
บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี   
ท่ี  ศธ.0518.01/พิเศษ             วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2551 
เร่ือง   แนวปฏิบัติและวิธีการเบิกจายเงินกัน/ขยายเงินกันไวเบิกจายเหล่ือมปในระบบบัญชี 3 มิติ  
 
เรียน   อธิการบดี 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหบันทึกการกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกจายเหล่ือม
ปงบประมาณ 2552 เขาสูระบบบัญชี 3 มิติเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ การกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกจาย
เหล่ือมปไดอยางเปนระบบนัน้ กองคลังจึงขอกําหนดแนวปฏิบัติและวธีิการในการดาํเนินการเกี่ยวกับเงิน
กัน/ขยายเงินกนัไวเบิกจายเหล่ือมปท่ีไดบันทึกไวในระบบบัญชี 3 มิติ ดังตอไปนี ้

1. หามยกเลิกเอกสารการกันเงิน/ขยายเงินกนัท่ีไดรับอนุมัติไวใหเบิกจายเหล่ือมปแลวโดย
เด็ดขาดเพราะถาหนวยงานไดยกเลิกไป ใหถือวางบประมาณท่ีกัน/ขยายไวถูกพับไป 

2. หนวยงานท่ีไดกันเงิน/ขยายเงินกันไวแตยงัมิไดกอหนี้ผูกพันไวกับผูขาย/ผูรับจาง (ตาม
เอกสารการกนัเงินหมายเลข 1) ใหดําเนินการในแตละกรณี ดังนี ้

2.1 หากหนวยงานมีความประสงคจะดําเนินการจัดหาพัสดใุนระบบ โดยท่ีหนังสือขอ
อนุมัติกันเงิน/ขยายเงินกันแบบไมมีภาระผูกพัน (เอกสารการกันเงินหมายเลข 1)
จะตองสามารถนํามาพิมพหนังสือรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จางในระบบไดโดยไม
ขัดแยงกับระเบียบพัสดุ และไมมีการแยกรายการเพ่ือจดัซ้ือ/จางกับผูขาย/ผูรับจาง
หลายราย ใหดาํเนินการในแตและกรณีดังนี้ 
2.1.1 กรณีท่ีไดกันเงิน/ขยายเงินกนัโดยยังไมไดเร่ิมกระบวนการจัดหาพัสดใุนระบบ 

ใหนําหนังสือขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินกนัแบบไมมีภาระผูกพัน (เอกสารการ
กันเงินหมายเลข 1) มาแกไขวันท่ีใหตรงกับวันท่ีของหนังสือรายงานฯ และส่ัง
พิมพหนังสือรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จางโดยไมตองบันทึกรายการขึ้นใหม 
และจะตองดําเนินการจดัหาพัสดุในระบบจนครบทุกข้ันตอน จึงจะทําการเบิก
จายเงินในระบบบัญชีเจาหนี้ (AP) ได 

2.1.2 กรณีท่ีไดกันเงิน/ขยายเงินกนัโดยไดเร่ิมกระบวนการจัดหาพัสดุในระบบไว
แลวบางสวนแตยังมิไดกอหนี้ผูกพันไวกับผูขาย/ผูรับจาง สามารถดําเนินการ
ในระบบตอไดโดยไมตองแกไขเอกสารใดๆ 

 
 
 



2.2 หนวยงานมีความประสงคจะดําเนินการจดัหาพัสดุนอกระบบ หรือไมสามารถนํา
หนังสือขออนมัุติกันเงิน/ขยายเงินกันแบบไมมีภาระผูกพนั (เอกสารการกันเงิน
หมายเลข 1) มาพิมพหนังสือรายงานขออนมัุติจัดซ้ือ/จางในระบบไดเนือ่งจากจะตอง
มีการแยกรายการเพ่ือหาพัสดุกับผูขาย/ผูรับจางหลายราย ใหดําเนนิการในแตและ
กรณีดังนี ้
2.2.1 กรณีท่ีไดบันทึกแยกรายการกันเงิน/ขยายเงนิกันไวถูกตองตามรายการ

งบประมาณ ใหดําเนนิการจดัหาพัสดุนอกระบบได โดยหลังจากท่ีไดกอหนี้
ผูกพันและจัดทําสัญญาหรือขอตกลงเรียบรอยแลว ใหนาํขอมูลท่ีกัน/ขยายไว
ตามเอกสารการกันเงินหมายเลข 1ไปจัดทําหนังสือสํารองงบประมาณใน
ระบบจัดซ้ือ/จาง (เอกสารหมายเลข 7) และจะตองบันทึกตรวจรับพัสดุใน
ระบบ (เอกสารหมายเลข 9) เพื่อประกอบการเบิกจายเงินในระบบบัญชีเจาหนี้ 
(AP) 

2.2.2 กรณีท่ีหนวยงานท่ีไมสามารถใชหนงัสือขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินกนัแบบไม
มีภาระผูกพนั (เอกสารการกนัเงินหมายเลข 1) ดําเนนิการจัดซ้ือ/จางในระบบ
ไดเนื่องจากรูปแบบการบันทึกรายการไมถูกตอง ไดแกการบันทึกกนัเงิน/
ขยายเงินกันหลายรายการรวมเปนรายการเดียว และมีความจําเปนตองแยก
รายการเพ่ือจดัซ้ือ/จางกับผูขาย/ผูรับจางมากกวา 1 รายข้ึนไป ซ่ึงเปนขอจํากัด
ของระบบท่ีไมสามารถดําเนนิการในลักษณะดังกลาวได ใหดําเนนิการดังนี ้

- ทําบันทึกขอความขออนุมัติยกเลิกเอกสารการกันเงิน/ขยายเงินกันท่ี
ไดรับอนุมัติไวเบิกจายเหล่ือมป (เอกสารการกันเงินหมายเลข 1) ใน
ระบบจัดซ้ือ/จาง เพื่อช้ีแจงเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการเบิกจายตาม
ระบบได ตอผูอํานวยการกองคลังโดยผานหัวหนาโครงการ 3 มิติ ตาม
แบบฟอรมหมายเลข 1 ท่ีแนบ 

- เม่ือไดรับอนุมัติ ใหนําตนเร่ืองสงโครงการฯ 3 มิติเพื่อดาํเนินการยกเลิก
การกันเงิน/ขยายเงินกันฯ (เอกสารการกันเงินหมายเลข 1) ในระบบ
จัดซ้ือ/จางและบันทึกกันเงิน/ขยายเงินกนัใหใหมในระบบบัญชีแยก
ประเภท ตามหมวดงบงบประมาณและวงเงินงบประมาณท่ีไดกันเงิน/
ขยายไวเดิม 

- ดําเนินการจัดหาพัสดุ ในหรือนอกระบบตามท่ีไดรับอนมัุติไวใน
หนังสือขออนมัุติยกเลิกเอกสารการกันเงิน/ขยายเงินกนัท่ีไดรับอนุมัติ
ไวเบิกจายเหล่ือมป 

 
 
 



3. กรณีท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกับผูขาย/ผูรับจางแลว (ตามเอกสารการกันเงินหมายเลข 7) 
3.1 การกันเงิน/ขยายเงินกันฯ ท่ีมีภาระผูกพนักับผูขาย/ผูรับจางแลวทุกประเภท จะตอง

บันทึกการตรวจรับพัสดุในระบบ (เอกสารหมายเลข 9) กอนจึงจะสามารถการเบิก
จายเงินไดในระบบบัญชีเจาหนี้ (AP) ได  

3.2 กรณีท่ีผูขาย/ผูรับจาง ไดมีการขอแกไขเปล่ียนแปลงใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจาง/หนังสือ
สัญญา/ขอตก ซ่ึงในการแกไขเปล่ียนแปลงมีผลกระทบตอวงเงินท่ีไดขอกัน/ขยายเงิน
กันไว ใหดําเนนิการดังนี ้
3.2.1 กรณีปรับลดราคาสินคา/บริการ จะตองทําบันทึกขอความขออนุมัติปรับลดเงิน

กัน/ขยายเงินกนัท่ีไดรับอนุมัติไวเบิกจายเหล่ือมป (เอกสารการกันเงิน
หมายเลข 7) เพื่อช้ีแจงเหตุผลตอผูอํานวยการกองคลัง ตามแบบฟอรม
หมายเลข 2 ท่ีแนบ 

3.2.2 กรณีจะตองเพ่ิมวงเงินงบประมาณ จะตองขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมตอ
กองแผนงาน เม่ือไดรับงบประมาณแลวใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติการ
บันทึกรายการเขาสูระบบบัญชี 3 มิติกรณตีอวปรับเพิ่ม/ลดเงินงบประมาณ ลง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 ท่ีไดแนบทายนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกองคลังจักไดแจงเวียนใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 

      
 

(นายธีระ  ทองประกอบ) 
    ผูอํานวยการกองคลัง 



 

      บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................................................. 
ท่ี  ....................................                         วันท่ี  .................................... 
เร่ือง     ขออนุมัติยกเลิกเอกสารการกันเงิน/ขยายเงนิกันท่ีไดรับอนุมัติไวเบิกจายเหล่ือมปเลขท่ี 1.................. 
 

เรียน ผูอํานวยการกองคลัง (ผาน หัวหนาโครงการฯ 3 มิติ) 

ตามท่ีหนวยงาน............................................................ ไดรับอนุมัติใหกนัเงิน/ขยายเงินกันไว
เบิกจายเหล่ือมปแบบไมมีภาระผูกพันกับผูขาย/ผูรับจาง เปนจํานวนเงิน ............................................... บาท 
รายละเอียดตามหนังสือขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินกันแบบไมมีภาระผูกพันเลขท่ี 1.......................................
(จากระบบบัญชี 3 มิติ) ท่ีไดแนบทายนี้นั้น  บัดนี้มีความจําเปนท่ีจะตองขอยกเลิกรายการกันเงิน/ขยายเงินกัน
ไวเบิกจายเหล่ือมีปดังกลาว เนื่องจาก .................................................................... ตามรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. คา ............................................................................................................... 
2. คา ............................................................................................................... 
3. คา ............................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ใหโครงการฯ 3 มิติยกเลิกเอกสารการกันเงิน/ขยายเงินกัน
ท่ีไดรับอนุมัติไวเบิกจายเหล่ือมป ในระบบบัญชี 3 มิติเลขท่ี 1............................. และบันทึกการกันเงนิ/ขยาย
เงนิกันใหใหมผานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

 
                  (.................................................) 
             รธก. /คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน/หัวหนาโครงการ 
 
 
 

(1) เรียน ผูอํานวยการกองคลัง 

 โครงการฯ 3 มิติไดตรวจสอบแลวเหน็ควรอนุมัติ
ตามเสนอ และใหดําเนนิการจัดหาพัสด ุ
  ในระบบ 

 นอกระบบและจะตองบันทึกสํารอง 
งบประมาณในระบบ (เอกสารหมายเลข 7) 
 

                ................................................ 
   หัวหนาโครงการฯ 3 มิติ 

(2) อนุมัต ิ
 

……………………………………… 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 

แบบฟอรมหมายเลข 1 



 

      บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................................................. 
ท่ี  ....................................                         วันท่ี  .................................... 
เร่ือง     ขออนุมัติปรับลดเงินกัน/ขยายเงินกนัท่ีไดรับอนุมัติไวเบิกจายเหล่ือมปในระบบบัญชี 3 มิติ 
 

เรียน ผูอํานวยการกองคลัง (ผานหัวหนาโครงการฯ 3 มิติ) 

ตามท่ีหนวยงาน.................................................... ไดรับอนุมัติใหกันเงิน/ขยายเงินกนัไว
เบิกจายเหล่ือมปเพื่อชําระคาสินคา/บริการแก ........................................................................ (ผูขาย/ผูรับจาง) 
เปนจํานวนเงิน .......................................... บาท ตามหนงัสือขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงนิกันแบบมีภาระผูกพัน
เลขท่ี 7.............. (จากระบบบัญชี 3 มิติ) ไวแลวนั้น บัดนี้ .......................................................(ผูขาย/ผูรับจาง) 
ไดขอปรับลดราคาสินคา/บริการจากเดิม ........................................................................ บาท
(.................................................................................) เปน....................................................................... บาท 
(.................................................................................) เนื่องจาก .....................................................................
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. คา ............................................................................................................... 
2. คา ............................................................................................................... 
3. คา ............................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ปรับลดเงินกนั/ขยายเงินกันไวเบิกจายเหล่ือมปในระบบ
บัญชี 3 มิติเลขท่ี 7............................. 

 
                  (.................................................) 
             รธก. /คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน/หัวหนาโครงการ 
 
 
 

(1) เรียน ผูอํานวยการกองคลัง 

 ไดตรวจสอบแลวเหน็ควรอนุมัติตามเสนอ 
งบประมาณสวนปรับลดเปนเงิน.....................บาทใหคืน
เขาเปนรายไดสะสมของมหาวิทยาลัย 

                ................................................ 
   หัวหนาโครงการฯ 3 มิติ 
 

(2) อนุมัต ิ
 

……………………………………… 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 

แบบฟอรมหมายเลข 2 
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