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ด่วนมาก
ที นร 0205/ว 85

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กท 10300
30 มิถุนายน 2543

เรือง หนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เรียน กระทรวง ทบวง กรม
สิงทีส่งมาด้ วย สําเนาหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0404/20483
ลงวันที 16 มิถุนายน 2543
ด้ วยสํานักงบประมาณได้ เสนอเรือง หนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ มาเพือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือทีส่งมาด้ วยนี+
คณะรัฐมนตรีได้ ประชุมปรึกษาเมือวันที 27 มิถุนายน 2543 ลงมติเห็นชอบ
แนวทางการชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซึงค้ างชําระก่อน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 และตั+งแต่ปีงบประมาณ 2543 เป็ นต้ นไป ตามทีสาํ นักงบประมาณเสนอ
และให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. 2825844
โทรสาร 2810627
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงบประมาณ สํานักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ โทร. 273-9870
ที นร 0404/20483
ลงวันที 16 มิถุนายน 2543
เรือ ง หนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระของส่วนราชฃการและรัฐวิสาหกิจ
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี
ตามทีคณะรัฐมนตรีมีมติเมือวันที 14 กันยายน 2542 (เอกสารแนบ 1)
เห็นชอบแนวทางและมาตรการเกียวกับการชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระของส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีสดุ ที นร 0404/26722 ลงวันที
30 กรกฎาคม 2542 (เอกสารแนบ 2) นั+น ปรากฏว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผู้ใช้ บริการไม่
สามารถดําเนินการเพือชําระหนี+ได้ ทนั ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2542 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
วันที 14 กันยายน 2542 ดังกล่าว เนืองจากต้ องใช้ เวลาในการสํารวจและตรวจสอบหนี+ค้างชําระ
ซึงมีจาํ นวนมาก
ทําให้ ขณะนี+ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจยังคงมีหนี+ค่าสาธารณูปโภคทีเกิดก่อน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 ค้ างชําระเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 597 ล้ านบาท และเมือรวมกับหนี+ฯ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 (จนถึง 31 มีนาคม 2543) ซึงมีจาํ นวนประมาณ 3,616 ล้ านบาท จะ
เป็ นหนี+ฯ รวมทั+งสิ+นประมาณ 4,213 ล้ านบาท รายละเอียดหนี+ฯ จําแนกเป็ นรายหน่วยงานปรากฏใน
เอกสารแนบ 3
ดังนั+น
เพือให้ ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจผู้ใช้ บริการสามารถชําระหนี+ค่า
สาธารณูปโภคค้ างชําระก่อนปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 และตั+งแต่ในปี งบประมาณ 2543 เป็ นต้ นไป
ให้ เสร็จสิ+นโดยเร็ว สํานักงบประมาณจึงใคร่ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี+
1. การชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระก่อนปี งบประมาณ พ.ศ. 2543
1.1 ให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีมีเงินนอกงบประมาณชําระหนี+ค่า
สาธารณูปโภคปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 18 มิถุนายน 2534 (เอกสารแนบ 4) อย่าง
เคร่งครัด และให้ นาํ เงินนอกงบประมาณไปชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคไม่ตาํ กว่าร้ อยละ 25 ของค่า
สาธารณูปโภคในปี นั+น เว้ นแต่กรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีมีเงินนอกงบประมาณไม่เพียงพอตาม
เกณฑ์ดังกล่าว
1.2 ให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีไม่มีเงินนอกงบประมาณ
หรือมีเงินนอก
งบประมาณแต่เมือปฏิบัติตามเกณฑ์คือนําเงินนอกงบประมาณไปชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคไม่ตาํ กว่า
ร้ อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปี นั+นแล้ ว ยังไม่เพียงพอจะใช้ ชาํ ระหนี+ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ทีค้างชําระเห็นควรให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ดําเนินการชําระหนี+จากเงินงบประมาณ
รายจ่าย โดยไม่ถือว่าเป็ นการปฏิบัติไม่ชอบด้ วยมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 มิถุนายน
2543 หรือไม่ถือเป็ นการก่อหนี+ผูกพันเกินเงินงบประมาณตามนัยมาตรา 23 และมีความผิดตาม
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นัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแก้ ไขเพิมเติม แล้ ว
แต่กรณี ดังนี+
(1) กรณีทสี ่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีเงินประจํางวดหมวดค่าสาธารณูปโภค
ของแผนงาน งานหรือโครงการเดียวกันคงเหลือเพียงพอ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทนั ภายในปี งบ
ประมาณทีเกิดค่าใช้ จ่ายให้ มาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 ในลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายค้ างเบิกข้ ามปี
(2) กรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีเงินประจํางวด หมวดค่าสาธารณูปโภค
ของแผนงาน งานหรือโครงการเดียวกันในปี ทีเกิดค่าใช้ จ่ายคงเหลือไม่เพียงพอ ให้ ประสานงานกับ
สํานักงบประมาณเพือขอโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากหมวดอืนของงานหรือโครงการเดียวกัน
หรืองานหรือโครงการอืนในแผนงานเดียวกันไปเป็ นหมวดค่าสาธารณูปโภค
และให้ นาํ หนี+ค่า
สาธารณูปโภคทีค้างชําระนั+น มาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 ใน
ลักษณะค่าใช้ จ่ายค้ างเบิกข้ ามปี
(3) กรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่มีเงินประจํางดในแผนงานเดียวกัน
คงเหลือในปี ทีเกิดค่าใช้ จ่าย หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้ เบิกค่าสาธารณูปโภคทีค้างชําระ โดยเจียด
จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2543 ได้
2. การชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคค้ างชําระตั+งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เป็ นต้ นไป
เห็นควรให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชําระหนี+ให้ เสร็จสิ+น ภายในปี
งบประมาณนั+น ๆ โดยให้ ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการทีกาํ หนดไว้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 18 มิถุนายน 2534 และให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีมีเงินนอกงบประมาณนําเงิน
นอกงบประมาณไปชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภค ไม่ตาํ กว่าร้ อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปี นั+น
อย่างเคร่ งครัด เว้ นแต่กรณีทมี ีเงินนอกงบประมาณไม่เพียงพอตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั+งนี+ ห้ ามมิให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนําเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากหมวดอืนหรือโอนเปลียนแปลงงบ
ประมาณรายจ่ายไปใช้ เพือการอืนจนกว่าจะชําระหนี+ค่าสาธารณูปโภคครบถ้ วน เว้ นแต่กรณีจาํ เป็ น
ทีต้องจ่ายตามกฎหมายหรือข้ อผูกพันเท่านั+น
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้ วยดําริขอได้ โปรดพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
(ลงชือ) พูลทรัพย์ ปิ ยะอนันต์
(นายพูลทรัพย์ ปิ ยะอนันต์)
ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ
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