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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เห็ น ควรกํา หนดหลั กเกณฑ์ก ารเบิ ก จ่า ยค่ าใช้บ ริก าร
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเกิดประโยชน์แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมากที่สุด
อาศั ย อํ า นาจตามความนั ย มาตรา ๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๑ วรรคสอง ประกอบ มาตรา ๓๐๒ (๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ตามอัตราที่กําหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการ ระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เบิกได้ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ต่อรอบเดือน
(๒) ข้าราชการ ระดับ ๙ หรือเทียบเท่า เบิกได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อรอบเดือน
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้มีสิทธิเบิก ให้มีสิทธิเบิกได้เพียงหมายเลขเดียว โดยให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ให้ข้ าราชการผู้มี สิท ธิเบิ กเป็น ผู้ถือครอง ให้เบิ กจ่ายค่ าใช้บ ริการรายเดื อนจาก
หมายเลขดังกล่าว เป็นค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ และค่าใช้บริการประเภทค่าบริการเสริม
แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ หากเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ให้สํานักการเงินและการคลัง
ดําเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือครอง
(๒) กรณีสํานัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน มิได้มอบโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่ซึ่ งเป็น กรรมสิท ธิ์ข อง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกเป็นผู้ถือครอง หรือกรณีที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้าราชการผู้ใดที่มี
สิทธิเบิกไว้ใช้งานก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และข้าราชการผู้นั้นได้ส่งคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ให้ข้าราชการผู้นั้น
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แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตนเป็นผู้ครอบครอง และมีความประสงค์จะใช้สิทธิเบิกต่อสํานักการเงิน
และการคลัง เพื่อบันทึกรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ นับแต่วันที่มีสิทธิเบิก โดยในแต่ละรอบเดือน
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า ใช้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ นํ า ใบเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารในแต่ ล ะรอบเดื อ น
ของหมายเลขดังกล่าว ไปเบิกที่สํานักการเงินและการคลังหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณ
ของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เป็นค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ และค่าใช้บริการ
ประเภทค่าบริการเสริม แต่ต้องไม่เกิน วงเงิน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ที่นํามาเบิกดังกล่าวต้องไม่รวมค่าบริการรายเดือนที่ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายเหมารวมกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีระยะเวลาการชําระค่าบริการแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่กําหนด
ในกรณีข้ าราชการสํานักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิน ผู้มีสิท ธิเ บิก ใช้บริการโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่
แบบบัตรเติมเงินไม่มีสิทธิเบิกค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๕ กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน
หรือการเยือนของบุคคลสําคัญ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้
บริ การสัญ ญาณโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ เฉพาะข้า ราชการสํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ที่ จํา เป็น ต้ องใช้
โทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ใ นการติ ด ต่อ ประสานงาน เพื่ อ มิ ให้ เ กิด ความเสีย หายกั บทางราชการในระหว่ า ง
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หรือในการเตรียมการระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ
การจัดงาน การเยือนของบุคคลสําคัญ แล้วแต่กรณี โดยให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้มีสิทธิ
เบิกค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสิทธิเบิกค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับช่วงระยะเวลา
ที่ต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรือต้องเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ หรือมีการจัดงาน หรือมี
การเยือนของบุคคลสําคัญเพิ่มขึ้นได้อีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราตามปกติสําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนดตามข้อ ๓ โดยให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สํานักการเงิน
และการคลัง ถึงช่วงวัน เวลาที่ต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรือต้องเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
หรือมีการจัดงาน หรือมีการเยือนของบุคคลสําคัญ เพื่อทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการดังกล่าว
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ต ามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการผู้มีสิท ธิเบิก
ทําการรับรองการใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน
หรือบุคคลที่ต้องติดต่อ เรื่องที่ติดต่อ และรายการยอดเงินที่ใช้บริการซึ่งต้องเบิกจ่ายตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้
นําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการเยือนของบุคคลสําคัญดังกล่าวแล้ว โดยให้สําเนาหลักฐานดังกล่าว
พร้อมใบแจ้งหนี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่สํานักการเงินและการคลังเพื่อชําระเงินค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์
กรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ในวรรคแรกต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติเป็นกรณีไป
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ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบนี้ ให้นําระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้ว ยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการรายที่มีสิทธิเบิกค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยังไม่เคยใช้สิทธิ
เบิกมาก่อน มีสิทธิเบิกค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ
ในระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ใช้อํานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

