ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-09 กระบวนการติด ตามเจ้ าหนีค้ ้ างจ่ ายและเช็ค หมดอายุ จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
1.จัดทํารายชื่อผู้ที่ยงั ไม่นําเช็คไปขึ ้นเงินจากข้ อมูล
รายงานกระทบยอดเงินฝาก
2. พิจารณาอายุเช็ค
3. ในกรณีที่ไม่หมดอายุ
แจ้ งผู้ขายหรื อผู้ให้ บริการให้
เข้ ามารับเช็คทางอีเมล
4. ในกรณีที่ติดตามโดยตรง โทรติดต่อจากเบอร์ ใน
ใบแจ้ งหนี ้
5. ในกรณีที่ไม่ติดตามโดยตรง
ให้ แจ้ งทีมเจ้ าของโครงการ
6. ในกรณีที่หมดอายุทําจดหมายแจ้ งเช็คหมดอายุ
7. ส่งรายชื่อเช็คที่หมดอายุพร้ อมแนบจดหมาย
แจ้ งให้ บญ
ั ชี
8. เสนอผู้จดั การการเงินลงนาม
9. ผู้จดั การส่วนการเงินพิจารณาความถูกต้ อง
10. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ อง ส่งให้ การเงินเพื่อแก้ ไข
11.ในกรณีที่ถกู ต้ องผู้จดั การส่วนการเงินลงนามใน
จดหมายแจ้ ง และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่การเงิน
12. ส่งจดหมายแจ้ งเช็คหมดอายุให้ ผ้ ขู าย/
ผู้ให้ บริ การ และทําสําเนาจดหมาย
แจ้ งส่งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีเพื่อทําการบันทึกบัญชี

หน้ า : 1 จาก 3

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนการเงิน

เริ่ มต้ น
ทุกสิ ้นเดือน
AC-16 การปรับปรุง
และกระทบยอด
เงินฝากธนาคาร

1. จัดทํารายชื่อผู้ที่ยงั ไม่นํา
เช็คไปขึ ้นเงินจากข้ อมูล
รายงานกระทบยอด
PS
เงินฝาก

รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก



9. พิจารณา
ความถูกต้ อง
รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก

รายชื่อ

หมดอายุ?

ไม่ใช่

ใช่

จาก ข
หน้ า 2

6. ทําจดหมายแจ้ งเช็ค
หมดอายุ

4. โทรติดต่อ
จากเบอร์ ในใบ
แจ้ งหนี ้

10. ส่งให้
การเงินเพื่อ
แก้ ไข

ไม่ใช่

1

2

จดหมายแจ้ ง รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก

2
ตามโดยตรง

11. ลงนามใน
จดหมายแจ้ งและ
ส่งคืนเจ้ าหน้ าที่

ไม่ใช่

จดหมายแจ้ ง

3. ติดตามผู้ขายหรื อผู้ให้
บริ การให้ เข้ ามารับ
เช็ค

ใช่

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ใช่

2. พิจารณา
อายุเช็ค

7. ส่งรายชื่อเช็คที่หมดอายุ
พร้ อมแนบจดหมายแจ้ ง
ให้ บญ
ั ชี จดหมายแจ้ ง

รายชื่อ

8. เสนอ
ผู้จดั การ
การเงินลงนาม

5. แจ้ งทีม
เจ้ าของ
โครงการ
1
จบ

12. ส่งจดหมายแจ้ งเช็ค
หมดอายุให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
และทําสําเนาส่งให้
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

จดหมายแจ้ ง จดหมายแจ้ ง
(สําเนา)

ไป ก
หน้ า 2
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 :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-09 กระบวนการติด ตามเจ้ าหนีค้ ้ างจ่ ายและเช็ค หมดอายุ จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
13. เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีตรวจสอบความครบถ้ วน
จากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
14. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีสง่
ให้ การเงินแก้ ไข
15.ในกรณีที่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีบนั ทึก
บัญชีกลับรายการเจ้ าหนี ้
16. เจ้ าหน้ าที่แนบใบสําคัญทัว่ ไปคูก่ บั จดหมาย
แจ้ ง, ใบแจ้ งความ, หนังสืออายัดเช็คจาก
ธนาคารเพื่อเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม
DOA อนุมตั ิการบันทึกบัญชี
17. พิจารณาอนุมตั ิการบันทึกบัญชีในใบสําคัญ
ทัว่ ไปกับเอกสารประกอบ
18. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม
DOA ส่งเอกสารกลับให้ เจ้ าหน้ าที่แก้ ไข
พร้ อมเหตุผล
19. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามในใบสําคัญทัว่ ไปพร้ อมทังนํ
้ าส่ง
เอกสารคืนให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
20. เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บเอกสารเข้ าแฟ้มเรี ยงตาม
วันที่ของใบสําคัญทัว่ ไปเพื่อรอทําใบสําคัญ
จ่ายและทําการจ่ายชําระอีกครัง้ ใน
กระบวนการ AC-05

หน้ า : 2 จาก 3

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก ก
หน้ า 1

จาก ค
หน้ า 3

13. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนจาก
เอกสาร

ใบแจ้ งความ รายงานกระทบ จดหมายแจ้ ง
(สําเนา)*
(สําเนา)
ยอดเงินฝาก
หนังสือแจ้ ง
อายัดเช็คจาก
รายชื่อ
ธนาคาร*
*กรณีเช็คหาย

ไม่ใช่

17. พิจารณา
อนุมตั ิ
ครบถ้ วน?

ใช่
อนุมตั ิ?

ไม่
2

หนังสือแจ้ ง
อายัดเช็คจาก
ธนาคาร*
จดหมายแจ้ ง
(สําเนา)

14. ส่งให้
เจ้ าหน้ าที่
การเงินแก้ ไข

ไป ข
หน้ า 1

ERP
15. บันทึกบัญชีกลับ
รายการเจ้ าหนี ้

ใบสําคัญทัว่ ไป

เอกสารประกอบเพื่อ
เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ตาม DOA ใบสําคัญทัว่ ไป รายงานกระทบ

*กรณีเช็คหาย

ยอดเงินฝาก
หนังสือแจ้ ง
จดหมายแจ้ ง อายั
ดเช็คจาก
(สําเนา)
ธนาคาร*

รายชื่อ
ใบสําคัญทัว่ ไป
ใบแจ้ งความ
(สําเนา)*
AC-05 การจ่ายชําระ
หน้ า 1

2
รายชื่อ
ใบแจ้ งความ
(สําเนา)*

20. จัดเก็บ ใบสําคัญทัว่ ไป รายงานกระทบ
รายชื่อ
ยอดเงินฝาก
เอกสารเข้ าแฟ้ม
หนั
ง
สื
อ
แจ้
ง
จดหมายแจ้ ง อายัดเช็คจาก ใบแจ้ งความ
(สําเนา)

19. ลงนามใน
ใบสําคัญทัว่ ไปและ
นําส่งเอกสารให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี

18. ส่งเอกสารกลับให้
เจ้ าหน้ าที่แก้ ไขพร้ อม
เหตุผล

ใบสําคัญทัว่ ไป
รายงานกระทบ จดหมายแจ้ ง
(สําเนา)
ยอดเงินฝาก
หนังสือแจ้ ง
อายัดเช็คจาก
รายชื่อ
ธนาคาร*
ใบแจ้ งความ
(สําเนา)*
16. แนบใบสําคัญทัว่ ไปกับ

ใช่

ธนาคาร*

(สําเนา)*

*กรณีเช็คหาย

วัน

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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-09 กระบวนการติด ตามเจ้ าหนีค้ ้ างจ่ ายและเช็ค หมดอายุ จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
กรณีเช็คหายและมีการขออายัดเช็ค
21. ได้ รับแจ้ งเช็คหายและใบแจ้ งความขออายัด
เช็คจากผู้มารับเช็ค (ผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การ)
22. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิการอายัดเช็ค
23. เจ้ าหน้ าที่สง่ ใบแจ้ งความให้ ธนาคารทําการ
อายัดเช็คและทําสําเนาใบแจ้ งความเก็บไว้ ซึง่
เจ้ าหน้ าที่จะได้ รับหนังสือแจ้ งอายัดเช็ค
เรี ยบร้ อยจากธนาคาร
24. เจ้ าหน้ าที่สง่ ใบแจ้ งความและหนังสืออายัดเช็ค
ที่ออกโดยธนาคารเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีบนั ทึก
กลับรายการเจ้ าหนี ้ใน ค หน้ า 2

วัน ที่ :

หน้ า : 3 จาก 3

เริ่ มต้ น
21. ได้ รับแจ้ งเช็คหาย
และใบแจ้ งความขอ
อายัดเช็ค
ใบแจ้ งความ
จากผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การ
22. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
การอายัดเช็ค
23. ส่งใบแจ้ งความให้
ธนาคารอายัดเช็ค
และทําสําเนาใบ
แจ้ งความ ใบแจ้ งความ

ใบแจ้ งความ
(สําเนา)

24. ส่งใบแจ้ งความและ
หนังสืออายัดเช็คให้
บัญชีบนั ทึกกลับราย
การเจ้ าหนี ้ ใบแจ้ งความ

หนังสือแจ้ ง
อายัดเช็คจาก
ธนาคาร

หนังสือแจ้ ง
อายัดเช็คจาก
ธนาคาร

(สําเนา)

ไป ค
หน้ า 2

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

