-2จากสำนั ก งบประมาณแล้ ว กรณี ไม่ ได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างดั งกล่ าว สามารถ
ยกเลิ ก การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างได้ สำหรั บ การบั น ทึ ก ข้อ มู ล ในระบบการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิเล็ กทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
โดยไม่ต้อ งระบุ ร หั ส งบประมาณและแหล่ งของเงิน แต่ทั้ งนี้ ต้อ งบั นทึ ก รหั ส งบประมาณและแหล่ งของเงิน
ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
2. การก่อหนี้ผูกพันดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ดังนี้
2.1 รายการที่ มี ว งเงิน ไม่ เกิ น 500,000 บาท ให้ ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างจนถึ งขั้ น
ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
2.2 รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
2.3 ให้ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่
30 ตุลาคม 2565 โดยรายการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 และรายการที่ มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ให้เบิกจ่ายไตรมาสแรกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
3. กรณี ร ายการที่ ได้ รั บ แจ้ งการจั ด สรร มี ก ารใช้ งบประมาณอื่ น ดำเนิ น การไปแล้ ว หรื อ
หมดความจำเป็น ให้ส่งคืนงบประมาณโดยเร็ว
4. การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเป็ นไปอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
โดยรายงานผลการดำเนิ น งานตามแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนด ผ่ า นทาง e-mail : dla0815.3@gmail.com
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ 4124
โทรสาร. 0-2243-0656
ผู้รับผิดชอบ : งามเนตร พิมพ์ธารา
โทรศัพท์ : 089-925-2858

รวมทั้งสิ้น

โครงการ/กิจกรรม

-

-

ร่าง TOR

ประกาศเชิญชวน

ยื่นเสนอราคา

อยู่ระหว่างดาเนินการ E-GP
พิจารณาผล/
รายงานผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ

อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ

แต่งตั้ง คกก. กาหนด
คุณลักษณะ ฯ

หมายเหตุ
1. ให้จัดส่งแบบรายงานฯ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จนถึงขั้นตอนได้ตวั ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทาง e-mail : dla0815.3@gmail.com
2. ติดต่อ 0-2214-9000 ต่อ 4122 มือถือ 08-6343-2799

ที่

จานวน
จานวนเงิน
(รายการ) ตาม ร่าง พ.ร.บ.
ปี 65

-

รายการ

-

งบประมาณ

ลงนามในสัญญา

-

งบประมาณ

-

-

โครงการ งบประมาณ

เบิกจ่าย

ลงชื่อ : …………………………………………………………………
(.....................................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด...............................................................

-

โครงการ

ก่อหนี้ผูกพัน
มูลค่าตามสัญญา

แบบรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โดยมีเงื่อนไขจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือต่อเมือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2565 มีผลบังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสานักงบประมาณแล้ว)
จังหวัด...............................................
ข้อมูล ณ วันที่.....................................................

หมายเหตุ

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว

9

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
(ๆ มิถุนายน ๒๔๖๔
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราซการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๑๔ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๑
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๔สิงหาคม ๒๔๖๒
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๗๗ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๒
๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว ๓๗๗ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปีนไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสรจภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงาบของรัฐได้รับความเห็นขอบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใข้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ....
รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเปีนที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองการพัสดุภาครัฐ
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ๒
โทร. ๐ ๒๑๒๗๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๘- ๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗๗๑๘๔- ๖
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