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กระทรวงการคลัง
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ปลัด กระทรวง อธิบ ดี อธิก ารบดี เลขาธิก าร ผู้อ ำนวยการ ผู้บ ัญ ชาการ ผู้ว ่า ราขการจัง หวัด
ผู้ว ่า ราขการกรุง เทพมหานคร นายกเมือ งพัท ยา นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นายกเทศมนตรี
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยกระทรวงการคลัง ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการขอกัน เงิน งบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิก เหลื่อ มปีไ ด้ถ ึง วัน ทำการสุด ท้า ยของเดือ นมีน าคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ขณะนี้ป รากฏว่า
มีห น่ว ยงานของรัฐ จำนวนมากไม'สามารถเบิก จ่า ยงบประมาณที,ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิใ ห้ก ัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปี
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใข้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป
กระทรวงการคลัง พิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ สามารถใช้จ ่า ยเงิน
ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสบุนการพินดัว
ของเศรษฐกิจ ในประเทศได้อ ย่า งเหมาะสมกับ สถานการณ์ ดังนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้ว ยการเบิก เงิน จากคลัง การรับ เงิน การจ่า ยเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
และที่แก็ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ก ัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปีแ ล้ว และยัง คงมีห นี้ผ ูก พัน อยู่ ให้ร ายการนั้น ใช้จ ่า ยได้ถ ึง วัน ทำการสุด ท้า ย
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๕โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังนี้
ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนิน การเลือ ก (LIST) และยืนยัน ข้อมูล
(CONFIRM) ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน ทุก ประเภทที่ต ้อ งการขยายเวลาเบิก จ่า ย
งบประมาณในระบบ GFMIS
สำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เป็น ส่ว นราขการและเป็น หน่ว ยงานผู้เบิก ที่ม ีส ำนัก งาน
อยู่ใ นภูม ิภ าคต้อ งดำเนิน การเลือ ก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน ทุก ประเภท
ที่ต ้อ งการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิก จ่า ย
งบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล
(CONFIRM) ในระบบ GFMIS
๒. การขอขยายเวลาเบ ิก จ่า ยงบ ป ระม าณ ผ่า น ระบ บ GFMIS ให้ห น่ว ยงานของรัฐ
หรือ หน่ว ยงาน ผูเ้ บิก แทน ดำเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่ ๓© มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓ 0 น.
๑ .

ทั้งนี้ หากไม่ด ำเนิน การเลือ ก (LIST) และยืน ยัน ข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (P0) และ/หรือ
เอกสารสำรองเงิน ในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่ก ำหนด งบประมาณดัง กล่าวต้อ งถูก พับ ไป
โดยผลของกฎหมาย
๓. ...

-

๒

-

กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล
(CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้จ ัด ทำหนัง สือ ถึง กรมบัญ ชีก ลาง (กองบริห ารการรับ - จ่า ยเงิน ภาครัฐ )
ก่อนวันที่ ๓๑ มีน าคม ๒£๖๕
๓

.

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ให้แล้วเสร็จ
ภายในวัน ทำการสุด ท้า ยของเดือ นกัน ยายน ๒๕๖๕ หากไม่ด ำเนิน การภายในระยะเวลาที่ก ำหนด
งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขุณหจิต ลังขใหม่)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
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