
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหล่ือมปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้ารัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบิตในการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีมีหน้ีผูกพัน (ประ๓ทเอกสาร CX) จำนวน ๑ ชุด 
๒. แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที, กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ไว้เบิกเหล่ือมปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อีกหกเดือนของปีงบประมาณลัดไป น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากท่ีผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มืผลใช้บังคับส่าข้า ประกอบกับมืการจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซ่ึงใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงทำให้กระบวนการจัดหาพัสดุชองหน่วยงานของรัฐส่าช้ากว่าปกติ 
ดังน้ัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลให้มืเม็ดเงินเช้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ 
ในการขอกับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีเพิ่มเติม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่าย 
งบประมาณได้อีกหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐที,ได้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงชื้นออกประกาศเชิญซวน 
หรือมีหนังสือเชิญซวนและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e - GP) แล้วแต่กรณี 
ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS Web Online ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงิน 
ไว้เบิกเหล่ือมปีกรณีมีหน้ีผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ ให้ครบถ้วน

๒. เอกสารสำรองเงินประ๓ท CX ตามข้อ ๑ ช้างต้นให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน 
เลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงินที,ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) 
ในระบบ GFMIS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที,เป็นส่วนราฃการและเป็นหน่วยงานผู้เบ ิกที,มีสำนักงาน 
อยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปเลขที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียด 
ในแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามสิงที,ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) และส่งให้กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบ ิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติ 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS โดยใช้ดำส่ังงานตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด

(SL.. ...
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๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบ ิกแทน ประสงค ์จะขอยกเล ิกรายการ 
ท่ียืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 
ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๔๖๓
ท้ังน้ีให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้าย 
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หากไม'ดำเนินการภายใบระยะเวลาท่ีกำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤศฏ พาราพันรกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากสุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน

กรมบิญซกลาง 
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒ - ๔๔๖๔, ๖๘๔๓ - ๖๘๔๔ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1

แนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหน้ีผูกพัน (ประ๓ ทเอกสาร CX)

1. บันทึกเอกสารสำรองเงิน กรณีมีหน้ีผูกพัน ประ๓ ทเอกสาร CX ตามขั้นตอนดังนี้

Login เข้าสู่ระบบ GFMIS Web Online ตามภาพท่ี 1

Login
รm m i M  

ฯiu สฝ๚น
120060000010

ภาพท่ี 1

เลือกท่ีการบันทึกรายการ > ระบบบริหารงบประมาณ > สำรองเงิน > สง01 สำรองเงิน ตามภาพท่ี 2
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สำง
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ภาพทึ 2
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หน้าสำรองเงิน (สง.01) ส่วนข้อมูลท่ัวไป 

ประเภทเอกสาร 

วันท่ีเอกสาร 

วันท่ีผ่านรายการ 

รหัสแหล่งของเงิน

มีรายละเอียด ตามภาพท่ี 3 ดังน้ี

เลือกประเภทเอกสาร CX -  กันเงินเหล่ือมปี -  มีหน้ีผูกพัน 

ระบบแสดงวันท่ีป้จจุบันขณะสร้างเอกสารสำรองเงิน 

ระบบแสดงวันท่ีป้จจุบันขณะสร้างเอกสารสำรองเงิน 

เลือกปีของแหล่งเงิน และระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก 

(ตัวอย่างระบุ 6211310)

รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก/พ้ืนท่ี ในรูปแบบ PXXXX 

(XXXX = รหัสพ้ืนท่ี) (ตัวอย่างระบุ P1000)

จำนวนเงิน 

รหัสงบประมาณ 

รายการผูกพันงบประมาณ

ระบุจำนวนเงินท่ีต้องการสร้างเอกสารสำรองเงิน

ระบุรหัสงบประมาณท่ีต้องการสร้างเอกสารสำรองเงิน 16 หลัก

ระบุรายการผูกพันงบประมาณ

ข้อความ ระบุประเภทค่าใช้จ่าย

จากน้ันกดไปยังส่วน “ ข้อมูลสัญญา”

าเอฝไาเ
ส่ารทงเงิน (รง. 01)
สิวัางสํ’ไรรงเงิน

ลัง?๒  ะ สำนักงานเฝ็รทนการกรม สนง.นโยบายนละ:นผนพลังงานฬานนนง

ธรนสืฬ่ไรไฟ
VM สนนวยป้าน 1206

สนง,นไยบายแรรนรณนสงงาน 
รหัสนน์วยเบิกจ่าย .1.200600002

สำา!กงานเส•รทนการกรน
ประifไวนอกสาร I CX - 1•นเงินเหระ!:.:มี - บุ-บุ:.:-บุ,

รหัสนนสง,รองพน 2562 ▼  6211310 III

รหัสกำกรรมm ลัก P1000 ■

พัa« ทฆ ประ:นานเร่าใช้จ่าย

วนนเอกสาร 26 ฆ{ในายน 2562 11

วันบิฝานร!ยการ 26 ร{ในายน 2562 11

สำนวนเงิน 10000 นาน

รหัสงมประ.น!ณ 120067S001. i l  0001 น

รายทารผกพนงมประมาณ 120601

จ่าสรงการพันฟ้ภ ]

ภาพท่ี 3
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ส่วนของข้อมูลสัญญา ระบุข้อมูลดังนี้ 

ซ่ือ อปท.

เลขท่ีสัญญา 

เลขท่ี L/C 

รายการ 

รายซ่ือเจ้าหน้ี 

วันท่ีลงนาม 

วันท่ีครบกำหนด

ระบุช่ือหน่วยงาน กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ถ้าไม่ใช่ให้เว้นว่างไว้

ระบุเลขท่ีโครงการจากระบบ e-GP

ระบุเลขท่ีหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง

ระบุซ่ือรายการ

เว้นว่างไว้

เลือก'วันท่ีตามประกาศเชีญซวน/หนังสือเชีญซวน 

เลือกวันท่ีตามประกาศเชีญซวน/หนังสือเชิญซวน

เม่ือระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปม [— 1.: ] ตามภาพท่ี 4 ข้อมูลจะแสดงตามภาพท่ี 5

สำรองเงิน (สง. 01)
ฟ้rw สำ?a-awra

กสัญ cg-f

ราฆละ.*8 บ«สญญา 
สำฉับ G1

ราบการ let สำนักงาน
เสแฟึสํณทท ร๊ะน่เลข■พโครงการจากร'ร๊บย e-GP tatm L/C ร!น๊เลฃทหา!)เอเายน

วับท้ฝิงนาบ 26มกนายน2562 วันหึด';ซกานนด 26 มฤนายน 2562  m

เก็บรายทารน้ีลงเนดาราง

1ารองการชนพก

ภาพท่ี 4
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จากน้ันกดป่ม 1 =ห83งทารฝันพท J ตามภาพท่ี 5 ข้อมูลจะแสตงตามภาพท่ี 6

ส ิง«« ะ สำนักงานเราทนทารกรแ สํนง.นไยบาtm aทนแนพaงงาน■ ' าร31-]ไ•ส์ะ - -  ฝานพนง
. .

๗-̂ รรบบ*นัย: น :ท 'รB ฝ!'รaง*งน {สง. 01)

ammstfeเทร;งบ*]รร!ทftt

3* ๓ นรายการ«๙ง1บ«'ไราง

*ร»ก j sh«ti : เนฃพ่ีสิ,ญแy* ta* พ่ี L/C รายการ รกฆพ่ีmคำพน วันรางนาน วัน«รนกาพน0
[^ๆ 01 sny.iJivu>■■%c!rVi-5-.v:rWMiน S-6P ร่าน;.:,น-ไหไไ-?ริ,j;ไขน โน::;:ฑ;ก-?‘!น ไ.';1iv; ไรifโ-J-j-y16รา!ไบนโ! 26 มํทไทย'':: 2562 26 fity-nm; 2562

4าระพก'พ5?UWI

/JHm

ภาพท่ี 5

ถ้าระบุข้อมูลถูกต้อง คำอธิบายจะแสดง «” 53=!แอทราร-1ม่ร4=ผ่«3าร: ตามภาพท่ี 6 ให้กดป่ม I__ ________ I ระบบจะ

แสดงตามภาพท่ี 7

ภาพท่ี 6



จะได้เลขท่ีเอกสารสำรองเงิน 30000372 ตามภาพท่ี 7

ภาพท่ี 7

* ถ้าระบุข้อมูลผิดจะไม่สามารถกดปุม 

และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ตามภาพท่ี 6 ได้ ให้กดปุม ท i l i t l l  แภไรธร:แ สิ

** ถ้าต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงิน ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กด 0409.3/ว365 

ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 เร่ือง คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ 

GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมที่ไม,ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 

บทท่ี 3 ข้อ 3. การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

2. การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เมื่อหน่วยงานบันทึกเอกสารสำรองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทเอกสาร CX เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้หน่วยงาบทำการคัดเลือก (List) และ ยืนยัน (Confirm) เอกสารสำรองเงินดังกล่าว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กด 0409.3/ว365 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 เร่ือง คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมท่ีไม'ได้รับจัดสรร 

เคร่ือง GFMIS Terminal บทท่ี 4 การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (สง.02) และ บทท่ี 6 การอนุมัติรายการนำล่ง 

เอกสารสำรองเงิน (อพง01)



สิงท่ีส่งมาด้วย ๒

, แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี (เอกสารสำรองเงินประเภท CX หรือ CK)

ซ่ือหน่วยงาน............................ .......... รหัสหน่วยงาน......................

ตำแหน่ง


