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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ เป นการสมควรปรั บปรุงระเบี ยบเกี่ยวกั บการเบิ กจ ายเงินเดื อน เงิ นป บํ าเหน็ จบํ านาญ
เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจายเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และ
การเบิกจายเงินตามโครงการจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรายบุคคลโดยตรง (โครงการจายตรง)
รวมทั้งเพื่อใหการเบิกจายเงินดังกลาวมีความคลองตัว และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหก แหงพระราชบั ญญัติระเบียบขาราชการการเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎี กาการจ ายเงินเดือน เงิ นป บําเหน็จบํ านาญ และเงิ นอื่ น
ในลั กษณะเดี ยวกั น พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ แห งพระราชกฤษฎี กาว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธี การ
การจาย เงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
และขอ ๓๕ แหงระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงการคลังออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นเดื อน เงิ น ป
บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว า ด วยการเบิ กและการจ ายเงิ น เดื อน เงิ น ป และเงิ น อื่ น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๓
(๒) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการจ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง
ขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการเบิ กจ ายเงิ น ประจํ าตํ าแหน งของข าราชการและ
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน
“เงิ นป ” หมายความว า เงิ นป พระบรมวงศานุ วงศ และให หมายความรวมถึ ง เงิ นเบี้ ยหวั ด
ของพนักงานฝายใน
“บําเหน็จบํานาญ” หมายความวา บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม
“เงิ นประจํ าตํ าแหน ง” หมายความว า เงิ นประจํ าตํ าแหน งตามกฎหมายว าด วยเงิ นเดื อนและ
เงิ น ประจํ าตํ าแหน ง และให หมายความรวมถึ ง เงิ นประจํ าตํ าแหน งผู สํ าเร็ จราชการแทนพระองค
ประธานองคมนตรีหรือองคมนตรี เงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ และ
เงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“เงินเพิ่ม” หมายความวา เงินเพิ่มสําหรับขาราชการตามที่กฎหมายกําหนด
“เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน” หมายความวา เงินอื่นที่กําหนดจายในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
เงินป บําเหน็จบํานาญ 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” หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม สํ านักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรั ฐ
ซึ่งเปนเจาของงบประมาณ
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“ส วนราชการผู เบิ ก” หมายความว า ส วนราชการซึ่ งเบิ กเงิ นจากกรมบั ญชี กลาง สํ านั กงาน
คลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ
“สํานั กเบิกเงิ นเดือน” หมายความวา กรมบั ญชีกลาง สํ านั กงานคลั งจังหวั ด หรือสํานักงาน
คลังจังหวัด ณ อําเภอ
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหหมายความรวมถึ ง
บุคคลอื่นซึ่ งไดรั บเงิ นเดือนจากเงินงบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นที่จายในลั กษณะ
เงินเดือน
“ผูเบิก” หมายความวา ผูเบิกตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
ขอ ๖ การเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๗ ให ส วนราชการผู เบิ กมี หน าที่ ควบคุ ม ตรวจสอบและรั บผิ ดชอบการเบิ กจ ายเงิ น
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ ในกรณี ท่ี ส ว นราชการใดไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ ใดข อ หนึ่ ง ของระเบี ย บนี้
ใหหัวหนาสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การเบิกเงิน
ขอ ๙ การเบิกเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่น
ในลั กษณะเดี ยวกั นให เบิ กได ตามระบบการบริ หารการเงิ นการคลั งภาครั ฐด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส
(Government Fiscal Management Information System) เรียกโดยยอวา “ระบบ GFMIS”
ขอ ๑๐ การเบิกเงินตามขอ ๙ ซึ่งเปนเงินคางเบิกขามป ใหปฏิบัติตามวิธีการเบิกเงินคาใชจาย
คางเบิกขามป โดยไมตองมีหนังสือรับรองเงินเหลือจาย
กรณี ที่ ตองเบิกเงิ นตามวรรคหนึ่ งตามคํ าสั่งที่ มี ผลย อนหลั งไปในปงบประมาณที่ ล วงมาแล ว
ใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่มคี ําสั่ง โดยไมถือเปนเงินคางเบิกขามป
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เงินเดือนสูงขึ้นในระหวางเดือน
ใหเบิกเงินเดือนเพิ่มได โดยเบิกเงินเดือนตําแหนงใหมหักสงใชเงินเดือนตําแหนงเดิม
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ขอ ๑๒ ให ส วนราชการผู เบิ กหั กภาษี เงิ นได ณ ที่ จ าย ตามอั ตราและวิ ธี การที่ กํ าหนดไว
ในประมวลรัษฎากรสงเปนเงินรายไดแผนดิน
ใหสวนราชการตรวจสอบรายไดพึงประเมินรวมทั้งป (รายไดตามปภาษี) และการหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย ของผูรับเงิน เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวใหออกใบรับรองภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย สงใหผูรับเงิน
ในสังกัดและออกรายงาน ภงด. ๑ ก (พิเศษ) สงใหกรมสรรพากร
ขอ ๑๓ เงิ นที่ ขอเบิ กซึ่ งได หั กภาษี เงิ น ได ณ ที่ จ ายแล ว หากมี กรณี จะต องนํ าส งคื นคลั ง
เมื่อจะเบิกเงินรายนี้ใหมไมตองหักภาษีเงินไดอีก ทั้งนี้ ไมวาการเบิกและการนําเงินคืนคลังจะกระทําภายใน
ปงบประมาณเดียวกันหรือไมก็ตาม
กรณีที่สวนราชการไดเบิกเงินงบประมาณใหแกผูรับเงินเกินสิทธิที่ไดรับ และไดหักเงินบางสวน
เปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไวแลว ใหสวนราชการเบิกคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนที่เกินสงใช
เงินงบประมาณดวย
ขอ ๑๔ การเบิกเงินประจํ าตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่ นในลักษณะเดียวกันประจําเดือนใด
ใหเบิกพรอมกับการเบิกเงินเดือน
ขอ ๑๕ กรณี ข าราชการโอนหรื อย าย และเปลี่ ยนสํ านั กเบิ กเงิ น เดื อน หรื อการตั ดโอน
อัตราเงินเดือนที่วางไปตั้งจายทางสํานักเบิกเงินเดือนใหม ใหสวนราชการผูเบิกเดิมจัดทําหนังสือรับรอง
การจายเงินครั้งสุดทายหรือหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน แลวแตกรณี จํานวนสองฉบับ สงให
สวนราชการผูเบิกใหมจํานวนหนึ่งฉบับ เก็บไวที่สวนราชการผูเบิกเดิมจํานวนหนึ่งฉบับ และใหงดเบิกเงิน
สําหรับขาราชการผูนั้น
สําหรับการเบิกเงินตามโครงการจายตรง ใหสวนราชการผูเบิกเดิมจัดทําหนังสือรับรอง การจายเงิน
ครั้งสุดทายเฉพาะกรณีโอนขาราชการ
กรณี ที่ มี การเบิ กเงิ นล วงล้ํ าจากสํ านั กเบิ กเงิ น เดื อน ให ระบุ ในหนั งสื อรั บรองการจ ายเงิ น
ครั้งสุดทายวา 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) กรณีมีเครื่อง GFMIS Terminal ใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลการขอเบิกเงินและบันทึกคําขอ
ให เบิ กเงิ นสมทบ เงิ นชดเชย และการหั กเงิ น สะสม โดยใช ระบบ GFMIS และให ผู เบิ กตรวจสอบ
ความถูกตอง กอนสงคําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด
ณ อําเภอ แลวแตกรณี ภายในวันที่สิบหาของเดือน
(๒) กรณีไมมีเครื่อง GFMIS Terminal ใหเจาหนาที่บันทึกรายการขอเบิกเงินลงในแบบรายการ
ขอเบิกเงินงบประมาณผานโปรแกรม Excel Loader และใหผูเบิกตรวจสอบความถูกตอง กอนนําขอมูล
เขาสูระบบ GFMIS โดยผานเครื่อง GFMIS Terminal ของกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงาน
คลังจังหวัด ณ อําเภอ หรือหนวยงานอื่นที่มีเครื่อง GFMIS Terminal แลวแตกรณี ภายในวันที่สิบห า
ของเดือน
ขอ ๑๗ ให กรมบั ญชี กลาง สํ านั กงานคลั งจั งหวั ด หรื อสํ านั กงานคลั งจั งหวั ด ณ อํ าเภอ
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
บํ าเหน็ จบํ านาญปกติ พร อมหลั กฐานเพิ่ มเติ ม ตามที่ ระบุ ใ นใบแนบหนั งสื อสั่ งจ าย (ถ ามี ) ไปยั ง
กรมบัญชีกลางตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๙ การเบิกเงินในเดือนตอไป ใหสวนราชการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในระบบฐานข อ มู ล บุ ค ลากร
ของกรมบัญชีกลาง
(๒) บันทึกรายการขอเบิกและหักหนี้
(๓) ประมวลผลขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง
ขอ ๒๐ ในแตละเดือนใหสวนราชการผูเบิกสงคําขอเบิกเงินพรอมรายละเอียดการขอเบิกเงิน
ไปยังกรมบัญชีกลางตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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 การจายเงินเดื อนของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีใหจ ายตั้งแต
วันที่เขารับหนาที่ สวนขาราชการการเมืองอื่นใหจายตั้งแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแตไมกอน
วันที่ระบุไวในคําสั่ง ทั้งนี้ ใหจายตามสวนของจํานวนวันในเดือนนั้น
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ขอ ๒๓ ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ให จ ายเงิ น เดื อ นถึ ง วั น ก อ นวั น ที่
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ไดรับแตงตั้งขึ้นใหมเขารับหนาที่
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองที่ไดรับแตงตั้งหรือพนจากตําแหนงในระหวางเดือน หรือไดรับ
เงินเดือนไมเต็มเดือนโดยประการอื่น ใหจายเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มตามสวนของจํานวนวันที่ไดรับ
เงินเดือนในเดือนนั้น
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองผูใดดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งตําแหนง
ใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงที่มีอัตราเงินเดือนสูงเพียงตําแหนงเดียว
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองถึงแกความตาย ใหจายเงินชวยพิเศษเปนจํานวนสามเทาของอัตรา
เงินเดือนที่ไดรับอยูจริงเมื่อถึงแกความตาย ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ขอ ๒๗ ข าราชการการเมื องไม ได ปฏิ บั ติ ราชการโดยประการใดก็ ตาม สิ ทธิ ในการได รั บ
เงิ นเดื อน เงิ นประจํ าตํ าแหน ง หรื อเงิ นเพิ่ ม ให เป น ไปตามกฎหมายว าด วยการจ ายเงิ นเดื อน เงิ น ป
บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม
ขอ ๒๘ ขาราชการสังกัดสวนราชการใด รวมทั้งสวนราชการที่เปนสํานักงานในตางประเทศ
ใหไดรับเงินเดือนทางสวนราชการนั้น ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ขาราชการจะขอรับเงินเดือนทางสวนราชการ
ผูเบิกอื่นก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๒๙ การจายเงินลวงล้ําในทุกกรณี ใหสวนราชการเจาสังกัดใหมเบิกเงินดังกลาวชดใชคืน
และแจงใหสวนราชการเดิมทราบ
ขอ ๓๐ การจ า ยเงิ น มิ ใ ห ส ว นราชการผู เ บิ ก หั ก เงิ น ไว เ พื่ อ การใด ๆ เว น แต จ ะมี
หนังสือยินยอมจากขาราชการ หรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ เพื่อชําระเงินใหแกสหกรณที่จัดตั้งโดย
สวนราชการ และค าสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบี ยบวาดวยการจัดสวั สดิ การภายในสวนราชการ หรื อ
ชําระตามขอผูกพันกับทางราชการเทานั้น
สวนราชการและขาราชการในสั งกัดหรือผูมี สิทธิ รับบําเหน็จบํานาญ จะตกลงกันโดยทํ าเป น
หนังสือใหความยินยอมในการจัดลําดับการหักเงินเพื่อชําระเงินตามวรรคหนึ่งก็ได ทั้งนี้ จะตองจัดลําดับ
การชําระเงินใหแกทางราชการไวในลําดับตน
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หนังสือใหความยินยอมให หักเงินและจั ดลําดับการหั กเงิน ใหมี ผลผูกพั นตลอดไปจนกวาจะ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น
ขอ ๓๑ การจ ายเงินให แกผู รับเงิ นเกิ นสิทธิ ใหสวนราชการเรียกเงินส วนที่ เกินดั งกล าวคื น
แลวนํ าสงคื นคลังตามระเบี ยบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และระเบี ยบวาดวยการเก็บรักษาเงิ นและ
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ
ขอ ๓๒ การจายเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหจายพรอมกับ
เงินเดือน
สวนที่ ๑
การจายเงินโดยใชระบบ GFMIS
ขอ ๓๓ เมื่อกรมบัญชีกลางไดรับแจงรายละเอียดการเบิกเงินจากสวนราชการผานระบบ GFMIS
แลว ใหกรมบั ญชีกลางดําเนิ นการตรวจสอบรายการขอเบิ ก และอนุ มัติคํ าขอเบิ กเงินของส วนราชการ
เพื่อจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ และโอนเงินเขาบัญชีตาง ๆ แลวแตกรณี
ใหกรมบัญชีกลางสั่งจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
เขาบัญชีของสวนราชการกอนวันจายเงินเดือนสองวันทําการ
ขอ ๓๔ การจายเงินตามขอ ๓๓ วรรคสอง โดยนําเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับเงิน
แตละราย ใหสวนราชการผูเบิกแจงรายชื่อผูรับเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก และจํานวนเงินที่จะโอนเขาบัญชี
เงิ นฝากของผู รั บเงิ นในแบบหลั กฐานการโอนเงิ นเข าบั ญชี ของธนาคาร พร อมทั้งออกเช็ คสั่ งจ ายเงิ น
ใหธนาคารเปนจํานวนเทากับยอดรวมที่จะใหธนาคารเครดิตบัญชีของผูรับเงิน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ไดมีการ
สั่งจายเงินเขาบัญชีของสวนราชการแลว แตอยางชากอนวันจายเงินเดือนหนึ่งวันทําการ
เมื่อธนาคารไดรับเช็คและรายละเอียดตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูมีอํานาจของธนาคารลงนามรับรอง
วาไดรับเงินไวเพื่อเครดิตบัญชีเงินฝากผูรับเงินในวันจายเงิน
ใหสวนราชการผูเบิกจัดทํารายละเอียดตามแบบหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของธนาคารที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง จํานวนสามฉบับ โดยสวนราชการเก็บไวจํานวนหนึ่งฉบับ สงใหธนาคาร จํานวนสองฉบับ
และใหธนาคารสงฉบับที่ลงนามรับรองการเครดิตบัญชีเงินฝากคืนใหสวนราชการผูเบิกเพื่อใชเปนหลักฐาน
ในการจายตอไป
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ขอ ๓๕ การจายเงินเปนเช็คใหแกผูรับเงินในเดือนใด ใหสวนราชการผูเบิกออกเช็คสั่งจายเงิน
ใหแกผูรับเงินแตละรายเทากับจํานวนที่จะตองจายในเดือนนั้นในวันจายเงิน
ขอ ๓๖ การจายเงินใหผูรับเงินเปนเงินสด ใหสวนราชการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสวนราชการ เพื่อจายใหผูรับเงินในวันจายเงิน และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อในหลักฐานการจายเงิน
สวนที่ ๒
การจายเงินตามโครงการจายตรง
ขอ ๓๗ เมื่ อ กรมบั ญ ชี ก ลางได รั บ แจ ง รายละเอี ย ดการเบิ ก เงิ น จากส ว นราชการแล ว
ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับเงินและ
บัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ (ถามี) โดยแจงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินใหสวนราชการใชเปนหลักฐาน
เมื่อกรมบัญชี กลางไดโอนเงินเขาบั ญชีเงิ นฝากธนาคารของสวนราชการแลว ให สวนราชการ
นําเงินดังกลาวไปชําระหนี้หรือสงคืนคลังแลวแตกรณี ตอไป
ขอ ๓๘ ใหกรมบัญชี กลางจัดส งขอมูลการจายเงินของผูรับเงิ นใหธนาคาร และจัดสงขอมู ล
เงิ นสะสม เงิ นสมทบ เงิ นชดเชยของข าราชการ ให กองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญข าราชการตามแบบที่
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

