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เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจายเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศในระบบ GFMIS
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี
สิ่งที่สงมาดวย ขั้นตอนการเบิกจายเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ ในระบบ GFMIS
ดวยปรากฏวาสวนราชการที่ไดรับอนุญาตใหเบิกเงินทดรองราชการโครงการเงินกู
จากตางประเทศ ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเบิกเงินดังกลาวในระบบ GFMIS ซึ่งทําให
การบันทึกรายการตางๆในระบบเกิดขอผิดพลาด นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเบิกจายเงินทดรอง
ราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศในระบบ GFMIS จึงขอเรียนสรุปดังนี้
1. การขอเบิ ก เงิ น ทดรองราชการดั ง กล า วให เ บิ ก ตามสั ด ส ว นควบคู กั บ เงิ น
งบประมาณสมทบทุกครั้ง
2. ใหบันทึกภาษีหัก ณ ที่จายแยกตามสัดสวนเงินที่ขอเบิก การเบิกจายเงินใหกับ
เจ า หนี้ ห รื อ ผู มี สิ ท ธิ ใ ห ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนปกติ คื อ จ า ยตรงผู ข าย หรื อ จ า ยผ า นส ว นราชการ
เพื่อนําเงินไปจายชําระตอ
3. การนํ า เงิน เหลือจา ยในสว นที่เ ป น เงิ น งบประมาณสงคื นคลัง ใหดํา เนินการตาม
ขั้นตอนปกติ สําหรับในส วนที่ เปนเงิ นทดรองราชการโครงการเงิ นกูใ หบัน ทึก ขอมูลการนํ าสงเงิน
ผานเครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น
4. ใหสวนราชการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายตามจํานวนเงินที่ปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงินที่ไดจากเจาหนี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางขอสงขั้นตอนเกี่ยวกับการเบิกจายเงินดังกลาว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยเพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย
อนึ่ง ทานสามารถเปดดูหนังสือนี้ไดที่เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
ขอแสดงความนับถือ
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เงินทดลองเงินกู20.5.48

สิ่งที่สงมาดวย
ขั้นตอนการเบิกจายเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว206 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2548
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู จากตางประเทศ คือจํานวนเงินทดรอง
ราชการที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพื่อนําไปใชจายตามโครงการเงินกูตางประเทศที่กําหนดใหทดรองจาย
ไปกอนแลวจึงเบิกเงินกูมาชดใชคืนภายหลัง โดยทั่วไปโครงการเงิน กูตา งประเทศจะกํา หนดใหมีก าร
ใชจายเงินงบประมาณสบทบ ดังนั้น การบันทึกรายการตางๆในระบบ GFMIS สวนราชการจะตอง
บันทึกรายการในระบบงานที่เกี่ยวของ 2 รายการ คือ เงินทดรองราชการโครงการเงินกูจากตางประเทศและ
เงินงบประมาณที่สมทบซึ่งทุกครั้งที่ขอเบิกตองคํานวณสัดสวนในการขอเบิกเงินเสมอ
1. การจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง กรณีบันทึกผานโดยผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน
ME21N ผูขาย/โรงงานที่จัดหาที่ทราบ หรือกรณีบันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชใบสั่งซื้อสั่งจาง
(แบบ บส 01) โดยจะตองบันทึกบรรทัดรายการที่เกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ แหลงเงิน ศูนยตนทุน กิจกรรม
บัญชียอย และเจาของบัญชียอย 2 บรรทัดรายการ คือ
1.1 กรณีใชเงินทดรองราชการโครงการเงินกูจากตางประเทศ
- รหัสงบประมาณ ใหระบุรหัสงบประมาณของคาใชจายที่เกี่ยวของ จํานวน 16 หลัก
โดยหลักที่ 6 ใหระบุเปนเลข 9 ซึ่งหมายถึงเงินทดรองราชการโครงการเงินกู กรณีใชเงินทดรองราชการ
โครงการเงินกูที่ใชเงินงบประมาณปกอนสมทบ ใหระบุตัวเลขจํานวน 10 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน ใหระบุ XX28000 ( XX คือ 2 หลักหลังของปงบประมาณ)
- รหัสศูนยตนทุน ใหระบุรหัสศูนยตนทุนของหนวยงานที่ใชเงินทดรองราชการโครงการเงินกู
- รหัสกิจกรรม ใหระบุ PXXXX ( X คือรหัสจังหวัดที่ขอเบิกเงิน)
- รหัสบัญชียอย ใหระบุรหัสบัญชียอยเงินทดรองราชการโครงการเงินกูตางประเทศ
ที่เปนของรหัสจํานวน 7 หลัก คือ ADV0909
- รหัสเจาของบัญชียอย ใหระบุรหัสเจาของบัญชียอยทีข่ อเบิกและใชเงินทดรองราชการ
โครงการเงินกูต างประเทศจํานวน10หลัก
1.2 กรณีใชเงินงบประมาณสมทบ
- รหัสงบประมาณ ใหระบุรหัสงบประมาณที่จะตองเบิกงบประมาณสบทบเปนคาใชจาย
จํานวน16 หลัก
- รหัสแหลงของเงิน ใหระบุรหัสแหลงของเงินที่จะตองเบิกงบประมาณสมทบเปน
คาใชจายจํานวน7หลัก
- รหัสศูนยตนทุน ใหระบุรหัสศูนยตนทุนที่จะตองเบิกงบประมาณสบทบ
- รหัสกิจกรรมหลัก ใหระบุรหัสกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของ

-2- รหัสบัญชียอย ไมตองระบุ
- รหัสเจาของบัญชียอย ไมตองระบุ
2 การขอเบิกเงินทดรองราชการโครงการเงินกูจากตางประเทศ
2.1 กรณีผานระบบจัดซื้อจัดจางและจายตรงเจาหนี้
บันทึกผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน ZMIRO_KT ขอเบิกเงินทดรอง
โครงการเงินกู นอกงบในTR1- จายตรง (WITH PO) โดยอา งเลขที่ใ บสั่งซื้อ สั่ง จา งจากระบบและ
ระบุวิธีก ารชําระเงินเปนเลข 6 ซึ่งหมายถึงการชําระเงินตรงโดยใชเงินทดรองราชการโครงการเงินกู
ตางประเทศ
บันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชใบขอเบิกเงินที่ตองอางใบสั่งซื้อฯ (แบบ ขบ01)
ประเภทรายการขอเบิกใหระบุ “ ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกู”
2.2 กรณีไมผานระบบจัดซื้อจัดจางและจายตรงผูขาย
บันทึกผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน ZFB60_KT ขอเบิกเงินทดรอง
โครงการเงินกูนอกงบใน TR1-จายตรง (W/O PO) ระบุวิธีการชําระเงินเปนเลข 6 ซึ่งหมายถึงการชําระ
เงิน ตรงโดยใช เ งิน ทดรองราชการโครงการเงิ น กู จ ากต า งประเทศ ระบุ เ ลขที่ เงิ นทดรองราชการ
โครงการเงินกูจากตางประเทศ จํานวน 12 หลัก (หลักที่ 1-4 คือ รหัสหนวยงาน หลักที่ 5-8 คือ ป ค.ศ. หลักที่
9-10 คือเดือน หลักที่11-12 คือการใหลําดับที่) และระบุรหัสที่เกี่ยวของเชนเดียวกับขอ 1.1
บันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
(แบบ ขบ07) ประเภทรายการขอเบิกใหระบุ “รายการขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกูจากตางประเทศ”
และรายละเอียดงบประมาณใหระบุ “ ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกูจากตางประเทศ”
2.3 กรณีไมผานระบบจัดซื้อจัดจางและขอเบิกเงินเขาบัญชีของหนวยงาน
บันทึกผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน ZFB60_KU ขอเบิกเงินทดรอง
โครงการเงินกูนอกงบในTR1 –จายผานสวนราชการ ระบุวิธีการชําระเงินเปนเลข 7 ซึ่งหมายถึง
การชําระเงินผานสวนราชการโดยใชเงินทดรองราชการโครงการเงินกูจากตางประเทศ และระบุรหัสที่เกี่ยวของ
เชนเดียวกับขอ 1.1
บันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
(แบบ ขบ07) ประเภทรายการขอเบิกใหระบุ “รายการขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกูจากตางประเทศ”
และรายละเอียดงบประมาณใหระบุ “ ขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกูจากตางประเทศ”
3. การขอเบิกเงินงบประมาณสบทบเงินทดรองราชการโครงการเงินกูจากตางประเทศ
ใหบันทึกรายการขอเบิกตามขั้นตอนปกติและการขอเบิกเงินงบประมาณสมทบเงินทดรอง
ราชการโครงการเงินกูจากตางประเทศจะตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับการเบิก
สมทบเงินกู

-33.1 กรณีผานระบบจัดซื้อจัดจางและจายตรงเจาหนี้
บันทึกผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน ZMIRO_KA ขอเบิกเงินใน
งปม.-จายตรงผูขายผานPO
กรณีบันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชใบขอเบิกเงินที่ตองอางอิงใบสั่งซื้อฯ (แบบ ขบ 01)
3.2 กรณีไมผานระบบจัดซื้อจัดจางและจายตรงผูขาย
บันทึกผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน ZFB60_KC ขอเบิกในงบ-จายตรงผูขาย(1.ข)
กรณีบันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
(แบบ ขบ 02) ระบุประเภทรายการขอเบิกเพื่อจายผูขาย/คูสัญญา
3.3 กรณีไมผานระบบจัดซื้อจัดจางและขอเบิกเงินเขาบัญชีของหนวยงาน
บันทึกผานเครื่อง Terminal GFMIS ใหใชคําสั่งงาน ZFB60_KE ขอเบิกในงบ-จาย
ผานสวนราชการ (2.ข)
บันทึกผานระบบ Excel Loaderใหใชใหใชใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อฯ
(แบบ ขบ 02) ระบุประเภทรายการขอเบิกเพื่อชดใชใบสําคัญ
4. กรณีขอเบิกเงินเขาบัญชีของหนวยงาน
4.1 เมื่อไดจายเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิใหบันทึกรายการจายเงินในระบบ กรณีบันทึก
ผานโดยผานเครื่อง Terminal GFMIS ใช คําสั่งงาน ZF-53-PM การจายชําระเงินโดยสวนราชการ หรือ
บันทึกผานระบบ Excel Loader ใหใชแบบรายการบันทึกการจายชําระเงิน (แบบ ขจ01)
4.2 กรณีมีเงินเหลือจาย
4.2.1 กรณีเงินงบประมาณ ใหนําเงินสงคืนคลังประเภทเบิกเกินสงคืน โดยใชคําสั่งงาน ดังนี้
- ZGL_JE 4 โดยชองการอางอิงใหระบุเลขจํานวน 16 หลัก ประกอบดวย
หลักที่ 1-4 คือ ปค.ศ. หลักที่5-14 คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลักที่ 15-16 คือ บรรทัดรายการที่จะสงเงิน
คืนประเภทเบิกเกินสงคืน
- ZRP_R6 โดยชองการอางอิงใหระบุเลขจํานวน 16 หลักประกอบดวยหลักที่
1-4 คือ ปค.ศ. หลักที่5-14 คือ เลขที่เอกสารที่ไดจาก ZGL_JE 3 หลักที่ 15-16 คือ บรรทัดรายการที่เปนเงินสด
- ZGL_JE3 โดยชองการอางอิงใหระบุเลขจํานวน 16 หลัก
ประกอบดวยหลักที่ 1-4 คือ ปค.ศ. หลักที่5-14 คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลักที่ 15-16 คือ บรรทัด
รายการที่จะสงเงินคืนประเภทเบิกเกินสงคืน
- F.13 จับคูลางรายการบัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง
- แจงเลขที่เอกสารจากคําสั่งงาน ZGL_JE3 ใหกรมบัญชีกลางเพื่อผานรายการ

5.2.2 กรณีเงินทดรองราชการโครงการเงินกู ใหนํ าสงตามขั้นตอนปกติและบันทึก
ขอมูลการนําสงเงินผานเครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น
- ZGL_JE 4 คําสั่งงาน โดยชองการอางอิงใหระบุเลขจํานวน 16 หลัก
ประกอบดวยหลักที่ 1-4 คือ ปค.ศ. หลักที่5-14 คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลักที่ 15-16 คือ บรรทัด
รายการที่จะสงเงินคืนประเภทเบิกเกินสงคืน
- ZRP_R7 โดยชองการอางอิงใหระบุเลขจํานวน 16 หลัก
ประกอบดวยหลักที่ 1-4 คือ ปค.ศ. หลักที่5-14 คือ เลขที่เอกสารที่ไดจาก ZGL_JE 3 หลักที่ 15-16 คือ
บรรทัดรายการที่เปนเงินสด ระบุแหลงของเงิน XX28000 ( XX คือ 2 หลักหลังของปงบประมาณ)
- ZGL_JE3 โดยชองการอางอิงใหระบุเลขจํานวน 16 หลัก
ประกอบดวยหลักที่ 1-4 คือ ปค.ศ. หลักที่5-14 คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลักที่ 15-16 คือ บรรทัด
รายการที่จะสงเงินคืนประเภทเบิกเกินสงคืน
- F.13 จับคูลางรายการบัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง
- แจงเลขที่เอกสารจากคําสั่งงาน ZGL_JE3 ใหกรมบัญชีกลางเพื่อผานรายการ

