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ดวนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/7164             กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                       ถนนราชสีมา  กทม.  10300 

      2 กันยายน  2548 

เร่ือง   การกนัเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ  GFMIS งบประมาณป พ.ศ 2546,  
พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง   1.  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ. 2520 
  2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0409.7/ว 6  ลงวันที่   9  สิงหาคม  2548  
 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 119 ลงวันที่  26  สิงหาคม  2548 

   ตามที่กระทรวงการคลังไดมีแนวทางปฏิบัติในการขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปและขยายเวลา
เบิกจายเงิน  โดยใหสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังอยางชาไมเกินวันที่ 30 กันยายน 
ของทุกปนั้น   เนื่องจากขณะนี้ใกลส้ินปงบประมาณป พ.ศ. 2548 (30 กันยายน 2548) แลว  สวนราชการ 
ที่ไดรับการสรรงบประมาณและไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ จาํเปนตองขอทําความตกลง
ในการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงินตอกระทรวงการคลัง  ตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง พ.ศ. 2520   
 บัดนี้ กระทรวงการคลังไดมหีนังสือแจงเวียนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกันเงินไวเบิก
เหล่ือมปและการขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ  GFMIS  ดังนี้   
 -  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหน้ีผูกพัน 
  (1)  กรณีมีหนี้ผูกพันจากการสั่งซื้อ  ส่ังจาง  หรือเชาทรัพยสินตามระเบียบพัสดุโดยมี
การทาํสัญญาที่มีวงเงินครั้งหนึ่งรายหนึ่งตั้งแต  50,000  บาทขึ้นไป  เมื่อหนวยงานไดจัดทาํ PO  ในระบบ  
GFMIS  โดยผานเครื่อง  GFMIS Terminal  แลว  ใหถือวา  PO  ดังกลาวเปนใบขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
กรณีมีหนี้ผูกพัน  โดยหนวยงานไมตองจัดทาํใบขอกันเงินในระบบ GFMIS อีก 
    สําหรับหนวยงานที่ไมมีเครื่อง  GFMIS Terminal  เชน  หนวยงานในภูมิภาค
หรือหนวยงานเจาของงบประมาณที่ไมมีเครื่อง  GFMIS Terminal  เปนตน  หนวยงานจะตองจดัทําใบ  PO 
(บส.01)  โดยวิธี  Excel  Loader  ใหครบถวนตามวงเงินในสัญญา  และนําสงขอมูล  (Upload) ณ  จุดที่มี
เครื่อง  GFMIS Terminal  และสรุปรายละเอียด  PO (บส.01)  ที่มีมูลคารวมตอใบนอยกวา  50,000  บาท   
แตสัญญาที่อางถึงมีมูลคา  50,000  บาทขึ้นไป  สงใหหนวยงานเจาของงบประมาณเพื่อทาํการระบุ
เง่ือนไขสาํหรับการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปกรณีมีหนี้ผูกพัน  ซึ่ง PO (บส.01) ที่จัดทําโดยวิธี Excel  Loader 
และยังมิไดมีการเบิกจายเงินใหถือวาเปนใบขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปกรณีมีหนี้ผูกพันโดยหนวยงานไมตอง
จัดทําใบขอกันเงินในระบบ GFMIS อีก  สําหรับ  PO ที่วงเงินต่ํากวา  50,000  บาท  ใหหนวยงาน 
เรงเบิกจายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  หากเบิกจายไมทันเงินงบประมาณนั้นตองพับไป 
 
 

/(2) กรณีมีหนี้ผูกพัน… 
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    (2)  กรณีมีหนี้ผูกพันที่ไมไดเกิดจากการสั่งซื้อ  ส่ังจาง  หรือเชาทรัพยสิน 
ตามขอ  (1)  และเปนรายการที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเปนรายการที่หนวยงานสามารถขอกันเงิน 
ไวเบิกเหล่ือมปกรณีมีหนี้ผูกพัน  หรือรายการที่กระทรวงการคลังกําหนดใหกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
โดยถือเสมือนวามีหนี้ผูกพัน  ซึ่งหนวยงานเจาของงบประมาณไมตองจัดทาํ  PO  ในระบบ GFMIS  
ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดทาํเอกสารสํารองเงินในระบบ  GFMIS และใหถือวาเอกสารสํารอง 
ดังกลาวเปนใบขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปกรณีมีหนี้ผูกพัน  ซึ่งใบขอกันเงินกรณีนี้จะไดรับอนุมัติใหกันเงิน 
ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน  โดยที่หนวยงานไมตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
หรือกรมบัญชีกลาง 
 -  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหน้ีผูกพัน  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณ
จัดทําเอกสารสํารองเงินในระบบ  GFMIS  และใหถือวาเอกสารสํารองเงินดังกลาวเปนใบขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
กรณีไมมีหนี้ผูกพัน  ซึ่งการจัดทาํใบขอกันเงินในกรณีนี้ไมสามารถดาํเนินการโดยวิธี  Excel  loader  จึงตอง
ดําเนินการโดยเครื่อง  GFMIS Terminal  ของหนวยงานเจาของงบประมาณเทานั้น  และตองขอทําความตกลง
เพ่ือกันเงินไวเบิกเหล่ือมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน  โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ขอกันเงินไว
เบิกเหล่ือมป  พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและเลขที่เอกสารอางอิงการสาํรองเงินในระบบ  GFMIS  (เลขที่ใบขอ
กันเงินในระบบ)  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 - การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณขอทาํความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง  โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ขอขยายเวลา
เบิกจายใหชัดเจน  พรอมทั้งแจงเลขที่เอกสารอางอิงการกันเงินในระบบ GFMIS เพ่ือประกอบการพิจารณา
ดวย 
 - การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีที่เปนเงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน  จะตองดาํเนินการโดยหนวยงานเจาของงบประมาณ 
 การดาํเนนิการเกี่ยวกับการกนัเงินไวเบิกเหลื่อมปที่กลาวไวขางตนใหหนวยงานและหนวยงาน
เจาของงบประมาณถือปฏิบตัติามวิธปีฏิบตัแิละภายในระยะเวลาที่กําหนดตามคูมือการปฏบิัตเิก่ียวกับการกนัเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปในระบบ GFMIS  และเนื่องจากแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กําหนดครอบคลุมวธิีปฏิบตัิทีไ่ด
กําหนดไวตามหนังสือกรมบญัชีกลางสําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที ่กค 0409.7/ว 119 ลงวันที่  
26  สิงหาคม  2548 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ เกิดความสะดวกในการอางอิงและมิใหเกิดความสับสน
ในวิธีปฏิบัต ิจงึใหยกเลิกหนงัสือกรมบัญชกีลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2548 ดวย 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย หรือ  www.gfmis.go.th 
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว  เพ่ือใหการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
และการขยายเวลาเบิกจายเงินเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหจังหวัดตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับ 
จัดสรรและดาํเนินการ  ดังนี้ 
 1. งบประมาณป พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547 
    ใหจังหวดัตรวจสอบและดาํเนินการ  ดังนี ้
    -  กรณมีีหน้ีผูกพัน 
    (1)  PO  ในระบบ  GFMIS  มีมูลคารวมตอ PO 1 ฉบบั  ตั้งแต  50,000  บาท
ข้ึนไป  ใหถือวา  PO ดังกลาวเปนใบขอกนัเงินไวเบิกเหล่ือมปกรณีมีหนีผู้กพัน  ใหจังหวัดบันทกึ PO ในระบบ  
GFMIS  โดยวธิี  Excel  loader  ภายในเวลา  24.00  น.  ของวนัที่  30  กันยายน  2548 
    (2)  PO  ในระบบ  GFMIS  ที่มีมูลคารวมตอ PO 1 ฉบับนอยกวา  50,000  บาท  
แตสัญญามีมูลคา  50,000  บาทขึ้นไป  ใหจังหวัดจัดทาํสรุปรายละเอยีด  PO (บส.01)  (แบบ 1)  สงให
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือระบเุง่ือนไขสําหรับการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  ผานรหัสรายการ  
ZMM_PO_CF  โดยใหสงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินภายในวนัที่  12  กันยายน  2548 
    (3)  การกอหนี้ผูกพันป พ.ศ.2548  แตไมสามารถทราบมูลคาทีแ่นนอน  เชน  
การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ฯลฯ  ใหจังหวัดสรุปรายละเอียดการกันเงิน 
ในแบบแจงขอใหจัดทําเอกสารสํารองเงิน  (แบบ 2)  สงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ภายในวันที่   
12  กันยายน  2548 
    (4)  สําหรับหนวยงานทีไ่มมกีารบันทกึ  PO  เชน กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงขอมูลแบบแจงขอใหจัดทําเอกสารสํารองเงิน  (แบบ 2)  ไปยังกรมบัญชีกลาง
โดยตรงภายในวันที่  15  กันยายน  2548 
    -  กรณไีมมีหน้ีผูกพัน 
    หากงบประมาณยังไมมีหนี้ผูกพันใหจังหวัดจดัทาํแบบแจงขอใหจดัทาํเอกสาร
สํารองเงิน  (แบบ 2)  โดยระบุ CF  สงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ภายในวันที่  12  กันยายน  2548 
    -  กรณมีีหน้ีผูกพันที่มไิดเกิดจากการจดัซื้อ  จดัจาง หรือเชาทรัพย   
    เชน  คาเวนคนื, คา K  เปนตน 
    หากมงีบประมาณดังกลาวใหจังหวัดจัดทาํเอกสารสํารองเงิน  (แบบ 2)  โดย
ระบุ  CK  สงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ภายในวันที่ 12  กันยายน  2548   
  ทั้งนี้  กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไมมีหนี้ผูกพันจะตองจดัทําขอมูลเพ่ิมเติม  ดังนี ้ 
  (1)   รายละเอียดแบบขอขยายเวลาเบกิจายเงนิ (แบบเดิม)  จํานวน  2  ชุด  
  (2)   สําเนาใบกนัเงิน  (แบบเดิม)  จาํนวน  2  ชุด 
  (3)   รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241) 
         จาํนวน  2  ชุด   
 
           /2.  งบประมาณป พ.ศ.2548… 
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  2.  งบประมาณป พ.ศ.2548 
   ใหจังหวดัตรวจสอบและดาํเนินการ ตามขอ 1 ขางตน ตามขั้นตอนวิธกีารปฏิบตัิ
เก่ียวกับการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงิน  ทั้งกรณมีีหนี้ผูกพันและกรณไีมมีหนี้ผูกพัน   
แตยกเวนไมตองจัดทาํรายละเอียดแบบขอขยายเวลาเบิกจายเงิน,  สําเนาใบกันเงิน  และรายงานการโอน
เปลี่ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241) 

  3.  งบประมาณเบิกแทนกัน  ป พ.ศ.2546 ,พ.ศ.2547  และ พ.ศ.2548 
    ใหจังหวดัตรวจสอบและดาํเนินการ  ดังน้ี  
    -  กรณีมีหนี้ผกูพัน  ตั้งแต  50,000  บาทขึ้นไป  ใหจังหวัดสงแบบแจงขอใหจดัทํา
เอกสารสํารองกรณเีบิกแทนกันแบบมีหน้ีผูกพัน  (แบบ 3)  สงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ภายใน
วันที่  12  กันยายน  2548 
    -  กรณีไมมีหนี้ผูกพัน  ใหจงัหวัดสงแบบแจงขอใหจัดทําเอกสารสํารองกรณีเบิก
แทนกันแบบไมมีหน้ีผูกพัน  (แบบ 4)  สงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ภายในวันที่  12  
กันยายน  2548 
 
 

  ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทางราชการขอใหจังหวัดกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
จัดสงเอกสาร  ภายในกําหนดเวลาอยางเครงครัดดวย 
 

                                                          ขอแสดงความนับถือ  

                                                          
                            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

 
 
 
สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน  
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร. 0-2241-9043, 0-2241-9000  ตอ 1536 
โทรสาร 0-2241-9043 
www.thailocaladmin.go.th 
 
 
 


