
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการเงินและบัญซี ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร o  ๒๒๔๑ ๔๑๓๔
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เรือง ขอจ้รมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
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ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การส่งคืนเงินท่ีได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ และการเปลี่ยนแปลง 
บัญชีเงินฝากธนาคาร ง ิน 7 [ว ่^

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง
ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ท่ี กงบ.๑๖๑๖/๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๔๔๘ ซ้อม 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงาน 
ราชการ และการเปลี่ยนแปลงบัญชีเง ินฝากธนาคาร เพ ื่อไห้ลอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติไว้แล้ว น้ัน เนื่องจากมีบางสำนัก กอง ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่กำหนดไว้ ทาให้มีผลกระทบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทน 
พนักงานราชการ ประกอบกับการตรวจสอบการนำเงินที่ได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับส่งคืนกระทรวงการคลัง 
ไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงการคลังกำหนด กองการเงินและบัญชี จึงขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ดำเนินการดังกล่าว ดังน้ี

๑. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ถึงแก่ความตายในระหว่างเดือน 
ลาออก ขาดราชการ ลาเกินสิทธิ หรีอกรณีอื่น  ๆ ที่ทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไม่มี 
สิทธิได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน ขอให้สำนัก กอง เร่งดำเนินการแจ้งให้กองการเงินและบัญชี 
ทราบโดยทันที เพื่อให้การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน 
ราชการถูกต้อง เนื่องจากหากแจ้งล่าจ้าจะทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราขการ ผู้น้ัน ได้รับ 
เงินเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ ทำให้หน่วยงานต้องติดตามเรียกเงินคืบในส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับเพื่อส่งคืน 
กระทรวงการคลัง ซึ่งกองการเงินและบัญชีต้องดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคืนเงิน 
สมทบส่วนที่ส่งเกิน และให้สำนัก กอง ส ่งแบบแจ้งวับลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน 
ราขการ ท่ีไมใต้รับเงินเดือน (ชป.®๒๓) ทุกเดือนภายในวันที่ ๑๔ ของเดือนถัดไป

๒. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ 
ให้สำนัก กอง ติดตามเรียกเงินคืนในส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับและให้นำเงินดังกล่าวส่งคืนให้ถูกต้อง ครบล้วน 
ทั้งจำนวนเงินบาทและสตางค์ (ห้ามปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม) ส่งให้กองการเงินและบัญชี ภายใน ๑๔ วัน 
นับจากวันที่ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการผู้นั้นไต้รับเงินส่วนที่เกินกว่าสิทธิอันพึงไต้รับ 
หากหน่วยงานส่งคืนเงินไม่ถูกต้อง กองการเงินและบัญชีต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่มาของเงินส่วนเกิน 
เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดืน ซึ่งต้องเพื่มขั้นตอนในการดำเนินการในระบบ GFMIS สำหรับรายการดังกล่าว 
ส่วนกรณีจำนวนเงินที่ฃาดํไปต้องดำเนินการติดตามเพื่อัให้หน่วยง'"เบส่งเ,งิบเ'พื่มเ.ติม ทังนิ สำนัก กอง 
(ส่วนกลาง) และสำนัก โครงการ (ส่วนภูมิภาค) สามารถดำเนินการนำเงินที่ไต้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงไต้รับ 
ส่งคืนให้กองการเงินและบัญชี โดยดำเนินการผ่านช่องทาง ดังนี้

๒.๑ ชำระด้วย...
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le.® ชำระด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC ที่ฝ่ายรับจ่ายเงิน ส่วนการเงิน กองการเงินและบัญชี 
๒.๒ ชำระด้วย QR Code ผ่านเคร่ือง EDC ที่ฝ่ายรับจ่ายเงิน ส่วนการเงิน กองการเงินและบัญชี 
๒.๓ ชำระด้วยใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (Company Code ะ 720753) โดย 

ขอรับได้ที่ฝ่ายรับจ่ายเงิน หรือสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
-http://krom cholrid.go.th  หัวข้อ ใบแจ้งชำระเงิน (pay-in) เบิกเกินส่งคน 
-หรือ QR Code

๒.๔ ชำระผ่าน Smart phone ท่ี App Krungthai Next ด้วย QR Code หรือ Barcode

1099400016119172 BUDGETREFUND 0

ทั้งนี้ เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ตามข้อ ๒.๓ และ ข้อ ๒.๔ แล้ว ขอให้หน่วยงาน 
ส ่งสำเนารายละเอ ียดการชำระเง ิน หรือหนังสิอแจ้งให้ส่งเงินที่ได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ ให้ส่วน 
ควบคุมเง ินเด ือนและค ่าจ ้าง กองการเงินและบัญชีโดยทันที เพ ี่อตรวจสอบ ทางโทรสาร หมายเลข 
๐ ๒๖๖๙ ๐๙๘๐

๓. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง 
บัญชีเงินฝากธนาคาร ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก กอง รวบรวมแบบการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก 
ธนาคาร (เอกสารแนบ ๑) และจัดทำแบบสรุปการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราขการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด (เอกสารแนบ ๒) พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารท ี่เป ีดใหม ่พร ้อมร ับรองสำเนาถ ูกต ้อง จำนวน ๒ ชุด ส ่งให ้กองการเง ินและบ ัญช ีภายใบ 
วันท่ี ๒๐ ของเดือน เพี่อดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในเดีอนสัดไป 
ทั้งนี้ห้ามมีให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ บัดบัญชีเงินฝ่ากธนาคารเดิม-จพท่า-จะUJDJ3

http://kromcholrid.go.th
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ดังใf น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่ต้อง 
ดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหาผู้รับผิดชอบ จึง,ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ 
ท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบ้ตตามแนวหางดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้สำนัก กอง ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น 
ที่ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

(นายไพฑูรย์ ไขยภูมีสกุล)
ผู้อำนวยการกองพัสดุ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
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(เอกสารแนบ 1)

แบบการขอเปล่ียนแปลงบัญชีเงินฝากรนาคาร

เรียน หัวหน้าฝ่ายบรีหารทั่วไป สำนัก /  กอง /  โครงการ

ข้าพเจ้า นาย /  นาง /  นางสาว .................................................................................  ข้าราชการ /  ลูกจ้างประจำ /  พนักงานราชการ
ตำแหน่ง.......................................  ตำแหน่งเลขที.่................... ส ังก ัด..............................................................
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ ดังบี้

เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิม เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่
ขื่อธนาคาร /  สาขา เลขท่ีบัญชี ขื่อธนาคาร /  สาขา เลขท่ีบัญชี

จ็งเรียนมาเท่ีอโปรดตำเน้นการต่อไป

ชีอ - สๆล (. 
ตำแหน่ง .....

)



แบบสรุปการขอเปลียนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร
(เอกสารแนบ 2)

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียบ ผงจ.งบ. สำเนา ผกง.งบ.

ขอส่งรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารของ o  ข้าราชการ Q  ลูกจ้างประจำ I Iพนักงานราจการ ส ังก ัดสำน ัก/กอง/โครงการ  
ป ระจำเด ีอน .................................................พ.ศ.................................จำน วน ............................................ ราย ข้งได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องแล้ว ดังนี้

เลขทบัตรประชาชน ข้อ - นามสๆล ดำแทน่ง บัญชีธนาคารเดิม บัญชีธนาคารใหม่ หมายเหตุ
ข้อธนาคาร สาชาธนาคาร เลขทีบัญชี ข้อธนาคาร สาขาธนาคาร เลขทีบัญชี

จ้งเรียบมาเพอโปรดดำเนินการต่อไป

ดำแทน'ง
(. )

พมายเทพ : ได้แนบเอกสารลำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ืเปีดใหม่พร้อมรับรองสำเนามาพร้อมน้ีแล้ว


