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เมษายน ๒๔๖๓

เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่ายเงิน จากคลัง ตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา เยีย วยา และพีน ฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแกไขปัญหา เยีย วยา และพีนฟู
เศรษฐกิจ และสัง คม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส
โคโรบา ๒๐๑๙
๒. แบบใบแจ้งการโอนกลับเงินเบิกแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแกไขปัญหา เยียวยา และพีนฟู
เศรษฐกิจ และสัง คม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการดำเนิน การตามแผนงานหรือ โครงการภายใต้
พระราชกำหนดให้อ ำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา เยีย วยา และพีน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คม
ที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๓
ข้อ ๗ กำหนดให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญฃีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทำระบบบัญชี ระบบ
การเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และข้อ ๒๑ กำหนดให้
การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใฃ้จ่ายของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น
กระทรวงการคลังพจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน จากคลังสำหรับ โครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยีย วยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบีตสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๑ .๑ ให้ใ ช้บ ัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ซื่อ บัญ ชี “ เงิน กู้ต ามพระราขกำหนดกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญ หา <วว\/10-๑๙” รหัสบัญชี ๐๐๙๙๘ สำหรับ ฝากเงิน กู้แ ละใช้จ่ายตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไข
ปัญ หา เยีย วยา และฟิน ฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑.๒ อนุญ าตให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการเบิก เงิน จากบัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง
ตามข้อ ๑.๑ เพื่อ นำไปใช้จ่ายตามโครงการที่ไ ด้รับ อนุม ัต ิจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือในกรณีที่มีการขอโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือการใช้เงินสำรองจ่ายซึ่งได้รับอนุมีต๊จากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
๑.๓ บริห ารจัด การเงิน ในบัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๑.๑ ให้เพีย งพอกับ
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
๑.๔ เมื่อโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว
หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก ให้นำเงินที่เหลือในบัญชีส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒ และปัดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑.๑
๒ .

...

-๒๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
๒.๑ ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการ เปิด บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารไว้ก ับ ธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชีขื่อบัญชี “ขื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-®๙)” เพื่อรับเงินที่ฃอเบิก
จากบัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๑.๑ และให้ส ่ง ข้อ มูล ขื่อ และเลขที่บ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจัดทำ
ข้อมูลหลักผู้ขาย
๒.๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อแกไขปัญหา เยียวยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือในกรณีที่มีการขอโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือการใข้เงินสำรองจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
และสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินกู้ให้แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการดังนี้
๒.๒.๑ หลักการเบิกเงิน
(๑) โครงการที่มีการจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
แล้วแต่กรณี
(๒) โครงการที่มีรายการค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทน ให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้นกำหนด หรือปฏิบัติตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
กำหนด แล้วแต่กรณี
(๓) ให้เบิก เงิน จากบัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๑.๑ ได้เมื่อหนี้
ถึงกำหนดชำระหรือใกล้จะถึงกำหนดชำระ และตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ภายในวงเงิน ที่ส ำนัก งบประมาณ
จัดสรรให้
(๔) การเบิกเงิน ให้ดำเนินการในระบบ GFMIS โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๔๖๒
๒.๒.๒ การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒ หรือปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี
๒.๒.๓ เมื่อได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการไดํไม่ว่ากรณีใด ๆ
หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้ส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑.๑
๒.๒.๔ วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบัญชี ให้ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด
๒.๒.๔ ให้ผ ู้ต รวจสอบภายในของหน่ว ยงานตรวจสอบความถูก ต้อ งของการ
ใช้จ ่า ยเงิน สำหรับ โครงการเพื่อ แกิใ ขปัญ หา เยีย วยา และพื่น ฟูเศรษฐกิจ และสัง คม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทาง ระเบียบ หรือข้อบังคับของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี
๒.๓ การเบิก จ่ายเงิน แทนกัน สำหรับ โครงการเงิน กู้เพื่อ แก็ไ ขปัญ หา เยีย วยา และฟินฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ปฏิบัติ

๒
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๒.๓.๑ ให้ห ัว หน้า หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการและหัว หน้า หน่ว ยงานผู้เบิก แทน
ลงลายมือซื่อในแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญ หา เยีย วยา และพื่นฟู
เศรษฐกิจ และสัง คม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เซื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อตกลงยินยอมการเบิกจ่ายเงินแทนกัน จำนวน ๓ ชุด โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และหน่วยงานผู้เบิกแทนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหน่วยงานละ ๑ ชุด และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งให้
กรมบัญชีกลาง ๑ ชุด เพื่อดำเนินการโอนเงินในระบบ GFMIS
๒.๓.๒ การขอเบิก เงิน จากคลัง เมื่อ หน่ว ยงาน ผูเ้ บิก แทนได้รับ รหัส เงิน กูเ้ บิกแทน
และเลขที่เอกสารจัด สรรงบเบิก แทนจากกรมบัญ ชีก ลางในระบบ GFMIS แล้ว ให้ด ำเนิน การตามข้อ ๒.๑
และข้อ ๒.๒ เสมือนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทน
๒.๓.๓ ให้หน่วยงานผู้เบิกแทนเก็บรักษาเอกสารในการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย
ไว้ที่หน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
๒.๓.๔ ให้ห น่ว ยงานผู้เบิก แทนรายงานการไข้จ ่า ยเงิน ที่เบิก แทนให้ห น่ว ยงาน
เจ้าของโครงการทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒.๓.๔ ในกรณีที่ไม่ประสงคให้เบิกเงินแทนกัน หรือมีเงินคงเหลือจากการเบิกแทนกัน
ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการและหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแทนลงลายมือซื่อในแบบใบแจ้งการโอนกลับ
เงินเบิกแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญหา เยีย วยา และฟ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อตกลงยินยอมการโอนกลับ
เงิน เบิก แทนกัน จำนวน ๓ ชุด โดยให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการและหน่ว ยงานผู้เบิก แทนเก็บ รัก ษาไว้
เป็นหลักฐานหน่วยงาบละ ๑ ชุด และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งให้กรมบัญชีกลาง ๑ ชุด เพื่อดำเนิน การ
โอนเงินในระบบ GFMIS
๓. กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
ให้ผ่านรายการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการขอเบิกในระบบ GFMIS และโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑.๑ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการขอเบิกเงินจากคลัง
๔. กรณีที่มืบิญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย และในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กรมบั~ญชี- กลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๔๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๔๐

(นายจักรกฤศฎิ พาราพันธกล)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้าQลุ,iมภารกิจค้านรายจ่ายและหนี้สิน

^งที่ส่งมาด้วย ๑

แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญหา เยียวยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สำหรับหน่วยงาน
ที่

..........(๑)..................

ถึง

.........(๒)....................

เลขที่เอกสารเบิกแทน

(๓)

รหัสหน่วยงาน (๔ หลัก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.............(๔)....................

รหัสจังหวัด (๔ หลัก)
หน่วยงานผ้เบิก แทน............................(๕)........................

รหัสหน่วยงาน (๔ หลัก)
รหัสจังหวัด (๔ หลัก)

รายละเอียดของเงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขป็ญหา เยียวยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๖)
ซื่อโครงการ

ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน

จำนวนเงิน

(๗)

รหัสงบประมาณ (๑๖ หลัก) แหล่งของเงิน

ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ผู้เบิกแทน

ซื่อ

ซื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

(๘)

สำหรับกรมบัญชีกลาง
รหัสเงินกู้เบิกแทน (๑๖ หลัก)

(๙)

เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน

(๑๐)

คำอธิบายวิธีการกรอกรายการ
แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญหา เยียวยา และพื่นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เมื่อ หน่ว ยงานเจ้าของโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และพื่น ฟูเศรษฐกิจ และสัง คม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถดำเนินโครงการเองได้
และจะเปลี่ย นแปลงการดำเนิน การโดยมอบหมายให้ห น่ว ยงานอื่น เข้า มาดำเนิน การและเบิก เงิน กู้แ ทน
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญหา เยียวยา
และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ส่งให้ห น่วยงานผู้เบิกแทนลงลายมือซื่อ เพื่อ ยิน ยอมที่จ ะดำเนิน การเบิก จ่ายเงิน ตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ข
บิญ,หา เยีย วยา และฟินฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ แทน หลังจากนั้น ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการส่ง แบบใบแจ้ง การเบิก จ่า ยเงิน แทนกัน ฯ
มายังกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อดำเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป

ส่าหริบหน่วยงาน

(๑) “ที”่

(๒) “ถึง”
(๓) “เลขที่เอกสารเบิกแทน”
(๔) “หน่วยงานเจ้าของโครงการ”

(๔) “หน่วยงานผู้เบิกแทน”

(๖) “ซื่อโครงการ”

(๗) “ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ”

ให้ระบุเลขที่หนังสือของหน่วยงานเจ้าของโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
บิญหา เยีย วยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ให้ระบุซื่อหน่วยงานที่ให้เบิกเงินแทน
ให้ระบุเลขที่เอกสารเบิก แทนกัน ที่ไ ด้จ ากการสร้างข้อ มูล หลัก
รายการเบิกแทนในระบบ GFMIS
ให้ระบุซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญหา เยียวยา
และฟินฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมระบุ
รหัสหน่วยงาน ๔ หลัก และรหัสจังหวัด ๔ หลัก
ให้ระบุซ ื่อ หน่วยงานผู้เบิก แทนโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไขบิญ หา
เยีย วยา และฟ้น ฟูเ ศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พร้อมระบุรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก และรหัสจังหวัด ๔ หลัก
ให้ร ะบุซ ื่อ โครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และฟิน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่จะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น
ดำเนินการเบิกแทน พร้อมระบุจำนวนเงิน รหัสงบประมาณ ๑๖ หลัก
และรหัสแหล่งของเงิน ๗ หลัก
ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการเงินกูเพื่อแก้ไขบิญหา เยียวยา
และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ก า ร

...

-๒-

(๘) “ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิกแทน”

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือผู้ที่'ได้'รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือซื่อ ตำแหน่ง และวันที่
ให้ห ัว หน้า หน่ว ยงานผู้เ บิก แทน หรือ ผู้ท ี่,ไ ด้ร ับ มอบหมาย
เป็นผู้ลงลายมือซื่อ ตำแหน่ง และวันที่

สำหรับกรมบัญชีกลาง
(๙) “รหัสเงินกู้เบิกแทน (๑๖ หลัก)”
(๑๐) “เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน”

ให้ร ะบุร หัส เงิน กู้ (รหัส งบประมาณ ๑๖ หลัก) ที่เกิด จากการ
โอนเงินในระบบ GFMIS
ให้ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน ๘ หลัก ที่เกิด จากการโอนย้ายงบ
ในระบบ GFMIS

สิง ที่ส ่ง มาด้ว ย ๒

แบบใบแจ้งการโอนกลับเงินเบิกแทนกันสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขบิญหา เยียวยา และพื่นฟูเศรษฐกิจ
และลังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สำหรับหน่วยงาน
ที่

........ (๑)..................

ถึง

.........(๒)....................

เลขที่เอกสารเบิกแทน

(๓)

รหัสหน่วยงาน (๔ หลัก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.............(๔)....................

รหัสจังหวัด (๔ หลัก)
หน่วยงานผ้เบิก แทน............................(๔)........................

รหัสหน่วยงาน (๔ หลัก)
รหัสจังหวัด (๔ หลัก)

รายละเอียดของเงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปีญหา เยียวยา และพื่นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๖)
ซื่อโครงการ

ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
ซื่อ
ตำแหน่ง
วับที่

จำนวนเงิน

(๗)

รหัสงบประมาณ (๑๖ หลัก)

ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิกแทน

(๘)

ซื่อ
ตำแหน่ง
วันที่

สำหรับกรมบัญชีกลาง
รหัสเงินกู้เบิกแทน (๑๖ หลัก)
เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน

แหล่งของเงิน

(๙)
(๑๐)

คำอธิบายวิธีการกรอกรายการ
แบบใบแจ้งการโอนกลับเงินเบิกแทนกันสำหรับโครงการเงินคู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื่นฟู
เศรษฐกิจและลังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐©๙
เมื่อ หน่ว ยงานเจ้าของโครงการเงิน คู้เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และฟิน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิกแทน
ขอโอนเงิน เบิก แทนกัน ตามโครงการเงิน คู้เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และฟ้น ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลับคืน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัด ทำแบบใบแจ้ง การโอนกลับ เงิน เบิก แทบกัน สำหรับ โครงการเงิน คู้เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และฟินฟู
เศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
ส่ง ให้ห น่ว ยงานผู้เบิก แทนลงลายมือ ขื่อ เพื่อ ยิน ยอมที,จะโอนเงิน เบิก แทนกัน กลับ คืน หลัง จากนั้น
ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการส่ง แบบใบแจ้ง การโอนกลับ เงิน เบิก แทนกัน ฯ ให้กรมบัญชีกลาง (กองบริหาร
การรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อดำเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป

ส่าหรับหน่วยงาน
(๑) “ ท ี่”

(๒) “ถึง”
(๓) “เลขที่เอกสารเบิกแทน”
(๔) “หน่วยงานเจ้าของโครงการ”

(๔) “หน่วยงานผู้เบิกแทน”

(๖) “ขื่อโครงการ”

(๗) “ลายมือขื่อหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ”

ให้ระบุเลขที่หนังสือของหน่วยงานเจ้าของโครงการเงินคู้เพื่อแก้ไข
บิญหา เยีย วยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ให้ระบุขื่อหน่วยงานที่ให้เบิกเงินแทน
ให้ร ะบุเลขที่เอกสารเบิก แทนกัน ที่ไ ด้จ ากการสร้างข้อ มูล หลัก
รายการเบิกแทนในระบบ GFMIS
ให้ระบุขื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเงินคู้เพื่อแก้ไขปึญหา เยียวยา
และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ พร้อ มระบุ
รหัสหน่วยงาน ๔ หลัก และรหัสจังหวัด ๔ หลัก
ให้ร ะบุข ื่อ หน่วยงานผู้เบิก แทนโครงการเงิน คู้เพื่อ แก้ไขปีญ หา
เยีย วยา และพื่น ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
พร้อมระบุรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก และรหัสจังหวัด ๔ หลัก
ให้ร ะบุข ื่อ โครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา เยีย วยา และพื่นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มอบหมายให้หน่วยงานอื่น
ดำเนินการเบิกแทน พร้อมระบุจำนวนเงิน รหัสงบประมาณ ๑๖ หลัก
และรหัสแหล่งของเงิน ๗ หลัก
ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ก า ร

...

-๒-

(๘) “ลายมือซื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิกแทน”

การระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือผู้ที่'ได้'รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือซื่อ ตำแหน่ง และวันที่
ให้ห ัว หน้า หน่ว ยงานผู้เบิก แทน หรือผู้ที่'ได้,ร ับ มอบหมาย
เป็นผู้ลงลายมือซื่อ ตำแหน่ง และวันที่

สำหรับกรมบัญชีกลาง
(๙) “รหัสเงินกู้เบิกแทน (๑๖ หลัก)”
(๑๐) “เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน”

ให้ร ะบุร หัส เงิน กู้ (รหัส งบประมาณ ๑๖ หลัก ) ที่เ กิด จากการ
โอนเงินในระบบ GFMIS
ให้ร ะบุเลขที่เอกสาร จำนวน ๘ หลัก ที่เกิด จากการโอนย้า ยงบ
ในระบบ GFMIS

