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สว่นราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ โทร ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐ ๙๖๔

ท ี ่ กผง ๐๔/ ? ................ วนัที ่ 2lL  มกราคม ๒๕๖๓
เร่ือง แนวทางกใรด*ๆ ฟ นัการและเบีกจ่ายเไนฝึมทนกองทุน!.งํนทดแทน ประจำปี ๒๔๖๓ \] น ร ป ี

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์
ตามที่ กองแผนงาน ส ่วนวิเคราะห ์งบประมาณ ได้มีหนังสือที่ กผง ๐๔/๔๔๑๔/๒๕๖๒ 

ลงว ันท ี่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๒ เรื่อง ขอให ้จ ัดส ่งข ้อม ูลเพ ื่อใช ้ประกอบการโอนจัดสรรเงินสมทบกองท ุน 
เงินทดแทน ประจำปี ๒๔๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

เพ ื่อให ้กรมชลประทานเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี ๒๔๖๓ ได้ถูกต้อง 
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๔๖๑(ประกาศกระทรวงแรงงานหมวด๔ วิธีเรียกเก็บเงินสมทบ) 
จึงขอให้หน่วยงาน ที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ งบลงทุน ดำเนินการดังนี้

๑. กรณ ีท ี่ไม ่ม ีการจ ้างล ูกจ ้างช ั่วคราว ต ั้งแต่ว ันท ี่ ๑ ต ุลาคม ๒๔๖๒ ให้ตรวจสอบสาขา 
ในสังกัดที่ฃ ึ้นทะเบียนนายจ้าง กับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จ ังหวัด/สาขา หากพบว ่า 
ใน ส าขาด ังกล ่าวไม ่ม ีผ ู้ป ระก ัน ตน คงเห ล ืออย ู่ ให ้ด ำเน ิน ก าร แจ ้งการเปล ี่ยน แปลงข ้อ เท ็จจร ิงน ายจ ้าง 
ตามแบบ สปส.๖-๑๔ (ข้อ ๒) ห^ดกิจการชั่วคราวฯ และจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
พ ื้นท ี่/จ ังหว ัด/สาขา เพ ื่อขอแจ้งยกเล ิกใบแจ้งการประเม ินเง ินสมทบกองท ุนเงินหดแทนประจำป ี ๒๔๖๓ 
ตามแบบ กท.๒๖ ก ภายในวันจันทร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๔๖๓

๒. ก รณ ีท ี่ม ีก ารจ ้างล ูก จ ้างช ั่วค ราวส ัญ ญ าจ ้างให ม ่ ให ้ห น ่วยงาน ท ี่จะด ำเน ิน ก ารจ ้าง  
แจ ้งข ึ้น ท ะเบ ียน น ายจ ้าง  ตามแบบ สปส ๑ -๐ ๑  ตามรห ัสสาขาเด ิม  และแจ ้งข ึ้น ทะเบ ียน ผ ู้ประก ัน ตน  
(๑) กรณีลูกจ้างที่ไม ่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามแบบ สปส.๑-๐๓ (๒) กรณีล ูกจ้างท ี่เคยขึ้นทะเบ ียน 
ผ ู้ประกันตน ตามแบบ สปส.๑-๐๓ /๑ ต ่อสำน ักงานประก ันส ังคมกร ุงเทพมหานครพ ื้นท ี่/จ ังหว ัด/สาขา 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ร ับลูกจ้างเข้าทำงานตามสัญญาจ้างใหม่ พร้อมขอรับใบแจ้งการประเมินเงินสมทบ 
กองทุนเงินทดแทนประจำปี ๒๔๖๓ ตามแบบ กท.๒๖ ก

๓ การชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี ๒๔๖๓ ตามข้อ ๒ให้หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน 
นายจ้างจัดส่งรายละเอียด แบบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (แบบ กท.๒๖ ก)ให้หน่วยเบิกจ่าย 
ดำเน ิน การจ ่ายเง ิน สมทบด ังกล ่าวให ้สำน ักงาน ประก ัน ส ังคมภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได ้ร ับแบบแจ้ง 
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการที่ไซในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายการนั้น  ๆ

๔.ขอยกเลิกหนังสือกองแผนงาน ท่ี กผง ๐๔/๔๔๑๔/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ. กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ โทร ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒ โทรลาร ๐ ๒๒๔๓ 0 ๙๖๔
ที กผง ๐ ๔ /$-<l3<^/ â ^ y\a  .................. วันท่ี..̂ .̂ :.... ธันวาคม ๒๕๖๒ ........ ............
เร ือ ง  'ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการโอนจัดสรรเงินสมทบกองทุนเงินหดแหน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/คูนย,
กองแผนงาน ขอให้จัดส่งข้อมูล แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาบ รายการค่าตอบแทน 

ใช้ลอยและวัสดุ (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน) เพื่อใช้ประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้รวบรวมส่งกองแผนงาน ในภาพรวมของแต่ละสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์ 
ตามแบบฟอร์มที่แนบ

ทั้งน ี้ สามารทดาวน ์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ท ี่ http://kromchol.rid.go.th/budgets/ 
budgetsrid/policy.html หัวข้อ ข่าวประซาสัมพันธ์ จัดส่งข้อมูลทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองแผนงาน 
ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ และจัดส่งในรูปแบบของ File Excel ทาง E-mail : bpd.rid@gmail.com ภายใน 
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๖๕๖๓ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ ส่วนวิเคราะห์ 
งบประมาณ กองแผนงาบ โทร ๐๒-๒๔๓-๐๗๗๒ ต่อ ๒๒๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิซย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.
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