กรมบัญ ชีก ลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
เมษายน ๒๔๖๔
เรื่อ ง แน วป ฏ ิบ ัต ิท างบ ัญ ชีใ น การเบ ิก จ่า ยเงิน จากค ลัง ให ้ก ับ องค ์ก รภ าคป ระข าชน ตาม โค รงการเงิน กู้
เพื่อ แก้ไ ขปีญ หา เยีย วยา และพื้เนฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัด กระทรวง อธิบดี อธิก ารบดี ผู้อ ำนวยการ เลขาธิก าร ผู้บ ัญ ชาการ
อ้างถึง หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มีน าคม ๒๔๖๔
สิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย แนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีใ นการเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้
เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และพิน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ เล่ม
ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง กระทรวงการคลัง ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ไห้ก ับ
องค์ก รภาคประซาซบตามโครงการเงิน กู้เ พื่อ แก้ใ ฃบิญ หา เยีย ว ยา และพิน ฟูเ ศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ โดยในส่ว นการบัญ ชีซ องหน่ว ยงาน
เจ้าซองโครงการให้ป ฏิบ ัต ิต ามที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนด นั้น
กรมบัญ ชีก ลางพ ิจ ารณ าแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อ ให ้ก ารปฏิบ ัต ิง านด้า นบัญ ชีข องห น่ว ยงาน
เจ้า ของโครงการเป็น ไปในแนวทางเดีย วกัน และสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก ร
ภาคประซาขนตามโครงการเงิน กู้ท ี่ก ระทรวงการคลัง กำหนด จึง ได้ก ำหนดแนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีใ นการเบิก จ่า ย
เงิน จากคลังให้ก ับ องค์กรภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไขบิญ หา เยีย วยา และฟิน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คม
ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒ ๐ ๑๙ รายล ะเอ ีย ด ป ราก ฏ
ตามสิ่งที่ส ่งมาด้วย
จ ึง เร ีย น ม าเพ ื่อ โ ป ร ด ท ร าบ แ ล ะ แ จ ้ง เจ ้า ห น ้า ท ี่ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ งท ร าบ แ ล ะ ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต ่อ ไ ป
ทั้งนี้ สามารถดาวน้โ หลดแนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีด ้งกล่าวได้ท ี่เว็บ ไซต์ก รมบัญ ชีก ลาง ผผผ.(ะฐ(±5๐.ปา
ขอแสดงความนับ ถือ

(นายประภาศ คงเอีย ด)
อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลาง
กองบัญ ชีภ าครัฐ
กลุ่ม งานระบบบัญ ชีภ าครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑
/
ก ร ม ม ้ญ ^ '& า V

แนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีในการเบิก จ่ายเงิน จากคลัง
ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไขบิญ หา เยีย วยา
และพื่น ฟูเศรษฐกิจและลังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดซองโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กองบ ัญ ชีภ าครัฐ
กลุ่ม งาน ระบ บ บ ัญ ชีภ าครัฐ

สารบัญ

หน้า
ความเป็น มา
๑
การบัญ ชี
๒
การตรวจสอบทางบัญ ชี
๑๑
ภาคผนวก
- หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้
เพื่อ แก้ไขบิญ หา เยีย วยา และพื่น ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดซองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕๕ ลงวันที่

แนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีในการเบิกจ่ายเงิน จากคลังให้กับ องค์กรภาคประซาซน
ตามโครงการเงิน กู้เพื่อแก้ไขปึญ หา เยีย วยา และพื่นฟูเศรษฐกิจและลังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากลถานการณ์การระบาดซองโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ความเป็น มา
ตามท ี่ค ณ ะรัฐ มน ตรีไ ด้ม ีม ติเ มื่อ วัน ท ี่ ๑ ๖ มิถ ุน ายน ๒๕๖๓ เห ็น ขอบ ผลการพ ิจ ารณ า
ของคณะกรรมการกลั่น กรองการใช้จ ่า ยเงิน กู้ ในคราวประขุม ครั้ง ที่ ๕/ ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๓ มอบหมาย
ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดซอบในการประสานกับองค์กรภาคประซาซน เพื่อ พิจ ารณา
ข้อเสนอโครงการจากภาคประซาซนและประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวช้องเพื่อเสนอโครงการซององค์กรภาคประซาซน
ผ่านหน่ว ยงานของรัฐ ที่เหมาะสมตามขั้น ตอนที่ก ำหนดไวในระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการดำเนิน การ
ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราซกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกํไฃปึญหา เยีย วยา และพินฟู
เศรษฐกิจและลังคมที,ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อรันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่น กรอง
การใช้จ ่ายเงิน กู้ ในคราวประขุมครั้งที่ ๑๕/ ๒๕๖๓ โดยในส่วนที่เกี่ยวช้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู้)
ให้ก ับ หน่ว ยงานรัฐ ที่เ กี่ย วช้อ งกับ ข้อ เสนอโครงการองค์ก รภาคประขาซนจากเงิน กู้ต ามพระราซกำหนดฯ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าซองโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โดยให้ม ีก ารเบิก จ่า ยในลัก ษณะซองงบเงิน อุด หนุน ต่อ มาคณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติเมื่อ รัน ที่ ๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓
เรื่อ ง ผลการพ ิจ ารณ าของคณ ะกรรม การกลั่น กรองการใช้จ ่า ยเงิน กู้ ในคราวประขุม ครั้ง ที่ ๓0 / ๒๕๖๓
โดยส่ว นที่เกี่ย วช้อ งกับ แนวทางการจัด สรรงบประมาณ (เงิน กู้) ให้ก ับ หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการที่เ กี่ย วช้อ ง
กับ ข้อ เสนอโครงการองค์ก รภาคประซาซนได้ล งมติว ่า ในการกำหนดระเบียบหรือ แนวปฏิบ ัต ิในการใช้จ ่ายเงิน กู้
ตามพระราซกำหนดๆ ขององค์ก รภาคประซาซน เพื่อ ให้ท ุก หน่ว ยงานใช้เป็น มาตรฐานเดีย วกับ ตามขั้น ตอน
ซองกฎหมายที่เกี่ย วช้อ ง
กระทรวงการคลัง จึง ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาขน
ตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขบีญ หา เยีย วยา และพิน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ โดยมีส าระสำคัญ ที่เกี่ย วช้อ งกับ การบัญ ชี ดังนี้
๑. ให้ห น่ว ยงานเจ้า ซองโครงการดำเนิน การขอเบิก เงิน จากคลัง เช้า บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคาร
ที่ห น่ว ยงานเจ้า ซองโครงการเปิด ไว้ก ับ ธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาซน) ประเภทกระแสรายรัน ซื่อ บัญ ชี
“ ซื่อ หน่ว ยงาน (เงิน กู้ ฒ \710-๑๙ ให ้ก ับ องค์ก รภาคประซาซน )” เพ ื่อ รับ เงิน ท ี่ฃ อเบ ิก จากบ ัญ ชีเ งิน ฝาก
กระทรวงการคลัง ซองสำนัก งานบริห ารหนี้ส าธารณะ ซื่อ บัญ ชี “ เงิน กู้ต ามพระราขกำหนดกู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขบีญ หา
0ว'VI0--๑๙” รห ัส บ ัญ ชี 0 0 9 9 8 และให ้จ ่า ยเงิน โดยโอน ผ่า น ระบ บ ฅ"8 0๐ เๅว๐โล1:6 อก(เท6 เช ้า บ ัญ ช ี
เงิน ฝากธนาคารขององค์ก รภาคประซาซน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0 ๔0 ๒.๒/ว ๕๕ ลงรันที
๑๕ มีน าคม ๒๕๖๔

- เอ การบัญ ชี
แนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีใ นการเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้
เพื่อ แก้ไขบิญ หา เยีย วยา และฟินฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเขึ้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำหนดขึ้น เพื่อ ไห้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการสามารถปฏิบ ัต ิงานด้านบัญ ชีเป็น ไปในแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้
ที่ก ระทรวงการคลัง กำหนด และระบบ 61=^15 ในบิจ จุบ ัน
การเบิก จ่า ยเงิน ให้ร ับ รู้ร ายการค่า ไซ้จ ่า ยที,เกิด ขึ้น ตามโครงการดัง กล่า วในชื่อ บัญ ชี “ค่าใช้จ ่าย
ซ ่ว ยเห ล ือ ตาม ม าตรก ารข องรัฐ ” รห ัส บ ัญ ชีแ ยกป ระเภท 5107010113 และระบ ุร ห ัส บ ัญ ชีย ่อ ย ^3xxxx
ให้ส อดคล้องและเหมาะสมกับแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุม้ต โดยมีร ายละเอีย ดรหัส บัญ ชีย ่อ ยตามตาราง ดังนี้

ตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประ๓ทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัส บัญ ชี5107010113
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ลำดับ
แผนงานหรือโครงการ
๑. แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรม
การพัฒ นาที่สามารถ พลิกพึ๋เนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับ
การค้า การผลิต และการบริก ารในสาขา
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุม
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า
และการลงทุน ท่อ งเที่ย วและบริก าร

รหัสบัญชีย่อย

ซื่อบัญ ชีย่อย

การพัฒ นา พลิกฟืน
เพิ่ม ศัก ยภาพ ยกระดับ
ภาคเกษตรกรรม
การพัฒ นา พลิกฟืน
เพิ่ม ศัก ยภาพ ยกระดับ
ภาคอุต สาหกรรม
การพัฒ นา พลิกฟืน
เพิ่ม ศัก ยภาพ ยกระดับ
ด้า นการค้า และการลงทุน
การพัฒ นา พลิกฟืน
เพิ่ม ศัก ยภาพ ยกระดับ
ด้า นการทองเที่บ ัโ แล^มฐํ่ก ารัษ .

(9).(9)

ค่าใช้จ ่ายในการพัฒ นา พลิกฟืน เพิ่ม ศัก ยภาพ
ภาคเกษตรกรรม

033101

๑.๒

ค่าใช้จ ่ายในการพัฒ นา พลิกฟืน เพิ่ม ศัก ยภาพ
ภาคอุต สาหกรรม

033102

๑.๓

ค่า ใช้จ ่ายในการพัฒ นา พลิกฟืน เพิ่ม ศัก ยภาพ
ด้า นการค้า และการลงทุน .

033103

6).(5^

ค่า ใช้จ ่ายในการพัฒ นา พลิกฟืน เพิ่ม ศัก ยภาพ
ด้า นการท่อ งเที่ย วและบริก าร

033104

ฯ,1(๚เแ, ] 4
เแแ^

เ **

\ .

^

ป ก 1 0 ^

-๓ลำดับ
แผนงานหรือโครงการ
๒. แผนงานฟินฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริม
ตลาดสำหรับ ผลผลิต และผลิตภัณ ฑ์
ของธุรกิจชุม ชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
หรือภาคบริการอื่น การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานในชุมชน การจัด หาป็จจัยการผลิต
และลิงอำนวยความสะดวกที่จ ำเป็น
สำหรับการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเช้าถึง
ซ่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
๒.๑

ค่า ใช้จ ่ายแผนฟิน ฟูเศรษฐกิจ ท้อ งถิ่น
และชุมขน
๒.๒ ค่าใช้จ ่ายแผนพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
ในชุมชน
๒.๓ ค่า ใช้จ ่า ยแผนจัด หาปิจ จัย การผลิต
และสิ่ง อำนวยความสะดวกที่จ ำเป็น
สำหรับ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ท ้อ งถิ่น
และชุมชน
๒.๔ ค่าใช้จ ่ายแผนสร้า งการเข้า ถึง ซ่อ งทาง
การตลาด
๒.๕ ค่า ใช้จ ่า ยแผนยกระดับ มาตรฐานคุณ ภาพ
และมูล ค่า เพิ่ม ของสิน ค้าและผลิต ภัณ ฑ์
ท้องถิ่น และชุมซน

รหัสบัญชีย่อย

ชื่อบัญ ชีย่อย

033201

การฟิน ฟูเศรษฐกิจ ท้อ งถิ่น
และชุมซน
การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
ในชุมชน
การจัด หาปิจ จัย การผลิต
และสิ่ง อำนวยความสะดวก
ที่จ ำเป็น สำหรับ การพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ท ้อ งถิ่น และชุม ซน
การสร้างการเช้าถึง ฃ่อ งทาง
การตลาด
การยกระดับ มาตรฐาน
คุณ ภาพและมูล ค่า เพิ่ม
ของสิน ค้า แล^ ผลิ■ ตภัณฑ์.
ท้อ งถิ่น แส^ซ^ซ’น
\

033202
033203

033204
033205

ลำดับ -

แผนงานหรือโครงการ
แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกซน รวมถึง
การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกซน เพื่อให้
สภาวะการบริโภคและการลงทุน กลับ เข้าสู่
ระดับปกติได้โดยเร็ว

๓.

ค่าใช้จ ่ายเพื่อ ส่ง เสริม และกระตุ้น การบริโ ภค
ภาคครัว เรือ น
ค่าใช้จ ่ายเพื่อ ส่ง เสริม และกระตุ้น การบริโ ภค
ภาคเอกขน
ค่า ใช้จ ่ายเพื่อ ล่ง เสริม และกระตุ้น การลงทุน
ภาคเอกซน

๓.๑
๓.๒
๓.๓

รหัสบัญชีย่อย

033301
033302
033303

๔.

แผนงานพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน
กระบวนการผลิต เพื่อการพัฒ นาประเทศ
ในระยะต่อไป

(3^.(ริ)

ค่าใช้จ ่ายด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
เพื่อ สร้า งความมั่น คงทางเศรษฐกิจ

033401

๔.๒

ค่าใช้จ ่ายด้านการยกระดับ โครงสร้างพื้น ฐาน
เพื่อ การพัฒ นาประเทศ
ค่าใช้จ ่ายด้านการสนับ สนุน กระบวนการผลิต
เพื่อ การพัฒ นาประเทศ

033402

๔.๓

033403

ซื่อบัญ ชีย่อย

การส่งเสริม และกระตุ้น
การบริโ ภคภาคครัว เรือ น
การส่งเสริม และกระตุ้น
การบริโ ภคภาคเอกขน
การส่งเสริม และกระตุ้น
การลงทุน ภาคเอกซน

การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
เพื่อ สร้างความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจ
การยกระดับ โครงสร้างพื้น ฐาน
เพื่อ การพัฒ นาประเทศ
การสนับ สนุน กระบวนการผลิต
เพื่อ การพัฒ นาประเทศ

หมายเหตุ
๑. ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการที่ไ ด้ร ับ จัด สรรเงิน เพื่อ การดัง กล่า วประสานกรมบัญ ชีก ลาง
(กองบัญ ชีภ าครัฐ ) เพื่อ ดำเนิน การผูก ความสัม พัน ธ์ร หัส บัญ ชีย ่อ ยกับ รหัส หน่ว ยงานเพื่อ ใช้โ นการบัน ทึก รายการ
ขอเบิก เงิน จากคลัง
๒. กรณ ีห น ่ว ยงาน เจ้า ของโครงการมีแ ผน งาน หรือ โครงการน อกเห น ือ จากที่ไ ด้ก ำห นด
รหัส บัญ ชีย ่อ ยตามตารางดัง กล่า วข้า งต้น ให้ป ระสานงานกรมบัญ ชีก ลาง (กองบัญ ชีภ าครัธ )^พื่อ กาหิน ดร^
บัญ ชีย ่อ ย/ซื่อ บัญ ชีย ่อ ย เพิ่มเติมให้ต่อไป

-

๕-

วิธีการบัน ทึกบัญ ชี
แนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีใ นการเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประชาซนตามโครงการเงิน คู้
เพ ื่อ แก้ไ ขป ึญ ห า เย ีย ว ย า และฟ ิน ฟ ูเ ศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถาน การณ ์ก ารระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒ 0๑๙ ได้ก ำหนดวิธ ีก ารบัน ทึก บัญ ชี ดังนี้
๑. การเบิก เงิน จากคลัง
๒. การจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรภาคประชาซนผ่านระบบ เ ^
๓. การส่ง เงิน คืน เข้า บัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ของสำนัก งานบริห าร)

การบันทึกบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประซาขนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขป็ญหา เยียวยา
และพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดผี่[อไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙
การเบิกเงินจากคลัง
คำสั่งงาน /
ลำดับ

รายการ

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ธ ™15

ซื่อบัญชี

พ 6 เว 0ก11ท6
(3).(5) เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการขอเบิกเงิน
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

28860^1ง0 ^ ™ ง/ เดบิต

ค่าใช้จ ่ายชีว ยเหลีฮ ตามมาตรการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (0309)

กรมบัญชีกลาง (9999)
รหัสบัญชี

ซื่อบัญชี

รหัสบัญชี

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010101

ซื่อบัญชี

รหัสบัญชี

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5209010110

5107010113

ของรัฐ (ระบุรหัสบัญชีย่อย)

ทข 02

ของสำนักงานบรหารหนี้สาธารณะ

เครดิต เจ้าหนี้การค้า -

ซื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน

2101010102

บุคคลภายบอก

เพื่อแก้ไขปีญหา 00ป10-๑๙” รหัสบัญชี 00998
(ระบุรหัสบัญชีย่อย ป3)00ฟ
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ซื่อบัญชี "ซื่อหน่วยงาน
(เงินกู้ 0 0 VI0-๑๙ ให้กับองค์กรภาคประซาขน)"
ให้ระบุรหัสบัญชีย่อย

XXX ในรายการขอเบิก

ตามแผนงานหรีอโครงการที่!ด้ร้บอนุมัติ
ระบบเกิดรายการบัญชีอัตโนมัติ
จะใต้ประเภทเอกสาร เงV

เดบ็ต

ค้างรัชจากกรมบัญชีกลาง

1102050124 เดบิต

เครดิต รายใต้ระหว่างหน่วยงาน -

4307010110

รับเงินกู

กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก
งบประมาณให้หน่วยงาน
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

และประเภทเอกสาร ผ6

2116010102
เดบิต

โอนเงินกู้
เครดิต ราย'ใต้,ระหว่างหน่วยงา),เ* " 'ซ ร 08810101
หน่วยงานรับผิ1น ี้น อ ก ^'

หมายเหตุ ซื่อบัญชี และรหัสบัญชี ที่ใช้ตัวเข้ม หมายลัง ซื่อบัญชีและรหัสบัญชีแยกประเภทที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องบันทึกในระบบเอง

งบประมา{/จ'/เ ก / ว - - ๕ *. ว )} ' \ '
11 1 บุ่.'1*'
กรมบัฌชีโ(สาห น่ไ;-''.. แ ^ ; - ' น ่
\ \ \ 1
' บ ุ^ ■■•ต ^ * 1

Xบุก /ก 11บุ} ^''

คำสั่งงาน /
รายการ

สำดิบ

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ธ ™ 15

ขื่อบัญชี

ผ6เ5 0กแก6

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (0309)

กรมบัญชีกลาง (9999)
ขื่อบัญชี

รหัสบัญชี

รหัสบัญชี

ขื่อบัญชี

รหัสบัญชี

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010105

๑.๒ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงิน

(๑) ระบบตัดเงินฝากคลัง

เดบิต

ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
จะได้ประเภทเอกสาร รอ

เงินรับฝากซองรัฐบาล

2111020101 เดบิต

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน -

4308010105

เดบิต

ซองหน่วยงานเจ้าของโครงการ ขื่อบัญชี

เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)

1101020605 เดบิต

ค้างจ่ายส่วนราขการ

2116010102

เครดิต ค้างรับจากกรมบิ'ญฃีกลาง

1102050124

เครดิต เงินฝากสำหรับการ

1101020202

"ขื่อหน่วยงาน (เงินกู้ 0 0 VI0 -*๘

จ่ายเงินจากบัญฃี

ให้กับองค์กรภาคประขาชน)"

เงินคงคลังบัญชีที่ 2

จะได้ประเภทเอกสาร ฝ'!'

ให้ส่วนราชการ

1101020501

เครดิต เงินฝากคลัง

ปรับเงินฝากคลัง

(๒) กรมบัญชีกลางโอนเงินเจ้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ปรับเงินฝากคลัง

๒. การจ่ายเงินเจ้าบัญชีเงินฝากธนาคารจององค์กรภาคประจาขนผ่านระบบ เ0"8 อ0|-00|-3*6 อกIIท6
คำสั่งงาน /

สำดิบ

รายการ

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงานเจ้าจองโครงการ

ธ ™ 15

ขื่อบัญชี

ผ6เว 0กแก6
เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้จ่ายเงิน

เดบิต

จากบัญชีเงินฝากธนาคาร ขื่อบัญชี "ขื่อหน่วยงาบ

ฃจ 05

(เงินกู้ (ะ0ป1ว-๑๙ ไห้กับองค์กรภาคประชาซน)"

ประเภทเอกสาร ™

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (0309)

กรมบัญชีกลาง (9999)
รหัสบัญชี

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

2101010102

เครดิต เงินฝากธนาคารรับจากคลัง

1101020605

ขื่อบัญชี

รหัสบัญชี

ขื่อบัญชี

รหัสบัญชี

(เงินกู้)

โดยโอนผ่านระบบ เอ"ธ ธ0โเว๐โล!6 อกแก6
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรภาคประชาชน
ไห้บันทึกการจ่ายเงิน
------------------------------------( เ /

)

' ' ^ ๙ บั

'/

\ \ \

ภ. การส่งเงินคืบเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
คำสั่งงาบ /
รายการ

ลำดับ

บันทีกรายการบัญชี
หน่วยงาบเจ้าของโครงการ

ธ ™ 15

ข้อบัญชี

พ6เว 0 ก(เก6

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง (9999)
ข้อบัญชี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (0309)
รหัสบัญชี

ข้อบัญชี

รหัสบัญชี

เมื่อ'โต้ดำเนิน'โครงการเสร็จสันแล้ว
หรีอไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
และมีเงินกู้เหลือว่ายของโครงการนี้น
ไห้หน่วยงานเจ้าของโครงการเรียกเงินดังกล่าว
คืนจากองค์กรภาคประชาซนและนำเงิน
ส่งคืบเ'ข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
ของสำนักงานบริหารหนี้สาซารณะ ข้อบัญซี
"เงินกู้ตามพระราขกำหนดคู้เงินเหอแก้ไข
นิญหา 20910-๑๙" รหัสบัญชีเงินฝาก 00998

๓.๑ การรับเงินเหลอจ่าย
ไห้'นันทิกรับเงินเหลือว่าย

221^604 /

เดบิต

บช 01

เงินสดในมีอ

1101010101

เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน่าส่ง

2116010104

เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งคลัง หรือ

1101020601

เงินฝากธนาคารรายบัญชี

1101020606

ประเภทเอกสาร 60
กรณีรับเงินเหลือว่ายไนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้บันท็กปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร
คู่กับบัญชีเงินสด'ในมือ (ถ้ามี)

221^)8 /

เดบิต

บซ 01

เพื่อน่าส่งคลัง

ประเภทเอกสาร 18

เนื่องจากเนินข้อจำกัดของระบบ 26ผ15

เครดิต เงินสดในมีอ

1101010101

ค่าไข้ว่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010102 เดบิต

(กรณีที่บันทีกรับและนำส่งภายไนวันเดียวกัน
ไม่ต้องบันทีกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร
กับเงินสดใบมีอ)

๓.๒ การส่งเงินคืบไห้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) เมึ๋อนำเงินเหลือว่ายส่งคึนเข้าบัญชี

เดบิต

เงินฝากกระทรวงการคลัง

หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ

ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ให้กรมบัญชีกลาง

ระบุประเภทการนำส่ง "เงินฝากคลัง”
จะไต้ประเภทเอกสาร 0

เครดิต พักเงินนำส่ง

เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/

11010203)0(

คลังจังหวัด (ระบุจังหวัด)
เครดิต รายใดัระหว่างหน่วยงาน 1101010112

กรมบัญชีกลางรับเงิน
นอกงบประมาณ
จากหน่วยงาน

4308010102

( เ.

\

( 1 4
^ ! !

(พุ! ฬ

บันทึกรายการบัญชี

คำสั่งงาน /
สำดับ

2™เ5

รายการ

หน่วยงานเจ้าจองโครงการ
ริ!อบัญชี

พ6เว 0ก(.เก6
(๒) บันทึกรายการนำเงินส่งคลัง
จะได้ประเภทเอกสาร 60

2 6 6

^

6 0 ^ 7 4 1 4

/

เดบิต

นส 02 - 2

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (0309)

กรนบัญริ!กลาง (9999)
ริ!อบัญชี

รหัสบัญชี

พักเงินนำส่ง

1 1 0 1 0 1 0 1 1 2

เครดิต เงินสดโนม็อ

110101 0 1 0 1

รหัสบัญชี

ริเอนัญริ!

รหัสบัญชี

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010102

ประเภทเอกสาร 60
ระบบเกิดคู่บัญชีอัตโนมัติ

เดบิต

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - โอนเงินกู้ 5209010110

เดบิต

เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 5210010102

ประเภทเอกสาร 1/0

หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงานโอนเงิน

ให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายใต้ระหว่างหน่วยงาน -

นอกงบประมาณ

รับเงินกู้

ให้กรมบัญชีกลาง
ระบบปรับเพมเงินฝากคลัง

เดบิต

ให้สำนักงานบริหารหนี้สารารฌะ

คู่กับบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
เนื่องจากเป็นช้อจำกัดของระบบ 2™ เ5

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล

2 2 1 - ^ 6

/

บฃ 01
ประเภทเอกสาร 16

เดบิต เงินสดในมือ

1101010101

เครดิต เงินฝากธนาคาร

ไม่ต้องบันทึกปรับปรุงบัญซิเงินสดโนมือ

1101020601

เฟ้อนำส่งคดัง หริอ
เงินฝากธนาคารรายบัญชี

(กรณีที่บันทึกรับและนำส่งภายในวันเดียวกัน

1101020606

เฟ้อนำส่งคลัง

กับเงินฝากธนาคาร)

การปรับลดบัญชีค่าใช้จ่า๗ วยเหลีอตาน
มาตรการของรัฐและบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
(๑) บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
กับบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -

5210010105 เดบิต

ปรับเงินฝากคลัง

ประเภทเอกสาร 10
ให้บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินสดในมีอ

221^67^71414 /
บซ 01

ให้ระบุรหัสบัญชีย่อย ป3)000ง ตามเอกสารขอเบิก ประเภทเอกสาร 67

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
เครดิต ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ
ตานมาตรการจองรัฐ
(ระบุรหัสบัญชีย่อย)

4307010110

2116010104
5107010113

2 1 1 1 0 2 0 1 0 1

เงินฝากคลัง

1101020501

เครดิต รายใต้ระหว่างหน่วยงาน -

4308010105

ปรับเงินฝากคลัง

คำสั่งงาน /
ลำดับ

รายการ

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาบเจ้าของโครงการ

ธ™ เร

อื่อบัญชี

ผรเว (วกแก6
(๒) กรณีส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้าบัญชี
เงินฝากกระทรวงการคลัง
ของลำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

261^ /
บช 01
ประเภทเอกสาร IV

เดบิต

คำใช้จ่ายข่ายเหลือตามมาตรการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (0309)

กรมบัญชีกลาง (9999)
รหัสบัญชี

อื่อบัญชี

รหัสบัญชี

อื่อบัญชี

รหัสบัญชี

5107010113

ของรัฐ (ระบุรหัสบัญชีย่อย)
เครดิต รายได้อื่น

4313010199

ภายหลังปีงบบระมาณทํ่ขอเบิก เถามี)
เมึ๋อบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
ตามข้อ (๑) แล้ว ให้บันทึกปรับปรุง
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ
คู่กับบัญชีรายได้อื่น

----------------------------------- (

เ

/ 1 แส ไ ^ \ \ .
0**
1^5*!
' ะ&*'*9***05
^
ปน^
.

๑๐

“ (9)(9) “
การตรวจสอบทางบัญ ชี
เพื่อ ให้ก ารบัน ทึก บัญ ชีต ามแนวปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีใ นการเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก ร
ภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา เยีย วยา และฟิน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ใ ด้ร ับ ผลกระทบ
จากสถานการณ์ก ารระบาดซองโรคติด เขื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ มีค วามถูก ต้อ ง ครบถ้วน จึง ให้ม ีก ารตรวจสอบ
ทางบัญ ชี ดังนี้

รายการ
๑. การเบิก เงิน จากคลัง

วิธีการตรวจสอบทางบัญ ชี
- ตรวจสอบความถูก ต้อ งซองข้อ มูล การขอเบิก และจำนวนเงิน
ที่จ ะต้อ งจ่า ยให ้แ ก่อ งค์ก รภาคป ระซ าซ น ก่อ น ดำเน ิน การ
ซอเบิก เงิน จากคลัง
- ตรวจสอบการสั่ง จ่า ยโอนเงิน ของกรมบัญ ชีก ลางกับ รายการ
ซอเบิก เงิน จากคลัง จากรายงานการจ่า ยเงิน ในระบบ (วิ71/115
ให้ถ กต้องตรงกัน

๒. การจ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
ขององค์ก รภาคประซาซนผ่านระบบ
Vโโ8 (วิ๐โ[ว0โล16 (วกIIท6

- ตรวจสอบข้อ มูล การจ่า ยเงิน กับ รายงานสรุป ผลการโอนเงิน
(อ61ล11 ฝ6|ว0 เฯ: และ รนทกกกลเ7 7?6[ว๐|1/โโลก5ล0ช0ท 71151๐17)
ที่ได้จากระบบ Vโโ8 (1๐โเว๐โล16 (วกแก6 ให้ถ ูกต้องตรงกัน

๓. การส่งเงิน คืน เข้าบัญ ชีเงิน ฝาก

- ตรวจสอบข้อ มูล การนำเงิน ที่ไ ม,ได ้จ ่า ยห รือ จ่า ยไม ่ห ม ด
ส่ง คืน เข้า บัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ของสำนัก งานบริห าร
หนี้ส าธารณะกับ บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร ซื่อ บัญ ชี “ซื่อหน่วยงาน
(เงิน กู้ (ววปเอ-๑๙ ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซน)” ให้ถ ูก ต้อ ง
ตรงกัน

กระทรวงการคลังของสำนัก งาน
บริห ารหนี้ส าธารณะ

- ตรวจสอบข้อ มูล บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารซองหน่ว ยงานเจ้า ซอง
โครงการ ซื่อ บัญ ชี “ซื่อ หน่ว ยงาน (เงิน กู้ 00ป1อ-๑๙ ให้ก ับ
องค์ก รภาคประซาซน)” กับ บัญ ชีแ ยกประ๓ ทในระบบ 671/115
ซึ่ง โดยปกติย อดคงเหลือ จะต้อ งเท่า กัน หากกรณ ีท ี่ย อดเงิน
คงเหลือ ไม่เ ท่า กัน ให้ต รวจสอบกับ งบกระทบยอดเงิน ฝาก
ธนาคารเพื่อ ติด ตามการบัน ทึก รายการบัญ ชีใ '!'

ภาคผนวก

ด่วนที่สุด
ที่ กค

๐๔๐๒.๒/

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐0

(5

3^ มีนาคม ๒๔๖๔
เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประซาซนตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แก้ไ ขป้ญ หา
เยีย วยา และพิน ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญซาการ
ตามที่ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติเมื่อ วัน ที่ ๑๖ มิถ ุน ายน ๒๔๖๓ เห็น ชอบผลการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการกลั่น กรองการใช้จ ่ายเงิน กู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๔๖๓ และครั้งที่ ๖/ ๒๔๖๓ มอบหมายให้
สำนัก งานปลัด สำนัก นายกรัฐ มนตรี เห็น หน่ว ยงานรับ ผิด ชอบในการประสานกับ องค์ก รภาคประซาซน
เพื่อพิจารณาข้อ เสนอโครงการจากภาคประซาซนและประสานกับ กระทรวงที่เกี่ยวช้อ งเพื่อ เสนอโครงการของ
องค์กรภาคประซาซนผ่านหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไวในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้ว ยการดำเนิน การตามแผนงานหรือ โครงการภายใต้พ ระราชกำหนดให้อ ำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน
เพื่อแก้ไขบีญหา เยีย วยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๓ ประกอบกับ คณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติเมื่อ วัน พื่ ๑๓ สิงหาคม๒๔๖๓
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๔๖๓ โดยในส่วนที่
เกี่ยวช้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงิน กู้)ให้ก ับ หน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้อ งกับ ข้อ เสนอโครงการองค์ก ร
ภาคประซาซนจากเงิน กู้ต ามพระราชกำหนดให้อ ำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขปิญ หา เยีย วยา
และพินฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓
โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นซองสำนักงบประมาณ
โดยให้ม ีก ารเบิก จ่ายในลัก ษณะซองงบเงิน อุด หนุน และเห็น ควรเพิ่ม เติม แนวทางให้ค รอบคลุม ความซัด เจน
ของผลงานที่ส่งมอบให้กับราชการ โดยเฉพาะผลประโยชน์หรือผลสัมถุทธี้ที่ทางราชการและประซาซนจะได้รับ
ระยะเวลาการดำเนิน งาน รวมถึงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงาบหลักสามารถกำกับติดตามให้เห็นไปตาม
เป้าหมาย และบรรลุผลสัมถุทธี๋ฃองโครงการที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำกับหรือแก้ไขป้ญหากรณี
การดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติด้วย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวับที่
๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๔๖๓
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู้) ให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ
โครงการองค์กรภาคประซาซนได้ลงมติว่าในการกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ
ขององค์กรภาคประซาซน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เห็นมาตรฐานเดียวกันตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวช้อง นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรภาคประซาซน
ตามโครงการเงิน กู้เพื่อแก้ไขป้ญ หา เยีย วยา และพิน ฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดซองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นไปโดยถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
จีงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑

.

.- .

- ๒เมื่อ หน่ว ยงานเจ้า ‘ของโดรงการเสนอโดรงการขององค์ก รภาดประจาซนตามโครงการ
เพื่อ แก้ไขปิญ หา เยีย วยา และพัน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของ
โรคติดเ'ซื้อ'ไวรัส'โค'โรนา ๒๐๑๙ และคณะรัฐ มนตรีอ นุม ัต ิโ ครงการให้ก ับ หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการแล้ว
ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการเปีด บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารไว้ก ับ สนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาขน) หนึ่งบัญชี
ขื่อบัญชี “ขื่อหน่วยงาน (เงิน กู้ป 0\/เอ-๑๙ ให้กับองค์กรภาคประซาซน)” และขอเปิดใซ้บรีการด้านการโอนเงิน
(ธน^ กาลกบั ผ่านระบบ เงา"8 ป๐โเว๐โ3*6 อก(เก ล พร้อ มทั้งส่งข้อ มูล ขื่อ และเลข ทีบ่ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจัดทำ
ข้อมูลหลักผู้ขาย
๒. ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการที่เสนอโครงการซององค์ก รภาคประขาซนแจ้ง ให้อ งค์ก ร
ภาคประซาซนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) หนึ่งบัญชี ขื่อบัญชี “ขื่อองค์กร
ภาคประชาซน (เงิน กู้ ปอVเอ-๑๙)” เพื่อ รับ เงิน ที่ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการจ่า ยให้อ งค์ก รภาคประซาชน
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๓. เมื่อ สำนัก งบประมาณได้จ ัด สรรเงิน กู้ต ามโครงการเพื่อ แก้ไ ขปีญ หา เยีย วยา และพันฟู
เศรษฐกิจ และสัง คม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกเงินจากบัญ ชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ
สำนัก งานบริห ารหนี้ส าธารณะ ขื่อ บัญ ชี “ เงิน กู้ต ามพระราชกำหนดกู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขบิญ หา ปอา/เอ-๑๙”
รห้เ(บัญชี ๐๐๙๙๘ เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารตามข้อ ๑
๔. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโอนเงินจากบัญ ชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑ เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารขององค์ก รภาคประซาซนตามข้อ ๒ ผ่า นระบบ เปโ8 ป๐โเวอ1-31:6 0 ทชท6 ทั้ง จำนวนหรือ ตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้
๔. ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการใช้ร ายงานสรุป ผลการโอนเงิน (06*311 เว6|ว๐โ1: และ
รน๓ ๓ 3เๅ/ 86เว๐โ1:/!โลกรลเะปอก เ-เ1ร1โ0เๆ/) ที่ไ ด้จ ากระบบ เปโ8 ปอโ(วอโ3*6 อกชก6 เปีน หลัก ฐานการจ่า ย
และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิบตรวจสอบ
๖. องค์ก รภาคประซาซนต้อ งใช้จ ่า ยเงิน ที่ไ ด้ร ับ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จัด เก็บ เอกสารและหลัก ฐานการใช้จ ่ายเงิน กู้ต ามโครงการเพื่อ ให้ส ำนัก งานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ และต้องรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการให้ห น่วยงานเจ้าของ
โครงการทราบ ภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป
๗. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ขององค์กรภาคประซาซนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้รายงานผลการดำเนิน งานและผลการใช้จ ่ายเงิน ก้ให้
สำนัก งานปลัด สำนัก นายกรัฐ มนตรีซ ึ่ง เป็น หน่ว ยงานรับ ผิด ชอบในการประสานกับ องค์ก รภาคประขาซน
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ทราบ ภายในวันที่ ๑๔ ซองเดือนถัดไป
๘. เมื่อ ได้ด ำเนิน โครงการเสร็จ สิ้น แล้ว หรือ ไม่ส ามารถดำเนิน โครงการได้ไ ม่ว ่ากรณีใ ด ๆ
และมีเงิน กู้เหลือ จ่า ยของโครงการนั้น ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการเรีย กเงิน ดัง กล่า วคืน จากองค์ก ร
๑.

ภาค ...

-๓ภาคประซาซนและนำส่งคืน เงิน ดังกล่าวเข้าบัญ ชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง ของสำนัก งานบริห ารหนี้ส าธารณะ
ซื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราซกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 0 ^ 1 0 -๑ ๙ ” ต่อไป
๙. วิธีปฏิบัติงานในระบบ 51=^15 และการบัญชีซองหน่วยงานเจ้าซองโครงการให้ปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ซอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้ส ิน
ปฏิบัติราฃการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕โ๖
โทรสาร 0 ๒๑๒๗ ๗๒๕าว

