ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของลูกจ้างประจาที่จ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อยและนาตาลทราย
พ.ศ. 2561
เพื่อให้การติดต่อประสานงานในภารกิจต่างๆ ของสานักงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีอันจะทาให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล จึงเห็นสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิ กจ่ ายค่าโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ไว้ให้ ผู้ ปฏิบัติงานของส านัก งานถื อปฏิบัติตามความจาเป็ น และ
เหมาะสม
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่ งพระราชบัญญัติอ้อยและน าตาลทราย
พ.ศ. 2527 คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย จึง
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วย ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกจ้ างประจาที่จ้างโดยใช้เงิน กองทุนอ้อยและ
นาตาลทราย พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานกองทุนอ้อยและนาตาลทราย และสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
“ลู ก จ้ า งประจ า” หมายความว่ า ลู ก จ้ า งประจ าของส านั ก งานที่ จ้ า งโดยใช้
เงินกองทุนอ้อยและนาตาลทราย
“โทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสานักงานได้จัดหาตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนและมอบให้ลูกจ้างประจาเป็นผู้ถือครองหรือโทรศัพท์ เคลื่อนที่ส่วนตัว
ของลูกจ้างประจา
“ค่าใช้บริการ” หมายความว่า ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่ ต้อง
ชาระพร้อมกันกับค่าใช้บริการ เช่นค่าบริการเสริมทุกประเภท
“ค่าซ่อมบารุง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ที่ เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุ หรือซ่อมแซมอะไหล่ที่ชารุดเสียหายเพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ข้อ 4 การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสานักงานเป็นผู้จัดหาให้แก่ลูกจ้างประจาผู้ใดถือครอง
นันไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสานักงานซึ่งได้พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ลั ก ษณะงานในต าแหน่ ง และหน้ า ที่ นั นๆ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ งานนอกเวลาท างานหรื อ นอกที่ ตั ง
สานักงานเป็นการประจา
ลู กจ้ างประจ าที่ถื อครองโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ของส านั ก งาน เมื่อย้าย โอน หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองพร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี) คืนให้สานักงาน
ภายใน 30 วันนับแต่วันย้าย โอน หรือพ้นจากตาแหน่งแล้วแต่กรณี

-2ข้อ 5 ให้ลูกจ้างประจาตาแหน่งต่อไปนีมีสิทธิเบิกค่าใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ใน
การติดต่อสื่อสารในอัตราดังต่อไปนี
(1) ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ ให้เบิกได้ในวงเงินไม่เกินอัตราคนละ 4,000 บาท
ต่อรอบเดือน
(2) หัวหน้าฝ่ายหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกได้ในวงเงินไม่เกินอัตราคนละ 2,000
บาทต่อรอบเดือน
ข้อ 6 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิเบิก ให้มีสิทธิ
เบิกได้เพียงหมายเลขเดียว โดยให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) กรณีสานักงานมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานให้ ลูกจ้างประจา
ผู้มีสิทธิเบิกเป็นผู้ถือครอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการรายเดือนจากหมายเลขดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 5 หากเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ให้สานักงานดาเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือ
ครอง
(๒) กรณี ส านั ก งานมิ ไ ด้ ม อบโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องส านั ก งานให้
ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิเบิกเป็นผู้ถือครอง หรือกรณีที่สานักงานได้มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สานักงานให้ลูกจ้างประจาผู้ใดที่มีสิทธิเบิกไว้ใช้งานก่อนวันที่ระเบียบนีใช้บังคับ และลูกจ้างประจาผู้นันได้
ส่งคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานดังกล่าวให้แก่สานักงานแล้ว ให้ ลูกจ้างประจาผู้นัน
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตนเป็นผู้ครอบครอง และมีความประสงค์จะใช้สิทธิเบิกต่อสานัก งานเพื่อ
บันทึกรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ นับแต่วันที่มีสิทธิเบิก โดยในแต่ละรอบเดือน ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้
บริ การโทรศัพท์เคลื่ อ นที่น าใบเรี ย กเก็บ ค่า บริก ารในแต่ล ะรอบเดือ น ของหมายเลขดังกล่ าว ไปเบิ ก ที่
สานักงานแต่ต้องไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
ข้อ 7 กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ
การจัดงาน หรือการเยือนของบุคคลสาคัญ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาเบิกจ่าย
ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะลูกจ้างประจาของสานักงานที่จาเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
ติดต่อประสานงาน เพื่อมิให้ เกิดความเสี ยหายกับทางส านักงานในระหว่างการเดิน ทางไปปฏิบั ติ ง าน
ต่างประเทศชั่วคราว หรือในการเตรียมการระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน การเยือนของ
บุคคลสาคัญ แล้วแต่กรณี โดยให้ ลูกจ้างประจาของสานักงานผู้มี สิทธิเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
สิทธิเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับช่วงระยะเวลาที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ หรือ
ต้องเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ หรือมีการจัดงาน หรือมีการเยือนของบุคคลสาคัญเพิ่มขึนได้อีกตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราตามปกติสาหรับตาแหน่งที่กาหนดตามข้อ 5 โดยให้ ลูกจ้างประจาผู้มี
สิทธิเบิกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สานักงานถึงช่วงวัน เวลาที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
หรือต้องเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ หรือมีการจัดงาน หรือมีการเยือนของบุคคลสาคัญ เพื่อทราบ
ล่วงหน้าก่อนดาเนินการดังกล่าว
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิเ บิก
ทาการรับรองการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน หรือบุคคล
ที่ต้องติดต่อ เรื่องที่ติดต่อ และรายการยอดเงินที่ใช้บริการซึ่งต้องเบิกจ่ายตามที่ระบุในใบแจ้งหนี นาเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายหลังจากเสร็จสินการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการเยือนของบุคคลสาคัญดังกล่าวแล้ว โดยให้สาเนาหลักฐานดังกล่าว
พร้อมใบแจ้งหนียื่นให้สานักงานเพื่อชาระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

-3กรณีที่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติเป็นกรณีไป
ข้อ 8 ค่าซ่อมบารุงโทรศัพท์เคลื่ อนที่ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนซึ่งสานักงานได้
จัดหาให้ และให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 9 กรณีที่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามระเบียบนี
หรือที่กาหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบนี ให้ขอทาความตกลงกับคณะกรรมการบริห าร
กองทุนเป็นกรณีไป
ข้อ 10 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสานักงานได้ใช้จ่ายไปก่อนระเบียบนี
ใช้บังคับให้ถือเป็นการใช้จ่ายตามระเบียบนี
ข้อ 11 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาการตามระเบียบนี
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนีได้
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายอภิจิณ โชติกเสถียร)
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

