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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ปล ัดกระทรวง อธิบดี อธ ิการบดี เลขาธ ิการ ผ ู้อำน วยการ ผ ู้บ ัญ ชาการ ผ ู้ว ่าราขการจ ังห ว ัด  

ผู้ว ่าราขการกรุงเทพมหานคร นายกเม ืองพ ัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด ้วยกระทรวงการคลังได ้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิในการขอกันเงินงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว ้เบ ิกเหล ื่อมป ีได ้ถ ึงว ันทำการส ุดท ้ายของเด ือนม ีนาคม ๒๕๖๕ ซ ึ่งขณะน ี้ปรากฏว่า 
ม ีหน ่วยงานของรัฐจำนวนมากไม'สามารถเบ ิกจ ่ายงบประมาณ ท ี,ได ้ร ับอนุม ัต ิให ้ก ันเง ินไว้เบ ิกเหลื่อมปี 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใข้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

กระทรวงการคลังพ ิจารณาแล้ว ขอเร ียนว่า เพ ื่อให ้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ ่ายเงิน 
ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสบุนการพินดัว 
ของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์ ดังนั้น อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด ้วยการเบ ิกเง ินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และที่แก็ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติ 
ให ้ก ัน เง ิน ไว ้เบ ิก เห ล ื่อมป ีแล ้วและย ังคงม ีห น ี้ผ ูกพ ัน อย ู่ ให ้รายการน ั้น ใช ้จ ่ายได ้ถ ึงว ัน ทำการส ุดท ้าย 
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๕โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 
ดังนี้

๑ .  ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล 
(CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หร ือเอกสารสำรองเง ินท ุกประเภทท ี่ต ้องการขยายเวลาเบ ิกจ ่าย 
งบประมาณในระบบ GFMIS

สำหรับหน ่วยงานของร ัฐท ี่เป ็นส ่วนราขการและเป ็นหน ่วยงานผ ู้เบ ิกท ี่ม ีสำน ักงาน 
อยู่ในภูม ิภาคต้องดำเน ินการเล ือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินท ุกประเภท 
ที่ต ้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล 
(CONFIRM) ในระบบ GFMIS

๒. ก าร ข อ ข ย าย เว ล า เบ ิก จ ่าย งบ ป ร ะ ม าณ ผ ่าน ร ะ บ บ  GFMIS ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐ 
หรือหน่วยงานผูเ้บ ิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓© มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓ 0 น. 
ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P0) และ/หรือ 
เอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป 
โดยผลของกฎหมาย

๓. ...



- ๒ -

๓ .  กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล 
(CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให ้จ ัดทำหนังส ือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ ่ายเง ินภาคร ัฐ) 
ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒£๖๕
ท้ังน้ี ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันทำการสุดท ้ายของเด ือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม ่ดำเน ินการภายในระยะเวลาท ี่กำหนด 
งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขุณหจิต ลังขใหม่)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมาย
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