สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-04 การบัน ทึก และตรวจจ่ ายเจ้ าหนี ้
คําอธิบาย

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

หน้ า : 1 จาก 3

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานบัญชี

1. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานบัญชีได้ รับเอกสารประกอบการ
เริ่มต้ น
บันทึกเจ้ าหนี ้จาก
AC-01 ค่าใช้ จ่ายที่ไม่
1.1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัสดุสําหรับกระบวนการจัดซื ้อได้ แก่
เป็ นไปตามระเบียบ
ใบรับของที่ลงนามผู้รับพร้ อมวันที่รับของ, ใบแจ้ ง พัสดุ(ระเบียบเดินทาง) TR ADD
หนี ้, ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง (PO)หรื อหนังสือสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างที่
ใบแจ้ งหนี ้ Check list
ระบุเลขที่ RO สําหรับการซื ้อหรื อจ้ างที่มีการขอเบิก
เงินล่วงหน้ า, รายงานตรวจรับสําหรับทุกกระบวนการ
1. รับเอกสาร
สัง่ ซื ้อ ยกเว้ นกระบวนการจัดซื ้อแบบเฉพาะเจาะจงที่
ประกอบการตังหนี
้ ้
AC-02
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยที
่
ไ
ม่
ใบขออนุมตั ิ
มูลค่าตํ่าว่า 100,000
ไปตามระเบียบพัสดุ จ่ายเงิน
1.2. เจ้ าของโครงการหรื อผู้เดินทางในกระบวนการ AC- เป็ น(ระเบี
ยบสนับสนุน)
สนับสนุน
01 ได้ แก่ ใบ TR ADD ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว, ใบแจ้ ง
1
หนี ้ เป็ นต้ น
Check
list
ใบแจ้
ง
หนี
้
Excel
1.3 เจ้ าของโครงการหรื อพนักงานในกระบวนการ ACPS
02 และ AC-03 ได้ แก่ ใบขอเบิกอนุมตั ิจ่าย (AP)
2.
บั
น
ทึ
กข้ อมูลลงใน
AC-08
AC-03 ค่าใช้ จ่ายที่ไม่
Expense Report (ER) , ใบขออนุมตั ิจ่ายเงิน
เป็
น
ไปตามระเบี
ย
บพั
ส
ดุ
บั
น
ทึ
ก
บั
ญ
ชี
ค
า
่
ใช้
ทะเบี
ย
นคุ
มเอกสาร ทะเบียนคุม
สนับสนุน (SP), ใบแจ้ งหนี ้ และเอกสารประกอบ
เอกสารเพื่อการ
(ระเบียบค่าใช้ จ่าย
จ่ายค้ างจ่าย
อื่นๆถ้ ามี
e จ่ายชําระ
สํ
า
นั
ก
งาน,
ระเบี
ย
บ
หน้
า
1
1.4 เจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการ AC-06 ได้ แก่ รายงาน
ฝึ กอบรมและประชุม)ใบขอเบิกอนุมตั ิ
กระทบยอด ที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ วเพื่อใช้ ในการ
จ่าย (AP)
SLA: 3 days
บันทึกเจ้ าหนี ้สรรพากร
Expense
ใบแจ้ งหนี ้
3. ตรวจสอบความครบถ้ วน
2. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงินบันทึกข้ อมูลเอกสารที่
Report (ER) Check list
จาก ข
ได้ รับเพื่อรอตรวจสอบในทะเบียนคุมเอกสาร
ถูกต้ องของเอกสารตาม
Share
Drive
หน้ า 2
3. เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของ
Check list ประกอบกับ
เอกสาร กับ Check list หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องโดย AC-06 การนําส่งภาษี
อนุมตั ิหลักการ
เปิ ดดูเอกสารที่เกี่ยวข้ องสําหรับแต่ละค่าใช้ จ่ายจาก
เอกสารประกอบ
หัก ณ ที่จา่ ยและ รายงานกระทบ
อนุ
ม
ต
ั
ห
ิ
ลั
ก
การ
ระเบี
ย
บฯ
Share Drive เช่น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
Excel
ยอดภาษี
e
e อื่นๆ
- ตรวจสอบเงินในใบอนุมตั ิหลักการ ว่าเกินจากที่ขอ
มูลค่าเพิ่ม
6.
บั
น
ทึกสถานะ PS
อนุมตั ิหลักการหรื อไม่
(จากแฟ้ม)
ถูกต้ อง/
ไม่ใช่
ใช่ เอกสารเป็ นรับเข้ าส่วน
- ตรวจสอบลายเซ็นของผู้ตรวจรับในหลักฐาน
ครบถ้ วน?
ทะเบียนคุม
แสดงผลการดําเนินงาน
บัญชีและลงวันที่ เอกสารเพื
่อการ
PM-03
กระบวนการ
- ตรวจสอบลายเซ็นของผู้ตรวจรับในเอกสารคําขอ
Excel
e
จ่ายชําระ
จั
ด
ซื
้อแบบประกาศ
PS
ขยายเวลาส่งมอบผลงาน
4. บันทึกสถานะ
Check list
เชิญชวนทัว่ ไป
- ตรวจสอบเงินในใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างหรื อสัญญา
ERP
หนังสืออนุมตั ิ
เอกสารเป็
นตีกลับ
7. บันทึก
อย่างไรก็ตามกระบวนการ นี ้จะถูกติดตามทุกสิ ้น
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
และลงวันที่ ทะเบียนคุม
เดือนจากกระบวนการ AC-08 เพื่อการบันทึกบัญชีที่
(สําเนา)
ตังหนี
้ ้เจ้ าหนี ้และภาษี ซื ้อ
เอกสารเพื่อการ
ถูกต้ องครบถ้ วน
PM-04 กระบวนการ
e จ่ายชําระ
รายงานตรวจรั
บ
(ถ้
ามี)/ แก้ ไขรายการ
4. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกสถานะของเอกสาร
จัดซื ้อแบบคัดเลือก
ในทะเบียนคุมเป็ นตีกลับพร้ อมลงวันที่
ใบแจ้ งหนี ้
SLA: 1 day
5. เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนเอกสารพร้ อม Check list ให้
ERP
5. แจ้ งหน่วยงาน
เจ้ าหน้ าที่ ของแต่ละฝ่ ายโครงการเพื่อแก้ ไข และ
ใบรับของ
1
PM-06 กระบวนการ
ตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้ องอีกครัง้ และส่งกลับ
8. จัดพิมพ์ใบสําคัญตั ้ง
ที่เกี่ยวข้ องให้
จัดซื ้อแบบเฉพาะ
มาภายใน 5 วันทําการ
SLA: 5 days
หนี ้
ดํ
า
เนิ
น
การแก้
ไ
ข
ใบสําคัญตังหนี
้ ้
เจาะจงวงเงิ
น
เอกสารประกอบอื่นๆ
6. กรณีที่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกสถานะของเอกสารใน
มากกว่
า
100,000
ทะเบียนคุมเป็ นรับเข้ าส่วนบัญชีและลงวันที่
7. เจ้ าหน้ าที่จะบันทึกตังหนี
้ ้และภาษีซื ้อ (ถ้ ามี)
ใบแจ้ งหนี ้
Check list
PM-05 กระบวนการ
ผ่านระบบ EPR
9. รวบรวมเอกสารเพื่อขอ
จั
ด
ซื
้อแบบเฉพาะ
8. เจ้ าหน้ าที่จดั พิมพ์ใบสําคัญตังหนี
้ ้
อนุมตั ิจากผู้จดั การ
ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง ใบรับของ
เจาะจงวงเงินไม่
9. เจ้ าหน้ าที่รวบรวมเอกสารเพื่อเสนออนุมตั ิ
(สํ
า
เนา)
ส่วนบัญชี
เกิน 100,000
จากผู้จดั การส่วนบัญชี







เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

จาก ข
หน้ า 2

ไป ก
หน้ า 2

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-04 การบัน ทึก และตรวจจ่ ายเจ้ าหนี ้
คําอธิบาย
ผู้จดั การส่วนบัญชี
10. ผู้จดั การส่วนบัญชีสอบทานความถูกต้ องและ
พิจารณาอนุมตั ิการบันทึกบัญชีโดยดูเอกสาร
ประกอบการพิจารณาใน Share Drive เช่น
บันทึกอนุมตั ิหลักการ เป็ นต้ น
11. กรณีปฏิเสธการตังหนี
้ ้ผู้จดั การส่วนบัญชีจะแจ้ ง
เหตุผลการปฏิเสธ ซึง่ ได้ แก่การแก้ ไขใบสําคัญ
้ ้ หรื อให้ ยกเลิกใบสําคัญตังหนี
้ ้ เป็ นต้ นและ
ตังหนี
ส่งเอกสารกลับให้ เจ้ าหน้ าที่
12. เจ้ าหน้ าที่พิจารณาแก้ ไข หรื อยกเลิกใบสําคัญ
ตังหนี
้ ้ในกรณีที่แก้ ไขให้ กลับไปแก้ ไขบนระบบ
ERP ใน ข หน้ า 1
้ ้
13. ในกรณีที่ไม่แก้ ไข (ยกเลิก) ใบสําคัญตังหนี
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานบัญชีจะบันทึก “ยกเลิก” ใน
ระบบ
14. พิจารณาประเภทรายการที่ยกเลิก
15. แบ่งเป็ น 2 กรณีย่อย
- กรณีที่การจัดซื ้อกระทําโดยฝ่ ายพัสดุ เจ้ าหน้ าที่
จะส่งเอกสารกลับได้ แก่ ใบแจ้ งหนี ้และใบรับของ
กลับคืนให้ แก่ฝ่ายพัสดุเพื่อจัดซื ้อทํา RO ใหม่อีก
ครัง้
- กรณีที่การจัดซื ้อที่ไม่ได้ ผา่ นพัสดุ เจ้ าหน้ าที่จะ
ส่งเอกสารใบแจ้ งหนี ้ คืนให้ แก่เจ้ าของโครงการ
หรื อ ฝ่ ายเจ้ าของเรื่ อง เพื่อแก้ ไข
16. ในกรณีที่ผ้ จู ดั การส่วนบัญชีอนุมตั ิใบสําคัญ
ตังหนี
้ ้ ผู้จดั การจะลงนามและนําส่งเอกสารให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
17. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม
เพื่อรอทําจ่ายต่อไป

เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานบัญชี

จาก ก
หน้ า 1

SLA: 1 day

10. พิจารณา
อนุมตั ิการ
บันทึกบัญชี

ใบรับของ
ใบสําคัญตังหนี
้ ้

Expense
Request
รายงานกระทบ
ยอดภาษี
มูลค่าเพิ่ม

Share Drive

ไป ข
หน้ า 1

แก้ ไข?

ใช่

2

อนุมตั ิหลักการ เอกสารประกอบ
e อื่นๆ

e

ไม่ใช่
อนุมตั ิ?


PS

เอกสาร
ประกอบ

16. ลงนามและ
นําส่งเอกสารให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ น
การเงิน

AC-05 กระบวน
การจ่ายชําระ
หน้ า 1

ใบสําคัญตังหนี
้ ้

14. พิจารณาประเภท
รายการที่ยกเลิก

1
2
ใช่

จบ

จบ

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

เอกสาร
ประกอบ
ใบสําคัญตังหนี
้ ้

13. บันทึก “ยกเลิก”
ในระบบ

ใบแจ้ งหนี ้
ฐานข้ อมูล Shared drive

17. จัดเก็บ
เอกสารเข้ าแฟ้ม

ERP

ใช่

เป็ นการจัดซื ้อ
ผ่านพัสดุ?

ไม่ใช่

ใบรับของ

ส่งคืนเจ้ าของ
โครงการ/ฝ่ าย
เจ้ าของเรื่ องให้
แก้ ไข

15. ส่งเอกสารกลับไปให้
จัดซื ้อทํา RO ใหม่

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

AC-05 กระบวน
การจ่ายชําระ
หน้ า 2

12. พิจารณาเหตุผลของ
การปฏิเสธใบสําคัญ
ตังหนี
้ ้

ใบแจ้ งหนี ้
AP

11. ปฏิเสธการอนุมตั ิสง่
เอกสารกลับและแจ้ ง
เหตุผลให้ แก่เจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

1
Check list

ไม่ใช่

หน้ า : 2 จาก 3

วัน ที่ :

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

วัน

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-04 การบัน ทึก และตรวจจ่ ายเจ้ าหนี ้
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานบัญชี
การตรวจจ่ ายเจ้ าหนีอ้ ่ นื
สืบเนื่องจากระบบในปั จจุบนั ไม่รองรับการบันทึกเจ้ าหนี ้
AC-01 ค่าใช้ จ่ายที่ไม่
เป็ นไปตามระเบียบ
อื่นอันได้ แก่ เงินเดือนและผลตอบแทนพนักงาน,
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพพนักงาน, เจ้ าหนี ้ค่าใช้ จ่ายการ พัสดุ(ระเบียบเดินทาง)
หน้ า 6
เดินทางที่ดงึ จ่ายจากแบบขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายการเดินทาง (TR) เช่น เจ้ าหนี ้สายการบิน,
เอกสารประ ใบแจ้ งหนี ้
กอบอื่นๆ
เจ้ าหนี ้ค่าที่พกั เป็ นต้ นดังนันจึ
้ งใช้ การบันทึก
ค่าใช้ จ่ายในใบสําคัญจ่ายแทนโดยไม่ต้องผ่านการ
บันทึกเจ้ าหนี ้
18. เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารสรุป
ได้ แก่ ใบแจ้ งหนี ้และเอกสารประกอบอื่นๆจากผู้
เงินเดือน
เดินทางในกระบวนการ AC-01 หรื อ เอกสารสรุป
(จากส่วนงานทรัพยากรบุคคล)
เงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานจาก ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น
19. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของ
เอกสารกับระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ระเบียบฯ
20. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกสถานะของเอกสาร
ในทะเบียนคุมเป็ นตีกลับพร้ อมลงวันที่
(จากแฟ้ม)
21. เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนเอกสารพร้ อม Check list ให้
เจ้ าหน้ าที่ ของแต่ละฝ่ ายโครงการเพื่อแก้ ไข และ
ตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้ องอีกครัง้ และส่งกลับ
ไม่ใช่
มาภายใน 5 วันทําการ
22. กรณีที่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกรายการค่าใช้ จ่ายและ
PS
ภาษีหกั ณ.ที่จ่ายบนระบบ
Excel
23. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์ใบสําคัญจ่าย
20.
บั
น
ทึกสถานะ
24. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์หนังสือรับรองภาษี หกั ณ. ที่จ่าย (
เอกสารเป็
นตีกลับ
ถ้ ามี) พร้ อมลงนาม
และลงวั
นที่
25. เจ้ าหน้ าที่รวบรวมเอกสารได้ แก่ ใบสําคัญจ่าย,
หนังสือรับรองภาษี หัก ณ.ที่จ่าย แนบไปกับเอกสาร
ประกอบการบันทึกค่าใช้ จ่ายเพื่อเสนอผู้จดั การ
21.แจ้ งหน่วยงาน
26. ผู้จดั การส่วนบัญชีสอบทานการบันทึกบัญชีใน
ใบสําคัญจ่าย โดยตรวจจากเอกสารใน share drive
ที่เกี่ยวข้ องให้
27. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องผู้จดั การจะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ แก้ ไข
ดําเนินการแก้ ไข
28. กรณีถกู ต้ องผู้จดั การส่วนบัญชีจะลงนามตรวจสอบ
SLA: 5 days
การบันทึกบัญชีในใบสําคัญจ่าย
29. ส่งเอกสารที่ผ่านการอนุมตั ิแล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ น
1
การเงินเพื่อทําการจ่ายชําระ

หน้ า : 3 จาก 3

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนบัญชี

เริ่ มต้ น
2

18. รับเอกสาร
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

1


PS

Excel

Share Drive

บันทึกข้ อมูลลงใน ทะเบียนคุม
่อการ
ทะเบียนคุมเอกสาร eเอกสารเพื
จ่ายชําระ
19. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนถูกต้ องของ
เอกสาร

ใบสําคัญจ่าย

เอกสารสรุป
เงินเดือน


ERP

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ใช่

SLA: 1 day

ถูกต้ อง?

TR

PS

ไม่ใช่

22. บันทึก/แก้ ไขรายการ
จ่ายชําระเงินและภาษี
หัก ณ ที่จา่ ย (ถ้ ามี)
SLA: 1 day

ใช่
28. ลงนามตรวจสอบ
ในใบ สําคัญจ่าย

27. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้

แก้ ไข
หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย ใบสําคัญจ่าย

ERP
23. พิมพ์ใบสําคัญจ่าย

AC-05 กระบวน
การจ่ายชําระ
หน้ า 3

ERP

24. พิมพ์หนังสือรับรอง
ภาษี หกั ณ.ที่จา่ ย
พร้ อมลงนาม หนังสือรับรองภาษี

ใบสําคัญจ่าย

29. ส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายการเงินเพื่อทําการขอ
อนุมตั ิใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย
และทําจ่าย
ใบสําคัญจ่าย
TR

หัก ณ. ที่จ่าย

25. รวบรวมเอกสาร
นําเสนอผู้จดั การส่วน
บัญชี
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

เอกสารสรุป
เงินเดือน

หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย

SLA: 3 days

ใบแจ้ งหนี ้



26. สอบทานการบันทึก
บัญชีในใบ
ใบแจ้ งหนี ้
สําคัญจ่าย

จบ
2

e

ใบแจ้ งหนี ้
เอกสารสรุป
เงินเดือน

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

