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

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-07 การจ่ ายเงิน พนัก งาน /Reimbursement
คําอธิบาย
1. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีได้ รับเอกสารจาก
เจ้ าของโครงการ
จากกระบวนการ AC-01
เช่น ใบเสร็จรับเงินและ เอกสารประกอบอื่นๆ*
ได้ แก่ใบแจ้ งหนี ้ (ถ้ ามี), ใบเสนอราคา (ถ้ ามี)
เป็ นต้ น ซึง่ จะแนบมากับเอกสาร TR ADD และ
SUM TR ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากกระบวนการ AC-03 เช่น ค่ารับรองใน
ประเทศ ค่าลงทะเบียนอบรมภายในประเทศ
ประเทศของพนักงาน ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร เอกสารประกอบเช่น
เอกสารตาม Check list
2. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีตรวจสอบความถูกต้ องตาม
ระเบียบฯ และตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตาม
Check List
3. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ อง แจ้ งให้ เจ้ าของโครงการ
ทําการแก้ ไขใหม่
4. กรณีถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีจะบันทึก
บัญชีรายการเคลียร์ คา่ ใช้ จ่ายบนระบบ ERP
5. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีทําการพิมพ์ใบ
Clear Advance/ Clear card ออกมา
จากระบบERP
6. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีลงนามผู้จดั ทําลงในใบ
Clear Advance/ Clear card

ใบเสร็จรับเงิน

AC-01
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นไป
ตามระเบียบพัสดุ
(ระเบียบเดินทาง)
หน้ า 6

Check list
AF-TR

AC-03 ค◌่ าใช้ จ่ายที่ไม่
เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
(ระเบียบค่าใช้ จ่าย
สํานักงาน,ระเบียบ
ฝึ กอบรมและประชุม)

เอกสาร
ประกอบ*



หน้ า : 1 จาก 2

เริ่ มต้ น

PS

SUM TR

ใบเสร็จรับเงิน ใบสมัคร/ใบเสนอ
ราคา (ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)
ใบแจ้ งหนี ้
หลักฐานอื่นๆ
(ถ้ ามี)
Expense ใบขอเบิกอนุมตั ิ
Report (ER)
จ่าย (AP)
เอกสารตาม
Check list

ดูตวั อย่างกรณีใน
คําอธิบาย

วัน ที่ :


PS

1. รับเอกสาร
จากเจ้ าของ
โครงการ

Excel
บันทึกข้ อมูลลงใน
ทะเบียนคุม
ทะเบียนคุมเอกสาร เอกสารเพื่อการ
e จ่ายชําระ



PS 2. ตรวจสอบความถูกต้ อง
และครบถ้ วนของ เอกสาร
เอกสารตาม
ประกอบ*
Check list

ระเบียบฯ

TR ADD
ใบเสร็จรับเงิน
Expense
Check list ER
Request (ER)
Check list
SUM TR
AF-TR

(จากแฟ้ม)
ไม่ใช่

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

3. แจ้ งเจ้ าของ
โครงการให้ ทํา
การแก้ ไข

ใบเสร็จรับเงิน ใบสมัคร/ใบเสนอ
ราคา (ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)
ใบแจ้ งหนี ้
หลักฐานอื่นๆ
(ถ้ ามี)
Expense ใบขอเบิกอนุมตั ิ
Report (ER)
จ่าย (AP)
เอกสารตาม
Check list

ใช่
จาก ข
หน้ า 2

AC-01
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นไป
ตามระเบียบพัสดุ
(ระเบียบเดินทาง)
หน้ า 5

ERP
4. บันทึกบัญชี/ แก้ ไข
การบันทึกบัญชี
ERP
5. พิมพ์ใบ Clear
Advance/ Clear card Clear Advance/
Clear card

6. ลงนามผู้จดั ทําในใบ
Clear Advance/
Clear card Clear Advance/
Clear card

ไป ก
หน้ า 1
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-07 การจ่ ายเงิน พนัก งาน /Reimbursement
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
คําอธิบาย

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

หน้ า : 2 จาก 2

วัน ที่ :
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

จาก ก
หน้ า 1
7. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีรวบรวมเอกสารส่งผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชี
8. ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีพิจารณาอนุมตั ิการ
บันทึกบัญชี
9. กรณีที่ไม่อนุมตั ิ จะส่งเอกสารกลับเพื่อ
ให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีทําการแก้ ไขการ
บันทึกบัญชี และจัดทําใบ
Clear Advance/ Clear Card ใหม่
10. กรณีที่อนุมตั ิผ้ จู ดั การฝ่ ายบัญชีจะลงนาม
อนุมตั ิการบันทึกบัญชีและส่งเอกสารให้ ผ้ ู
ที่ทําจ่ายเงินสดย่อย หรื อ ฝ่ ายการเงินในกรณี
ที่ต้องการจ่ายเป็ นเช็ค หรื อเงินโอน

7. รวบรวมเอกสารส่ง
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

8. พิจารณาอนุมตั ิการ
บันทึกบัญชี

Clear Advance/ SUM TR
Clear card
เอกสาร
TR ADD
ประกอบ*
ใบเสร็จรับเงิน
Expense Check list ER
Check list
request
AF-TR

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่

9. ส่งคืนเอกสารพร้ อม
เหตุผล

ใบเสร็จรับเงิน ใบสมัคร/ใบเสนอ
ราคา (ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)
ใบแจ้ งหนี ้
หลักฐานอื่นๆ
(ถ้ ามี)
Expense ใบขอเบิกอนุมตั ิ
Report (ER)
จ่าย (AP)
เอกสารตาม
Check list

ใช่

10. ลงนามอนุมตั ิการบันทึก
บัญชีในใบ Clear Advance/
Clear cardและนําส่ง
เอกสารให้ ผ้ ทู ําจ่าย

ไป ข
หน้ า 1

AC-05
การจ่ายชําระ
หน้ า 3
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

