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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบการรับ – จ่ายเงินเดือน
โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้นและลด
ขั้นตอนการท างาน โดยจัดท าโครงการปฏิรูประบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าหรือโครงการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าจากเดิมที่ส่วน
ราชการขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMIS และเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ
การจ่ายเงินแล้วจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ  เปลี่ยนเป็นส่วนราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค (หน่วยประมวลผลจ่าย) ท ารายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจ าผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS และโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ส าหรับในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้เริ่มด าเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าตั้งแต่ เดือน 
มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของทุกหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง แต่
เนื่องจากบุคลากรผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของหน่วยงาน  มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
งานซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและเกิดข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูล
รายบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง เพ่ือขอเบิกเงินจากคลัง ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของหน่วยงานสามารถจัดท าข้อมูล  รวมถึงด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด  จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบจ่ายตรงขึ้น 

1.1 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระส าคัญ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าได้อย่างถูกต้องและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการให้มีความรอบรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานด้านการจ่าย
เงินเดือนและจ้างประจ าให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจ่ายโดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ภาษ)ี ของรัฐบาล 

1.2 ขอบเขตของงำน 
๑. รับผิดชอบการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้กับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง การเบิกเงินถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามก าหนดเวลา 

๒. ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ผู้อานวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 มอบหมาย 
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1.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
๒. สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๓. มีฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน 

1.๔ ค ำจ ำกัดควำม 
เงินเดือน หมายความว่า เงินเดือนและเงินอ่ืนที่ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ

รายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
เงินประจ ำต ำแหน่ง หมายความว่า เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่งและให้หมายความรวมถึง เงินประจ าต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ประธานองคมนตรี
หรือองคมนตรีเงินประจ าต าแหน่งของผู้ดารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและเงินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เงินเพิ่ม หมายความว่า เงินเพ่ิมส าหรับข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
หนี้บุคคลที่สำม หมายความว่า หนี้ทั่วไป หนี้สหกรณ์ เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงิน

เบิกล่วงล้ า ทั้งนี้ เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน และเงินเบิกล่วงล้ าในคู่มือเล่มนี้ให้หมายความถึงในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินท่ีจ่ายควบกัน เท่านั้น 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท า ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าจ้างประจ าของลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และประสานการจัดท าข้อมูลกับกลุ่มบริหารงานบุคคลตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. จัดเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือจัดท าข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 

๓. จัดเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายของลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าข้อมูลใน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 

๔. บันทึกรายการในระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. จัดส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า เงินอ่ืนๆ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ าไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า ส่งให้โรงเรียนในสังกัด 

๗. ตรวจสอบและสั่งจ่ายโอนเงินให้กับเจ้าหนี้พร้อมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 
๘. จัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ ๕๑๑๐) ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายสังกัด 
๙. จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๑๐. ตรวจสอบและเขียนบัตรเงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ในสังกัด 

๑๑. จัดท า ตรวจสอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 

๑๒. จัดท าและส่งเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า คืนคลัง กรณีเบิกเกินส่งคืน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของหน่วยงาน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๒. สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
1. รวบรวม ตรวจสอบ เมื่อได้รับค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ประจ าปี(รอบ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) ของทุกปีงบประมาณ  และค าสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ค าสั่งย้าย          
ค าสั่งลาออกจากราชการและอ่ืน ๆ เพื่อตรวจสอบ 

2. บันทึกรายการลดหย่อน , เลขท่ีสมาชิกสหกรณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่ , กบข. ส่วนออมเพ่ิม  
1 - 12% ภายในวันที่ 21 ของเดือน ถึงวันที่ 2 ของเดือนถัดไป 

3. ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ ารายเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน ในฐานะหน่วยงาน 
4. น าเข้าข้อมูลหนี้ทั่วไป จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ภายในวันที่ 2 ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือน 
5. น าเข้าข้อมูลหนี้สหกรณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่ ภายในวันที่ 2 ของเดือน ในฐานะหน่วยงาน 
6. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของค าสั่งและในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ภายในวันที่ 21      

ของเดือนถึงวันที่ 2 ของเดือนถัดไป และบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้อง 
7. ค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 
8. พิมพ์รายงานรายละเอียดขอเบิกจ่ายประจ าเดือน 
9. ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย  
10. น าส่งข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ให้กรม (สพฐ) ภายในวันที่ก าหนดในปฏิทินของ

กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงาน 
11. สพฐ.ประมวลผลการเบิกจ่าย ส่งมอบข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 12 ของเดือน 
12. กรมบัญชีกลางประมวลการสั่งจ่ายเงิน 
13. เสนอรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินเดือนต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ืออนุมัติ ดังนี้ 

- สรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ าแนกตามแผนงาน/ 
รหัสบัญชีหน่วยประมวลผลย่อย  (Report Nam : PAYOFRO1210) 

- สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าหน่วยประมวลผลย่อย (Report Nam : 
PAYOFRO1190) 

14. รวบรวมสรุปรายรับ-รายจ่าย (หนี้บุคคลที่สาม+รายการเบิกเกิน)  
15. จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ขออนุมัติให้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ธนาคาร

ออมสิน/ธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุ งไทย/ธกส./บริษัทประกันชีวิตต่างๆ/ส านักงาน สกสค. 
(ชพค.ชพส.) และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นต้น 

16. จดัท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือขออนุมัติจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ ส าหรับ
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย และโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ส าหรับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธกส. บริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ส านักงาน สกสค. (ชพค.ชพส.) และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู    

17. บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน/รายได้แผ่นดิน ในฐานะหน่วยงาน 
18. บันทึกรายการเบิกเงินล่วงล้ า ให้หน่วยงานอื่นนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ในฐานะหน่วยงาน 
19. จัดพิมพ์ และส่งใบรับรองเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
20. จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ขออนุมัติให้จ่ายเช็คให้แก่ข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ ากรณีไม่สามารถโอนเงินข้าบัญชีได้ เนื่องจากเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้องและอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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21. จัดท ารายการถอนคืนเงิน กบข.(เงินสะสม เงินสมทบและชดเชย) ในระบบ MCS WEB          
กรณีข้าราชการในสังกัด ลาออก โอนย้าย โดยเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ขออนุมัติให้จ่ายเช็ค และ
น าส่งคืนคลังเงินสมทบและชดเชย ในฐานะหน่วยงาน 

22. ปรับปรุงรายได้ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า กรณีมีเรียกคืน 
23. ตรวจสอบและปรับปรุงรายได้ทั้งปี (ตรวจสอบรายได้ และภาษีสิ้นปี) (เงินสะสม สมทบสิ้นปี) 

ภายในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี 
24. สร้างล าดับที่รายการ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ และ Download  ข้อมูล ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ออกจาก 

ระบบในฐานะหน่วยงาน 
25. ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในฐานะหน่วยงาน        

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี 
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การเตรียม ก าหนดการเตรียมก่อนค านวณเงินเดือน / ค่าจ้างประจ า ขั้นตอนนี้หากไม่มีรายการใดเปลี่ยนแปลง
ไม่ต้องท าทุกเดือน ระบบจะตรวจและสร้างรายการให้อัตโนมัติ การท างานนี้สามารถท าในช่วงปฏิทิน         
การท างานพร้อมงานบุคคลได้ ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร และกบข.สะสมเพ่ิมเติม  การแก้ไขรายการ 
ลดหย่อนภาษี  
 
 
 
 
 การจัดท าข้อมูลทั่วไปและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูส านักงานเขตพื้นที่ โดยด าเนินการดังนี้ 
  - จัดท าหนี้ลงใน Microsoft Excel 
  - แปลงไฟล์หนี้โดยใช้ชื่อไฟล์ LOAN.TXT โดยแยกไฟล์เป็น LOAN ข้าราชการ          
และไฟล์ LOAN  ลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 
การเตรียมข้อมูล กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ขั้นตอนการท างานรายเดือน 
 

ขั้นที่ 2 
การเตรียมข้อมูลหนี้สินทั่วไป 
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 เมื่องานบุคคลหยุดบันทึกค าสั่ง (ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า) ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนสร้างรายจ่าย เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
 เริ่มต้นการใช้งานโดนผู้ใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ        
ที่เรียกว่า Token Key  

1. น าอุปกรณ์ Token key เสียบเข้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Port USB 
2. เข้าระบบงานด้วย URL : http://www.cgd.go.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ 

กรมบัญชีกลาง คลิกเลือกจ่ายตรงเงินเดือน หรือทาง URLของระบบงาน http://epayroll.cgd.th  ได้โดยตรง 
3. เข้าระบบงาน โดยการคลิกที่ปุ่ม Direct Payment (กรอบสีแดง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3 
เข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
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4. ใส่รหัส PassPhrase บน Dialog Login เพ่ือยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลจริงที่ท างานอยู่  
(การใส่รหัส Passshrase เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใส่ทุกครั้งที่มี Dialog แสดงขึ้นมา เนื่องจากระบบจะต้องตั้งเวลา
การยืนยันตัวตนให้เจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๆ ระหว่างการท างาน เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล)                      
ใส่รหัส Passphrase เรียบร้อยคลิกปุ่ม ตกลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อควรระวัง การระบุรหัสผ่าน Pass Phrase ต้องระบุด้วยความระมัดระวัง เพราะหากระบุรหัสผิด 
สะสมต่อเนื่องกันครบ 10 ครั้ง อุปกรณ์ Token Key นั้นจะถูก Lock ทันทีและไม่สามารถใช้งานได้อีก 
จนกว่าผู้ใช้งานจะน า Token Key นั้นไป แก้ไขที่กรมบัญชีกลางโดยการล้างและให้รหัสใหม่จึงจะสามารถ 
ใช้งานได้ 
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5. เมื่อใส่รหัส PassPhrase ผ่านแล้วจะมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิจากจอภาพ 
ด้านล่างนี้ให้ใส่รหัสผ่าน (Password) และกด Sign In 
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 6.  เริ่มเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ให้คลิกเข้าได้ที่เมนู  
ระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
 

 

 สิทธิการเงิน จะสามารถท างานที่ระบบการจ่ายได้และค้นหาระบบอ่ืนได้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ 
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เมนูระบบงานย่อย 
 ภายใต้การท างานจะประกอบไปด้วยระบบงานฐานข้อมูล 2 ระบบงาน ได้แก่  
ระบบการจ่ายเงินเดือน (ข้าราชการ) , ระบบการจ่ายค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า)   
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 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) การหักลดหย่อนภาษี เลขท่ีบัญชีธนาคารและจ านวน
เปอร์เซ็นต์ออมส่วนเพิ่ม กบข. (1- 12 %)  
 - กบข./กสจ. หากเดือนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
ก่อนจะค านวณเงินเดือน เพ่ือคุณสมบัติและเงินค านวณหักจะได้ถูกต้องตรงกัน ไปที่เมนู  
การประมวลผลรายเดือน  การหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ  
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ขั้นตอนการท างาน กรณีต้องการแก้ไข ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี 
1. ใส่เลขบัตรประชาชน  
2. คลิกปุ่ม ค้นหา เพ่ือค้นหาจากชื่อ – สกุล 
3. คลิกปุ่ม แก้ไข 
4. คลิกท่ี  ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี เมื่อแก้ไขข้อมูลลดหย่อนภาษี เสร็จ คลิกปุ่ม ตกลง  
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  ขั้นตอนการท างาน กรณีต้องการแก้ไข ข้อมูล กบข. และแก้ไขเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
1. ใส่เลขบัตรประชาชน  
2. คลิกปุม่ ค้นหา เพ่ือค้นหาจากชื่อ – สกุล 
3. คลิกปุ่ม แก้ไข 
4. คลิกท่ี  
5. กรณีแก้ไขเลขท่ีบัญชีธนาคาร ใส่รหัสธนาคาร ใส่รหัสสาขาธนาคาร และใส่เลขท่ีบัญชี  

ที่ต้องการแก้ไข 
6. กรณีแก้ไขข้อมูล กบข. การสะสมส่วนเพิ่ม ใส่วันเดือนปี ใส่จ านวน % ที่ต้องการออมเพ่ิมเติม 

โดยใส่สาเหตุการเปลี่ยนแปลง “แก้ไขข้อผิดพลาด” 
7. สามารถแก้ไขได้พร้อมกันได้ จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง 
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8. ค านวณเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เป็นการค านวณเพื่อสร้างรายการจ่ายเงินเดือน 
และค่าจ้างประจ าของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ไปที่เมนู  
การประมวลผลรายเดือน  ประมวลผลเงินเดือน  ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย  
ค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 
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  ขั้นตอนการท างาน 

1. ระบุ ปี พ.ศ.  
2. ระบุเดือน ประเภทรายการ เป็น รายการเบิกจ่ายรายเดือน  
3. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015  

ส านัก/กอง 0475 
4. คลิกปุ่ม ตกลง 

 
-  หน้าจอจะแสดง dialog ตามภาพด้านล่าง สามารถคลิกปุ่ม Refresh  หรือปิดจอภาพได้   

(เนื่องจากหลังจากที่คลิกปุ่ม ตกลง แล้วระบบได้ส่งการท างานไปที่เครื่องแม่ข่ายท างานแล้ว  
ไม่จ าเป็นต้องสั่งซ้ า) และไปสอบถามการท างานที่ เมนูสอบถาม จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล 
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การตรวจสอบ จากการน าข้อมูลออก  
  การน าข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อน าไฟล์ ภาษี ณ ที่จ่าย ที่ได้จากการค านวณเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า เพ่ีอตรวจสอบและเก็บไว้เป็นรายเดือนเพื่อตรวจสอบ นั้น เราสามารถน าไฟล์ออกมาได้ภายหลัง
จากท าการค านวณเงินเดือนและค่าจ้างประจ า โดยใช้เมนู   
การน าข้อมูลออก  ข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015  

ส านัก/กอง 0475  
2. คลิก ตกลง 
3. ระบบจะให้ดาวน์โหลดข้อมูล แล้วน าไปเปิดในโปรแกรม Excel  

เพ่ือเก็บไว้ตรวจสอบต่อไป 
 
 
 
 
 

5.  
6.  
7.  
8.  
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9. การน าข้อมูลหนี้รายเดือนเข้าระบบ  
-  หนี้รายเดือน LOAN  โดยใช้เมนู การน าข้อมูลเข้า  ข้อมูลเงินเพิ่ม – หนี้ รายเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
 
 

   ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015  

ส านัก/กอง 0475  
2. เลือก Fomat ใหม่ (มี comma คั่น,10รหัสนี้) 
3. Browse เลือก file ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 
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10.  ตรวจสอบรายการและแก้ไขข้อผิดพลาด 
- เรียกรายงาน หน่วยประมวลผลย่อย เรียกรายงานและตรวจสอบรายละเอียด 

การจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) กับ Microsoft Excel สามารถเรียกรายงาน ได้ที่เมนู  
รายงาน  รายงานตรวจสอบการค านวณ  รายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่ายเงินเดือน  
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)  
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  ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475  
2. การแสดงข้อมูล คลิกเลือก ทุกรายการ (แสดงเงินตกเบิก) 
3. เงื่อนไขข้อมูล คลิกเลือก ทุกรายการ  
4. คลิกปุ่ม พิมพ ์

 

 
 
  ตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจสอบรายการเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เงินเพ่ิม เงินหักแต่ละ
ประเภทและเงินรับสุทธิ ที่เรียกรายงานมาจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้ตรงกับข้อมูล    
หากพบข้อผิดพลาด เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินเพ่ิม-เงินหักแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง เงินสุทธิติดลบหรือ
เท่ากับศูนย์ 
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  10.1 การแก้ไขข้อมูลรายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า สามารถแก้ไขได้ที่เมนู
การประมวลผลรายเดือน  ประมวลผลเงินเดือน  รายการจ่ายเงินเดือน 
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ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. คลิกปุ่ม ค้นหา 
3. คลิกปุ่ม แก้ไข 
4. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 
5. คลิกปุ่ม ตกลง 
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11. ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย  
- ประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย สามารถประมวลผล 

เงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยได้ที่ เมนู การประมวลผลเงินเดือน  การประมวลผลเงินเดือน 
หน่วยประมวลผลย่อย  ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี  
หน่วยประมวลผลย่อย 
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  ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475  
2. คลิกปุ่ม ตกลง 
3. ระบบจะแจ้งให้ยืนยันว่าต้องการประมวลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี 

หน่วยประมวลผลย่อยหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม OK 
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12. การส่งมอบข้อมูล 
-  เมื่อต้องการส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม (สพฐ.) ก่อนวันที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1 วัน (ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางก าหนด) สามารถส่งมอบข้อมูล ได้ที่เมน ู
การประมวลผลรายเดือน  การประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า  ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ าหน่วยประมวลผลย่อย  ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานต้นสังกัด 
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ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475  
2. คลิกปุ่ม ค้นหา 
3. ตรวจสอบยอดรวมรายรับ/รวมเงินรับสุทธิ/รวมหนี้/จ านวนคนทั้งหมด ให้ถูกต้อง  
4. สถานะการท างานช่อง น าส่งข้อมูล  
5. คลิกปุ่ม ตกลง  
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12.1  การตรวจสอบหน่วยงานระดับกรม (สพฐ.) กดรับข้อมูลแล้ว ได้ที่เมน ู
การประมวลผลเงินเดือน  ประมวลผลเงินเดือน  รับข้อมูลการจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 
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  ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475  
2. คลิกปุ่ม ค้นหา 

 
3. ช่องสถานะข้อมูลจะข้ึนว่า รับข้อมูล 
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13.  จัดท าและพิมพ์รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประจ าเดือน ดังนี้ 
13.1  จัดท าบันทึกข้อความ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่   

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5602 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
  13.2 จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
จ าแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย (Report Name : PAYOFRO1210) โดยใช้เมนู 
รายงาน  รายงานตรวจสอบการค านวณ  รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย  
สรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี (หน่วยประมวลผลย่อย) 
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  ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475  
2. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
ภาพรายงานสรุปการใช้จ่าย ฯ (Report Name : PAYOFRO1210) 
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  13.3 จัดพิมพ์
รายงานสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าหน่วยประมวลผลย่อย (Report Name : 
PAYOFRO1190)  โดยใช้เมนู 
รายงาน  รายงานตรวจสอบการค านวณ  รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย  
สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า (หน่วยประมวลผลย่อย) 
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  ขั้นตอนการท างาน 
1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475  
2. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
ภาพรายงานสรุปรายละเอียดการจ่าย ฯ (Report Name : PAYOFRO1190) 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๓ 
 

 

14. จัดท ำใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
- หน่วยประมวลผลย่อย (สพป.) จัดพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจ าจาก 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ของหน่วยงาน ได้ทีเ่มน ู
รายงาน  รายงานหนังสือรับรอง  ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า (แนวตั้ง,แนวนอน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๔ 
 

 

  
  ขั้นตอนการท างาน 

1. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 
ส านัก/กอง 0475  

2. คลิก เลือกใบรับรองแบบแนวตั้ง 
3. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๕ 
 

 

 
 
 

1. ตรวจสอบว่ามีรายการเรียกคืนและน าส่งเงินในลักษณะเงินสดหรือไม่ (ถ้ามี) 
ให้บันทึกรายการท่ี เมนู 
การประมวลผลรายเดือน  เบิกเกินส่งคืน  รายการเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน  
(บันทึกกรณีเรียกคืนเป็นเงินสด)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการท างานสิ้นปีภาษีในระบบการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๖ 
 

 

  ขั้นตอนการท างาน 
1. คลิกปุ่ม เพิ่ม   
2. เลือกปี พ.ศ./เดือน ที่น าส่ง 
3. เลือกปี พ.ศ./เดือน ที่เบิกจ่าย 
4. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
5. คลิกปุ่ม ค้นหา 
6. ระบุเงินที่เรียกคืน 
7. คลิกปุ่ม ตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๗ 
 

 

2. เมื่อบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน 
โดยเรียกรายงานเงินเบิกเกินส่งคืน ใช้เมนู   
รายงาน  รายงานกรตรวจสอบ  เงินเบิกเกินส่งคืน  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๘ 
 

 

  ขั้นตอนการท างาน 
1. เลือกปี พ.ศ./เดือน ที่น าส่ง , ปี พ.ศ. /เดือน (โดยใส่ พ.ศ.และเดือนเหมือนกัน) 
2. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475 
3. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
3. เมื่อบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบจ่ายตรงฯ เรียบร้อยแล้ว ทางสพฐ. จะปรับปรุง 

รายได้สะสม ภาษีสะสม และปรับปรุง กบข./กสจ. สะสม ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๓๙ 
 

 

4. จัดพิมพ์รายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข./กสจ. ออกมาตรวจสอบ หากไม่ถูกต้อง 
ให้บันทึกแก้ไขในระบบจ่ายตรงฯ แล้วแจ้ง สพฐ. ทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป โดยใช้เมนู 
รายงาน  รายงานการตรวจสอบ ตรวจสอบรายได้และภาษี สิ้นปี 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๔๐ 
 

 

 
  ขั้นตอนการท างาน 

1. เลือกปี พ.ศ./เดือน  
2. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475 
3. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๔๑ 
 

 

  5. จัดพิมพ์รายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข./กสจ. ออกมาตรวจสอบ หากไม่ถูกต้อง 
ให้บันทึกแก้ไขในระบบจ่ายตรงฯ แล้วแจ้ง สพฐ. ทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป โดยใช้เมนู 
รายงาน  รายงานหนังสือรับรอง  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๔๒ 
 

 

  ขั้นตอนการท างาน 
1. เลือกปีภาษี   
2. ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง 20 รหัสกรม 004 เลือกส่วนภูมิภาค สก/สภ 015 

ส านัก/กอง 0475 
3. การแสดงข้อมูล หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
4. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 



๔๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ระเบียบ / หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง) 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม 

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ   
เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ          
ในการเบิกจายเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  และ          
การเบิกจายเงินตามโครงการจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรายบุคคลโดยตรง  (โครงการจายตรง)  
รวมทั้งเพื่อใหการเบิกจายเงินดังกลาวมีความคลองตัว  และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
การจาย เงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙   
และขอ  ๓๕  แหงระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  กระทรวงการคลังออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเดือน  เงินป 
บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกและการจายเงินเดือน  เงินป   และเงินอื่น 

ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๒) ระเบี ยบกระทรวงการคลังว าดวยการจ ายเงินเดือนและเงินเพิ่ มสําหรับตําแหน ง 

ขาราชการการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและ 

ผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“เงินเดือน”  หมายความวา  เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ

รายจายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน 
“เงินป”  หมายความวา  เงินปพระบรมวงศานุวงศ  และใหหมายความรวมถึง  เงินเบี้ยหวัด 

ของพนักงานฝายใน 
“บําเหน็จบํานาญ”  หมายความวา  บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

และหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
“เงินประจําตําแหนง”  หมายความวา  เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ 

เงินประจําตําแหนง  และใหหมายความรวมถึง  เงินประจําตําแหนงผู สําเร็จราชการแทนพระองค   
ประธานองคมนตรหีรือองคมนตรี  เงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  และ
เงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“เงินเพิ่ม”  หมายความวา  เงินเพิ่มสําหรับขาราชการตามที่กฎหมายกําหนด 
“เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน”  หมายความวา  เงินอื่นที่กําหนดจายในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน  

เงินป  บําเหนจ็บํานาญ  เงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่ม 
“การเบิกเงิน”  หมายความวา  การเบิกเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
“การจายเงิน”  หมายความวา  การจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
“การเบิกจายเงิน”  หมายความวา  การเบิกเงินและการจายเงิน 
“วันจายเงิน”  หมายความวา  วันจายเงินเดือนหรือวันจายบํานาญตามพระราชกฤษฎีกาการจาย

เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ 

ซ่ึงเปนเจาของงบประมาณ 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

“สวนราชการผู เบิก”  หมายความวา  สวนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  สํานักงาน 
คลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ 

“สํานักเบิกเงินเดือน”  หมายความวา  กรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลังจังหวัด  หรือสํานักงาน 
คลังจังหวัด  ณ  อําเภอ 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และใหหมายความรวมถึง 
บุคคลอื่นซ่ึงไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นที่จายในลักษณะ
เงินเดือน 

“ผูเบิก”  หมายความวา  ผูเบิกตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง 
ขอ ๖ การเบิกจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่น

ในลักษณะเดียวกัน  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 
ขอ ๗ ใหสวนราชการผู เบิกมีหนาที่ควบคุม  ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจายเงิน   

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
ขอ ๘ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบั ติตามขอใดขอหนึ่ งของระเบียบนี้   

ใหหัวหนาสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การเบิกเงิน 

 
 

ขอ ๙ การเบิกเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกันให เบิกไดตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  
(Government  Fiscal  Management  Information  System)  เรียกโดยยอวา  “ระบบ  GFMIS” 

ขอ ๑๐ การเบิกเงินตามขอ  ๙  ซ่ึงเปนเงินคางเบิกขามป  ใหปฏิบัติตามวิธีการเบิกเงินคาใชจาย
คางเบิกขามป  โดยไมตองมีหนังสือรับรองเงินเหลือจาย   

กรณีที่ตองเบิกเงินตามวรรคหนึ่งตามคําส่ังที่มีผลยอนหลังไปในปงบประมาณที่ลวงมาแลว 
ใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่มคํีาส่ัง  โดยไมถือเปนเงินคางเบิกขามป 

ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่เงินเดือนสูงข้ึนในระหวางเดือน 
ใหเบิกเงินเดือนเพิ่มได  โดยเบิกเงินเดือนตําแหนงใหมหักสงใชเงินเดือนตําแหนงเดิม 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๒ ใหสวนราชการผู เบิกหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดไว 
ในประมวลรัษฎากรสงเปนเงินรายไดแผนดิน 

ใหสวนราชการตรวจสอบรายไดพึงประเมินรวมทั้งป  (รายไดตามปภาษี)  และการหักภาษีเงินได   
ณ  ที่จาย  ของผูรับเงิน  เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวใหออกใบรับรองภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  สงใหผูรับเงิน  
ในสังกัดและออกรายงาน  ภงด.  ๑  ก  (พิเศษ)  สงใหกรมสรรพากร 

ขอ ๑๓ เงินที่ขอเบิกซ่ึงไดหักภาษีเงินได  ณ  ที่จายแลว  หากมีกรณีจะตองนําสงคืนคลัง 
เมื่อจะเบิกเงินรายนี้ใหมไมตองหักภาษีเงินไดอีก  ทั้งนี้  ไมวาการเบิกและการนําเงินคืนคลังจะกระทําภายใน       
ปงบประมาณเดียวกันหรือไมก็ตาม 

กรณีที่สวนราชการไดเบิกเงินงบประมาณใหแกผูรับเงินเกินสิทธิที่ไดรับ  และไดหักเงินบางสวน
เปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไวแลว  ใหสวนราชการเบิกคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนที่เกินสงใช 
เงินงบประมาณดวย 

ขอ ๑๔ การเบิกเงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันประจําเดือนใด   
ใหเบิกพรอมกับการเบิกเงินเดือน 

ขอ ๑๕ กรณีขาราชการโอนหรือยาย  และเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน  หรือการตัดโอน 
อัตราเงินเดือนที่วางไปต้ังจายทางสํานักเบิกเงินเดือนใหม  ใหสวนราชการผูเบิกเดิมจัดทําหนังสือรับรอง 
การจายเงินคร้ังสุดทายหรือหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน  แลวแตกรณี  จํานวนสองฉบับ  สงให 
สวนราชการผูเบิกใหมจํานวนหนึ่งฉบับ  เก็บไวที่สวนราชการผูเบิกเดิมจํานวนหนึ่งฉบับ  และใหงดเบิกเงิน
สําหรับขาราชการผูนั้น 

สําหรับการเบิกเงินตามโครงการจายตรง  ใหสวนราชการผูเบิกเดิมจัดทําหนังสือรับรอง  การจายเงิน
คร้ังสุดทายเฉพาะกรณีโอนขาราชการ 

กรณีที่มีการเบิกเงินลวงล้ํ าจากสํานักเบิกเงินเดือน  ใหระบุในหนังสือรับรองการจายเงิน 
คร้ังสุดทายวา  ใหเบิกและสงคืนเงินในแผนงาน  งาน  หรือโครงการที่ไดเบิกเงินลวงล้ํา  พรอมทั้งแจงรหัส
หนวยงาน  ลักษณะงาน  โครงการ  และบัญชีดวย 

หากสวนราชการผูเบิกใหมไดนําเงินสงคืนภายหลังที่ออกหนังสือรับรองไปแลว  ใหสวนราชการ 
ผูเบิกเดิมทําหนังสือรับรองฉบับใหม  และยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิม 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สวนที่  ๑ 
การเบิกเงินโดยใชระบบ  GFMIS 

 
 

ขอ ๑๖ ใหสวนราชการผูเบิกดําเนินการเพื่อเบิกเงินโดยใชระบบ  GFMIS  ดังนี้ 
(๑) กรณีมีเคร่ือง  GFMIS  Terminal  ใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลการขอเบิกเงินและบันทึกคําขอ 

ใหเบิกเงินสมทบ  เงินชดเชย  และการหักเงินสะสม  โดยใชระบบ  GFMIS  และใหผู เบิกตรวจสอบ 
ความถูกตอง  กอนสงคําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลังจังหวัด   
ณ  อําเภอ  แลวแตกรณี  ภายในวันที่สิบหาของเดือน 

(๒) กรณีไมมีเคร่ือง  GFMIS  Terminal  ใหเจาหนาที่บันทึกรายการขอเบิกเงินลงในแบบรายการ
ขอเบิกเงินงบประมาณผานโปรแกรม  Excel  Loader  และใหผูเบิกตรวจสอบความถูกตอง  กอนนําขอมูล 
เขาสูระบบ  GFMIS  โดยผานเครื่อง  GFMIS  Terminal  ของกรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลังจังหวัด  สํานักงาน
คลังจังหวัด  ณ  อําเภอ  หรือหนวยงานอื่นที่มีเคร่ือง  GFMIS  Terminal  แลวแตกรณี  ภายในวันที่สิบหา 
ของเดือน 

ขอ ๑๗ ใหกรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ       
แลวแตกรณี  ดําเนินการอนุมัติคําขอเบิกเงินของสวนราชการผูเบิกผานระบบ  GFMIS 

สวนที่  ๒ 
การเบิกเงินตามโครงการจายตรง 

 
 

ขอ ๑๘ การเบิกเงินในเดือนแรกของการเริ่มโครงการจายตรง  ใหสวนราชการนําขอมูลเกี่ยวกับ
ผูรับเงินแตละรายเขาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมบัญชีกลาง  ดังนี้ 

(๑) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่มิใชประเภทเงินฝากประจํา 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) ที่อยู 
(๔) รายการแสดงการลดหยอนภาษี 
(๕) รายการที่ขอเบิกและหักหนี้ 
(๖) ขอมูลอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหประมวลผลขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง 
สําหรับการเบิกบําเหน็จบํานาญในเดือนแรก  ใหสวนราชการผูเบิกสงหนังสือรับรองการขอเบิก

บําเหน็จบํานาญปกติ   พรอมหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ระบุในใบแนบหนังสือส่ังจาย  (ถามี)  ไปยัง        
กรมบัญชีกลางตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๙ การเบิกเงินในเดือนตอไป  ใหสวนราชการดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลที่ มีการเปลี่ ยนแปลงในระบบฐานขอมูลบุคลากร 

ของกรมบัญชีกลาง 
(๒) บันทึกรายการขอเบิกและหักหนี้ 
(๓) ประมวลผลขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง 
ขอ ๒๐ ในแตละเดือนใหสวนราชการผูเบิกสงคําขอเบิกเงินพรอมรายละเอียดการขอเบิกเงิน 

ไปยังกรมบญัชีกลางตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
กรณีที่สวนราชการประสงคจะหักเงินจากเงินที่ขอเบิกเพื่อชําระหนี้ตามความยินยอมของผูรับเงิน  

ใหสวนราชการผูเบิกแจงขอมูลการหักเงินในคําขอเบิกเงิน  หรือแบบแจงสรุปขอมูลหนี้  แลวแตกรณี 
กรณีจํานวนหนี้ของผูรับเงิน  เกินวงเงินที่ผูรับเงินแตละคนมีสิทธิไดรับ  ใหสวนราชการผูเบิก

ตรวจสอบดําเนินการใหอยูภายในวงเงินกอนการขอเบิกเงิน 
กรณีกรมบัญชีกลางตรวจพบวาขอมูลการขอเบิกเงินหรือขอมูลหนี้ไมถูกตอง  ใหแจงสวนราชการ 

ผูเบิกแกไขใหถูกตอง  และสงใหกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๓ 
การจายเงิน 

 
 

ขอ ๒๑ การจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่น        
ในลักษณะเดียวกันใหจายโดยใชระบบ  GFMIS 

ขอ ๒๒ การจายเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีใหจายต้ังแต 
วันที่เขารับหนาที่  สวนขาราชการการเมืองอื่นใหจายต้ังแตวันที่เร่ิมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแตไมกอน 
วันที่ระบุไวในคําส่ัง  ทั้งนี้  ใหจายตามสวนของจํานวนวันในเดือนนั้น 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  ใหจ ายเงินเดือนถึงวันกอนวันที่        
นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีที่ไดรับแตงต้ังข้ึนใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองที่ไดรับแตงต้ังหรือพนจากตําแหนงในระหวางเดือน  หรือไดรับ   
เงินเดือนไมเต็มเดือนโดยประการอื่น  ใหจายเงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่มตามสวนของจํานวนวันที่ไดรับ       
เงินเดือนในเดือนนั้น 

ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองผูใดดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งตําแหนง 
ใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงที่มีอัตราเงินเดือนสูงเพียงตําแหนงเดียว 

ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองถึงแกความตาย  ใหจายเงินชวยพิเศษเปนจํานวนสามเทาของอัตรา
เงินเดือนที่ไดรับอยูจริงเมื่อถึงแกความตาย  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการจายเงินชวยพิเศษตามกฎหมาย 
วาดวยการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองไมไดปฏิบัติราชการโดยประการใดก็ตาม  สิทธิในการไดรับ        
เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  หรือเงินเพิ่ม  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน  เงินป   
บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม 

ขอ ๒๘ ขาราชการสังกัดสวนราชการใด  รวมทั้งสวนราชการที่เปนสํานักงานในตางประเทศ 
ใหไดรับเงินเดือนทางสวนราชการนั้น  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  ขาราชการจะขอรับเงินเดือนทางสวนราชการ 
ผูเบิกอื่นก็ได  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๙ การจายเงินลวงล้ําในทุกกรณี  ใหสวนราชการเจาสังกัดใหมเบิกเงินดังกลาวชดใชคืน
และแจงใหสวนราชการเดิมทราบ 

ขอ ๓๐ การจ ายเงิน   มิ ใหส วนราชการผู เบิ กหักเ งินไว เพื่ อการใด   ๆ   เวนแต จะมี 
หนังสือยินยอมจากขาราชการ  หรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ  เพื่อชําระเงินใหแกสหกรณที่จัดต้ังโดย 
สวนราชการ   และคาสวัสดิการตาง  ๆ  ตามระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  หรือ 
ชําระตามขอผูกพันกับทางราชการเทานั้น 

สวนราชการและขาราชการในสังกัดหรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ  จะตกลงกันโดยทําเปน
หนังสือใหความยินยอมในการจัดลําดับการหักเงินเพื่อชําระเงินตามวรรคหนึ่งก็ได  ทั้งนี้  จะตองจัดลําดับ        
การชําระเงินใหแกทางราชการไวในลําดับตน 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หนังสือใหความยินยอมใหหักเงินและจัดลําดับการหักเงิน  ใหมีผลผูกพันตลอดไปจนกวาจะ 
ชําระหนี้เสร็จส้ิน 

ขอ ๓๑ การจายเงินใหแกผู รับเงินเกินสิทธิ  ใหสวนราชการเรียกเงินสวนที่ เกินดังกลาวคืน 
แลวนําสงคืนคลังตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ 

ขอ ๓๒ การจายเงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหจายพรอมกับ
เงินเดือน 

สวนที่  ๑ 
การจายเงินโดยใชระบบ  GFMIS 

 
 

ขอ ๓๓ เมื่อกรมบัญชีกลางไดรับแจงรายละเอียดการเบิกเงินจากสวนราชการผานระบบ  GFMIS  
แลว  ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการตรวจสอบรายการขอเบิก  และอนุมัติคําขอเบิกเงินของสวนราชการ   
เพื่อจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ  และโอนเงินเขาบัญชีตาง   ๆ แลวแตกรณี 

ใหกรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   
เขาบัญชีของสวนราชการกอนวันจายเงินเดือนสองวันทําการ 

ขอ ๓๔ การจายเงินตามขอ  ๓๓  วรรคสอง  โดยนําเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับเงิน 
แตละราย  ใหสวนราชการผูเบิกแจงรายชื่อผูรับเงิน  เลขที่บัญชีเงินฝาก  และจํานวนเงินที่จะโอนเขาบัญชี 
เงินฝากของผู รับเงินในแบบหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของธนาคาร  พรอมทั้งออกเช็คส่ังจายเงิน 
ใหธนาคารเปนจํานวนเทากับยอดรวมที่จะใหธนาคารเครดิตบัญชีของผูรับเงิน  ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ไดมีการ 
ส่ังจายเงินเขาบัญชีของสวนราชการแลว  แตอยางชากอนวันจายเงินเดือนหนึ่งวันทําการ 

เมื่อธนาคารไดรับเช็คและรายละเอียดตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูมีอํานาจของธนาคารลงนามรับรอง 
วาไดรับเงินไวเพื่อเครดิตบัญชีเงินฝากผูรับเงินในวันจายเงิน 

ใหสวนราชการผูเบิกจัดทํารายละเอียดตามแบบหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของธนาคารที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง  จํานวนสามฉบับ  โดยสวนราชการเก็บไวจํานวนหนึ่งฉบับ  สงใหธนาคาร  จํานวนสองฉบับ  
และใหธนาคารสงฉบับที่ลงนามรับรองการเครดิตบัญชีเงินฝากคืนใหสวนราชการผูเบิกเพื่อใชเปนหลักฐาน       
ในการจายตอไป 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๓๕ การจายเงินเปนเช็คใหแกผูรับเงินในเดือนใด  ใหสวนราชการผูเบิกออกเช็คส่ังจายเงิน
ใหแกผูรับเงินแตละรายเทากับจํานวนที่จะตองจายในเดือนนั้นในวันจายเงิน 

ขอ ๓๖ การจายเงินใหผูรับเงินเปนเงินสด  ใหสวนราชการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของสวนราชการ  เพื่อจายใหผูรับเงินในวันจายเงิน  และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อในหลักฐานการจายเงิน 

สวนที่  ๒ 
การจายเงินตามโครงการจายตรง 

 
 

ขอ ๓๗ เมื่ อกรมบัญชีกลางได รับแจ งรายละเอียดการเบิกเงินจากส วนราชการแล ว   
ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับเงินและ       
บัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ  (ถามี)  โดยแจงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินใหสวนราชการใชเปนหลักฐาน 

เมื่อกรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการแลว  ใหสวนราชการ 
นําเงินดังกลาวไปชําระหนี้หรือสงคืนคลังแลวแตกรณี  ตอไป 

ขอ ๓๘ ใหกรมบัญชีกลางจัดสงขอมูลการจายเงินของผูรับเงินใหธนาคาร  และจัดสงขอมูล 
เงินสะสม  เงินสมทบ  เงินชดเชยของขาราชการ  ใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๙ ใหนําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  มาบังคับใชเปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย        
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่ม  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  ไดเทาที่ 
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวย การหักเงินเดือนเงนิบาํเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกู 

ใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

-------------------------------- 
 ตามที่สวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก หรือเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต ซึ่งมี
หลากหลายประเภทนั้น เพือ่ใหการดําเนินการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญเพื่อชําระหนี้เงนิกู มี
ความชัดเจนถูกตองเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงผลใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถดํารงตนไดอยางมีศักดิ์ศรี มคีุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทั้งการ
จัดระเบียบวินัยทางการเงินใหเหมาะสมกับรายได 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการหักเงินเดือนเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ เพ่ือชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ 
พ.ศ.๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“เงินเดือน” หมายความรวมถึง เงินอื่นที่มกีําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรหรืองบอืน่ในลักษณะเดียวกับเงินเดือน 

“เงินบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา เงินบําเหนจ็บํานาญตามกฎหมาย วาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

“สวนราชการผูเบกิ” หมายความวา สวนราชการตามมาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 



“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการบํานาญ 
ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

“สวัสดิการภายในสวนราชการ” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่
คณะกรรมการสวัสดิการจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ใหแกขาราชการ เพื่อประโยชนในการดาํรงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแก
ขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพือ่ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้นสําหรับสวนราชการตางๆ 

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณที่จัดต้ังโดยสวนราชการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

ขอ ๔ การหักเงินเดือนหรือเงนิบําเหน็จบํานาญ เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายใน
สวนราชการหรือสหกรณ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี ้

ขอ ๕ ใหสวนราชการผูเบิก มีหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบการเบิกจายเงินให
เปนไปตามระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ขาราชการที่มีความประสงคจะใชสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการภายในสวนราชการหรือ
สหกรณ โดยจะใหสวนราชการหักเงนิเดือนหรือเงนิบําเหนจ็บํานาญ เพื่อชําระหนี้เงินกูใหดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ยื่นเรื่องขอใหผูบังคับบัญชาชั้นตนออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงนิบําเหน็จ
บํานาญและรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลังสามเดือน เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือยนิยอมการหักเงินเดือนหรือเงนิบําเหน็จบํานาญของขาราชการใหแก
สวัสดิการภายในสวนราชการหรือสหกรณ 

ขอ ๗ ขาราชการที่ประสงคจะใหสวนราชการหักเงินเดือนหรอืเงินบําเหน็จบํานาญ   เพื่อ
ชําระหนี้เงินกู มีสิทธิที่จะเลือกใชสวัสดิการภายในสวนราชการหรือสหกรณไดตามความประสงค แต
ทั้งนี้ การจะใหสวนราชการหกัเงิน ณ ที่จายเพื่อชําระหนี้เงนิกูนั้น จะตองมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหัก
ชําระหนี้แลวไมนอยกวาอัตรา ดังตอไปนี้ 

(๑) รอยละ ๑๐ ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
(๒) รอยละ ๑๕ ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๓) รอยละ ๒๐ ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
(๔) รอยละ ๒๕ ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๕) รอยละ ๓๐ ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ในกรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการผูเบิกงดการหักเงิน

จนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง 



ขอ ๘ กรณีขาราชการโอนหรอืยายสังกัด และมีหนังสือยินยอมการหักเงนิใหไวกับสังกดัเดิม
อยูกอนแลว ใหถือเอาหนังสอืยินยอมหักเงนิดังกลาว มีผลบังคับใชกับสวัสดิการภายในสวนราชการ
หรือสหกรณของหนวยงานทีส่ังกัดใหมตอไป จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

ขอ ๙ กรณีขาราชการที่ไดรบัเงินบําเหน็จบํานาญ หรอืมหีนังสือยนิยอมการหักเงินบาํเหน็จ
บํานาญใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการหรือสหกรณไวแลว ก็ใหสวนราชการผูเบิกหักเงิน เพื่อชําระ
หนี้ใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการหรือสหกรณจนเสรจ็สิ้นกอน สวนที่เหลือใหจายแกผูมีสิทธิรับ
เงินบําเหน็จบํานาญตอไป 

ความตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการจายเงินบําเหน็จบํานาญตกทอดแกทายาทผูมีสิทธิรับ
เงินดวย 

ขอ ๑๐ การแจงขอมูลอันเปนเท็จ หรอืใหผูบงัคับบัญชาชั้นตนรับรองขอมลูอันเปนเท็จ 
เพื่อใหไดรับอนุมัติใหหักเงินเพื่อชําระหนี้เงนิกูโดยมิชอบดวยหลักเกณฑตามระเบียบนี้เปนความผิด
ทางวินัย 

นอกจากการดําเนินการทางวินัยแลว ใหสวนราชการพิจารณาตัดสิทธิผูนั้นในการที่จะขอให
หักเงินเพือ่ชําระหนี้เงินกูในคราวตอไปดวย 

 ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
      (ลงนาม)   วิจิตร  ศรีสอาน 
          (นายวิจิตร  ศรีสอาน) 
        รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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