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ระเบียบ
ว่าด้วยการก่อหนี้ผกู พันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบสาหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อานวยการสานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคาสั่งอื่นใดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 เมื่อคณะรัฐมนตรีไ ด้อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ เป็ น รายการครุภั ณฑ์ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ง ก่อ สร้า ง ให้ เ สนอผลการจัด ซื้อจัด จ้าง
ที่ได้ดาเนินการแล้วต่อสานักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทาสัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่เป็นรายการที่สานักงบประมาณได้เคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
ไว้แล้ว
(2) ในกรณีที่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันซึ่งเป็นรายจ่ายประจาในงบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
หรืองบรายจ่ายอื่น ให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยให้คานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด
ข้อ 5 การเสนอให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามข้อ 4 สาหรับ
รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
รายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) รายการครุภัณฑ์แต่ละรายการ ให้ระบุราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ
ที่กาหนดไว้
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(2) รายการที่ดิน ให้ระบุราคากลางที่กาหนดไว้ เนื้อที่ของที่ดินและแผนผังสังเขปของที่ดิน
แต่ละรายการ จังหวัด อาเภอ และตาบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดิน รวมทั้งราคากลางของที่ดินซึ่งกรมทีด่ นิ
เป็นผู้ประมาณการ ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในบริเวณและเวลาใกล้เคียง และราคาที่ดิน
ซึ่งทางราชการประเมินเพื่อเสียภาษี
(3) รายการก่อสร้าง ให้ระบุประเภทของสิ่งก่อสร้าง ราคากลางที่กาหนดไว้ แบบรูปและ
รายการก่อ สร้า ง หรื อ รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่จ ะเป็นประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาของส านั กงบประมาณ
เช่ น ขนาด หรื อ เนื้ อ ที่ของอาคารที่ จ ะก่อ สร้าง เว้ น แต่สิ่ งก่ อสร้า งนั้น ๆ เป็ น สิ่ งก่ อสร้า งที่สานั ก
งบประมาณได้กาหนดแบบแปลนมาตรฐานขึ้นไว้ หรือหน่วยรับงบประมาณได้กาหนดแบบแปลนมาตรฐาน
ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งบประมาณแล้ ว ไม่ ต้ อ งส่ ง แบบรู ป และรายการก่ อ สร้ า งให้
สานักงบประมาณ
ข้อ 6 เมื่อได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาจากสานักงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามวงเงินและรายละเอียดที่สานักงบประมาณ
กาหนด
วงเงินและรายละเอียดที่สานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมิได้
เว้นแต่ได้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ข้อ 7 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ
(2) การขยายระยะเวลาก่ อ หนี้ ผู ก พั น โดยไม่ เ พิ่ ม วงเงิ น ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สนอขออนุ มั ติ
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสานักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
(3) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่น ใดที่เกี่ยวข้อง
ให้สานักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้
การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน
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ให้สานักงบประมาณกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันตาม (1) รวมทั้งการบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับรายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 8 การขออนุมัติเงิน จัดสรรและการใช้รายจ่ายตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลม
ข้อ 9 ให้ ผู้อานวยการสานักงบประมาณเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

