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คูมือการปฏิบัติงานโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจำ สำหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เลมนี้ เปนสวนหนึ่งของ
การดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร เปนการรวบรวมขั้นตอนการทำงานใน
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจำ (สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางประจำ) ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจำ ในกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถนำไปปฏิบัติไดอยาง
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สารบัญ 

                                                                                                              หน้า 

การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
บทนํา                  ๑ 
ขั้นตอนการทํางานรายเดือน 
ขั้นที่ ๑ การเตรียมข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลง          
ขั้นที่ ๒ การเตรียมหน้ีสินทั่วไป (Debt) และหน้ีสหกรณ์ (Loan)           ๕ 
ขั้นที่ ๓ เข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 

- การตรวจสอบการเคล่ือนไหวของคําสั่ง             ๙ 
- การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กบข. การลดหย่อนภาษี เลขบัญชีธนาคาร       ๑๑ 
- การคํานวณเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ            ๑๔ 
- การนําข้อมูลหน้ีเข้าระบบ             ๑๙ 
- การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด            ๒๒ 
- การประมวลผลสรุปยอดงบประมาณ                           ๒๕  
- การส่งมอบข้อมูล              ๒๖  

ขั้นตอนการทํางานสิ้นปีภาษีในระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา         ๒๗ 
 
ภาคผนวก                ๒๙  

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญ  
เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการเพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ 

              พ.ศ.๒๕๕๑ 
         -    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา พ.ศ.๒๕๖๑ 

- สําเนาหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๙๘๗  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑           
เรื่อง การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา เพ่ือชําระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ 

บทนํา 

หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินเดือน 
โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้น 
และลดขั้นตอนการทํางาน โดยจัดทําโครงการปฏิรูประบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจําหรือ
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
จากเดิมที ่ส ่วนราชการขอเบิกเง ินกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMIS 
และเม่ือกรมบัญชีกลางอนุมัติการจ่ายเงินแล้วจะดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ เปลี่ยนเป็น
ส่วนราชการส่วนกลางและสวนภูมิภาค (หน่วยประมวลผลจ่าย) ทํารายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจําผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เบิกเงินจากคลังในระบบ 
GFMIS และโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
สําหรับในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้เริ่มดําเนินการตามโครงการจ่าย
ตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําตั้งแต่ เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจาก
กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจําของ
ทุกหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากบคุลากรผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจําของหน่วยงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนงานซึ ่งอาจทําให้การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื ่องและเกิดข้อผิดพลาดส่งผลกระทบตอความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําที่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อขอเบิกเงินจากคลัง ดั งนั้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจําของหน่วยงานสามารถจัดทําข้อมูล รวมถึงดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจําได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนด จึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจําในระบบจ่ายตรงขึ้น 

1.1 วัตถประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําได้อย่างถูกต้องและสามารถนําไป  
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการให้มีความรอบรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินเดือน
และจ้างประจําให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื ่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายโดยนําเทคโนโลยีมาใช้เพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ภาษี) ของรัฐบาล 
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๔. บันทึกรายการในระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. จัดส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา เงินอ่ืนๆ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจําไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. ตรวจสอบและจัดทําขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจํา ส่งให้โรงเรียนในสังกัด 

๗. ตรวจสอบและสั่งจ่ายโอนเงินให้กับเจ้าหน้ีพร้อมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 
๘. จัดทําหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนคร้ังสุดท้าย (แบบ ๕๑๑๐) ส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายสังกัด 
๙. จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๐.  ตรวจสอบและเขียนบัตรเงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา                  

และลูกจ้างประจําในสังกัด  
๑๑.  จัดทํา ตรวจสอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา          
     และลูกจ้างประจําในสังกัด                                                                                    
๑๒. จัดทําและส่งเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา คืนคลงั กรณีเบิกเกินส่งคืน 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั  
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจําของหน่วยงาน มีแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
2. สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจําได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  

และมีประสทิธิภาพ 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

 
 
 
 
การเตรียม กําหนดการเตรียมก่อนคํานวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ขั้นตอนน้ีหากไม่มีรายการใดเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ต้องทําทุกเดือน ระบบจะตรวจและสรุปบางรายการให้อัตโนมัติ การทํางานน้ีสามารถทําในช่วงปฏิทิน
การทํางานพร้อมงานบุคคลได้ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  การปรับปรุงเงินสะสมส่วนเพ่ิม กบข. /กสจ. 
การแก้ไขรายการลดหย่อนภาษี  
 
 
 
 
 
 
 จัดทําข้อมูลหน้ีทั่วไปและหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสานักงานเขตพ้ืนที่ โดยดําเนินการดังน้ี  
      - จัดทําหน้ีอ่ืนลงใน Microsoft Excel 
      - แปลงไฟล์หน้ีทั่วไปจาก Microsoft Excel เป็นไฟล์ Text โดยบันทึกเป็นไฟล์                       
ประเภท CSV (comma delimited) และใช้ช่ือไฟล์  LOAN.TXT  โดยแยกไฟล์เป็น loan ข้าราชการ  
และไฟล ์loan ลูกจ้างประจํา และให้ใช้รหัสหน้ีดังต่อไปน้ี 
 
ช่องที่ รายการ รหัสหน้ี หมายเหตุ 

๑ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 40302  
๒ ธนาคารกรุงไทย+กรุงไทย (U+A) 40704  
๓ ชพค. 41103  
๔ ชพส. 41104  
๕ ชคสพ. 41106  
๖ ออมสิน 40303  
๗ เงินกู้ ชพค. 41107  
๘ ประกัน (AB –AF) 40807  
๙ ไทยสมุทร 40808  
๑๐ อ่ืนๆ  (AH – AM) 41108  

 
 
 

ขั้นที ่๒ 
การเตรียมหนี้สินทั่วไป (Debt) และหนี้สหกรณ์ (Loan) 

ขั้นที ่1 
การเตรียมขอ้มูล กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนการทํางานรายเดือน 
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      - จัดทําหน้ีสหกรณ์ลงใน Microsoft Excel  โดยแยกแผ่นงานเป็น loan ข้าราชการ และ loan 
ลูกจ้างประจํา และใหใ้ช้รหัสหน้ี ดังน้ี 
      - แปลงไฟล์หน้ีสหกรณ์ Microsoft Excel เป็นไฟล์ Text โดยบันทึกเป็นไฟล์                          
ประเภท CSV (comma delimited) และใช้ช่ือไฟล์  DEBT.TXT)  
โดยแยกไฟล์เป็น debt ข้าราชการ และไฟล์ debt ลูกจ้างประจํา และให้ใช้รหัสหน้ีดังต่อไปน้ี 
 
รหัสหน้ี รหัสสหกรณ ์ สหกรณ ์ หมายเหตุ 

40229 20000720001 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี  
40229 20000170001 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด  
40229 20000220001 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุร ีจํากัด  
40229 20000710001 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด  

 
 
 
 
               เมื่องานบุคคลหยุดบันทึกคําสั่ง (ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา ประจําปี ของ สพฐ.) ให้ตรวจสอบขอ้มูลก่อนการสร้างรายจ่าย เพ่ือไมให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล 
              เริม่ต้นการใช้งานโดยผู้ใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิที่เรียกว่า 
Token Key   

๑. นําอุปกรณ์  Token Key  เสยีบเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Port USB 
๒. เข้าเวปไซต์ www.cgd.go.th > เลือกเมนูจ่ายตรงเงินเดือน > เลือกเมนู Direct Payment 

 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่๓ 
เข้าเว็บไซตก์รมบัญชีกลาง 
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๓. ใส่รหสั Passhrase บน Dialog Login เพ่ือยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลจริงที่ทํางานอยู่  
(การใส่รหัส Passhrase เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใส่ทุกคร้ังทีม่ี Dialog แสดงขึ้นมา เน่ืองจากระบบจะต้อง
ต้ังเวลาการยืนยันตัวตนให้เจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ ระหว่างการทํางาน เพ่ือความปลอดภัย  ของข้อมูล)  
ใส่รหสั Passphrase เรียบร้อยคลิกปุ่ม ตกลง  

        
 

 
 

           

ข้อควรระวัง การระบุรหัสผา่น Passphrase ต้องระบุด้วยความระมัดระวัง เพราะหากระบุรหัสผิด
สะสมต่อเน่ืองกันครบ 10 ครั้งอุปกรณ์ Token key น้ันจะถูก Lock ทันทีและไมส่ามารถใช้งานได้อีก 
จนกว่าผู้ใช้งานจะนํา Token key น้ันไปแก้ไขที่กรมบัญชีกลางโดยการล้างและให้รหสัใหม่จึงจะ
สามารถใช้งานได้  
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๔. ระบุ รหัสผ่าน และคลิก Sign In 
 

 
 

๕. เริ่มเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ให้คลิกเข้าได้ทีเ่มนู ระบบการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ภายใต้การทํางานจะประกอบไปด้วยระบบงานฐานข้อมูล 2 ระบบงาน
ได้แก่ ระบบการจ่ายเงินเดือน : ข้าราชการ , ระบบการจ่ายค่าจ้าง : ลูกจา้งประจํา 

 

 
 
 
 

 
 
 



9 
 

เมนูระบบงานย่อย 
ภายใต้การทํางานจะประกอบไปด้วยระบบงานฐานข้อมูล 2 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการจ่ายเงินเดือน 
(ข้าราชการ)  และระบบการจ่ายค่าจ้าง (ลูกจ้างประจํา)  
 

 

 
 
๖. การตรวจสอบการเคล่ือนไหวของคําสั่ง 
                ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคําสั่ง ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของรายการเคลื่อนไหวในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําให้ตรงกับคําสั่ง 
ที่ได้รับจากงานบุคคล ระยะเวลาในการตรวจสอบตามปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
และค่าจ้างประจํา ประจําปีของ สพฐ. โดยสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ได้ที่เมนู 
    รายงาน > รายงานตรวจสอบการคํานวณ > รายงานตรวจสอบจากบญัชีถือจ่าย > รายงาน
รายละเอียดการเคลื่อนไหวข้อมูล  
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 ๗. พิมพ์รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย เพ่ือตรวจสอบ รายงานจะแสดงข้อมูลสรปุจํานวนคน 
      และเงินเพ่ิมตางๆ ตามกรอบบัญชีถือจ่าย ที่มีผลกับเดือนปีที่จ่ายเงิน ตามท่ีระบุเง่ือนไข ไปที ่ 
     ระบบการจ่ายเงินเดือนและคา่จ้างประจํา > ระบบการจ่ายเงินเดอืนข้าราชการ > รายงาน > 
     รายงาน ตรวจสอบการคํานวณ > สรปุรายละเอียดบญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
 

 
 
 
ขั้นตอนดังน้ี 
1) ระบุ รหัส 

- รหัสกระทรวง ๒๐ 
- รหัสกรม ๐๐๔ 
- เลือก ส่วนภูมภิาค 
- สก/สภ  010
- สํานัก/กอง ๐๐๔๕ 

2) เดือนที่จะเบิกจ่ายเงิน (เดือนปีที่กําลังจะทํารายการเบิก) 
3) สามารถกําหนดส่งเข้า e-mail ได้ โดย √ ที่ สงเข้า e-mail แล้วใส ่e-mail Address ที่ช่องว่าง          
4) เลือกระดับหน่วยงานที่ต้องการสรุปรวม [สก./สภ.,สํานัก/กอง,สวน,ฝา่ย,งาน,หมวด] 
5) คลิกปุ่ม พมิพ ์
หมายเหต ุไม่ต้องระบุประเภทบุคลากร เพ่ือให้แสดงได้ทั้งหมดในหน่วยที่ระบุ ** เมื่อพิมพ์เรียบร้อยนํามา
ตรวจสอบกระทบกับรายงานของงานบุคคล  
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๘. บนัทกึรายการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)  
      การหักลดหย่อนภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร และจํานวนเปอร์เซ็นต์ออมส่วนเพ่ิม กบข. (1-12%)  
     -  กบข./กสจ. หากเดือนน้ันมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงก่อนจะคํานวณ
เงินเดือน เพ่ือคุณสมบัติและเงินคํานวณหักตรงกัน ไปที่เมนู ประมวลผลรายเดือน > การหักลดหย่อนภาษี > 
ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ    
 

 
 

 
 
 
ขั้นตอนการทาํงาน กรณีต้องการแก้ไข กบข. 
(1.) คลิกปุ่ม แก้ไข 
(2.) ใส่เลขท่ีบัตรประชาชน หรือคลิกปุ่มคน้หา เพ่ือค้นหาจาก ช่ือ – สกุล 
(3.) คลิกปุ่ม คน้หา 

(4.) คลิกที ่ ตามภาพที่ ๗ เพ่ือไปที่หน้าจอ
ข้อมูล กบข. เลขที่บัญชีธนาคาร  
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- การแก้ไข ปรบัปรุง เปลี่ยนบญัชีเงนิฝากธนาคาร หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคาร 
สามารถแก้ไขได้ที่ จอภาพ ตามภาพที่ ๙ 

 
 

 
 
ขั้นตอนการทาํงาน 
(1.) คลิกปุ่ม แก้ไข 
(2.) ระบุ เลขประจําตัวประชาชน หรือคลกิปุ่มค้นหา เพ่ือค้นหาจาก ช่ือ – สกุล 
(3.) คลิกปุ่ม คน้หา 

(4.) คลิกที ่ ตามภาพที่ ๙ เพ่ือไปจอภาพ 
ข้อมูล กบข.เลขท่ีบัญชีธนาคารและข้อมูลสหกรณ ์
 (5.) ใส่ รหสัธนาคาร ถ้าไม่ทราบ คลิก เพ่ือค้นหารหัสธนาคาร 
(6.) ใส ่รหสัสาขาธนาคาร ถ้าไมทราบ คลิก เพ่ือค้นหารหัสสาขาธนาคาร 
(7.) ใส เลขทีบ่ญัช ี
(8.) คลิกปุ่ม ตกลง 
หมายเหต ุ: รหัสสาขาและเลขที่บัญชีเงินฝาก ให้บันทึกตามสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากได้เลย หากไม่พบสาขาที่
ระบุให้ติดต่อกลุ่มบริหารการจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง หรือประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเพ่ือเพ่ิม
รหัสสาขาให้ในระบบ 
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- การลดหย่อนภาษี (กรณีมแีก้ไขเปลี่ยนแปลง) ไปที่จอภาพ 

 
 

 

 
 
ขั้นตอนการทาํงาน 
(1.) คลิกปุ่ม แก้ไข 
(2.) ระบุ เลขประจําตัวประชาชน หรือคลกิปุ่มค้นหา เพ่ือค้นหาจาก ช่ือ – สกุล 
(3.) คลิกปุ่ม คน้หา 
(4.) คลิกที ่  
(5.) ระบุจํานวนเงินที่จะลดหย่อนภาษีได้ ต้ังแต่บรรทัดรายการที่ 12 ไป ตามท่ีได้รับแจ้ง 
(6.) คลิกปุ่ม ตกลง 
(7.) กรณีที่ระบุจํานวนเงินลดหย่อนเกินอัตราที่สรรพากรกําหนด ระบบจะมีแจ้งเตือน หากยังต้องการที่จะระบุ
จํานวนเงินเดิม ให้คลิกปุ่ม Cancel เช่น ระบุลดหย่อนเบ้ียประกันชีวิต ไป 150,000 บาท ถ้าต้องการบันทึก
ตามแบบแจ้งให้ คลิกปุ่ม Cancel และคลกิปุ่ม ตกลง อีกคร้ัง ระบบจะบันทึกรายการให้ตามท่ีระบุ 
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๙. คาํนวณเงนิเดือน/ค่าจ้างประจํา: เป็นการคํานวณเพ่ือสร้างรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา               
   ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ไปที่ เมนู  
   การประมวลผลรายเดือน > ประมวลผลเงินเดือน >  ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลย่อย > 
   คํานวณเงินเดือนหน่วยประมวลย่อย 

 

 
 
ขั้นตอนการทาํงาน 
๑) ระบุ ปี พ.ศ. และ เดือน ที่จะสร้างรายการเบิก 
๒) ประเภทรายการ เป็น รายการเบิกจ่ายรายเดือน 
๓) หน่วยประมวลผลย่อย ให้ ระบุรหัสสังกัด รหัสกระทรวง ๒๐ รหัสกรม ๐๐๔ 
    เลือก ส่วนภูมิภาค   สก/สภ  010  สํานัก/กอง  
๔) คลิก ตกลง จะขึ้น dialog ดังภาพ 
 

 
 
๕)  คลิกปุ่ม Refresh หรือ ปิดจอภาพ ได้ 
๖) ไปสอบถามการทํางาน ที่ เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล                                             

 
    (จอภาพน้ีใช้สําหรับสอบถามการทํางานที่เป็นการสั่งการทํางานแบบอัตโนมัติทีละหลายๆรายการ) 

๐๐๔๕
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หากมีข้อผิดพลาด สามารถตรวจได้ โดย 
1.) จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกที่ช่อง สถานะของรายการ คําวา “ประมวลผลเสร็จ

สิ้น พบข้อผิดพลาด” จะพบจอภาพแสดงสิ่งที่ผิดให้ทราบ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

2.) จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกที ่ผลลัพธ์ เพ่ือดาวโหลดเป็น Text ไฟล์ เพ่ือนําไป
ตรวจและแก้ไขทีหลังก่อนส่งมอบ 
 

 
 

หมายเหตุ กรณีที่ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย แล้วขึ้นตัวแดง “ประมวลผลเสร็จสิ้น พบ
ข้อผิดพลาด”  ไม่จําเป็นต้องยกเลิกคํานวณเงินเดือน เราสามารถทํางานต่อได้ เพราะ รายการเบิกสร้างขึ้น
มาแล้ว แต่ระบบจะตรวจสอบและเตือนให้ทราบเพ่ือให้แก้ไขรายการที่ผิด  
 
การตรวจสอบจาก การนําขอ้มูลออก 
             การนําข้อมูลออก 

 
ใช้วิธีดาวโหลดข้อมูล แล้วนําไปเปิดในโปรแกรม Excel  
• การนําข้อมูลออก > ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน >รูปแบบแนวนอน  
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วิธีการตรวจสอบข้อมูลการเกิดรายการที่ระบบคํานวณสร้างรายการเบิกจากจอภาพคํานวณเงิน โดยตรวจสอบ
จํานวนทั้งหมดจากรายงานหรือข้อมูลเทียบกับรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ซึ่งโดยปกติ
รายการที่สร้างมาจะสร้างมาจากอัตราที่มีคนตามข้อมูลบุคลากรที่อยู่ภายใต้หน่วยเบิกหรือหน่วยประมวลผล
ย่อยน้ัน ซึ่งหากตรวจแล้วเกิดเหตุพบจํานวนรายการไม ่ตรงกันตรวจสอบได้ดังน้ี 
          (1) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงานมีจํานวนคนน้อยกว่า รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย 
ในข้อ 2 สาเหตุเน่ืองจากมีรายการบุคลากรที่มีการลงคําสัง่ให้ย้ายออกจากตําแหน่ง แต่หน่วยใหม่ยังมิได้ 
รับย้ายเข้าในอัตราจะทําให้รายการคนน้ันจะมีสถานภาพอยู่ระหว่างการโยกย้ายค้างอยูในสังกัดเดิม  
(สถานภาพ 099 หรือ 019) หรืออาจมีการเคลื่อนไหวคําสั่งเพ่ิมบรรจุสง่มอบรายงานและแจ้งยอดการเบิก 
ระบบจะตรวจและจะสร้างรายการเบิกขึ้นมาให้ ในที่หน่วยเดิม เน่ืองจากเมื่อเข้าจ่ายตรง กรณีโยกย้ายอยู่
ภายใต้กรมเดียวกัน ทุกรายการสามารถเบิกได้ด้วยงบประมาณภายใต้แหล่งเงินเดียว ยกเว้นกรณี ให้โอนไปกรม
หรือส่วนราชการอ่ืน เง่ือนไขน้ีระบบจะไม่สร้างรายการเบิกให้ต้องประสานงานเพ่ือแจ้งหนังสือรับรองเงินเดือน
ครั้งสุดท้าย หากยังไม่สามารถทําได้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายการเบิกได้ที่จอภาพ  
 
รายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ตรวจสอบหารายการดังกล่าวได้จากรายงานดังน้ี 
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             (2.) กรณีรายการเบิกแสดงในรายงานมีจํานวนคนมากกว่ารายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย 
ในข้อ 2 สาเหตุเน่ืองจาก 
                  - มีรายการบุคลากรที่มีการลงคําสั่งให้ย้ายออกจากตําแหน่ง แต่หน่วยใหม่ยังมิได้รับย้ายเข้า 
ในอัตราจะทําให้รายการคนน้ันจะมีสถานภาพอยู่ระหว่างการโยกย้ายค้างอยูในสังกัดเดิม  
(สถานภาพ 099 หรือ 019) หรือ อาจมีการเคลื่อนไหวคําสั่งเพ่ิมบรรจุส่งมอบรายงานและแจ้งยอดการเบิก 
ระบบจะตรวจและจะสร้างรายการเบิกขึ้นมาให้ในที่หน่วยเดิมเน่ืองจากเมื่อเข้าจ่ายตรง กรณีโยกย้ายอยู่ภายใต้
กรมเดียวกัน ทุกรายการสามารถเบิกได้ด้วยงบประมาณภายใต้แหล่งเงินเดียว ยกเว้นกรณี ให้โอนไปกรมหรือ
ส่วนราชการอ่ืน เง่ือนไขน้ีระบบจะไม่สร้างรายการเบิก ต้องประสานงานเพ่ือแจ้งหนังสือรับรองเงินเดือนคร้ัง
สุดท้าย หากยังไม่สามารถทําได้  สามารถเพ่ิมรายการเบิกได้ที่จอภาพ รายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา 
ตรวจสอบหารายการดังกล่าวได้ จากรายงานดังน้ี 
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ระบุรหัสสังกัด  
-รหัสกระทรวง ๒๐  
- รหัสกรม ๐๐๔ 
- เลือก ส่วนภูมิภาค    
- สก/สภ  010   
 - สํานัก/กอง ๐๐๔๕ 
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๑๐. นาํข้อมูลหนี้เข้าระบบ 
๑) หนี้อ่ืน loan แปลงไฟล ์excel เป็น text file > ตัดหัว ตัดท้าย เอา“,”ออก ใส ่0 ใหถ้ึง

คอลัมน์ V  
# เลือกแฟ้ม > บันทึกเป็น > เลือก csv (comma delimited) > ช่ือแฟ้ม “loan.txt” 
 

การนําข้อมูลเข้า > ข้อมูลเงนิเพิ่ม-หนี ้รายเดือน 
 

 
 

- รหัสกระทรวง 20  
- รหัสกรม004  
- เลือกส่วนภูมิภาค  
- รหัส สก/สภ 010  
- รหัสสํานัก/กอง 00๔๕  
-  เลือก format ใหม ่(มี comma คั่น, 10 รหสัหนี)้ > Browse… > กด “ตกลง”  

๒) หนี้สหกรณ ์debt  แปลงไฟล์ excel เป็น text file >> ตัดหัว ตัดท้าย เอา“,”ออก  
# เลือกแฟ้ม > บันทึกเป็น > เลือก csv (comma delimited) > ช่ือแฟ้ม “debt.txt” 
การนําข้อมูลเข้า > ข้อมูลหกัหนีส้นิแยกเจ้าหนี ้>  
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- รหัสกระทรวง 20  
- รหัสกรม004  
- เลือกส่วนภูมิภาค  
- รหัส สก/สภ 010   
- รหัสสํานัก/กอง 00๔๕ 
- เลือกแบบรวมหน้ี  
-  Browse… 
- คลิก ตกลง 

 
ภาพแสดงจอการทํางาน 

             เมื่อคลิกปุ่มตกลง จะมีภาพแสดงจอการทํางาน (Webpage Dialog) ซึ่งจอน้ีจะแสดง  
เลขทีก่ารประมวลผล ให ้ และถ้ามีข้อผิดพลาดเราสามารถคลิกปุ่ม Refresh ระบบจะแสดง text ไฟล์ 
ให้ดาวโหลด เราสามารถดาวโหลดแล้วเปิดดู text ขอ้ผิดพลาดได้ว่า รายการไหนไม่สามารถนําเข้าได้   
แล้วนําไปแก้ไขต่อไป หรือสามารถไปตรวจสอบได้อีกคร้ังจากจอภาพ สอบถามสถานะประมวลผล  
ที่ เมนูสอบถาม -> จอภาพสอบถามสถานะประมวลผล ตามภาพ เมื่อค้นหา เลือกดูตาม เลขทีป่ระมวลผล  
ที่สั่งทํางานบนจอการทํางาน Webpage Dialog ถ้าพบข้อผิดพลาดที่สถานะจะขึ้นตัวหนังสือสีแดง  
ให้คลิกที ่ผลลพัธ ์จะเห็นรายการที่นําเข้าไม่ได้  เราสามารถดาวโหลดและบันทึกไว้แก้ไขต่อไป และหากตรวจ
รายการข้อผิดพลาดแล้วรายการที่ไมสามารถนําเข้าหักได้มีจํานวนไม่มากสามารถแก้ไขได้ ที ่จอภาพรายการ
จ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจํา โดยเพ่ิมหรือลดยอดรายการหน้ี ในรายการได้เลยไม่จําเป็นต้องทํา text หน้ี 
มาโหลดใหม ่
 

 
 
จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล คลิกที ่ผลลพัท ์เพ่ือดาวโหลดและบันทึก Text ไฟล ์เพ่ือนําไป
ตรวจและแก้ไข 
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วิธีดขู้อผดิพลาด เปดิโปรแกรม excel > แฟ้ม > เปดิ > เลือก all files > 
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การตรวจสอบรายการและแก้ไขข้อผดิพลาด 

 
 

จอภาพรายการจ่ายเงินเดือน เป็นจอภาพที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบรายการเบิกที่ผ่านการสร้างรายการ
จากจอภาพคํานวณเงินมาแล้ว เมื่อนําหน้ีสินเข้าหักแล้ว และพบปัญหาต้องแก้ไขรายการ จอภาพน้ี 
สามารถแก้ไขรายการต่างๆ รวมถึงหน้ีที่ต้องลดหรือเพ่ิมเพ่ือปรับเงินรับสุทธิของแต่ละคนได้ และสามารถค้นหา
รายการตรวจรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาแล้วโดยระบุเดือนปี`และเลขบัตรประชาชน และค้นหาได้เลย 
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ขั้นตอนการทาํงาน 
1) กําหนดการทํางาน เลือกปุ่มการทํางาน เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ ค้นหา 
2) เลือก ปี พ.ศ.ที่เบกิ 
3) ใส ่ เลขทีบ่ตัรประชาชน  
4) คลิกปุ่ม คน้หา กรณีเลือกปุ่มการทํางานเป็น แก้ไข หรือ ลบ 
5) แก้ไขข้อมูล เพ่ิมลบข้อมูลที่หน้าจอภาพ 
6) คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือบันทึกรายการ 
 
 
 เม่ือแก้ไขเรียบร้อย ตรวจสอบรายการจากรายงาน ใหมอี่กคร้ัง 
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ใส่รหัส 

- รหัสกระทรวง 20  
- รหัสกรม004  
- เลือกส่วนภูมิภาค  
- รหัส สก/สภ 010   
- รหัสสํานัก/กอง 00๔๕ 

เลือกตรวจทีละรายการ 
-  ตรวจรับสุทธิติดลบ กดพิมพ์ 
-  ตรวจรายการไมมีบัญชีเงินฝาก กดพิมพ์ 
-  ตรวจยอดเงิน จํานวนคน ที่เบิก แต่ละประเภท กดพิมพ์ 
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การประมวลผลสรปุยอดงบประมาณ 
 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย ให ้สรปุยอดงบประมาณเพื่อนาํยอดสรุปวางเบกิ ที ่

 

 
 
 

1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004  
2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 
๓ สก./สภ. 010  
๔. สก./กอง ๐๐๔๕ 
๕ คลิกเลือก ตกลง 
๖.ระบบจะแจ้งให้ยืนยันว่าต้องการประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี 
  หน่วยประมวลผลย่อยหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม OK 
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การส่งมอบข้อมูล ต้องส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกําหนด   
      สามารถสง่มอบข้อมูลได้ที่ เมนู 
      การประมวลผลรายเดอืน > ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา>ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา 
หน่วยประมวลผลย่อย > สง่มอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน หห้น่วยงานตน้สังกดั 

 
 
ขั้นตอน การส่งมอบข้อมูลวางเบิกที่ต้นสังกัด 
1) เลือก ปุ่ม พ.ศ. และเดือน 
2) ระบุสังกัดหน่วยประมวลผลย่อย รหัสกระทรวง 20  กรม 004  คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค สก./สภ. 010  
สก./กอง  
3) คลิกปุ่ม คน้หา 
4) เลือกสถานการณ์ทํางานเป็น นําส่งข้อมูล 
5) คลิกปุ่ม ตกลง 
 
               เมื่อส่งมอบข้อมูลให ้สพฐ.เรียบร้อยแล้ว จดัพิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่าย เสนอผู้อํานวยการ

   อนุมัติ และจัดเก็บไว้พร้อมรับการตรวจสอบ 
จากหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ เมนู 

๑. รายงาน > รายงานการสรุปการเบิกจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย > รายงาน         
การตรวจสอบการคํานวณ > สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 

๒. รายงาน > รายงานการสรุปการเบิกจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย > รายงาน         
การตรวจสอบการคํานวณ > สรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี        
หน่วยประมวลผลย่อย 

 
 

*************************** 
 
 
 
 

๐๐๔๕

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
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๑. ตรวจสอบว่ามีรายการเรียกคืนและนําส่งเงินในลักษณะเงินสดหรือไม่ ถา้มีให้บันทึกรายการท่ี
เมนู การประมวลผลรายเดือน > เบกิเกนิสง่คืน > รายการเบกิเกนิสง่คนื ในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม เมื่อบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนจากรายงานเบิกเกินส่งคืน ที่ เมนู 
รายงาน > รายงานการตรวจสอบ > เงนิเบกิเกนิส่งคนื 

๒. เมื่อบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบจ่ายตรงฯ เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ.จะปรับปรุง
รายได้สะสม ภาษีสะสม และปรับปรุง กบข./กสจ.สะสมในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจําในภาพรวม 

๓. จัดพิมพ์รายกงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข./กสจ.ออกมาตรวจสอบ หากไม่ถูกต้องให้
บันทึกแก้ไขในระบบจ่ายตรงฯ แล้วแจ้ง สพฐ.ทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

๔. พิมพ์หรือนําข้อมูลออก ใบรบัรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (๕๐ทวิ) ส่งใหข้้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา นําไปประกอบการย่ืนเสียภาษีต่อไป 
 

 
 

1. กระทรวง 20 
2. กรม ๐๐๔ 
3. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 
4. สก./สภ. 010
5. สก./กอง  
6. ส่วน คลิก คน้หา โรงเรียน / ฝ่าย (กลุ่มงาน) 
7. คลิก พิมพล์ายมือชื่อ 
8. คลิก ค้นหารายช่ือที่ต้องการ 
9. คลิกเลือก หนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
10. คลิก พิมพ ์

 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ขั้นตอนการทาํงานสิน้ปภีาษีในระบบการเบกิจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจํา 

๐๐๔๕
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(ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 
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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 
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“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 
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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 
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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 
 
 






































































