารายงานขอจ้าง และสาเนาอนุมัติหลักการ
1.5 สาเนาใบเสนอราคา
1.6 สาเนารายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
1.7 สาเนาการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
1.8 สาเนาประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการจ้าง
1.9 สาเนาสัญญา/ใบสั่ง และรายละเอียดแนบท้ายสัญญา/ใบสั่ง
1.10 ใบส่งมอบงาน/ รายงานการถ่ายเอกสาร
1.11 ใบแจ้งหนี้ (พร้อมใบเสร็จรับเงิน)
1.12 รายงานการตรวจรับ
1.13 บันทึกนาส่งเบิกเงิน
1.14 Check List
1.15 ใบลดยอด
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2.1 ส่งข้อมูลตามเอกสาร 1.1 -1.9 ที่กองคลังได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วที่ E-mail : fingroup.ad@gmail.com (เพียงครั้งเดียว) โดยระบุหัวข้อเรื่อง
- ชื่อกอง + เลขที่สัญญา/ใบสั่ง + ชื่อผู้เบิก (จ้างเหมา) หรือ ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
2.2 ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละงวดตามข้อ 1.10 – 1.15
(กรณีเงินงบกลางที่กันและขยายเงินแล้ว ให้แนบเอกสารสารองเงินมาด้วยทุกครั้ง)
2.3 เอกสารต้นฉบับตามข้อ 1.1 – 1.9 ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อรอให้
สตง. ตรวจสอบ
3.4.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารใบสาคัญ
ในปีงบประมาณ 2562 กองคลังได้ดาเนินการเปลี่ยนแบบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ จากเดิม 6 แบบฟอร์ม ลดเหลือแบบฟอร์มเดียว ตามแบบ กปม.ตส.02 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
(ตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทาง เช่น จัด/เข้าร่วมฝึกอบรม/เข้าร่วมการจัดงาน ฯลฯ)
3.5 งานการเงิน
3.5.1 การจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม
กองคลังได้พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม
โดยกองคลั ง ได้ ด าเนิ น การซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจแนวทางการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการและ
ประกันสังคม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งได้กาหนดแนวทางต่างๆ ดังนี้
1. การส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ไว้ 4 กรณี ดังนี้
1.1 กรณีเบิกค่าตอบแทนปกติในเดือน – หน่วยงานจัดส่งเอกสารการเบิกให้
กองคลัง ภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้น และจะจ่ายค่าตอบแทนในวันเดียวกับเงินเดือนข้าราชการ
1.2 กรณีมีพนักงานราชการเข้าใหม่ในเดือน – หน่วยงานจัดส่งเอกสารการเบิก
ให้กองคลัง ก่อนวันที่ 15 ของเดือนนั้น และจะจ่ายค่าตอบแทนหลังวันที่จ่ายเงินเดือนปกติ แต่ไม่เกินสิ้นเดือนนั้น
1.3 กรณีมีพนักงานราชการเข้าใหม่เดือนนั้น – หน่วยงานจัดส่งเอกสารการ
เบิกให้กองคลัง หลังวันที่ 15 ของเดือนนั้น และจะจ่ายค่าตอบแทนต้นเดือนถัดไปไม่เกิน 5 วันทาการ
1.4 กรณีมีพนักงานราชการเข้าใหม่ในเดือนนั้น – หน่วยงานจัดส่งเอกสารการ
เบิกให้กองคลังไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและจะจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 5 วันทาการ
โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1. บันทึกข้อความ
2. ใบขอเบิกเงินงบประมาณ (ใบลดยอด)
3. หลั ก ฐานการเบิ ก เงิน ค่ าตอบแทน Print จากระบบฐานข้ อ มู ล
เงินเดือน-ค่าจ้างอืน่ พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กองคลัง กรมประมง เท่านั้น
4. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ พร้อมรายละเอียดการนาส่ง
เงินสมทบ (สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส 1-10 ส่วนที่ 2)
5. Checklist
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2.1 กรณีไม่เคยขึ้นเป็นผู้ประกันตนมาก่อน ให้จัดส่งข้อมูลก่อนการส่งเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
1. บันทึกข้อความขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
2. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
3. แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ 5 แห่ง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สัญญาจ้างพนักงานราชการ จากระบบ DGEIS
2.2 กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อน ให้จัดส่งข้อมูลก่อนการส่งเบิก
ค่าตอบแทน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
1. บันทึกข้อความขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
2. แบบขึ้น ทะเบี ยนผู้ ป ระกั นตน ส าหรับ ผู้ เคยยื่นแบบขึ้ นทะเบี ย น
ผู้ประกันตน สปส.1-03 แล้ว (สปส.1-03/1) และต้องระบุที่ทางานครั้งสุดท้ายด้วย
3. แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ 5 แห่ง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สัญญาจ้างพนักงานราชการ จากระบบ DGEIS
2.3 การแจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน ให้แจ้งกองคลังหลังจากวันที่มีผลไม่เกิน 15 วัน
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
1. บันทึกข้อความแจ้งสิ้นสุดประกันตน
2. แบบแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09)
3. หนังสือลาออก (กรณีที่ลาออก)
หน่วยงานต้องส่งเอกสารแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสาหรับพนักงานราชการ
เข้าใหม่ ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้กองคลังก่อนที่ส่งเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อกองคลังจะดาเนินการ
เพิ่มข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเงินเดือน – ค่าจ้างอื่น พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว หน่วยงานจึงจะสามารถอัพ
โหลดไฟล์ excel และพิมพ์หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนจากระบบกองคลังในการส่งเบิกต่อไปได้
3. ขั้นตอนการดาเนินการผ่านระบบฐานข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างอื่น พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ให้ดาเนินการดังนี้
3.1 จัดทาข้อมูลหลักฐานการเบิกเงินค่าตอบแทนในรูปแบบ Excel ตามที่กองคลัง
กาหนด
3.2 เข้าหน้าเว็บกองคลัง ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน – ค่าจ้างอื่น พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว
3.3 น าข้อมูลหลักฐานการเบิกเงินค่าตอบแทนในรูปแบบ Excel ตามที่กองคลัง
กาหนดอัพโหลดผ่านระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ
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ค่าตอบแทนจากระบบได้ และนาส่งเบิกต่อไป
- กรณีอัพโหลดไม่ผ่าน ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาด หน่วยงานตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาด และนาข้อมูลอัพโหลดเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
ซึ่งหน่วยงานจะต้องนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ที่พิมพ์ได้จากระบบของกองคลังเท่านั้น
กองคลัง ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานส่งสาเนาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อทางกองคลังจะได้ดาเนินการนาข้อมูลเข้าในระบบ แต่ยังมีบางหน่วยงาน ที่ยังไม่
ส่ง เช่น กองประมงต่างประเทศ , กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ , กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด , กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด , กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า , กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้
ขอให้ดาเนินการส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการให้กับกองคลังภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
3.5.2 การโอนสิทธิ
ขอให้หน่วยงานระมัดระวังเรื่องการโอนสิทธิ เพราะมีบางครั้งที่หน่วยงานได้รับเรื่องการ
โอนสิทธิ และไม่ได้ดาเนินการ กองคลังจึงขอซักซ้อมเรื่องของการโอนสิทธิ ดังนี้
การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าจ้างทาของหรือค่าเช่าทรัพย์สิน กรณีที่
หน่ วยงานเป็ น ผู้ ดาเนิ น การเอง ให้ ห น่ วยงานเสนอผู้ อานวยการกองทราบในการเรียกร้องการโอนสิ ทธิและท า
หนังสือแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ กรณีวงเงินเกินอานาจของหน่วยงานพัสดุกลาง กรมประมงเป็นผู้ดาเนินการ
เสนอกรมฯ ทราบในการเรียกร้องการโอนสิทธิ แจ้งกองคลังเพื่อผูกข้อมูลหลักผู้ขายของผู้รับโอนสิทธิ โดยกลุ่ม
บริหารพัสดุ และเมื่อจ่ายเงินแล้ว กองคลังแจ้ง กรมสรรพากร สานักงานการตรวนเงินแผ่นดิน
การลดยอดเงิน กรณีการโอนสิทธิให้หน่วยงานสั่งจ่ายเงินให้ผู้รับโอนสิทธิ ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/ว.110 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541
3.5.3 การขออนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตราชการ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ
1. การเปิดใช้บัตรและการกาหนดระยะเวลาของวงเงินภายในบัตร ให้ผู้ถือบัตรโทรแจ้ง
บริษั ทบั ตรกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่ อเปิด ใช้งานบัตรเครดิต ดูวัน หมดอายุของบัตร กรณี บั ตรหมดอายุให้
ประสานกองคลังเพื่อดาเนินการ การกาหนดระยะเวลาในการใช้บัตรต้องกาหนดให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
เช่น ยื มเงิน เดิน ทางไปราชการ 15 – 18 กั นยายน 2561 เป็น ค่าซื้อตั๋ว เครื่องบิ นจะรูด บัตรเพื่ อซื้อตั๋ ว 10
กันยายน 2561 และค่าที่พักเดินทางไปราชการ 15 – 18 กันยายน 2561 ระยะเวลาวงเงินภายในบัตรจะต้อง
กาหนดให้เปิดวงเงินในบัตรตั้งแต่ 10 – 18 กันยายน 2561 วงเงินในบัตรที่ใช้ไม่หมดเมื่อเกินระยะเวลาที่เปิดลง
เงินจะหมดไปไม่สามารถรูดได้ กรณีระยะเวลาการใช้บัตรสิ้นสุดแล้วยังไม่ได้รูดใช้จ่ายให้ผู้ถือบัตร ทาหนังสือขอ
ขยายระยะเวลาการใช้บัตรแจ้งให้กองคลังดาเนินการ ก่อนการเดินทางเจ้าของบัตรต้องตรวจสอบวงเงินในบัตร
จากข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) กรณีไม่ได้รับข้อความ โทรประสาน บริษัท บัตรกรุงไทย เบอร์โทรตามหลังบัตร
กรณีที่เจ้าของบัตรเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ให้แจ้งกองคลังส่วนที่เปิดวงเงินทราบด้วย
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ภายใน 15 วัน นับจากเมื่อกลับมาถึงสานักงาน กรณีการใช้จ่ายเงินในประเทศให้หน่วยงานลดยอดเงิ นให้ตรงตาม
สลิปที่รูดใช้จ่าย และจัดส่งเอกสารมาที่กองคลัง กรณีที่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศให้หน่วยงานประสานกอง
คลัง (เบอร์ 4005,3110) เพื่อขอทราบยอดเงินที่รูดใช้ไปผู้ประสานงานบัตรของกรมประมง จะประสานกับ
บริษัท บัตรกรุงไทย เพื่อขอทราบยอดเงินของผู้ถือบัตรรายนั้น ใบแจ้งยอดชาระทางบริษัทฯ จะสรุปยอดในวันที่
11 ของทุกเดือน แจ้งกรมประมงทราบได้ในวันที่ 13 ของทุกเดือน กองคลังจะส่งสาเนาใบแจ้งหนี้ ให้ผู้ถือบัตร
เก็บเป็นหลักฐาน ตัวจริงกองคลังใช้แนบเอกสารชุดหักล้างเพื่อเบิกจ่ายเงินให้บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
3.5.4 หลักประกันสัญญาที่หน่วยงานฝากคลัง
หลักประกันที่หน่วยงานส่งกองคลังจัดเก็บให้ กรณีที่เป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค โดยกอง
คลั งน าฝากไว้ที่ บั ญ ชี เงิน ฝาก กระทรวงการคลั ง ภายใต้ ห น่ ว ยงานกรมประมง กรณี เป็ น หนั งสื อ ค้ าประกั น
หน่วยงานเก็บเอง ให้หน่วยงานตรวจสอบวันครบกาหนดการคืนหลักประกัน และให้ดานเนินการตามระเบียบฯ
และแจ้งกองคลังเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินคืนให้กับคู่สัญญาของกรมประมงต่อไป
3.5.4.1 เอกสารประกอบการคืนหลักประกัน
- หนังสือขอคืนหลักประกันของบริษัทฯ ร้าน บุคคลฯ ที่เป็นคู่สัญญากับกรมประมง
- สาเนาสัญญา 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
- สาเนารายงานตรวจรับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
- บันทึกอนุมัติให้คืนหลักประกัน กรณีที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
3.5.4.2 ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการหลักประกันที่ฝากไว้กับกองคลัง และกรอก
ข้อมูลในทะเบียนคุมหลักประกันที่กองคลังแนบในช่อง ระยะเวลาที่รับประกัน วันที่ส่งมอบตามสัญญา วันที่ครบ
กาหนดคืน แล้วแจ้งให้กองคลังทราบภายใน วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ในการขอคืน เงินหลักประกันสั ญญา ให้หน่วยงานแนบบันทึกขอคืนหลักเงินประกัน
ต้นฉบับมายังกองคลังด้วยเพื่อป้องกันการปัญหาการขอคืนเงินซ้า และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รับรองสาเนาเอกสารที่
ถ่ายสาเนาด้วยทุกครั้ง
3.6 งานบัญชี
3.6.1 การล้างพักสินทรัพย์ กองคลังแจ้ง หน่วยงานส่วนกลางที่ยังคงมียอดคงค้างใน
ระบบ GFMIS ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้า
3. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
4. กองตรวจการประมง
5. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
6. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
7. กองวิจัยและพัฒนาเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
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9. กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
10. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และกิจกรรมพิเศษ
11. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
12. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาประมง
13. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
14. กองควบคุมการประมงนอกน่านน้าและขนถ่ายสัตว์น้า
15. กองการเจ้าหน้าที่
16. กองแผนงาน
17. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงฯ
โดยกองคลัง มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. สร้าง สท.01 ในระบบ GFMIS เมื่อดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
2. จัดทาบันทึกข้อความขอหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมเอกสารประกอบด้วย
2.1 SAP R3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
2.2 สัญญาซื้อ/จ้าง
2.3 ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จ้าง
2.4 ใบส่งของ
2.5 รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ
2.6 แบบฟอร์มในการขอหมายเลขครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
จัดส่งให้กลุ่มบริหารพัสดุภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อดาเนินการล้างพักครุภัณฑ์
และขอให้ส่งรายงานสินทรัพย์ ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวม จัดทารายงานตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจาปี 2561 ต่อไป
3.6.2 บัญชีแยกประเภทที่ใช้บ่อย
งานบัญชี กองคลังได้สรุปบัญชีแยกประเภทที่หน่วยงานเรียกใช้บ่อย เช่น
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 บัญชีค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา เช่น ค่า
เปลี่ ยนถ่ายน้ามัน หล่อลื่น , ค่าเปลี่ย นแบตเตอรี่รถยนต์ กรณี ซื้อมาเปลี่ยนเองให้แยกแหล่ งของเงินเป็นค่าวัส ดุ
(6211230) เป็นต้น
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010115 บัญชีค่าธรรมเนียม เช่น ค่าพาสปอร์ต (เพื่อ
เดินทางไปต่างประเทศ) ค่าวีซ่า เป็นต้น
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก
เช่น ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด เป็นต้น

- 19 รหั ส บั ญชีแยกประเภท 5104030219 บัญชีค่าประชาสั มพันธ์ เช่น ค่าจัดพิมพ์
เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว เอกสารเผยแพร่ค่าจ้างทาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์งานประมงน้อมเกล้า, ค่าจ้างป้าย
โฆษณาจัดนิทรรศการในนามกอง เป็นต้น
3.6.3 แนวทางการรับเงิน จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กองคลังได้ดาเนินการสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online กับธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) และแจ้งแนวทางการจ่ายเงิน -รับเงิน เงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
ของหน่วยงานส่วนกลาง ในปีงบประมาณ 2562 โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปดังนี้
1.ด้านการรับเงิน
ผู้รับซื้อครุภัณฑ์ชารุด หรือผู้ยืมเงินราชการ และมีเงินเหลือจ่ายเบิกเกินส่งคืน ต้อง
รับผิดชอบค่าบริการ ในการนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารผ่านช่องทาง Bill Payment จานวน 15 บาทต่อรายการ ซึ่ง
กองคลังอยู่ระหว่างดาเนินการขอลดหย่อนหรือขอยกเว้นค่าบริการกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. ด้านการจ่ายเงิน
2.1 ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้แก่
- จ่ายเงินค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
- จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่สานักงานประกันสังคม
- จ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาเงินยืม
- จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
2.2 ผู้ ข อเบิ ก ที่ ข อรั บ เงิ น โอนเข้ า บั ญ ชี ธ นาคารกรุง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ไม่ มี
ค่าบริการ และจะได้รับเงินทันที่ในวันที่อนุมัติจ่ายเงิน แต่สาหรับการขอรับเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคารอื่น ผู้ขอเบิก
ต้องรับ ผิดชอบค่าบริการจ านวน 10 บาทต่อรายการ และจะได้รับ เงินใน 3 วันทาการถั ดไป หลั งจากอนุ มัติ
จ่ายเงิน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับเงินและไม่ต้องรับภาระค่าบริหารในการโอนเงิน จึงขอความ
ร่วมมือให้ผู้ขอรับเงิน จากเงินทุนหมุนเวียนฯ ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในการขอรับเงินและในกรณี
ที่ผู้ขอรับเงินใช้บัญชีนาคาอื่น ในการขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเงินงบประมาณ ขอให้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงมาใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับทุนหมุนเวียนฯ เนื่องจากกอง
คลังใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการจ่ายเงิน โดยกองคลังได้แจ้งเวียนแนวทางการดาเนินการจ่าย รับเงินทุนหมุนเวียนฯ
ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) ของหน่ว ยงานส่ วนกลาง ในปี งบประมาณ 2562 ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.3/986 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

- 20 3.7 งานบริหารทั่วไป
3.7.1 การจัดทาหลักฐานส่งเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) ดังนี้
1.กรณีส่งเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.1 กรณีมีค่าเช่าเครื่องและค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อหน่วยงานได้รับ
ใบแจ้งหนี้ค่าบริการและค่าเช่าเครื่องประจาเดือนให้ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในในแจ้งหนี้
2. หมายเหตุในใบแจ้งหนี้
3. บันทึกส่งเอกสารขอเบิกตามใบแจ้งหนี้
4.ลดยอดค่ า เช่ า เครื่ อ งในระบบฐานข้ อ มู ล การเงิ น การคลั ง จากงบ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ตามยอดที่แสดงในใบแจ้งหนี้ค่าเช่า กรณีที่ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องกับค่าบริการอยู่ในใบ
เดียวกัน ให้หน่วยงานตรวจสอบค่าเช่าเครื่องที่ได้ทาสัญญาไว้ และลดยอดในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลั งตาม
ในสัญญา
5. จัดส่งหลักฐานการเบิกค่าเช่าเครื่องและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งกรณีที่
ใบแจ้งค่าเช่าเครื่องแยกกับค่าบริการ และกรณีที่ค่าเช่าเครื่องและค่าบริหารเป็นใบแจ้งหนี้เดียวกัน ให้กองคลัง
กลุ่มบริหารพัสดุ ภายใน 3 วันทาการหลังจากได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ
โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่งให้กองคลัง ดังนี้
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการและค่าเช่าที่มีการหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว
- ทะเบียนคุมการส่งเอกสารเบิกค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน กรณีที่มีค่า
โทรศัพท์ค้างชาระของเดือนก่อน กองคลังจะไม่รับใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้น หน่วยงานจะต้องติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยัง
ไม่ชาระเพื่อทาการส่งเบิกก่อนหรือต้องส่งมาพร้อมกัน
1.2 กรณี ไม่ มี ค่ า เช่ า เครื่ อ ง มี เฉพาะค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ เมื่ อ
หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจาเดือนให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในใบแจ้งหนี้
2. หมายเหตุลงในใบแจ้งหนี้
3. บันทึกส่งเอกสารขอเบิกตามใบแจ้งหนี้
ส่ ง หลั ก ฐานให้ ก องคลั ง ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป ภายใน 3 วั น ท าการ
หลังจากได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ
โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่งให้กองคลัง ดังนี้
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์ที่มีการหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว
- ทะเบียนคุมการส่งเอกสารเบิกค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน กรณีที่มีค่า
โทรศัพท์ค้างชาระของเดือนก่อน กองคลังจะไม่รับใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้น หน่วยงานจะต้องติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยัง
ไม่ชาระเพื่อทาการส่งเบิกก่อน หรือต้องส่งมาพร้อมกัน

- 21 2. กรณีส่งเบิกค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
2.1 กรณีที่ใบแจ้งหนี้ค่าบริการมี 1 ฉบับ แต่ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน
เมื่อหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการประจาเดือนให้ดาเนินการดังนี้
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับใบแจ้งหนี้ตรวจสอบและระบุในใบแจ้งหนี้ว่า
ค่าบริการเป็นของหน่วยงานใดบ้าง จานวนเงินของแต่ละหน่วยงานเป็นเท่าไร พร้อมทั้งหมายเหตุในใบแจ้งหนี้
2.บันทึกส่งหลักฐานให้กองคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป
โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่งให้กองคลัง ดังนี้
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
2.2 กรณีที่ใบแจ้งหนี้ค่าบริการมี 1 ฉบับ แต่เป็นของหน่วยงานเดียว เมื่อ
หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับใบแจ้งหนี้ตรวจสอบและหมายเหตุในใบแจ้งหนี้
2. บันทึกส่งหลักฐานให้กองคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป
โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่งให้กองคลัง ดังนี้
- บันทึกข้อความขอส่งเบิก
- ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
3. ให้สานักงานเลขานุการกรม ทาหนังสือแจ้ง TOT แยกใบแจ้งหนี้ให้เป็น 1 ฉบับ
ต่อ 1 หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่กองที่ได้รับใบแจ้งหนี้ในการระบุค่าใช้จ่ายให้กับทุกหน่วยงาน
4. ให้แต่ละหน่วยงานสารวจเบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน หากพบว่ามีเบอร์
โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แจ้งสานักงานเลขนุการกรม รวบรวมแจ้ง TOT เพื่อขอยกเลิกใช้เบอร์ดังกล่าว ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ปิดประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เวลา 12.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายนราวุธ ศรีอนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอังคณา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

