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กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
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กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ไว้เบิกเหลื่อมปี
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ลื่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบิติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประ๓ทเอกสาร ^x) จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือแจ้งรายละเอียดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยพระราขบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงินจากคลัง
ตามงบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณใด ให้ก ระทำได้เฉพาะภายในปีง บประมาณนั้น ในกรณี
ที่ห น่วยรับ งบประมาณได้ก ่อหนี้ผูก พันไว้ก ่อนสิ้น ปีงบประมาณ และไม'สามารถเบิก จ่ายเงิน จากคลังได้ท ัน
ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิก เงิน จากคลังได้อ ีก ไม่เกิน หกเดือ นของปีงบประมาณลัด ไป เว้นแต่
มีค วามจำเปีน ต้อ งขอเบิก เงิน จากคลัง ภายหลัง เวลาด้ง กล่า ว ให้ข อทำความตกลงกับ กระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บ รัก ษาเงิน และการนำเงิน ส่ง คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้ก ารขอกัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปี
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
กระทรวงการคลัง พิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อ เป็น การกระตุ้น เศรษฐกิจ และส่ง ผล
ให้มีเม็ดเงินเข้าสู1ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง
จนบรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนิน การกัน เงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ให้เปีนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑. ให้ห น่วยงานของรัฐกัน เงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิก เหลื่อ มปี กรณีม ีห นี้ผ ูก พัน
ได้ท ุก รายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน
๑.๑ กรณีหน่วยงานชองรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก ? 0 ผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ( ผ 6 ค \ / แ ร า"หล])
สำหรับ กรณีท ี่ม ีส ัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงซื้อ หรือ จ้า ง และต้อ งชำระเงิน ให้แ ก่ผ ู้ช าย
ในต่างประเทศ ให้บันทึกเปีนเอกสารสำรองเงินประเภท ^x ผ่านระบบ ผ6ผ (3ค\/แร Xห31
๑.๒ กรณีห น่ว ยงานของรัฐ ที่ไ ม่ใ ช่ส ่ว นราชการซึ่ง มีส ัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงซื้อ หรือ จ้า ง
ให้บันทึกเปีนเอกสารสำรองเงินประเภท ^ x ผ่านระบบ ผ6ผ 61=17115 Xหล1
๑.๓ ..-

-๒๑.๓ กรณีห น่ว ยงานของรัฐ ที่ไ ด้ด ำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุจ นถึง ขั้น ออกประกาศ
ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญซวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6-6?) แล้วแต่กรณี
หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐
ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท ^x ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
( แ อ ท / เ พ ร 7เา3เ) ตามแนวทางปฏิบ ัต ิในการกัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อมปีก รณีมีห นี้ผูก พัน (ประเภทเอกสาร
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้ครบถ้วน เมื่อได้ลงนามในสัญ ญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแกไช
การบันทึกรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประ๓ท ^x เป็น 90 ผ่านระบบ แอท/ ธคVแร าาา31 ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๑. ๔ กรณีห น่วยงานของรัฐ ได้ร ับ จัด สรรงบประมาณในรายการเงิน ซดเชยค่างานก่อ สร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 10 รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินซดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก'ผู้มีสืทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าซดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ
รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายซดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รายการค่า ใช้จ ่า ยเกี่ย วกับ ทุน การศึก ษาหรือ ทุน วิจ ัย ที่ห ัว หน้า หน่ว ยงาบของรัฐ อนุม ัต ิใ ห้ท ุน แล้ว รายการ
โครงการก่อ สร้า งที่ห น่ว ยงานชองรัฐ เป็น ผู้ด ำเนิน การเอง รายการที่ม ีข ้อ ผูก พัน กับ หน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ
รายการเงิน ค่า ปวยการชองอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู,บ้าน และรายการค่า ใช้จ ่า ยในการบรรเทา
แก้ไ ขบิญ หา และเยีย วยาผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ให้บ ัน ทึก
เป็นเอกสารสำรองเงินประ๓ท (IX ผ่านระบบ แอท/ 011เพ5 "ไ“เวร!
๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม,เป็น
หน่ว ยงานผู้เบิก ในระบบ ธ 1=1พ ร และต้อ งเบิก จ่า ยเงิน รายการเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ ผ่า นสำนัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อ เทศบาลตำบลและองค์การบริห ารส่วนตำบลดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง
จนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญซวน หรือมีประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(6-(ร9) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงิน
ประเภท ^ x ผ่านระบบ แอท/ 01=1พร 71า31
๑.๖ เมื่อ หน่ว ยงานของรัฐ ได้ต รวจสอบความถูก ต้อ งชองเอกสารสำรองเงิน ประเภท ^x
และ/หรือ (IX ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ ข้า งด้น ที่ต ้อ งการขอกัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปีแ ล้ว ให้ห น่ว ยงานของรัฐ
เลือก (1157) รายการเอกสารสำรองเงิน และยีนยันข้อมูล ((10แโเญ'ฬ ในระบบ แอท/ 01=^15 7เา3เ
สำหรับ หน่วยงานชองรัฐ ที่เป็น ส่วนราชการและเป็น หน่วยงานผู้เบิก ที,มีสำนักงาน
อยู่ใ นภูม ิภ าคต้อ งทำการเลือ ก (1157) เอกสารสำรองเงิน สรุป เลขที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอีย ด
ในการกัน เงิน ไว้เบิก เหลือ มปี ส่ง ให้ส ่ว นราชการเจ้า ชองงบประมาณเป็น ผู้ร วบรวมและยีน ยัน ข้อ มูล
((ะ(วแ เ&ฬ ในระบบ แอท/6คพร 7เา3เ
?

เมื่อ -..

เมื่อ ดำเนิน การยืน ยัน ข้อ มูล (0 ว ผ ค 81/1) ในระบบ ผ6ผ 61=1/115 าาาล] แล้ว เสร็จ
ให้ห น่ว ยงานของรัฐ เรีย กรายงานซื่อ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน สำหรับ ส่ว นราชการ (ผเะ1/เ/\60)”
และ/หรือ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน สำหรับ ส่วนราชการ-มีข ้อมูลสัญ ญา (ผI=/Vใ/\60^X)” จากระบบ
ผ6พ 61=1/115 าาาล! เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๑ ซื่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว
๑.๗ กรณีห น่วยงานชองรัฐที,เป็น หน่ว ยงานผู้เบิก แทนให้ป ฏิบ ัต ิต ามชั้น ตอนการกัน เงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ ผอผ 61=1/115 ■ โหล! ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ และข้อ ๑.๖ แล้วแต่กรณี
๒. กรณีท ี่ห น่ว ยงานชองรัฐ เจ้าของงบประมาณหรือ เป็น หน่ว ยงานผู้เบิก แทน แล้วแต่ก รณี
ไม,สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๖ ได้ให้ติดต่อกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ผ่านซ่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ซ่องทางโทรศัพท์ ะ(1๐ท1:ล๐โ (ะอทโอโ (หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๒๖๓๖)
๒.๒ ซ่องทาง บท6 (วกัเ(ะ!ล!. /\(ะ(ะ๐นก1:: @3โกก1500
๒.๓ ซ่องทาง 6-ทกล!!. ะ 3กำา!5^@?กักเ5.?0.1:1า
๒.๔ ซ่องทาง (วาล1:6๐1: ผ่าน / / 6เวร!):6 ของ ผ6ผ 61=1/115■ โหล! (เาโ^วร//ก6\(\^3^ากเรโเกส!.3เทา!ร.ฐ๐.โ!ก)
พร้อ มทํ่ง จัด ส่ง ห นัง สือ แจ้ง รายละเอีย ดการขอกัน เงิน ไว้เ บิก เห ลือ มปีท ี่ไ ม'สามารถดำเนิน การได้
มายังกรมบัญชีกลาง ตามสิงที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วย
๓. ให้ห น่ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ว ยงานผู้เบิก แทน ตรวจสอบผลการพิจ ารณาการกัน เงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ ผ6ผ 61=1/115 ■ โหล! โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้
ขอกัน เงิน ไว้เบิก เหลื อมปี ให้ข อยกเลิก รายการที่ย ืน ยัน ข้อ มูล (โ0ผค 6(/1) ในระบบ ผ6ผ 61=1/115■ โหล!
โดยทำหนัง สือ ถึง กรมบัญ ชีก ลาง (กองบริห ารการรับ - จ่า ยเงิน ภาครัฐ ) ก่อ นวัน ทำการสุด ท้า ยของเดือ น
กันยายน ๒๕๖๕
ทัง้ นีใ้ บกรณีทห่ี น่วยงาบของรัฐไม,ดำเนินการภายไนระยะเวลาทีก่ ำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุณหจิต ลังขใหม่)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
.กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒ - ๔๔๖๕, ๖๘๔๓ - ๖๘๔๕
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๐3ป.163ล1๐โโ!๐6@3กกล!I.๐๐กก

สิงทีส่ ง่ มาด้วย ๑
แนวปฏิบัติในการสร้างเอกสารสำรองเงินเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร 0 \)
การบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท ^x
1. ผู้ใข้งาน 1๐5เท เข้าสู่ระบบ ผ6ผ 61=^15 ๆ”หล] เข้าระบบบริหารงบประมาณ ^ สำรองเงิน ะ^
สง.อ!-สำรองเงิน - เงินปีบิจจุบัน (สง.อ!) ตามภาพที่ 1 ระบบแสดงตามภาพที่ 2
11

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเล็กทรอนิกส์ใหม่
แ ฌ 60^/6ฒ เ^5ผ! 7เร0เ1 ผ/ฒ/เ60ฬ6ผ7 แงเะอ&?/เ/*ฑอผ รVร7™

^::' V
ที่©!ใช้ ะ สำแหน่ง่: พัง?าค ะ ร น , -IV '

บนทึกรายการ
สร้า ง/บัน หก/สัน หา/ฟส์อ ณ๗ ลงเอกสาร

ระบบนรห!รงฟระมาณ

ฒ่เมแ

สง02* สำรองเงิน - เงิน!)บิจจุบัน (ลง.01)
I
สง05* สำรองเงิน - เงินปีกอนหนา (สง.05)
สง06* แบบฟอร้มเอกสารสำรองเงิน {สง.06)

ภาพที่ 1
ระบบแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารสำรองเงิน ดังนี้
แถบข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 2 ประกอบด้วย
ระบบแสดงรหัส หน่ว ยงาน 5 หลัก ตามสิท ธิก ารเข้า ไข้ง าน
รหัสหน่วยงาน
ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลักที่ต้องการสร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงวันที่บิจจุบัน
วันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ
ระบบแสดงวันที่บิจจุบัน
ประเภทเอกสาร
เลือกประเภทเอกสาร กันเงินเหลื่อมปี - มีหนี้ผูกพัน
รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก ตัวอย่างระบุ
03004140003002000000
รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 6511200
รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 5000
รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่สอดคล้องกับรหัสหน่วยเบิกจ่าย
จำนวนเงิน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสร้างเอกสารสำรองเงิน ไม,เกินจำนวนเงิน
คงเหลือ
ข้อความ
ระบุข้อความที่เกี่ยวข้องกับประ๓ ทค่าไข้จ่ายที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เหตุผล
เลือกเหตุผลในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มีรายละเอียดดังนี้
0000 - ปกติ
0X01 - สัญญาที่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายต่างประเทศ
0X02 - สัญ ญาของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ได้รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0

(

-20X03 - สัญ ญาของกรุง เทพมหานคร เมือ งพัท ยา รัฐ วิส าหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
0X04 - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการ
เข้ายื่นเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเขิญซวน และบันทึกข้อมูล
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6-0?)
0X05 - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือ ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและบัน ทึก ข้อ มูล ในระบบจัด ซื้อ
จัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (6-0?)
0X06 - การจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุท ี่อ ยู่ร ะหว่า งกระบวนการอุท ธรณ์
ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560
0X07 - รายการอื่น (ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ให้เลือ กเหตุผ ล 0X 04 0X05 หรือ 0X06 สำหรับ การสร้างเอกสารสำรองเงิน ประเภท ^ x ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้างพัส ดุแล้วแต่ก รณี
รายละเอียดเหตุผล
ระบุรายละเอียดของเหตุผลเลือก (ไม่บังคับ)
ข้อมูลที่'วไป

ข้อ มูลพัลุ}ญา

&ที่พ ธส!ร

11 สิงหาคม 2565

อ

1 11 สิงหาคม 2565

อ:

๒

03004
]

รหั๒ ฟ!ย.ง::ฒ

กรมบัฌข้กลาง

รันที่ผ่านราย!ซ!

0300400004
@

รห้๒๗:วณฐธ#ฒ

สำนักงานแ1!ร ,:นการกรม

รหัส.งนป๒?.!□ ณ

^x - กนเงินเหล๊อมปี-มหนผูกพน
03004140003002000000

จ้าน:!น.เงิน

V:

รหัส.แหส่งชองเงิน
©

1เ58พ.'ธพ.ฒาร.

รายการงบประจ้า รายการงบกำเนินงาน

รหัสพื้นที่

รานธ!รผก.พัน!บป.ระ..นาณ

: ดใอ00

100.00 น™
: 2565
V 6511200
งบกํๆเนินงๆบ /งบส่วนราขการ

1 ®

5000

ส่วนกลาง

เหตผธ
รา?.เละแยณหดผล

ระบุป ระเภทดำใช้ว ่าย

: 0000 -ปกติ
0X01 - สัญ ญาทีต้องข้าระเงิน ให้,แกผู้ขายในต่างใ.!ระเทศ
0X02 - สัญ ญาของเทศบาลต้า บลและองคการบริห ารส่ว นตาบล ที่ใต้รับ งบปรุะมาณผ่านกรมส่งเสริม การปกครองทองกน
0X03 - สัญ ญาของกรงเทพมหานครุเมือ งพทยา รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐ
0X04 - ก่า เตเอสัต จ่างพัส ดุจ นถ๊งฃนออกประกาศให้ผ ู้ป ระทอบุก ารเข้า ยนข้อ เสนอตอหน่ายงาน หรือมืหนังสือเฃิญชวน และบนทีกข้อมูลโนระบบ^
0X05 การสัด เอจดํส ัา งฬลดุจ นถงขั้น ประกาศผลผู้ช นะการจัด เอจัด จ้างหรือ ผู้ใต้ร ับ การคดเสือ กแคะบัน ่ท ีก ข้อ มูล ในระบบสัด เอจัด จ้า งภาครัฐ ด'ว?.
0 X 0 6 -การจัต เอุจ ัด จ้า งพัส ดุท ี่อ ยู่ร ะหว่า งกระบวนการอุท ธรณ์ต ามพระราชบญญัต การจัด เอจัต จัา งและการบรืห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.๒๕๖0
0X07 - รายการอื่น
V

ข้ฒ.'ซม.

ภาพทึ 2

-3แถบข้อมูลสัญญา ตามภาพที่ 2 ประกอบด้วย
ซื่อ อปท.
หากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ระบุซื่อ อปท.
เลซที่สัญญา
ระบุเลขที่โครงการในระบบ 6-6?
เลขที่ 1/0
ระบุเลขที่หนังสือเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด
รายการ
ระบุซื่อรายการ
รายซื่อเจ้าหนี้
ระบุรายซื่อเจ้าหนี้หากใม่มีให้ระบุ “-”
วันที่ลงนาม
เลือกวันที่ตามประกาศเชิญซวน/หนังสือเชิญซวน/ประกาศผู้ชนะ
วันที่ครบกำหนด
เลือกวันที่ตามประกาศเชิญซวน/หนังสือเชิญซวน/ประกาศผู้ซนะ
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปมจับเก็บรายการนี้ลงในตารางตามภาพที่ 3 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 4
ที่อ ผู๊เ ข้:

สร้าง 1 แก!ซ 1 ยกเสิก ่ 1 ดันหา

สาแหนง ะ สังกัค ะ กๆ .. .ๆ, วั'

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปจ้ จุบนั {สง.01)
สร้างสำรองเงน
ข้อ มลสำไป

ข้อมอสัญญา

ลำดันที่ 1
เออ!เพ .

ระบุข อ อป ท.

เลขที่ดัส*ญก

รขบุเลขที่โครงการในระนบ ©6?

รายการ

ระบุข ้อ รายการ

รายขอพาพน

ระบุช อเจ้า หน หากไม่ม ใทัร ะบุ

รนทองนาน

0 2 ส ิง ห าค ม 2565

เลขที่ 1 /0

วนที่ศ รบกาหนส

0

จัดเก๊บ รายการนี้ลงฅาราง ]

เ^ .* *

จัๆลองการบันท๊ก

ภาพที่ 3

ระบุเ ลขหนัง สือ ของทรมบ้ญ ซีก ล -1ง

: 02 สิง หาคม 2565

0

-4กดป่มจำลองการบันทึกตามภาพที่ 4 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 5
ข้อมูลสัญญา

ข ้อ ม ูล น า โ ป

ลาสับที่ 2

เอ อุปท,
พขหึ่สัญญา

เลขทึ่ 1/0

รายการ
รายเอ เข้า ห นี้

รนหลงนาม

1 1 สิง หาคม2565

เลอก ;!ฒสับ ! เลขนี้สัญญา
โฯ

1

ระบุเลขที่
โครงการใน
ระบบ 6 6 15

0:

เลขนี้ 1/0

1๔ ฒ ฒ ๒ ฒ 6.

0

; 11 สิงหาคม 2565

รายการ

ะ:-!8 ร ^ ฒ เฮ แ ร ^ ! 5^:!': :1 ! ข้นลงน่าน!!':!'

ระบุเลข
หนงสิ,อของ ระบุเ อรายการ
กรมบัญ ชกลาง

ระบุเ อเข้า ห นี้ หากไมมี
ให้ร ะบุ

2 สิงหาคม
2565

ศฒ

กาหนล

2 สิงหาคม
2565

( 4าลองการนัมทิก I

ภาพที่ 4
ระบบแสดงกล่องข้อความจำลองการบนทีกรายการ “ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด” กดป่ม “บันทึกข้อมูล”
ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารสำรองเงินที่บันทึกได้ ตามภาพที่ 6
ห้า ฒเงเกาใ?ฟ้พ แคก?ร!^กๆ^

X

ผ ล ก า ร ข ้น ท ึก

ร ห ัส ข ้อ ค ร า ม

ฬ าฟ ๒ าย

ส ำ เร ็จ

5001

ต ร ว จ ส อ บ เอ ก ส า ร - ไ ม ํม ีข ้อ ผ ด พ ล า ด : 0 * 5 0 1 ๒ ก * 0 3

(

■ บ ัน ท ึก ข ้อ ม ูล

] 1

เ^

ก ส ืฃ ใ ป แ บ ัเ ฃ ข ้อ ม ูล

1

^

1^X1ะ)๐!-เะ

X(‘•งบ

]

[

5X 00(1

ผ

I

— I

ภาพที่ 5
ระบบแสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน “0X 00000006” กดป่ม “แสดงข้อมูล ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามภาพที่ 6 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารสำรองเงินที่สร้างตามภาพที่ 7

-5แลสรรเแฒฑร

^

1
8

ผลการบนพก

เสชที่เอกสาร

รห้ส หฺป วยงๆน

สำ1เจ

0X 0 000 00 06

03 004

[ แสสฬส^

{ สร้า ^ฮสสาร

I

ใฬ ) [ ล้นฬ
าเอกสาร ] [

รายงาน

]

ภาพที่ 6
เลขที่เอกสารสำรองเงน

0X00000006

มู้หันหักรายการ

703004000001101 ^

ข้อมูลทั่วไ!!

สถานะ
ก ๆ

รใ#!!] ]

ป"',*,**. ไป้

ยังไม่ยกเลิก

} .**' ,, 1* ๆ 1 (

4

' '"

'.V ,

!

ข้อมูส สิฤ1เซา

รหัสทนํวยงาน

03004

วันที่เอกสาร

02 สิง หาคม 2565

วันที่ฝานรายการ

02 สิง หาคม 2565

กรมบญชกกๆง

รหัสหนวยเอกจำย

03004 00004
สำนกงานเลขานการกรม

ประ๓ทเอกสาร

รหัสงบประมาณ

- ^ x - กัน เงนเหลื่อ ม!! -มีห นื๊ผ กพัน ^

03004 14000 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0

จำนวนเงน

100,00 บาท

จำนวนเงนค้าง

100,00 บาท

รหัสแหล่งของเงน

รายการงบประจำ รายการงบดำเนิน งาน

รหัสพื้นที่

โ51000
ส่วนกลาง

2565

-

65112 00

งนดำเนิน งาน/งบส่วนราชการ

รายการมูกพันงบ
ประมาณ

5000

ข้างอง2
ข้อความ

: ระบุป ระเภทด่า ใช้จ ำย

ภาพที่ 7
เมื่อดำเนินการสร้างเอกสารสำรองเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (นรป และ ยืนยัน
เอกสารสำรองเงิน (0๐ท(าโ๓) ตามขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

สิงทีส่ ง่ มาด้วย ๒

ที่

...ซื่อหน่วยงานของรัฐ....
.-. ที่อยู่ของหน่วยงานของรัฐ

/.

กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ว ..........ลงวัน ที่

กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ ขุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการ
กัน เงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิก เหลื่อมปี ผ่านระบบ ผ6ผ ธค\/แร 'ไ'หล1ให้ต ิด ต่อ กรมบัญ ชีก ลาง
(กองระบบการคลังภาครัฐ) พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีที่ไม'สามารถ
ดำเนินการได้มายังกรมบัญชีกลาง ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นั้น
(ซื่อหน่วยงานของรัฐ)...ได้ดำเนินการติดต่อกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) แล้ว
และได้จัดทำแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ซื่อหน่วยงาน....
โทร..............
โทรสาร ...........

แบบแจ้งรายละเสียดการกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี (เอกสารสำรองเงินประเภท ^x ห1อ 010
ลือ่ หน่วยงาน............................................................... รหัสหน่วยงาน..............................................
หน่วย : บาท
ลำดับ
ที่

ประเภท
เอกสาร

เลขที่
เอกสาร

สำรองเงิน ลำรองเงิน

รหัส
ซื่องบรายจ่าย
แหล่งของเงิน

งบประมาณ

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

หมายเห?) ะในช่องหมายเหๆให้อธิบายว่ารายการดังกล่าวทีข่ อกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปีเป็นรายการประเภทใดและอผูใ้ นหลักเกณฑ์ขอ้ ใด
ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง
ลายมือซื่อ....................................................
(.............................................)

ตำแหน่ง....................................................... (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน)

