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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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