เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำตามโครงการจ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคาร
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงๆ) พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่ายเงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงิน เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลัง ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน เดือ น/ค่าจ้าง
ประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงๆ)
และวิธ ีป ฏิบ ัต ิเกี่ยวกับ การอายัด เงนเดือ น ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บานาญ ตามคำพิพ ากษาของศาล เพื่อให้
ส่วนราชการถือปฏิบ ัติ ประกอบกับ ได้ม ีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัต ิก องทุน เงิน ให้ก ู้ย ืม เพื่อ การศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้บุคคล คณะบุคคล หรือ นิต ิบ ุค คลทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ผู้จ ่ายเงิน ได้พ ิง ประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรมหน้าที่หักเงินได้พิงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเปีนพนักงานหรือลูกจ้าง
ของผู้จ ่า ยเงิน ได้พ ิง ประเมิน ดัง กล่า วเพื่อ ชำระเงิน กู้ย ืม คืน ตามจำนวนทกองทุน แจ้ง ให้ท ราบ โดยให้น ำส่ง
กรมสรรพากร จึง ทำให้ห ลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่ายเงิน เดอน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงิน เข้าบัญ ชีเงิน ฝาก
ธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ดังกล่าวมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมเรื้องการหัก
เงินตามพระราชบัญญัติดั้งกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์บิจจุบัน นั้น
กระทรวงการคลัง พิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การเกี่ย วกับ การเบิก จ่า ย
เงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงิน เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูก จ้างประจำโดยตรง
รองรับ การหัก เงิน ตามพระราชบัญ ญัต ิก องทุน เงิน ให้ก ู้ย ืม เพื่อ การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้อ ง
กับ สภาวการณ์บ ิจ จุบ ัน จึง เห็น ควรัย กเลิก หลกเกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงๆ) และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอายัด เงิน เดือ น ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บานาญ ตามคำพิพ ากษาของศาล ตามหนังสือที่อ ้างถึง ๑ - ๒
และกำหนดหลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำตามโครงการจ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีเงิน ฝๅกธนาคาร
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงๆ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยหลัก เกณฑ์น ีใ ห้ม ีผ ลใช้บ ัง คับ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สำหรับ กรณีก ารหัก เงิน
เพื่อ ชำระเงิน กู้ย ืม คืน กองทุน เงิน ให้ก ู้ย ืม เพื่อ การศึก ษาของข้า ราชการและลูก จ้า งฺป ระจำให้ก รมบัญ ชีก ลาง
เป็นหน่วยงานนั้าร่องใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป แต่ส่วนราชการอื่น ๆ กรมบัญชีกลางจะแจ้ง
ให้ทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤ?(ฏ พารา-พัน:ธกุ'ล)
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กรมบัญชีกลาง
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๕๒
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราขการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง
(โครงการจ่ายตรงๆ) พ.ค. ๒£๖๑
ตามที่ก ระทรวงการคลัง ได้ก ำหนดหลัก เกณ ฑ ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำ
ตามโครงการจ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของข้าราซการ/ลูก จ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ)
เพื่อ ให้ก ารเบิก จ่า ยเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำ ของข้า ราชการและลูก จ้า งประจำ ตามโครงการจ่า ยเงิน
เข ้า บ ัญ ช ีเ งิน ฝ าก ธ น าค ารข อ งข ้า ราช ก าร/ล ูก จ ้า งป ระ จำ เป ็น ไป ด้ว ยความ ถูก ต้อ ง เรีย น ร้อ ย
และมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ดังนี้
๑ . เงิน ที่กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนตามโครงการจ่ายตรงๆ ในแต่ล ะเดือ นมีดังนี้
๑.๑ งบบุค ลากร ได้แก่ เงิน เดือ น ค่าจ้างประจำ เงิน ประจำตำแหน่ง เงิน เพื่ม พิเศษ
ซึ่งจ่ายควบเงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำ ยกเว้น เงิน เพิ่ม พิเศษสำหรับ ข้า ราชการซึ่ง มีต ำแหน่ง หน้า ที่ป ระจำอยู่
ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
๑ . ๒ งบดำเนิน งาน ได้แ ก่ เงิน ตอบแทนพิเ ศษข้า ราขการและลูก จ้า งประจำ ผู้ใ ต้,รับ
เงิน เดือ นหรือ ค่า จ้า งถึง ขั้น สูง ของอัน ดับ หรือ ตำแหน่ง (เต็ม ขั้น ) หรือ เงิน อื่น ใดที่ส ่ว นราชการประสงค์
จะเบิกจ่ายผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
๑.๓ งบกลาง ได้แก่ เงิน สมทบและเงิน ขดเชยในกรณีท ี่ข ้า ราชการ/ลูก จ้า งประจำ
เป็นสมาชิก กบช./กสจ. หรือเงินอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้หักและส่วนราชการประสงค์จะเบิกจ่ายผ่านระบบ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
๒. เงิน ที่ห ัก จากเงิน เดือน/ค่าจ้างประจำ ก่อนโอนเข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำประกอบด้วยเงิน ๒ ประเภท คือ
๒.๑ เงินที่มีกฎหมายกำหนดให้หักจากเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ได้แก่
- ภาษีเงินไต้บุคคลธรรมดา
- เงินสะสม กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นสมาชิก กบข./กสจ.
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- เงินอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด ตามความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง
๒.๒ เงิน ที่ไ ม่ม ีก ฎหมายกำหนดให้ห ัก จากเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำ ของข้า ราชการ
และลูกจ้างประจำ ส่วนราชการผู้เบิกจะหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ของข้าราชการหรือ ลูก จ้างประจำที่เบิก
จากคลังไว้เพื่อการใดๆ มีได้ เว้น แต่จ ะมีห นังสือ ยิน ยอมจากข้าราชการหรือ ลูก จ้างประจำผู้ถ ูก หัก เงิน เดือ น/
ค่าจ้างประจำ และเพื่อชำระเงิน ให้แก่ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ และค่าสวัส ดิก ารต่าง ๆ หรือ ชำระตามข้อ ผูก พัน
กับทางราชการเท่านั้น
ให้ก รมบัญ ชีก ลางใช้บ ัญ ชีถ ือ จ่ายเงิน เดือ นของส่วนราชการที่ก รมบัญ ชีก ลางอนุม ัต ิแ ล้ว
เป็น ฐานข้อ มูล การเบิก จ่ายเงิน เดือ น/ค่า จ้างประจำ ซึ่ง กรมบัญ ชีก ลางจะดำเนิน การตามโครงการจ่ายตรง
ในเดือนแรกของการเริ่มโครงการๆ
๔. ก ารเบ ิก เงิน เด ือ น /ค ่า จ้า งป ระ จำ เข ้า บ ัญ ช ีเ งิน ฝ าก ธ น าค าร ข อ งข ้า ราช ก าร
และลูกจ้างประจำ ให้ดำเนินการดังนี้
๔.๑ การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ในเดืคนแรกซคงการเริ่มโครงการฯให้ส่วนราชการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ บันทึกข้อมู6
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่ละรายในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมบัญชีกลางต^มร..สะเอ!ยดน
๓ .

-๒ -

๔.๑.๑เล ข ท ี่บ ัญ ช ีเ ง ิน ฝ าก ธ น าค าร ป ร ะ เภ ท อ อ ม ท ร ัพ ย ์ข อ ง ข ้า ร าช ก าร
และลูกจ้างประจำ

๔.๑.๒ เลขประจำตัวประขาซน
๔.๑.๓ รายละเอีย ดรายการแสดงการลดหย่อ นภาษี (ตามเอกสารแนบ) พร้อมที่อยู่
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
๔.๑ . ๔บันทึกรายการที่ขอเบิกและหักหนี้
๔.๑.๔ประมวลผลเพื่อ ออกรายงาน พร้อ มทั้ง ตรวจสอบความถูก ต้อ งและส่ง
รายละเอีย ดการขอเบิก เงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำในแต่ล ะเดือ นถึง กรมบัญ ชีก ลางภายในวัน ที่ ๑๔ ของเดือน
ซึ่งประกอบด้วย
- หนังสือนำส่งรายละเอียดขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำประจำเดือน...........
- รายละเอีย ดการแจ้งรายการขอเบิก เงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำ และเงินอื่น ๆ
ประจำเดือน............พ.ศ............
๔.๒ หนี้ที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางหักตามข้อ ๔.๑.๔ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
๔.๒.๑ในกรณีที่เป็นหนี้ที่ต้องชำระให้แก,ทางราชการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะต้อ ง
แจ้ง ห น ี้ใ ห ้ก รม บ ัญ ช ีก ล างดำเน ิน การห ัก จาก เงิน เดือ น /ค่า จ้า งป ระจำ และเม ื่อ กรม บ ัญ ชีก ลาง
โอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการแล้วให้ส่วนราชการนำเงินดังกล่าวส่งคืนคลัง
๔.๒.๒กรณีจ ำนวนหนี้เกิน วงเงิน ที่ข ้า ราชการหรือ ลูก จ้า งประจำ มีสิทธิได้รับ
กรมบัญชีกลางจะไม่หักหนี้ให้ แต่จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำรายนั้น
เต็มจำนวนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
๔.๒.๓เมื่อ หัก หนี้ข องข้าราชการและลูก จ้างประจำแล้ว จะต้อ งมีย อดเงิน คงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากของผู้นั้นเพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
๔.๓ การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ในเดือนต่อไป
๔.๓.๑ให้ส ่ว นราชการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับ ผิด ชอบในการออกคำสั่งบัน ทึก
ข้อ มูล การเปลี่ย นแปลงที่ม ีผ ลกระทบและ1ไ ม่ม ีผ ลกระทบกับ การเบิก จ่า ยเงิน เดือ น /ค่า จ้า งประจำ
ในคอมพิวเตอร์ เซ่น คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนระดับ / ขั้นยศ การปรับวุฒิ การเลื่อนขั้น เงิน เดือน/
ค่า จ้างประจำ การลาออกจากราชการ ถึง แก่ก รรม ตลอดจนการลงโทษทางวิน ัย เซ่น ตัด เงิน เดือ น
ลดขั้น เงิน เดือ นปลดออกไล่อ อก ฯลๆโดยบัน ทึก ผ่านระบบงานบัญ ชีถ ือ จ่ายของกรมบัญ ชีก ลางและให้ล ่ง
สำเนาคำสั่งดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
๔.๓.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับ ผิด ชอบในการเบิก เงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำ ทำการบัน ทึก
รายการเบิกและหักหนี้ พร้อมทั้งประมวลผลเพื่อออกรายงานเซ่นเดียวกับข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๔
๔.๔ การจ่า ยเงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นๆ ล่วงลํ้าในทุก กรณี ให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดใหม่เบิกเงินดังกล่าวขดใช้คืน และแจ้งให้ส่วนราชการเดิมทราบ
๔.๔ การจ่ายเงิน เดือน/ค่าจ้างประจำ และเงินอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เกินสิทธิทุกกรณี ให้ส่วนราชการเรียกเงินส่วนที่เกินดังกล่าวคืนแล้วนำเงินส่งคืนคลังตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
๔.๖ ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายได้รวมพิงประเมินทั้งปี (รายได้ต')มื่
ราาษี
ณ ที่จ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ออกใบรับรอ/ภลั
Vฑน
ภงด. ๑ ก (พิเศษ) ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์เพื่อ ส่ง 'ให้ก รมสรรพากรและข้า ร'
ในสังกัดต่อไป
กรณี...
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๔.๗ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราขการและลูกจ้างประจำ
ให้ส ่ว นราชการบัน ทึก การเปลี่ย นแปลงในคอมพิว เตอร์โ ดยผ่า นระบบการจ่า ยเงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำ
ของกรมบัญ ชีก ลางและตรวจสอบความถูก ต้อ ง พร้อ มแจ้ง กรมบัญ ชีก ลางภายในวัน ที่ ๑๔ ของเดือ นที่ม ี
การบันทึกการเปลี่ยนแปลง
๔. เมื่อ กรมบัญ ชีก ลางไต้ร ับ แจ้ง รายละเอีย ดการขอเบิก เงิน เดือ น/ค่า จ้า งประจำจาก
ส่วนราชการตามข้อ ๔.๑ . ๔ แล้ว กรมบัญ ชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและดำเนินการ
โอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ตามแต่กรณี ดังนี้
- เงินเดือน/ค่าจ้างประจำสุทธิ
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ
- เงินสะสม เงินสมทบ เงินขดเชย
เข้าบัญชี กบข./กสจ.
เข้าบัญชีรายได้แผ่นดินของกรมสรรพากร
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เข้าบัญชีเงินฝากของกรมสรรพากร
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- รายการหนี้
เข้าบัญชีส่วนราชการ
ทั้งนี้ การโอนเงินดังกล่าวให้แยกเป็น ใบโอนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำสุทธิ ใบโอนเงินภาษี
ใบโอนเงิน กบข./กสจ. ใบโอนเงิน กยศ. ใบโอนหนี้สิน รายการละ ๒ ขุด โดยส่งสำเนาใบโอนที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
ให้ส่วนราชการ จำนวน ๑ ขุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีต่อไป
๖. ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน กรมบัญ ชีกลางจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบเพื่อแกไข
ให้ถูกต้อง และส่งกลับถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน
๗. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งข้อมูลเงินเดือน/ค่าจ้างประจำสุทธิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย
เงิน กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๘. กรมบัญชีกลางนำส่งใบแนบใบโอนแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย (แบบ ๔๑๑๓)
ให้กรมสรรพากรเป็นรายเดือน
๙. กรณีท ี่ศาลพิพ ากษาหรือ มีค ำสั่งบังคับ คดีให้อ ายัด เงิน เดือ น และค่าจ้างประจำ หรือเงิน
อื่นใดที่อยู่ในความรับผิดแห่งคดี เพื่อ จะขำระค่าอุป การะเลี้ยงดู หรือค่าเลี้ยงชีพ ในคดีเยาวชนและครอบครัว
ปตดิงน
๙.๑ ให้ส่วนราชการที่ใช้อำนาจในการอายัดเงินแจ้งส่วนราชการผู้เบิกทราบ
๙.๒ ส่ว นราชการผู้เบิก ยืน ยัน ข้อ มูล การบังคับ คดีในระบบจ่ายตรงเงิน เดือ นและค่าจ้าง
ประจำ ทั้งนี้ วิธีการยืนยันข้อมูลให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๙.๓ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินด้วยจำนวนสุทธิหลังหักภาษี/กบข./กสจ./กยศ. แล้วทั้งจำนวน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกรณี
ในกรณีท ี่ห ลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเงิน เดือ น/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงิน เข้าบัญ ชีเงิน ฝาก

