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เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสาร CF จำนวน ๑ ชุด
ด้วยขณะนี้ใกล้ส ิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมืห น่ว ยงานของรัฐ หลายแห่งอยู่ร ะหว่าง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันทำการสุดท้าย
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมืค วามจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้น
ภายหลัง ระยะเวลาดัง กล่า ว
กรมบัญ ชีก ลางขอเรียนว่า เพื่อให้ห น่วยงานของรัฐเตรียมการในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
ได้อ ย่างถูก ต้อ ง ซัดเจน และสอดคล้อ งกับ ข้อ เท็จ จริง จึงขอให้ด ำเนิน การ ดังนี้
ให้บ ัน ทึก รายการขอเบิก เงิน P0 รายการปรับ หมวดรายจ่า ย และรายการเบิก หัก ผลัก ส่ง
ในระบบ GFMIS ให้ทันภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ที่ได้ร ับ อนุม ัต ิให้ข ยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ประเภท P0
หรือ เอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร CX หรือ CKได้ถ ึง วัน ทำการสุด ท้า ยของเดือ นกัน ยายน ๒๕๖๒
กรณีหน่วยงานของรัฐได้ยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว ให้หน่วยงานยกเลิก P0
หรือ เอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร CX หรือ CK และจัด ทำเอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร PF
หรือ CF แล้วแต่กรณี
๓ . กรณีห น่ว ยงานของรัฐ ที่เ ป็น ส่ว นราชการได้ก ่อ หนี้ผ ูก พัน และลงนามในสัญ ญาได้ท ัน
ใน ป ีง บ ป ระมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ แต้ไ ม,ส ามารถท ัน ท ึก P 0 ในระบบ GFMIS ได้เ ส ร็จ ส ิ้น ภ าย ใน
วัน จัน ทร์ท ี, ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๒ ให้ห น่ว ยงานขอกัน เงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิก เหลื่อ มปี
กรณีม ีห นี้ผ ูก พัน โดยใช้เอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร CF และให้แ จ้ง รายละเอีย ดการกัน เงิน ฯ
ตามสิ่ง ที,ส่ง มาด้ว ย จำนวน ๓ ฉบับ ให้ก รมบัญ ชีก ลางทราบ ภายในวัน จัน ทร์ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๒
โดยกรมท ัญ ขีก ลางจะแจ้ง ผลการพ ิจ ารณ าการกัน เงิน ไว้เ บ ิก เห ลื่อ มป ีด ัง กล่า วผ่า น ระบ บ GFMIS
และไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องข้างต้น
๑

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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แบบแจ้งรายละเอียดการกัน เงิน ไว้เบิกเหลื่อมจ ประเภทเอกสาร CF
ขื่อหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน
ลำดับที่

เลขที่เอกสาร ขื่องบ
ลำรองเงิน รายจ่าย

รหัส
แหล่งของเงิน งบประมาณ

รายการ

จำนวนเงิน
(บาท)

รายขื่อเจ้าหนี้ สัญญาเลขที่

วันลงนาม

วันครบ
กำหนด

ขื่อผู้ลงนามในสัญญา
ขื่อตำแหน่ง
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ขอรับรองว่าเปีนรายการที่ถูกต้อง
ลายมือซื่อผู้เบิก............................
ตำแหน่ง

