สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-06 การนําส่ งภาษีห กั ณ ที่จ่ ายและภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
กระบวนการนําส่ งภาษีห กั ณ. ที่จ่ าย

ทุกสิ ้นเดือน

1. เจ้ าหน้ าที่เรี ยกและพิมพ์รายงานภาษี หกั ณ ที่
จ่ายจากระบบ ERP ซึง่ แยกตามประเภท
ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54
แล้ วแต่กรณี ซึง่ ตังแต่
้ นี ้ไปในกระบวนการนี ้ให้
จะใช้ คํารวมว่า “ภาษี หกั ณ. ที่จา่ ย” ให้
หมายถึงทุกรูปแบบ
2. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์บญ
ั ชีแยกประเภท ภาษี หกั ณ
ที่จา่ ย จากระบบ ERP
3. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบกระทบยอดระหว่าง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายชุดสําเนา
คูฉ่ บับ โดยการเปิ ดจากแฟ้มภาษีหกั ณ. ที่
จ่ายที่จดั เก็บโดยส่วนการเงิน (แฟ้มเรี ยงตาม
เลขที่) ซึง่ กรณีที่รายงานภาษีหกั ณ.ที่จา่ ยใด
ขาดไปให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินเป็ นผู้ติดตาม
มาใส่ในแฟ้มหนังสือรับรองภาษีหกั ณ.ที่จา่ ย
ให้ ครบ, รายงานภาษี หกั ณ ที่จ่าย และบัญชี
แยกประเภท
4. กรณีไม่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่ทําการแก้ ไขใน
ระบบ ERP และทํารายการใหม่
5. กรณีถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จดั ทํารายงาน
กระทบยอดภาษี หกั ณ.ที่จา่ ยซึง่ แนบกับบัญชี
แยกประเภทและรายงานภาษี หกั ณ. ที่จา่ ย

6. เสนอผู้จดั การเพื่อลงนามตรวจสอบ
รายงานกระทบยอด

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

1

ERP
1. เรี ยกและพิมพ์

7.พิจารณา
ความถูกต้ อง

รายงานภาษี หกั ณ ที่
จ่าย รายงานภาษี รายงานภาษี
หัก ณ ที่จา่ ย eหัก ณ ที่จา่ ย
ERP
2. พิมพ์บญ
ั ชีแยก
ประเภท ภาษี หกั ณ. ที่
จ่าย
บัญชีแยก

3. ตรวจสอบกระทบยอด

รายงานภาษีโดยดู
ที่จา่ ยจากแฟ้ม

บัญชีแยก
ประเภท

ERP

จากแฟ้ม

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

จาก ข
หน้ า 2

4. แก้ ไข

ไม่ใช่

PS

บัญชีแยก
ประเภท
รายงานภาษี
หัก
ณ ที่จ่าย
รายงานกระทบ
ยอด

ไป ก หน้ า
2

รายงานกระทบ
ยอด

6. เสนอผู้จดั การเพื่อลง
นามตรวจสอบรายงานรายงานกระทบ
ยอด
กระทบยอด

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

รายงานภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

ใช่
5. จัดทํา
รายงาน
กระทบยอด

ฐานข้ อมูล Shared drive

9. ลงนามตรวจสอบใน
รายงานกระทบยอดและ
ส่งให้ เจ้ าหน้ า
ที่บญ
ั ชี

ยอด

รายงานภาษี หัก รายงานภาษี หกั ณ.
ณ ที่จ่าย

บัญชีแยก
ประเภท

กระทบยอดและส่งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

จบ

ใช่

8. แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
แก้ ไขพร้ อมระบุ
เหตุผล รายงานกระทบ

แก้ ไขพร้ อมระบุเหตุผล

จบ

ถูกต้ อง?

ไม่ใช่

ประเภท

9. กรณีที่ถกู ต้ องลงนามตรวจสอบในรายงาน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ผู้จดั การส่วนบัญชี

เริ่ มต้ น

หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย

7. ผู้จดั การส่วนบัญชีพิจารณาความถูกต้ อง
8. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

หน้ า : 1 จาก 5

วัน ที่ :

System

1
บัญชีแยก
ประเภท

รายงานภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

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 :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-06 การนําส่ งภาษีห กั ณ ที่จ่ ายและภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
10. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีสง่ ข้ อมูลไฟล์รายงานภาษี
หัก ณ.ที่จา่ ยที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ วให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินเพื่อใช้ นําข้ อมูลเข้ า
โปรแกรมสรรพากรและทําสําเนาเอกสาร
รายงานกระทบยอดให้ กบั เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ส่วนรายงานกระทบยอดชุดจริ งจะแนบกับ
รายงานภาษี หกั ณ. ที่จา่ ยและบัญชีแยก
ประเภทย่อยเพื่อใช้ ประกอบการปิ ดบัญชีและ
จัดทํารายงานทางการเงินใน AC-18
11. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินนําข้ อมูลรายงานภาษี
หัก ณ ที่จา่ ย เข้ าโปรแกรมโอนไฟล์
12. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์หน้ าสรุปภาษีที่จะนําส่งจาก
โปรแกรมโอนไฟล์
13. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินยื่นแบบ
รายการภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
14. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์แบบออกมาจากระบบ
สรรพากร
15. เจ้ าหน้ าที่สง่ เอกสาร แบบรายการภาษี เงินได้
หัก ณ. ที่จา่ ย, ใบแนบรายการที่จะนําส่งภาษี
หัก ณ. ที่จา่ ยกับรายงานกระทบยอดให้
ผู้จดั การส่วนการเงินตรวจสอบและลงนาม
16. ผู้จดั การส่วนการเงินพิจารณาความถูกต้ อง
17. กรณีไม่ถกู ต้ อง ผู้จดั การส่วนการเงินแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าที่แก้ ไข
18. กรณีที่ถกู ต้ องผู้จดั การส่วนการเงินลงนาม
ตรวจสอบในแบบแสดงรายการและส่งคืน
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
19. เจ้ าหน้ าที่การเงินเก็บเอกสารไว้ เป็ นชุดเรี ยง
ตามวันที่เพื่อรอทําจ่ายในกระบวน
การจ่ายชําระ AC-05 เป็ นลําดับถัดไป

ผู้จดั การส่วนเงิน

ไป ก หน้ า
2
โปรแกรมโอนไฟล์
11. นําข้ อมูลรายงาน
ภาษี หกั ณ.ที่จา่ ยเข้ า
โปรแกรมโอนไฟล์ รายงานภาษีหกั
ณ ที่จ่าย e

10. ส่งข้ อมูลไฟล์รายงานภาษี
หัก ณ.ที่จา่ ยที่ผา่ นการ
ตรวจสอบแล้ วแนบกับสําเนา
รายงานกระทบยอดให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่การเงิน รายงานกระทบ
ยอด (สําเนา)
รายงานภาษีหกั
ณ ที่จ่าย e

โปรแกรมโอนไฟล์
12. พิมพ์หน้ าสรุปภาษี
ที่จะนําส่ง

16.พิจารณา
ความถูกต้ อง

ใบแนบรายการ
ที่จะนําส่ง

AC-18 การ
จัดทํารายงาน
ทางการเงิน

บัญชีแยก
ประเภท
รายงานภาษี
หัก
ณ ที่จ่าย
รายงานกระทบ
ยอด

เว็บไซต์สรรพากร
13. ยื่นแบบรายการ
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่าย

1

18. ลงนามตรวจสอบใน
แบบรายการภาษี เงินได้ หกั
ณ. ที่จา่ ยส่งคืนเจ้ า
หน้ าที่การเงิน รายงานกระทบ

ภาษีเงินได้ หกั
ณ ที่จ่าย

ยอด
ใบแนบรายการ
แบบรายการ
ที่จะนําส่ง
ภาษีเงินได้ หกั
ณ ที่จ่าย

15. ส่งเอกสารให้
ผู้จดั การส่วนการเงิน
ตรวจสอบและลงนาม รายงานกระทบ

19. จัดเก็บเอกสาร
เพื่อรอทําจ่าย
วัน

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ไม่ใช่

เว็บไซต์สรรพากร
14. พิมพ์แบบ แบบรายการ

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

แบบรายการ
ภาษี เงินได้ หกั
ณ ที่จ่าย

e

ใบแนบรายการ
ที่จะนําส่ง

รายงานกระทบ
ยอด

รายงานกระทบ
ยอด
ใบแนบรายการ
แบบรายการ
ที่จะนําส่ง
ภาษีเงินได้ หกั
ณ ที่จ่าย

ถูกต้ อง?

ใช่

ยอด
ใบแนบรายการ
แบบรายการ
ที่จะนําส่ง
ภาษีเงินได้ หกั
ณ ที่จ่าย

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 2 จาก 5

วัน ที่ :

17. แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่
การเงินให้
แก้ ไข

1

AC-05 กระบวนการ
จ่ายชําระ
หน้ า 1

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-06 การนําส่ งภาษีห กั ณ ที่จ่ ายและภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม
คําอธิบาย
กระบวนการนําส่ งภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี

ทุกสิ ้นเดือน

20. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีเรี ยกและพิมพ์
รายงานภาษี ซื ้อ และรายงานภาษีขาย
21. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีพิมพ์บญ
ั ชีแยก
ประเภทภาษี ซื ้อ และภาษีขายจากระบบ ERP
22. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบกระทบยอดระหว่าง
22.1. ใบกํากับภาษี (ซื ้อ/ขาย),รายงาน
ภาษี ซื ้อ/ ขาย และ บัญชีแยกประเภท
22.2 ใบสําคัญจ่ายที่จ่ายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ต่างประเทศที่เข้ าเงื่อนไขต้ องยื่น ภพ.36 ตามที่
กรมสรรพากรกําหนด
โดยที่ให้ เปิ ดดูใบกํากับภาษีซื ้อ, ขาย จากแฟ้มที่
จัดเก็บโดยส่วนการเงิน (แฟ้มเรี ยงตามเลขที)่
ซึง่ กรณีที่ใบกํากับภาษีใดขาดไปให้ เจ้ าหน้ าที่
ส่วนการเงินเป็ นผู้ติดตามมาใส่ในแฟ้มให้ ครบ
23. กรณีไม่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่ทําการแก้ ไขใน
ระบบ ERP และทํารายการใหม่
24. กรณีถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จดั ทํารายงาน
กระทบยอดภาษี มลู ค่าเพิ่มทุกประเภท
และแสดงรายการสุทธิระหว่าง ภาษี ซื ้อรวมกับ
ภาษี ซื ้อตาม ภพ.36 และ ภาษี ขายประจําเดือน

วัน ที่ :

หน้ า : 3 จาก 5

เริ่ มต้ น

ERP
20. เรี ยกรายงานภาษี
ซื ้อและภาษี ขาย

รายงานภาษีซื ้อ
รายงานภาษีซื ้อ รายงานภาษีขาย ตาม ภพ.36

ERP
บัญชีแยกประเภท
21. เรี ยกบัญชีแยก
ภาษีซื ้อตาม ภพ.36
ประเภท ภาษี ซื ้อและ
ภาษี ขาย
บัญชีแยก บัญชีแยกประเภท
ประเภทภาษีซื ้อ

บัญชีแยก
ประเภทภาษีซื ้อ

รายงานภาษีซื ้อ

บัญชีแยก
ประเภทภาษี
ขาย

รายงานภาษี
ขาย

ภาษีขาย

22. ตรวจสอบกระทบยอด
รายงานภาษี

ใบกํากับภาษี
(ขาย)

ใบกํากับภาษี
(ซื ้อ)

ERP

จากแฟ้ม

จากแฟ้ม บัญชีแยกประเภท

ภาษีซื ้อตาม ภพ.36

รายงานภาษีซื ้อ
ตาม ภพ.36

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

23. แก้ ไข

ไม่ใช่

ใช่
ใบสําคัญจ่าย*

จากแฟ้ม

24. จัดทํารายงานกระทบ
ยอดภาษี มลู ค่าเพิ่ม

รายงานกระทบ
ยอด

จาก ค
หน้ า 4

ไป ข หน้ า
4

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

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-06 การนําส่ งภาษีห กั ณ ที่จ่ ายและภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
25. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีเสนอผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
เพื่อลงนามตรวจสอบรายงานกระทบยอดโดย
แนบเอกสาร รายงานภาษี ซื ้อ รายงานภาษีขาย
รายงานภาษี ซื ้อต่างประเทศ บัญชีแยกประเภท
ไปด้ วยกันกับรายงานกระทบยอด
26. ผู้จดั การส่วนบัญชีพิจารณาความถูกต้ องของ
รายงานกระทบยอด
27. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องผู้จดั การแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทํา
การแก้ ไขรายงานกระทบยอดใหม่พร้ อมระบุ
เหตุผล
28. กรณีที่ถกู ต้ องผู้จดั การบัญชีลงนามตรวจสอบ
ในรายงานกระทบยอดและส่งคืนให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
29. เจ้ าหน้ าที่เตรี ยมเอกสารเป็ นชุดเพื่อทําการ
บันทึกบัญชีปรับปรุงภาษี ซื ้อ-ขายประจําเดือน
ซึง่ ในกรณีที่ภาษีขายมากกว่าภาษี ซื ้อ หรื อกรณี
ที่ทําการจ่ายภาษี ทดแทน (absorb) ให้ ทําการ
บันทึกเจ้ าหนี ้สรรพากรในกระบวนการ AC-04
ในกรณีที่ภาษีซื ้อมากกว่าภาษีขายให้ ทําการ
บันทึกลูกหนี ้สรรพากรในกระบวนการ AC-17
(กรณีหกั และนําส่งภาษี ตา่ งประเทศ) และให้ ทํา
สําเนารายงานกระทบยอดภาษี ซื ้อเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่การเงินทําการยื่นแบบและจ่ายชําระ

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

หน้ า : 4 จาก 5

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนบัญชี

จาก ข
หน้ า 3

25. เสนอผู้จดั การเพื่อลง
นามตรวจสอบรายงาน
กระทบยอด

26.พิจารณา
ความถูกต้ อง รายงานภาษีซื ้อ รายงานภาษีขาย
บัญชีแยก บัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภท
ประเภทภาษีซื ้อ ภาษีขาย ภาษีซื ้อตาม ภพ.36
รายงานกระทบ
ยอด

รายงานภาษีซื ้อ รายงานภาษีขาย
บัญชีแยก บัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภท
ประเภทภาษีซื ้อ ภาษีขาย ภาษีซื ้อตาม ภพ.36
รายงานกระทบ
ยอด

ไม่ใช่

27. แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่
บัญชีแก้ ไขพร้ อมระบุ
เหตุผล

ไป ค
หน้ า 3

ถูกต้ อง?

ใช่

28. ลงนามตรวจสอบใน
รายงานกระทบยอดและ
ส่งให้ เจ้ าหน้ า
ที่บญ
ั ชี รายงานกระทบ
ยอด

29. เตรี ยมเอกสารเป็ นชุด
เพื่อทําการบันทึกบัญชี
ปรับปรุงภาษีซื ้อขาย
ประจําเดือน และทําสําเนา
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

ไป ง
หน้ า 5

รายงานภาษีซื ้อ รายงานภาษีขาย
บัญชีแยก บัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภท
ประเภทภาษีซื ้อ ภาษีขาย ภาษีซื ้อตาม ภพ.36
รายงานกระทบ รายงานกระทบ
ยอด
ยอด (สําเนา)

AC-17 การปรับปรุง
บัญชีสิ ้นงวด
หน้ า 1
กรณีหกั และนําส่งภาษี ตา่ งประเทศ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

AC-04 การบันทึกและ
ตรวจจ่ายเจ้ าหนี ้
หน้ า 1
กรณีออกแทนภาษี มลู ค่า
เพิ่มต่างประเทศ (ภ.พ.36)

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 :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-06 การนําส่ งภาษีห กั ณ ที่จ่ ายและภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
30. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินได้ รับสําเนารายงาน
กระทบยอดจากเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
31. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินยื่นแบบรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
รวมถึงยื่นแบบภาษี มลู ค่าเพิ่มต่างประเทศ
ภพ.36 ด้ วย
32. พิมพ์แบบอกมาจากเวปไซต์สรรพากร
33. ส่งเอกสารแบบภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภพ. 30,
ภพ. 36, ใบสรุปรายการภาษีมลู ค่าเพิ่มและ
รายงานกระทบยอดให้ ผ้ จู ดั การ
ส่วนการเงินตรวจสอบและลงนาม. ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีพิจารณาความถูกต้ อง
34. ผู้จดั การส่วนการเงินพิจารณาความถูกต้ อง
35. กรณีไม่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
กลับไปแก้ ไขรายการยื่นแบบใหม่
36. กรณีที่ถกู ต้ องผู้จดั การส่วนการเงินลงนาม
ตรวจสอบบนแบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภพ.30,
ภพ.36
37. จัดเก็บเอกสารเพื่อรอประกอบการทําจ่ายใน
กระบวนการจ่ายชําระ เมื่อได้ รับใบสําคัญตัง้
หนี ้จากเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี ในกระบวนการ AC-05
38. เจ้ าหน้ าที่การเงินจะทําการประกบแบบที่ย่นื
ภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ในกระบวนการ AC-06 คูก่ บั
ใบสําคัญตังหนี
้ ้ที่ได้ รับมาจากแผนกบัญชี

30. รับสําเนารายงาน
กระทบยอด
รายงานกระทบ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ยอด (สําเนา)
เว็บไซต์สรรพากร
31. ยื่นแบบ/แก้ ไขแบบ
รายการภาษี มลู ค่าเพิ่ม

2

1

34. พิจารณา
ความถูกต้ อง

เว็บไซต์สรรพากร
แบบภาษีมลู ค่า

32. พิมพ์แบบ เพิ่ม ภพ.30

แบบภาษีมลู ค่า
เพิ่ม ภพ.36

ถูกต้ อง?

33. ส่งเอกสารให้
ผู้จดั การส่วนการเงิน
ตรวจสอบและลงนาม รายงานกระทบ ใบสรุปรายการ

ใช่

ยอด
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
แบบภาษีมลู ค่า แบบภาษีมลู ค่า
เพิ่ม ภพ.36
เพิ่ม ภพ.30

2

36. ลงนามและส่งคืน
ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน

37. จัดเก็บเอกสารเพื่อ
รอประกอบการ
ทําจ่าย/ รับเงิน

รายการภาษี คกู่ บั
ใบสําคัญตังหนี
้ ้

แบบภาษีมลู ค่า
เพิ่ม ภพ.30
แบบภาษีมลู ค่า
เพิ่ม ภพ.36

ใบแนบรายการ
รายงานกระทบ
ที่จะนําส่ง
แบบรายการ
ใบสําคัญยอด
ตังหนี
้ ้
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

จบ

จบ

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ไม่ใช่

35. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
การเงินให้ แก้ ไข

1

ใบสรุปรายการ รายงานกระทบ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ยอด (สําเนา)

แบบภาษี มลู ค่า แบบภาษี มลู ค่า
เพิ่ม ภพ.30 เพิ่ม ภพ.36

AC-05
กระบวนการ
จ่ายชําระ
ฐานข้ อมูล Shared drive

ผู้จดั การส่วนการเงิน

จาก ง
หน้ า 4

38. แนบเอกสารแบบ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 5 จาก 5

วัน ที่ :

เดือน

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

