เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในโทรขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บิญ'ซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยกระทรวงการคลัง ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการขอกัน เงิน งบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิก เหลื่อ มปิไ ด้ถ ึง วัน ทำการสุด ท้า ยของเดือ นมีน าคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ขณะนี้ป รากฏว่า
มีห น่ว ยงานของรัฐ จำนวนมากไม่ส ามารถเบิก จ่า ยงบประมาณที,ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิใ ห้ก ัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปี
ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก ำหนดและยัง มีค วามจำเป็น ต้อ งใช้จ ่า ยงบประมาณดัง กล่า วต่อ ไป
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ด เงิน จากงบประมาณรายจ่า ยเข้า สู่ร ะบบเศรษฐกิจ ได้อ ย่า งต่อ เนื่อ งและรวดเร็ว
และช่วยสนับสบุนการปีนตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังบั้น อาศัย อำนาจ
ตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕
ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง กำหนดให้ข ยายเวลาเบิก จ่า ยงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายชองเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน
ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีห ลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงาบของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑. ให้ห น่ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ว ยงานผู้เบิก แทน ดำเนิน การคัด เลือ ก (LIST) และยืน ยัน
ข้อ มูล (CONFIRM) PO และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน ทุก ประเภทที่ต ้อ งการขยายเวลาเบิก จ่า ยงบประมาณ
ในระบบ GFMIS
สำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ ที,เป็น ส่ว นราชการและเป็น หน่ว ยงานผู้เบิก ที,มีส ำนัก งาน
อยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการคัดเลือก (LIST) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลา
เบิก จ่า ยงบประมาณใบระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิก จ่า ยงบประมาณ
ก่อ นแจ้ง ให้ส ่ว นราชการเจ้า ของงบประมาณหรือ หน่ว ยงานผู้เบิก แทน เป็น ผู้ร วบรวมและยืน ยัน ข้อ มูล
(CONFIRM) ในระบบ GFMIS เพื่อ ให้ก รมบัญ ชีก ลางพิจ ารณา
๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก ำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูก พับ ไปโดยผลของกฎหมาย
๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบ GFMISโดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีม ีข ้อ ทัก ท้ว งผลการพิจ ารณา
ดัง กล่า วให้ห น่ว ยงานของรัฐ มีห นัง สือ ขออุท ธรณ์ก ารขยายเวลาเบิก จ่า ยเงิน พร้อ มแจ้ง ข้อ มูล รายละเอีย ด
การขยาย ...

- ๒การขยายเวลาเบิก จ่า ยเงิน ส่ง ถึง กรมบัญ ชีก ลางภายในวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด
ไม,ไ ด้ด ำเนิน การภายในกำหนดระยะเวลาดัง กล่า ว จะถือ ว่า การขยายเวลาเบิก จ่า ยงบประมาณนั้น เปีน ไป
ด้วยความถูก ต้อ งและครบถ้วนแล้ว โดยกระทรวงการคลัง จะไม่ร ับ พิจ ารณาการขออุท ธรณ์ก ารขยายเวลา
เบิก จ่า ยภายหลัง ระยะเวลาดัง กล่า ว
๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาบผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล
(CONFIRM) ในระบบ GFMISให้จ ัด ทำหนัง สือ ถึง กรมบัญ ชีก ลาง (กองบริห ารการรับ - จ่า ยเงิน ภาครัฐ )
ก่อ นวัน ทำการสุด ท้ายของเดือ นมีน าคม ๒๔๖๔

ทั้งนี้ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ เร่ง รัด การเบิก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๔๖๔ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป
โดยผลของกฎหมาย
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ย วข้อ งทราบและถือ ปฏิบ ัต ิต ่อ ไป
ขอแสดงความนับ ถอ

(นายจำเริญ โพธิยอด)
รองปลัด กระทรวงการคลัง
หัว หน้า กลุ่ม ภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้ส ิน
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กองกฎหมาย
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