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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการฃอฃยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๔๔๖
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๗กันยายน ๒๔๔๔
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๔๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เอกสารสำรองเงินประ๓ทCXหรือ CK) จำนวน ๑ ชุด
ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้,ประกาศ1ในราชกิจจานุเบกษา
และมืผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ เป็นต้นมา โดยในมาตรา ๔๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงิน
จากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม,เกินหกเดือนชองปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มืความจำเป็น
ต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม,เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มืการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒ ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงาน'ชองรัอิ
ต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ได้อย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๔๖๓ และดำเนินการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามแนวทาง
ที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ กำหนด ดังนั้น จึงยกเลิกวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่อ้างถึง ๑ - ๓ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
โดยไม่กำหนดวงเงิน
๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก
P0 ในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือผ่านระบบ GFMIS Web Online แล้วแต่กรณี
สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก,ผู้ชาย
ในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS Web Online
๘3

๑.๒ ...

-๒-

๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม,ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง
ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CXในระบบ GFMIS ผ่านระบบ GFMIS Web Online
๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินขดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ประชาซบตามกภหมายหรือมติคณะรัป็มนตรี
รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายชองรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ
รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายซดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิบ
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการ
ก่อสร้างที่หน่วยงานชองรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CKในระบบ GFMIS
ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือผ่านระบบ GFMIS Web Online แล้วแต่กรณี
๑.๔ สำหรับเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ช้างต้น
ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี และยีนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
สำหรับหน่วยงานชองรัฐที,เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงาน
อยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และสรุปเลขที,เอกสารสำรองเงินและรายละเอียด
ในแบบแจ้งการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงาน
ผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยีนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา
๒. การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.๑ กรณีงบประมาณปีเก่าที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไต้
(๑) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
(๒) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี,โม,มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง เฉพาะรายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ค่าใช้จ่ายซดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
(๓) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง ทุกรายการ
๒.๒ ให้หน่วยงานชองรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล
(CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ไต้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ไต้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ผ่านเครื่อง GFMISTerminal หรือผ่านระบบ GFMISWeb Online
โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑.๔
๓. ให้หน่วยงานชองรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMISโดยใช้คำสั่งงานตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด
๑.

ไฝ

๘3
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๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล
(CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้จ ัด ทำหนัง สือ ถึง กรมบัญ ชีก ลาง (กองบริห ารการรับ ■จ่า ยเงิน ภาครัฐ )

ก่อนวันทำการสุดท้ายชองเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ...

๓

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒<£๖๒ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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(บายนรีนทร กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
พัหนัากลุม่ การกิจด้า"นรายจ่ายน.ละห'นล้ึ ,ิน
กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐0๐ ต่อ ๖๖๐๑
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สิ่งที่ส่งมาด้วย
*

แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เอกสารสำรองเงินประ๓ท CXหรือ CK)
ซื่อหน่วยงาน..................................... รหัสหน่วยงาน....................
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