ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
1. ในทุกวันเจ้ าหน้ าที่การเงินจะได้ รับเอกสารเพื่อทํา
การจ่ายชําระซึง่ แบ่งเป็ น การจ่ายชําระทัว่ ไป และ
การจ่ายชําระกรณีเจ้ าหนี ้สรรพากร การจ่ายชําระ
ทัว่ ไป ได้ แก่การจ่ายชําระจากกระบวนการ
ดังต่อไปนี ้
รับเอกสารจากบัญชี
- กระบวนการบันทึกเจ้ าหนี ้ AC-04 เอกสารได้ แก่
ใบสําคัญตังหนี
้ ้พร้ อมแนบเอกสารประกอบ
- การทําจ่ายกรณีได้ รับชําระเงินเกินจากผู้ค้าใน
กระบวนการ AC-10 โดยส่งเอกสาร บันทึกแจ้ ง
ความประสงค์ขอคืนเงิน
- การทําจ่ายบัตรเครดิตสํานักงานใน AC-11หน้ า
5 เอกสารสําเนาใบสําคัญจ่าย ARAD และบัตร
เครดิตสํานักงาน
รับจากเจ้าของโครงการ
- กระบวนการขอเบิกเงินทดรองใน AC-11 หน้ า1
เอกสารได้ แก่ใบยืม/ เคลียร์ เงินทดรองจ่ายที่ได้ รับ
การอนุมตั ิแล้ ว
- กระบวนการเดินทางใน AC-01 การเบิกค่าเบี ้ย
เลี ้ยง, ค่าแต่งตัว และเงินทดรองจ่ายที่ใช้ เพื่อการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
- รวมถึงกรณีจา่ ยเงินให้ Supplier ก่อนการ
เดินทาง
2. เจ้ าหน้ าที่การเงินเพิ่มข้ อมูลในทะเบียนคุมเอกสาร
เพื่อการจ่ายชําระเพื่อเป็ นวันที่อ้างอิงการรับ
เอกสารเข้ าส่วนงานการเงิน
3. เจ้ าหน้ าที่การเงินจะตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนการก่อนจัดทําใบสําคัญ
จ่าย
3.1. เอกสารที่ผา่ นการตังหนี
้ ้แล้ ว เจ้ าหน้ าที่การเงิน
จะตรวจสอบยอดเงินในใบสําคัญตังหนี
้ ้กับ
เอกสารที่แนบประกอบการตังหนี
้ ้ (ถ้ ามี)และ
ตรวจสอบการผ่านลงลายมือชื่อของผู้อนุมตั ิ
ลงบัญชีตงหนี
ั้ ้
3.2. สําหรับเอกสารการขอเบิกเงินเพื่อใช้ ในการ
เดินทางก่อนการไปปฏิบตั งิ าน เช่นค่าเบี ้ยเลี ้ยง
การขอเงินทดรองจ่าย การขอเบิกค่าแต่งตัว
เจ้ าหน้ าที่การเงินจะตรวจสอบการลงลายมือของ
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิในเอกสารการขอเบิกจ่ายก่อน
ล่วงหน้ า คูก่ บั Travel approval form บันทึกขอ
อนุมตั ิเดินทางและหลักการที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว
บน Share Drive

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

AC-04
การบันทึกและตรวจ
จ่ายเจ้ าหนี ้
ใบสําคัญตังหนี
้ ้
หน้ า 2
เอกสาร

ใบคําขอเบิกค่า
แต่งตัว
ใบยืม/เคลียร์
เงิบันตทดรองจ่
รโดยสาร/าย
E-Ticket

การจ่ายชําระกรณีเจ้ าหนี ้สรรพากร
(ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

การจ่ายชําระกรณีทว่ั ไป


PS

หน้ า : 1 จาก 10

1 ได้ รับเอกสาร
ประกอบการทํา
จ่ายชําระ

ใบแนบรายการ
ที่จะนําส่ง
แบบรายการ
รายงานกระทบ
ภาษี เงินได้ หกั
ยอด
ณ ที่จ่าย

AC-10 การบันทึก
ลูกหนี ้และรับเงิน บันทึกแจ้ งความ
หน้ า 3
ประสงค์ขอคืน
เงิน

AC-11 การบันทึก
และจ่ายเงินทดรองจ่าย
หน้ า 1

AC-09 กระบวนการ
ติดตามเจ้ าหนี ้ค้ างจ่าย
และเช็คหมดอายุ หน้ า2
ใบแจ้ งความ
(สําเนา) จดหมายแจ้ ง
ใบสําคัญทัว่ ไป

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

สําเนาใบสําคัญ
จ่าย ARAD
Statement บัตร
เครดิตสํานักงาน

PS

บัตรโดยสาร/
E-Ticket
Check list
รายงานกระทบ
AF-TR
ใบคําขอเบิกค่า
ยอด
เอกสาร
ใบแนบรายการ
ประกอบการ
แต่งตัว
ที่จะนําส่ง
ตังหนี
้ ้*
ใบยืม/เคลียร์ แบบรายการ
ใบสําคัญตังหนี
้ ้
เงินทดรองจ่าย ภาษีเงินได้ หกั

หนังสือเชิญเข้ า บันทึกข้ อความขอ
อนุมตั ิเดินทาง

e กําหนดการ e ร่วม

e
Travel approval
ใบอนุมตั ิหลักการ
form
e



3. ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของการขอ
จ่ายเงิน
Share Drive

AC-11 การบันทึก
และจ่ายเงินทดรองจ่าย
หน้ า 5

System

Excel

2. เพิ่มข้ อมูลทะเบียน ทะเบียนคุม
คุมเอกสารเพื่อการ เอกสารเพื่อการ
e จ่ายชําระ
จ่ายชําระเงิน
SLA: 0.5 day

จากแฟ้ม

ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

เริ่ มต้ น

ประกอบการ
ตังหนี
้ ้*

AC-01
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นไป
ตามระเบียบพัสดุ
(ระเบียบเดินทาง)

วัน ที่ :

e

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ไป ก หน้ า
2

ณ ที่จ่าย

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
4. กรณีไม่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีหรื อเจ้ าของโครงการให้
ดําเนินการแก้ ไข
5. กรณีถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินบันทึก

หน้ า : 2 จาก 10

วัน ที่ :

เจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนงานการเงิน

จาก ก
หน้ า 1

รายการจ่ายชําระเงินและภาษี หกั ณ ที่จ่าย
(ถ้ ามี)

6. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานการเงินพิมพ์ใบสําคัญจ่ายใน
ระบบ ERP ระบบจะสร้ างรหัสของใบสําคัญจ่าย
และเลขที่เช็ค (ถ้ ามี) ขึ ้นมาโดยเรี ยงตามลําดับ
7. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานการเงินพิมพ์หนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายจากระบบ ERP
8. เจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนการเงินตรวจสอบความ
ถูกต้ องของการลงบัญชีในใบสําคัญจ่ายและ
ข้ อมูลในใบสําคัญจ่าย
9. กรณีไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนการเงินแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่งานการเงินจ่ายให้ แก้ ไข
การบันทึกรายการจ่ายชําระในระบบ ERP
10. เจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนการเงินลงนามตรวจสอบ
บนใบสําคัญจ่าย
11. เจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนการเงินนําส่งเอกสารให้
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญจ่ายตาม DOA

เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

ถูกต้ อง?

8. สอบทานการบันทึก
บัญชีในใบ
สําคัญจ่าย

ใช่

ไม่ใช่

1

ERP
5. บันทึก/แก้ ไขรายการ
จ่ายชําระเงินและภาษี
หัก ณ ที่จา่ ย (ถ้ ามี)

6. พิมพ์ใบสําคัญจ่าย

AC-04
การบันทึกและตรวจ
จ่ายเจ้ าหนี ้
หน้ า 2

ใบสําคัญจ่าย

SLA: 0.5 day

ERP

4. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
งานบัญชี/ เจ้ าของ
โครงการ

เอกสาร
ประกอบ*
หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย

SLA: 0.5 day

ถูกต้ อง?
ใบสําคัญจ่าย

ERP

ไม่ใช่

7. พิมพ์หนังสือรับรอง
ภาษี หกั ณ.ที่จา่ ย
พร้ อมลงนาม

9. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

หนังสือรับรองภาษีหกั ณ. ที่
จ่าย ตาม DOA
ผู้จดั ทําเป็ นคนเซนต์

เอกสารประกอบอาทิเช่น*

งานการเงินให้ แก้ ไข
จาก ค
หน้ า 3

บัตรโดยสาร/
E-Ticket
Check list
รายงานกระทบ
AF-TR
ใบคําขอเบิกค่า
ยอด
เอกสาร
ใบแนบรายการ
ประกอบการ
แต่งตัว
ที่จะนําส่ง
ตังหนี
้ ้*
ใบยืม/เคลียร์ แบบรายการ
ใบสําคัญตังหนี
้ ้
เงินทดรองจ่าย ภาษีเงินได้ หกั

1

ใช่
เอกสาร
ประกอบ*
10. ลงนามตรวจสอบใน
ใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย
ใบสําคัญจ่าย

11. รวบรวมเอกสารส่งให้ ผ้ ู
มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญ
จ่าย ตาม DOA
ไป ข หน้ า
2

ณ ที่จ่าย

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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญจ่าย
12. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญจ่ายพิจารณา
AC-04
อนุมตั ิใบสําคัญจ่ายซึง่ ขั ้นตอนนี ้จะรวมไปถึง
การบันทึกและตรวจ
การได้ รับเอกสารใบ Clear advance/ Clear
จ่ายเจ้ าหนี ้
card ที่ผา่ นการอนุมตั กิ ารบันทึกบัญชีแล้ วใน
หน้ า 3 เอกสารประกอบ
กระบวนการ AC-07 และ AC-11 รวมไปถึงการ
ใบสําคัญจ่าย
ตรวจจ่ายหนี ้ที่ไม่ผา่ นการตังหนี
้ ้ในกระบวนการ
ั ชี
AC-04 โดยเจ้ าหน้ าที่บญ
AC-07 การจ่ายเงิน
13. กรณีไม่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญจ่ายแจ้ ง
พนักงาน
/Reimbursement
เจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนงานการเงิน ให้ แก้ ไข
หน้ า 1 Clear advance/
14. กรณีอนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญ
Clear card
จ่ายลงนามอนุมตั ิบนใบสําคัญจ่าย
AC-11 การบันทึก
15. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ (ผู้จดั การส่วนการเงิน,
และจ่ายเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี) พิจารณาประเภทของ
ทดรองจ่าย Clear advance/
หน้ า 3
การจ่าย
Clear card
16. กรณีที่เป็ นการจ่ายประเภทภาษีให้ ผ้ อู ํานวย
การฝ่ ายบัญชีเป็ นผู้ลงนามในแบบแสดงรายการ
โดยตรวจสอบจํานวนเงินในแบบกับ
ไม่ใช่
ใบสําคัญจ่าย
17. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินพิจารณาประเภท
ของการจ่าย ดังนี ้
กรณีจ่ายเงินพนักงานมีประเภทการจ่ายเป็ น
เงินโอนในประเทศ หรื อเช็ค
13. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีจ่ายบุคคลภายนอกมีประเภทการจ่ายเป็ น
การโอนเงินต่างประเทศ การโอนเงินในประเทศ
อาวุโสส่วนการเงิน
หรื อ เช็ค
ให้ แก้ ไข
18. กรณีที่จา่ ยด้ วยเช็คเจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน
การเงินจัดทําและพิมพ์เช็คจากระบบ ERP
โดยระบุเลขที่เช็คที่ระบบสร้ างให้
ไป ค
ในใบสําคัญจ่ายซึง่ เช็คจะถูกขีดค่อม “Account
หน้ า 2
Payee Only” โดยระบบ
19. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเช็ค
20. กรณีไม่ถกู ต้ องยกเลิกเช็คและจัดเก็บ
เช็คที่ยกเลิกเข้ าแฟ้มเรี ยงตามวันและ
กลับไปแก้ ไขการทําใบเช็คอีกครัง้
21. กรณีถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จดั เตรี ยมเช็คแนบกับใบ
สําคัญจ่าย และเอกสารในชุดทําจ่าย เช่น
ใบสําคัญจ่ายที่อนุมตั ิแล้ วและใบรับรอง
ภาษี หกั ณ. ที่จา่ ย และเอกสารประกอบ
เพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามในเช็คทําการอนุมตั ิ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

จาก ข
หน้ า 2

เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน
17. พิจารณา
ประเภทการ
จ่าย

1
12. พิจารณาอนุมตั ิ
ใบสําคัญจ่าย

หน้ า : 3 จาก 10

วัน ที่ :

เอกสาร
ประกอบ*

ใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย
Clear advance/

จ่ายด้ วยเงินโอน

ไป ฆ
หน้ า 6

Clear card

SLA: เสนออํานาจ
ผู้อํานวยการฝ่ าย1 day
มากกว่าผู้อํานวยการฝ่ าย 2 days

อนุมตั ิ?
ใช่

ERP

AC-14 การบันทึกและ
จ่ายเงินสดย่อย
หน้ า 4

18. จัดทําและพิมพ์

ERP
20. ยกเลิกเช็คและ
จัดเก็บเช็คที่ยกเลิก

Clear advance/
Clear card

จาก ฉ
หน้ า 4

19. ตรวจสอบ

ความถูกต้ อง

หนังสือรับรองภาษี
หักเอกสาร
ณ. ที่จ่าย
ประกอบ*
ใบสําคัญจ่าย

ไม่ใช่

เช็ค

ถูกต้ อง?

ใช่

เช็ค
(ยกเลิก)

เป็ นการจ่ายภาษี ?

ไม่ใช่

SLA: 0.5 day

เช็คตามเลขที่เช็คที่อยู่
ในใบสําคัญจ่าย เช็ค

เอกสารประกอบ
ใบสําคัญเบิกจ่าย
ชดเชยเงินสดย่อย

14. ลงนามอนุมตั ิบน
ใบสําคัญจ่ายและส่ง
เอกสารคืน

15. พิจารณา
ประเภทของ
ใบสําคัญจ่าย

จ่ายด้ วยเช็ค

1

เช็ค

วัน

ใช่

21. ส่งเอกสารให้ ผ้ มู ี
อํานาจอนุมตั ิ

เอกสาร
ประกอบ*

ใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย

ไป จ
หน้ า 4

AC-06 การนําส่งภาษี
หัก ณ ที่จา่ ยและ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
ผู้มีอํานาจลงนามเช็ค
คําอธิบาย
22. ผู้มีอํานาจลงนามเช็คพิจารณาอนุมตั ิเช็ค
23. กรณีไม่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจลงนามเช็คแจ้ งกลับ
ไปยังเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินเพื่อแก้ ไข
24. กรณีอนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจลงนามอนุมตั ิบนเช็ค
พร้ อมส่งเอกสารคืนแก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน
การเงิน
25. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินจัดเก็บเอกสาร
ได้ แก่เช็ค, ใบสําคัญจ่าย, หนังสือรับรองภาษี หัก
ณ. ที่จา่ ย ฉบับของผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การ
และเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ เป็ นชุดเรี ยงตาม
เลขที่ใบสําคัญจ่ายเพื่อรอผู้รับจ้ างมารับ
26. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินจัดเก็บหนังสือ
รับรองภาษี หกั ณ.ที่จา่ ยชุดสําเนาคูฉ่ บับ
ลงในแฟ้มเรี ยงตามเลขที่ของหนังหนังสือ รับรอง

วัน ที่ :

หน้ า : 4 จาก 10

เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน

จาก จ
หน้ า 3
เช็ค

22. พิจารณา

อนุมตั ิ

ใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย

SLA: เสนออํานาจ
ภายใต้ ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายหรื อ ผู้อํานวยการฝ่ าย 0.5 day
มากกว่าผู้อํานวยการฝ่ าย 1 day

อนุมตั ิ
ไม่ใช่

เอกสาร
ประกอบ*

ใช่

23. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

24. ลงนาม

งานการเงิน
ให้ แก้ ไข

อนุมตั ิเช็ค

เช็ค

25. จัดเก็บเช็คและเอกสาร
เอกสาร
ทําจ่ายที่เกี่ยวข้ อง เช็ค
ประกอบ*
รอผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ างมารับ ใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี

ไป ฉ
หน้ า 3

หัก ณ. ที่จ่าย

เลขที่
26. จัดเก็บหนังสือรับรอง
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายชุด
สําเนาคูฉ่ บับ หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย
ของผู้หกั

ไป ช
หน้ า 5

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

เลขที่

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
ผู้มารับเช็ค (พนักงาน/ ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง)
คําอธิบาย
เมื่อ ผู้ข ายผู้ร ั บ จ้ าง/ พนัก งานมารับ เช็ค
27. เมื่อผู้ขายผู้รับจ้ างมารับเช็ค
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างจะส่งมอบใบเสร็ จรับเงินให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
28. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินตรวจสอบความถูกต้ อง
ของใบเสร็ จรับเงิน
29. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องจะส่งคืนเอกสารแก่ผ้ ขู ายหรื อ
ผู้รับจ้ างเพื่อทําการแก้ ไข
30. ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างทําการแก้ ไขและมารับเช็คใหม่
31. กรณีที่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จะทําสําเนาเช็ค
32. เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ มู ารับเช็คลงนามในสําเนาเช็ค
และในใบสําคัญจ่าย
33. เจ้ าหน้ าที่จะลงนามผู้จ่ายเงินและประทับตรา
จ่ายแล้ วลงในใบสําคัญจ่ายเพื่อป้องกันการ
จ่ายซํ ้า
34. เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบเช็คและหนังสือรับรอง
ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ มู ารับเช็ค
35. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินเปลี่ยนสถานะเช็ค
ในระบบให้ เป็ นจ่ายแล้ ว
36. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานการเงินจัดเก็บ
เอกสารใบเสร็ จรับเงิน ใบสําคัญจ่าย
และสําเนาเช็ค เรี ยงตามเลขที่
ใบสําคัญจ่ายเป็ นอันจบสิ ้นกระบวน
การจ่ายด้ วยเช็ค

หน้ า : 5 จาก 10

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน

จาก ช
หน้ า 4
28. ตรวจสอบ
ใบเสร็ จรับเงิน

จ่ายให้ แก่
พนักงาน?

ใช่

ไม่ใช่

ใบเสร็จรับเงิน

27. ส่งมอบ
ใบเสร็ จรับเงินให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

1

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ไม่ใช่

ใช่
1

30. แก้ ไข
เอกสาร

29. ส่งเอกสารคืนให้ แก่
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง

31. ทําสําเนาเช็ค
เช็ค

สําเนาเช็ค

32. ให้ ผ้ มู ารับเช็คลงนาม
ในสําเนาเช็คและ
ใบสําคัญจ่าย
ใบสําคัญจ่าย
เช็ค

33. ลงนามผู้จ่ายเงินใน
ใบสําคัญจ่ายและ
ประทับตราจ่ายแล้ ว ใบสําคัญจ่าย
ERP
35. เปลี่ยนสถานะเช็ค
ในระบบเป็ นจ่ายแล้ ว

36. จัดเก็บสําเนาเช็ค,
ใบสําคัญจ่าย และ
ใบเสร็ จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน
ใบสําคัญจ่าย
สําเนาเช็ค

จบ
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

SLA: 0.5 day
34. ส่งมอบเช็คและ
หนังสือรับรองภาษีหกั
หนังสือรับรองภาษี
ณ ที่จา่ ย
เช็ค

หัก ณ. ที่จ่าย

เลขที่
PV

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
หน้ า : 6 จาก 10
วัน ที่ :
จัด ทําโดย :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิการชําระเงินโอนต่างประเทศ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน
37. เจ้ าหน้ าที่พิจารณาว่าเป็ นการโอน
เงินต่างประเทศหรื อในประเทศ
กรณีเป็ นการจ่ายชําระด้ วยการโอน
เงินภายในประเทศให้ ดรู ายละเอียดต่อใน
ฌ หน้ า 7
38. กรณีจ่ายชําระเงินด้ วยการโอนเงินต่าง
ประเทศเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินจัดทําใบคํา
ขอโอนเงินต่างประเทศโดยตรวจสอบความ
ถูกต้ องของใบคําขอโอนเงินต่างประเทศกับ
รายละเอียดในใบแจ้ งหนี ้ดังต่อไปนี ้
39.1. ชื่อ-ที่อยูข่ องบริ ษัท/ผู้รับเงิน
39.2. เลขที่ใบแจ้ งหนี ้
39.3. ชื่อ-ที่อยูข่ องผู้จ่ายเงิน
39.4. รายละเอียด
39.5. รายละเอียดสําหรับโอนเงิน
39.6. จํานวนเงินและสกุลเงิน
39.7. วันที่ใบแจ้ งหนี ้
39.8. เงื่อนไขการโอนเงินพิเศษในการ
โอนเงินให้ แก่บางประเทศ (ถ้ ามี)
39. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินส่งเอกสารเสนอ
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิการชําระเงินโอนต่างประเทศ
40. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิการชําระเงิน
โอนต่างประเทศตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการขอโอนเงินต่างประเทศ
41. กรณีไม่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิการชําระ
เงินโอนต่างประเทศแจ้ งเจ้ าหน้ าที่สว่ น
งานการเงินให้ ตรวจสอบและแก้ ไขใบคํา
ขอโอนเงินต่างประเทศ
42. กรณีอนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิลงนามอนุมตั ิ
บนใบคําขอโอนเงินต่างประเทศจากนั ้น
ส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

จาก ฆ
หน้ า 3

1

37. พิจารณา
ประเภทการ
โอนเงิน

40. ตรวจสอบใบคําขอ
ธุรกรรมต่างประเทศและ
พิจารณาอนุมตั ิ

เอกสาร
ประกอบ*

ใบสําคัญจ่าย

โอนเงิน
ต่างประเทศ

ใบสําคัญจ่าย
ใบแจ้ งหนี ้

เอกสาร
ประกอบ*
ใบคําขอธุรกรรม
ต่างประเทศ

ไป ฌ
หน้ า 8

ไม่ใช่

ไม่ใช่

อนุมตั ิ?

ใช่

ใช่

จาก ญ
หน้ า 7

38. จัดทําใบคําขอ

ข้ อมูลการโอน
เงิน

41. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

งานการเงินจ่าย
ให้ ตรวจสอบ
และแก้ ไข

2

โอนเงินต่างประเทศ

ใบคําขอธุรกรรม
ต่างประเทศ

e

42. ลงนามอนุมตั ิบนใบ

คําขอโอนเงิน
ต่างประเทศและส่ง
เอกสารคืน ใบคําขอธุรกรรม
ต่างประเทศ

2
39. ส่งเอกสารให้ ผ้ มู ี
อํานาจอนุมตั ิ

ใบสําคัญจ่าย
ใบแจ้ งหนี ้

1

System

ไป ฌ
หน้ า 9

เอกสาร
ประกอบ*
ใบคําขอธุรกรรม
ต่างประเทศ

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :
ธนาคาร

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน
43. เจ้ าหน้ าที่ติดต่อธนาคารทางแฟกซ์หรื ออีเมล
เพื่อทํารายการโอนเงินต่างประเทศโดยแนบ
เอกสารใบคําขอธุรกรรมต่างประเทศและใบ
แจ้ งหนี ้
44. ธนาคารตรวจสอบรายการขอโอนเงิน
ต่างประเทศและผู้รับปลายทาง
45. ในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ ธนาคารจะแจ้ ง
สถานะการโอนเงินไม่ผา่ นแก่เจ้ าหน้ าที่การเงิน
46. เจ้ าหน้ าที่การเงินแจ้ งเจ้ าของโครงการให้
ติดต่อผู้รับเงินโอนพร้ อมระบุเหตุผลที่ทํา
รายการไม่ผ่าน เช่นรหัสบัญชีผิด, Swift Code
ผิดเป็ นต้ น
47. เจ้ าหน้ าที่การเงินเตรี ยมเอกสารเป็ นชุดและ
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีในกระบวนการ AC-17
เพื่อให้ ทําการปรับปรุงรายการเจ้ าหนี ้ที่บนั ทึก
จ่ายออกไปแล้ ว
48. เจ้ าของโครงการติดต่อผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างเพื่อ
ขอเลขที่บญ
ั ชีหรื อข้ อมูลที่ถกู ต้ องสําหรับการใช้
โอนเงิน
49. เมื่อได้ ข้อมูลการโอนเงินมาแล้ วเจ้ าของ
โครงการจะแจ้ งเลขที่ถกู ต้ องให้ ฝ่ายการเงินเพื่อ
ทํารายการโอนใหม่
50. ในกรณีที่ธนาคารสามารถโอนเงินได้ ธนาคาร
ทํารายการโอนเงินพร้ อมพิมพ์เอกสารหลักฐาน
การโอนเงิน
51. เจ้ าหน้ าที่ติดต่อประสานงานธนาคาร
เพื่อขอรับหลักฐานการโอนเงิน

จาก ฌ
หน้ า 6

เจ้ าของโครงการ

44. ธนาคารตรวจสอบ
รายการขอโอนเงิน

43. ติดต่อธนาคารทาง
แฟกซ์หรื ออีเมล
เพื่อทํารายการ
โอนเงินต่างประเทศ

ไม่ใช่

ใช่

46. แจ้ งเจ้ าของโครงการ
ให้ ติดต่อผู้รับเงินโอน
พร้ อมระบุเหตุผล

45. แจ้ งโอนเงินไม่ผา่ น
พร้ อมระบุเหตุผล

50. ทํารายการ
โอนเงิน

1

สามารถโอนได้ ?

ใบแจ้ งหนี ้
ใบคําขอธุรกรรม
ต่างประเทศ

1

หน้ า : 7 จาก 10

วัน ที่ :

หลักฐานการ
โอนเงิน

47. ส่งข้ อมูลใบสําคัญจ่าย
ที่ทําการโอนไม่สําเร็จให้
เอกสาร
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีเพื่อกลับ ใบสําคัญจ่าย
ประกอบ*
รายการเจ้ าหนี ้
ใบคําขอธุรกรรม
ใบแจ้ งหนี ้

48. ติดต่อผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างเพื่อขอข้ อมูลที่ใช้
สําหรับโอนเงินที่ถกู ต้ อง
และครบถ้ วน ข้ อมูลเงิการโอน
น
e
49. ส่งข้ อมูลให้ เจ้ าหน้ าที่
การเงินเพื่อทํารายการ
โอนใหม่
ข้ อมูลการโอน
e

เงิน

ไป ญ
หน้ า 6

ต่างประเทศ

AC-17 การปรับปรุง
บัญชีสิ ้นงวด
หน้ า 1

51. ประสานงานธนาคาร
ขอรับหลักฐานการ
โอนเงิน

หลักฐานการ
โอนเงิน

ไป ฏ
หน้ า 8
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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน
52. เจ้ าหน้ าที่แจ้ งเจ้ าของโครงการให้ ทราบ
ทางอีเมลพร้ อมแนบหลักฐานการโอน
เงิน เพื่อให้ เจ้ าของโครงการประสานงาน
กับผู้ขายเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน
53. เจ้ าของโครงการประสานงานกับผู้ขายเพื่อ
ขอใบเสร็ จรับเงิน (ถ้ ามี)
54. เจ้ าหน้ าที่แนบหลักฐานการโอนเงินคู่
กับใบสําคัญจ่ายและประทับตราจ่ายแล้ ว
บนใบสําคัญจ่าย
55. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานการเงินจัดเก็บเอกสาร
ใบสําคัญจ่าย และหลักฐานการโอนเงินเรี ยง
ตามเลขที่ ใบสําคัญจ่าย ใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ ามี)
โดยไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงินจากเจ้ าของ
โครงการเป็ นอันจบสิ ้นกระบวนการจ่ายด้ วย
การโอนเงินต่างประเทศ

วัน ที่ :

หน้ า : 8 จาก 10

เจ้ าของโครงการ

จาก ฏ
หน้ า 7

53. ติดต่อผู้ขายหรื อผู้รับ
จ้ างเพื่อขอใบเสร็ จรับเงิน
หรื อหลักฐานตอบรับ
การรับเงิน (ถ้ ามี) ใบเสร็จรับเงิน

52. แจ้ งเจ้ าของโครงการ
ให้ ทราบทางอีเมล
หลักฐานการ
โอนเงิน

(ถ้ ามี)

54. แนบหลักฐานการโอน หลักฐานการ
เงินกับใบสําคัญจ่ายและ
โอนเงิน
ประทับตราจ่ายแล้ ว ใบสําคัญจ่าย

เลขที่
PV

55. จัดเก็บใบสําคัญจ่าย
พร้ อมกับหลักฐาน
การโอนเงิน
จบ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

เอกสาร
ประกอบ*
ใบคําขอธุรกรรม
ใบแจ้ งหนี ้
ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน
(ถ้ ามี)

ใบสําคัญจ่าย

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน
56. กรณีจ่ายชําระเงินด้ วยการโอนเงินในประเทศ
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินจัดทําไฟล์โอนเงิน
พร้ อม เข้ ารหัส (Encrypt) เพื่อป้องกันการแก้ ไข
57. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินนําไฟล์โอน
เงินเข้ าในระบบธนาคาร
58. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินพิมพ์ใบสรุป
รายการที่จะโอนเงิน (Hash total report)
จากระบบของธนาคาร
59. รวบรวมเอกสารนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิการ
โอนเงิน
60. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิการโอนเงินพิจารณาอนุมตั ิ
61. กรณีไม่อนุมตั ิเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงินแก้ ไข
ไฟล์โอนเงินและนําเข้ าใหม่อีกครัง้
62. กรณีอนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั จิ ะทําการอนุมตั ิ
บนระบบของธนาคาร
63. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิลงนามอนุมตั ิในใบสรุป
รายการที่จะโอนเงิน
64. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิสง่ เอกสารคืนแก่เจ้ าหน้ าที่
ส่วนการเงิน

หน้ า : 9 จาก 10

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจการโอนเงิน
1

จาก ฌ
หน้ า 6

60. พิจารณาอนุมตั ิ
รายการโอนเงิน

ใบสรุปรายการที่จะ ใบสําคัญจ่าย
โอนเงิน

56. จัดทําไฟล์โอน

เงิน

ไฟล์โอนเงิน
e

ไม่ใช่

ระบบธนาคาร
57. นําเข้ าไฟล์โอน

อนุมตั ิ?

ระบบธนาคาร
62. อนุมตั ิการโอน

61. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
การเงินเพื่อแก้ ไข

เงิน

เงิน

ระบบธนาคาร
58. พิมพ์ใบสรุป
รายการที่จะโอนเงิน
(Hash total report)ใบสรุปรายการที่จะ

63. ลงนามในเอกสาร
ใบสรุปรายการที่จะ
โอนเงิน ใบสรุปรายการที่จะ

โอนเงิน

โอนเงิน
ใบสําคัญจ่าย

59. นําเสนอผู้
มีอํานาจอนุมตั ิ
การโอนเงิน
ใบสรุปรายการที่จะ
โอนเงิน

ใช่

1
64. ส่งมอบเอกสารให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ใบสําคัญจ่าย

ใบสรุปรายการที่จะ
โอนเงิน
ใบสําคัญจ่าย

ไป ฐ
หน้ า 10

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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายงานการเงิน
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การบัน ทึก บัญชีเ จ้ าหนี ้
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-05 การจ่ ายชําระ
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานการเงิน
65. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์ใบแจ้ งหักบัญชีจาก
ระบบธนาคารเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานการโอนเงิน
66. เจ้ าหน้ าที่แจ้ งเจ้ าของโครงการให้ ทราบ
ทางอีเมลพร้ อมแนบหลักฐานการโอน
เงินเพื่อให้ เจ้ าของโครงการประสานงาน
กับผู้ขายเพื่อขอ ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ ามี)
67. เจ้ าของโครงการประสานงานกับผู้ขายเพื่อ
ขอใบเสร็ จรับเงิน
68. เจ้ าหน้ าที่แนบหลักฐานการโอนเงินคู่
กับใบสําคัญจ่ายและประทับตราจ่าย
แล้ วบนใบสําคัญจ่าย
69. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานการเงินจัดเก็บเอกสาร
ใบสําคัญจ่าย และหลักฐานการโอนเงินเรี ยง
ตามเลขที่ ใบสําคัญจ่าย ใบเสร็ จรับเงิน
(ถ้ ามี) โดยไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงินจาก
เจ้ าของโครงการ
70. เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บหนังสือรับรองหักภาษี ณ.ที่
จ่ายฉบับผู้หกั และนําส่งของผู้ถกู หักให้ ผ้ ขู าย
เป็ นอันจบสิ ้นกระบวนการจ่ายด้ วยการ โอน
เงินในประเทศ

หน้ า : 10 จาก 10

วัน ที่ :
เจ้ าของโครงการ

จาก ฐ
หน้ า 9

ระบบธนาคาร
65. พิมพ์ใบแจ้ งหัก
บัญชีเพื่อเป็ นหลักฐาน
การโอน ใบแจ้ งหักบัญชี

67. ติดต่อผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างเพื่อขอ
ใบเสร็ จรับเงิน (ถ้ ามี)

66. แจ้ งเจ้ าของ
โครงการให้ ทราบทาง
อีเมล

ใบแจ้ งหักบัญชี

ใบเสร็จรับเงิน
(ถ้ ามี)

ใบสําคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี
68. แนบใบแจ้ งหักบัญชีกบั
ใบสําคัญจ่ายและ ใบสรุปรายการที่จะ
หัก ณ.เอกสาร
ที่จ่าย
ใบแจ้ งหนี ้
ประทับตราจ่ายแล้ ว
ประกอบ*
โอนเงิน
ใบแจ้ งหักบัญชี

69. จัดเก็บใบสําคัญจ่าย
พร้ อมกับใบแจ้ งหักบัญชี
และใบเสร็ จรับเงิน

ใบสําคัญจ่าย

เอกสาร
ใบสรุปรายการที่จะ
ใบแจ้ งหนี ้
ประกอบ*
โอนเงิน
ใบแจ้ งหักบัญชี ใบเสร็จรับเงิน
(ถ้ ามี)

เลขที่
PV

70. จัดเก็บหนังสือรับรอง
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายชุด
สําเนาคูฉ่ บับของผู้หกั หนังสือรับรองภาษี หนังสือรับรองภาษี
และนําส่งให้ ผ้ ขู าย หัก ณ. ที่จ่าย หัก ณ. ที่จ่าย
(คูฉ่ บับ)

เลขที่

จบ
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

