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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงบประมาณ กองคลัง  โทร. ๑๓๖๕ , ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๔                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง   

ตามท่ีข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 ๑. นางนวลจันทร์ ชะบา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน                  

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ        
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  

๒. นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ตามคำสั่งกรมพัฒนา
ที่ดิน ที่ ๗๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ได้ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือใช้ติดต่อราชการ ประสานงาน
กับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกรมฯ นั้น  

กองคลังได้ตรวจสอบแล้ว นางนวลจันทร์ ชะบา มีสิทธิ์ใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อรอบเดือน และ นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์ มีสิทธิ์ใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ บาท ต่อรอบเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ       
ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด     
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ข้าราชการเป็น ผู้ถือ
ครองนั้นไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ที่ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าลักษณะงานในตำแหน่งและหน้าที่
นั้นๆ มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการหรือนอกที่ตั้งสำนักงานเป็นการประจำเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติราชการและมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และสามารถเบิกจ่ายค่าใช้บริการแบบรายเดือน
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในภารกิจ ของทางราชการ ได้แก่ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันกับค่า
ใช้บริการ เช่น ค่าบริการเสริม ทุกประเภท เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. พิจารณาอนุมัติ กค. จะได้ดำเนินการต่อไป 

               
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๔/๔๐๒๓ {XXXXXXXXXXXXX}๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางสาวจาริณี กรรขำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
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ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๔/๔๐๒๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๓

ส่งจาก: นางสาวอธิตยา โฮนอก

วันเวลาส่ง: ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๘

กลุ่มงบประมาณ

เลขรับ

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๔๑

ส่งจาก: กลุ่มงบประมาณ

ผู้ส่ง: นางสาวนฤมล วงศ์พันธุ์ลักษณ์

วันเวลาส่ง: ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๐๙

เรียน ผอ.กค.

เพื่อโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. พิจารณาอนุมัติ

กค. จะได้ดำเนินการต่อไป

( นางสาวจาริณี กรรขำ )

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๐๖

กองคลัง

เลขรับ   ๑๕๐๘๑

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๔๖

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๑๙

เรียน อธพ. ผ่าน รธพ.ปก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และ

กค. จะได้ดำเนินการต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๑๐

สำนักรองอธิบดี ด้านวิชาการ

เลขรับ   ๓๖๓๑

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๓๑

ส่งจาก: สำนักรองอธิบดี ด้านวิชาการ

ผู้ส่ง: นายสถาพร ใจอารีย์

วันเวลาส่ง: ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๕๗

เรียนอธพ.

เห็นควรโปรดอนุมัติ และ มอบหมาย กค.

ดำเนินการต่อไป

( นายสถาพร ใจอารีย์ )

รองอธิบดีด้านวิชาการ

รักษาราชการแทน รอง

อธิบดี ด้านปฏิบัติการ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๖

สำนักอธิบดี

เลขรับ   ๔๒๒๖

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๑:๐๕

ส่งจาก: สำนักอธิบดี

ผู้ส่ง: นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์

วันเวลาส่ง: ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๔๗

อนุมัติ
( นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ )

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๒๓

กองคลัง

เลขรับ   ๑๕๐๘๑

วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๔๘

ผู้พิมพ์ สุรเชษฐ์ กุลจรัสวิรุฬห์ (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๑:๒๓
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินยะลา  โทร. ๐๗๓-๒๙๗๐๒๕                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง ขออนุมัติใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒   

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กษ ๐๔๐๖.๔/ว๑๒๑  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่าวถึงหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา สามารถเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อรอบเดือน นั้น 

กระผม นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์ ได้รับค าสั่งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา 
ตามค าสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ ๗๐๘/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการนี้ กระผมจึงขออนุมัติใช้
และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในส่วนราชการ
กรมฯ และหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาพให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และน าเรียนกองคลังเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  
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{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}
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