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รา0 ตุลาคม ๒๔๖๑
เรื่อง การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญ ชีก ลางได้ก ำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญ ชี ๑๒ ภายในวันที่
๒๐ ตุล าคมของทุกปี และงวดบัญ ชี ๑๓ ภายในวัน ที่ ๑๔ พฤศจิก ายนของทุก ปี เพื่อให้ส่วนราชการบันทึก
รายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน แสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GFMI5 นั้น
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล้ว เห็นว่า เนื่อ งจากมีห น่ว ยเบิก จ่ายของส่ว นราชการหลายแห่ง
ไม่สามารถบันทึกรายการบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๑ ดังนั้น
เพื่อให้ข้อมูลทางบัญ ชีของส่วนราชการที่ใช้ในการจัดทำรายงานการเงิน มีค วามครบล้วน ถูกต้อง จึงผ่อนผัน
และขยายระยะเวลาการปิดงวดบัญชี ๑๒ เป็น ภายในวัน ที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๔๖๑ และกรณีท หี่ น่ว ยเบิก จ่า ย
ของส่ว นราชการมีก ารตรวจสอบข้อ มูล บัญ ชีแ ละจะมีก ารปรับ ปรุง บัญ ชีห ลังจากวัน ที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๔๖๑
ให้ห น่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีทั้งการแอ้ไขข้อผิดพลาดทางบัญ ชีและการปรับปรุงบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้างในงวดบัญชี ๑๓ ใต้ โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๑ และดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ยวข้องถือปฏิบ ัติตั้งแต่บ ัดนี้เป็น ต้น ไป ทั้งนี้
สามารถดาวม่โหลดหนังสือนี้ไต้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญ ชลี ศรีอำไพ)
ผู้อำนวยการกองบัญ ซภาครัฐ
รัก ษาการในตำแหน่ง ที่'ชรกษาต้านพัฒนา-ระบบ'บัณ3
ปฎนัติราชการแทน อธบดีกรนบัญ ชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@ cgd.go.th
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เรื่อง การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
กราบเรียน อัยการสูงสุด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญ ชีก ลางได้ก ำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญ ชี ๑๒ ภายในวันที่
๒๐ ตุล าคมของทุกปี และงวดบัญ ชี ๑๓ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิก ายนของทุก ปี เพื่อให้ส่วนราขการบัน ทึก
รายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน แสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GFMIS นั้น
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล้ว เห็นว่า เนื่อ งจากมีห น่ว ยเบิก จ่ายของส่ว นราชการหลายแห่ง
ไม่สามารถบันทึกรายการบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น
เพื่อ ให้ข้อมูล ทางบัญ ชีของส่วนราชการที่ใช้ในการจัดทำรายงานการเงิน มีความครบล้วน ถูกต้อง จึงผ่อนผัน
และขยายระยะเวลาการปิดงวดบัญ ชี ๑๒ เปีน ภายในวัน ที่ ๓© ตุล าคม ๒๕๖๑ และกรณีท ี่ห น่ว ยเบิก จ่า ย
ของส่ว นราชการมีก ารตรวจสอบข้อ มูล บัญ ชีแ ละจะมีก ารปรับ ปรุง บัญ ชีห ลังจากวัน ที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๖๑
ให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีทั้งการแกไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและการปรับปรุงบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้างในงวดบัญชี ๑๓ ได้โดยระบุวันที่ผ่านรายการเปีนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ ©๕ พฤศจิกายน ๒๕๖©
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ยวข้องถือปฏิบ ัติตั้งแต่บ ัดนี้เป็น ต้น ไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน่โหลดหนังสือนี๋ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
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(นางอัณซสี ศรีอำIพ)
ผู้อ ำนวยการกองบัญ ชีภ าครัฐ
รัก ษาการใบตาแหน่ง ที่บ ัร ักษาด้านพัฒ นาระบบบัญ ชี
ปฎบัต ราชการแหบ อธิบ ดกรมบัญ ชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑
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