สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
คําอธิบาย
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ

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

เริ่ มต้ น

รายได้ จ ากการฝึ กอบรม/ จัด งาน

วัน ที่ :

หน้ า : 1 จาก 7
ผู้จดั การส่วนบัญชี

1

1. ฝ่ ายเจ้ าของโครงการพิจารณาประเภทของงาน
PS
และช่องทางการชําระเงิน
ERP
8. พิจารณาความถูกต้ อง ทะเบียนคุมรายชื่อ
2. ในกรณีที่รับชําระหน้ างาน สามารถรับชําระได้ 2
1. พิจารณาประเภทของ
ของใบแจ้ งหนี ้และการ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
วิธีคือ 2.1. รับชําระเป็ นเงินสด วิธีนี ้เจ้ าของ
งานและช่องทางการ
2
6. บันทึกลูกหนี ้
บันทึกลูกหนี ้ในใบสําคัญ
โครงการต้ องนําเงินฝากเข้ าบัญชี สสปน. และ
ชําระเงินหน้ างาน
ใบสําคัญทัว่ ไป
ทัว่ ไป
นําส่งหลักฐานการฝากเงินและใบลงทะเบียน
ใบสําคัญทัว่ ไป
ใบแจ้ งหนี ้
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน 2.2. รับชําระผ่าน
ทะเบียนคุมรายชื่อ
เครื่ อง EDC เจ้ าของโครงการจะต้ องพิมพ์ใบสรุป
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
รายการรับเงิน EDC และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน
งานที่รับชําระหน้ า
PS 7. ออกใบแจ้ งหนี ้และ
ใช่
ไม่
ใ
ช่
พร้ อมใบลงทะเบียน
ส่งให้ ผ้ จู ดั การส่วน
งาน ?
3. ในกรณีที่ไม่มีการรับชําระเงินหน้ างานเจ้ าหน้ าที่
บัญชีอนุมตั ิ
ใบแจ้ งหนี ้
จะพิจารณาสถานะของการรับชําระเงินสําหรับงาน 2. นําส่งใบลงทะเบียน/
ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?
3. พิจารณาสถานะ
ใช่
ไม่ใช่
ที่ยงั ไม่ได้ ให้ บริ การ
ใบสมัครและหลักฐานการฝาก
การรับชําระเงินสําหรับ
4. กรณีที่ได้ รับชําระเงินล่วงหน้ าเจ้ าหน้ าที่เจ้ าของ เงินหรื อใบสรุปรายการรับชําระ
งานที่ยงั ไม่ได้
โครงการจะนําส่งใบลงทะเบียน/
เงินผ่านเครื่ อง EDC
ให้ บริ การ
11. พิจารณาสถานะการจัด
10. ลงนามในใบสําคัญ
ใบสมัครและหลัก
ทะเบียนคุมรายชื่อ
9. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
งาน/การให้ บริ การโดย
ทัว่ ไปและใบแจ้ งหนี ้
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
ฐานการรับชําระเงินให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ให้ แก้ ไข
สอบถามไปยังเจ้ า
ส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่
หลักฐานการฝาก สรุปรายการ
5. กรณีที่จะได้ รับชําระเงินภายหลังจากการ
ของโครงการ
เงิน
รับเงิน EDC
ให้ บริ การเจ้ าหน้ าที่จะนําส่งใบลงทะเบียน/
SLA: ก่อนงานเริ่ ม 10
ใบสมัครและทะเบียนคุมฯให้ เจ้ าหน้ าที่
วัน
ใบแจ้ งหนี ้
ใบสําคัญทัว่ ไป
ไป ก
ส่วนบัญชีภายใน 1 วัน
2
หน้ า 2
6. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีบนั ทึกลูกหนี ้ในระบบ ERP
ทะเบียนคุมรายชื่อ
ยกเลิกการจัด
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
7. เจ้ าหน้ าที่จดั ทําใบแจ้ งหนี ้
งาน?
8. ผู้จดั การส่วนบัญชีพิจารณาความถูกต้ องของใบ
ใช่
ใม่ใช่
5. นําส่งใบลงทะเบียน/
ได้ รับชําระเงิน
แจ้ งหนี ้และการบันทึกลูกหนี ้ในใบสําคัญทัว่ ไป
ใม่
ใ
ช่
ใบสมัครให้ เจ้ าหน้ าที่
ล่วงหน้ า?
9. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องผู้มีอํานาจส่งกลับไปให้
บัญชี
เจ้ าหน้ าที่ทําการแก้ ไข
ERP
ทะเบียนคุมรายชื่อ
SLA: 1 วัน
10. กรณีที่ถกู ต้ องผู้มีอํานาจลงนามในใบสําคัญ
ไป ข
ผู
้
เ
ข้
า
ร่
ว
มสั
ม
มนา
13. ส่งให้ ใบแจ้ งหนี ้ให้
ใช่
ทัว่ ไปและใบแจ้ งหนี ้
12. ยกเลิกการตังหนี
้ ้
ใบสมัคร
หน้ า 2
ผู
้
เ
ข้
า
ร่
ว
มงาน/บริ
ษ
ั
ท
11. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีพิจารณาสถานะ การจัด
และใบแจ้ งหนี ้
ใบแจ้ งหนี ้ (1)
4. นําส่งใบลงทะเบียน/
1
ใบสําคัญทัว่ ไป
งานก่อนเริ่ มโครงการอย่างน้ อย 10 วันเช่น
ฟอร์ มแจ้ งการ
ใบสมัคร และหลักฐาน
ให้ บริ การแล้ ว, ยกเลิกการจัดงาน, เลื่อนการจัด
กรณีรับชําระภายหลังให้ บริ การ
ใบแจ้ งหนี ้
ชําระเงิน
การรับชําระเงินให้
งานเป็ นต้ น
(ยกเลิก)
จบ
เจ้
า
หน้
า
ที
่
ก
ารเงิ
น
12. กรณีที่ยกเลิกการจัดงาน เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
ทะเบียนคุมรายชื่อ
จะทําการยกเลิกใบแจ้ งหนี ้
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
13. กรณีที่ยืนยันการจัดงานเจ้ าหน้ าที่จะดําเนิน
หลักฐานการ
14. จัดเก็บใบแจ้ งหนี ้และ
การจัดส่งใบแจ้ งหนี ้ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงาน/บริ ษัท
โอนเงิน
เอกสารประกอบ
14. เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บชุดเอกสารใบแจ้ งหนี ้(2) กับ
ไป ฌ หน้ า
ทะเบียนคุมรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมมนาเรี ยงตาม
ใบแจ้ งหนี ้ (2) ทะเบียนคุมรายชื่อ ใบสําคัญทัว่ ไป
3
เลขที่
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
เลขที่ใบแจ้ งหนี ้
กรณีที่ได้ รับชําระล่วงหน้ า





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 :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
ผู้เข้ าร่วมงาน/บริ ษัท
คําอธิบาย

15. ผู้เข้ าร่วมงาน/บริ ษัท รับใบแจ้ งหนี ้
จาก ข
16. บริ ษัทโอนเงินให้ สสปน และนําส่งหลักฐานการ
หน้ า 1
โอนเงินพร้ อมแบบฟอร์ มแจ้ งการชําระเงินให้ สส
ปน.
17. บริ ษัทสัง่ จ่ายเช็คให้ สสปน.
18. ผู้เข้ าร่วมงาน/บริ ษัทชําระผ่านเครื่ อง EDC ที่
AC-13 การ
15. ผู้เข้ าร่วมงาน/บริ ษัท
สํานักงาน
รั
บ
ใบแจ้
ง
หนี
้
และเลื
อ
ก
ติ
ดตามลูกหนี ้
19. เจ้ าหน้ าที่การเงินพิมพ์ใบเสร็ จอย่างย่อเมื่อ
วิ
ธ
ี
ก
ารจ่
า
ยชํ
า
ระ
หน้ า 2, 3
ได้ รับชําระจากผู้เข้ าร่วมงาน
20. เจ้ าหน้ าที่สง่ มอบใบเสร็ จอย่างย่อให้ แก่ผ้ ชู ําระ
21. ผู้ชําระได้ รับใบเสร็จอย่างย่อ
22. เมื่อสิ ้นสุดวันเจ้ าหน้ าที่การเงินพิมพ์ใบสรุป
รายการรับเงิน EDC
23. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินตรวจสอบจํานวนเงิน
18. จ่ายชําระผ่านเครื่ อง
16. โอนเงินให้
17. จ่ายเช็คให้
บนหลักฐานการชําระเงินเช่น เช็ค, หลักฐานการ
EDC ที่สาํ นักงาน
สสปน.
สสปน.
ฝากเงิน, ฟอร์ มแจ้ งการชําระเงิน ใบสรุปรายการ
เช็
ค
รับเงิน EDC เทียบกับสมุดบัญชีกรณีเงินโอน
ฟอร์ มแจ้ งการ
และเทียบกับจํานวนเงินในใบแจ้ งหนี ้ หรื อ
ชําระเงินแบบ
ทะเบียนคุมรายชื่อผู้เข้ าสัมมนาเปิ ดดูจากแฟ้ม
บช11
หลักฐานการ
24. กรณีที่จํานวนเงินที่ได้ รับไม่ถกู ต้ องหรื
โอนเงิน
อครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาจํานวนเงินที่
2
ขาด กรณีที่ไม่ขาดดําเนินการต่อใน ค หน้ า 3
25. กรณีที่เงินขาดหรื อบริ ษัทชําระไม่ครบเจ้ าหน้ าที่
จะติดตามลูกหนี ้ให้ จ่ายชําระเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท์และอีเมล

หน้ า : 2 จาก 7

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
จาก ก
หน้ า 1

2

ใบแจ้ งหนี ้ ทะเบียนคุมรายชื่อ
(ถ้ ามี) ผู้เข้ าร่วมสัมมนา

จากแฟ้ม
ฟอร์ มแจ้ งการ หลักฐานการ
ชําระเงิน
โอนเงิน
หลักฐานการฝาก สรุปรายการ
เงิน
รับเงิน EDC
เช็ค

EDC
19. พิมพ์ใบเสร็ จอย่าง
ย่อ
ใบเสร็จอย่างย่อ

23. ตรวจสอบจํานวนเงิน
บนหลักฐานการชําระเงิน
เทียบกับสมุดบัญชี
กรณีเงินโอน
Statement/
สมุดบัญชี

24. พิจารณา
จํานวนเงินที่
รับชําระ

ไม่ใช่
ไป ค
หน้ า 3

20. ส่งมอบสลิป รับชําระ
ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงาน
/บริ ษัท

21. ได้ รับหลักฐาน
การรับชําระ
ใบเสร็จอย่างย่อ

ใช่
25. ติดตามลูกหนี ้ให้ จ่าย
ชําระเพิ่มส่วนที่ขาดทาง
โทรศัพท์และอีเมล

จบ

ใบเสร็จอย่างย่อ

จบ

เงินขาด?

EDC
ทุกสิ ้นวัน
22. พิมพ์ใบสรุป
รายการรับเงิน
ประจําวัน สรุปรายการ
รับเงิน EDC

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 :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
26. ดําเนินการพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน / ใบกํากับภาษี
และใบสําคัญรับ ตามจํานวนเงินที่ได้ รับชําระทุก
กรณี เช่นการรับชําระพอดี, การรับชําระขาด
หรื อเกิน, กรณีที่ได้ รับเงินเกินให้ บนั ทึกจํานวน
เงินที่เกินนันเป็
้ นเจ้ าหนี ้ ผู้เข้ าร่วมประชุม/ บริ ษัท
27. เสนอผู้จดั การส่วนการเงินลงนามอนุมตั ิ
ใบเสร็ จรับเงิน และใบสําคัญรับ
28. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญรับพิจารณาอนุมตั ิ
29. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจจะคืนเอกสารให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินแก้ ไข ใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี และใบสําคัญรับ
30. กรณีที่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจจะลงนามอนุมตั ิบน
ใบเสร็ จรับเงินและใบสําคัญรับเสร็จแล้ วจึงส่งต่อ
ให้ เจ้ าหน้ าที่
31. เจ้ าหน้ าที่พิจารณาการรับชําระเกิน
กรณีไม่ให้ ดําเนินการต่อใน ฆ หน้ า 4
32. กรณีที่เงินเกิน เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อสอบถาม
เจตจํานงรับเงินคืนจากบริ ษัท หรื อเจตจํานงการ
ปฏิเสธการรับเงินคืนและมอบให้ สสปน. โดยให้
มีหลักฐานตอบกลับจากบริ ษัท/ ผู้เข้ าร่วมงานถึง
เจตจํานงนันๆ
้
กรณีที่บริ ษัทต้ องการเงินคืน เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของ
โครงการจะจัดทําบันทึกแจ้ งความประสงค์ขอ
เงินคืน และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ ส่วนการเงินเพื่อจ่าย
ชําระในกระบวนการ AC-05 การจ่ายชําระ
กรณีที่ไม่ต้องการรับเงินคืนและมอบให้ สสปน.
เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการจะจัดทําบันทึกขอ
อนุมตั ิเสนอผู้มีอํานาจ เพื่อรับเป็ นรายได้
33. กรณีที่ไม่ต้องการรับเงินคืนและมอบให้ สสปน.
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจะจัดส่งบันทึกขออนุมตั ิ
รับเป็ นรายได้ และใบสําคัญรับให้ เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการเจ้ าหนี ้ผู้เข้ าร่วม
ประชุมออกเป็ นรายได้ อื่นในกระบวนการ AC17 พร้ อมทั ้งให้ เจ้ าหน้ าที่โครงการส่งมอบ
เอกสารยืนยันการไม่รับเงินคืน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

จาก ค
หน้ า 2

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก ฌ
หน้ า 1

ERP
26. พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี และบันทึก ใบเสร็จรับเงิน/
รับเงินในใบสําคัญรับ ใบกํากับภาษี

2

ใบสําคัญรับ

27. เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิ

1

รับชําระเกิน?

บันทึกแจ้ งความ
ประสงค์ขอคืน
เงิน
บันทึกขออนุมตั ิ
รับเป็ นรายได้

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

ไม่ใช่

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

ไม่ใช่

29. ส่งเอกสารให้ เจ้ า
หน้ าที่แก้ ไขพร้ อม
ระบุเหตุผล

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

ใช่
32. ติดต่อสอบถามการ
ชําระเงินคืนให้ แก่บริ ษัท/
ผู้เข้ าร่วมงานและจัดทํา
บันทึก

บันทึกแจ้ งความ
ประสงค์ขอคืน
เงิน
System

อนุมตั ิ ?

ใบสําคัญรับ

ใบสําคัญรับ

ใช่

30. ลงนามอนุมตั ิบน
ใบเสร็ จรับเงิน และ
ใบสําคัญรับ
ใบสําคัญรับ

2
1

บริ ษัทประสงค์รับ
เงินคืน?

รับคืน

ฟอร์ มแจ้ งการ หลักฐานการ
ชําระเงิน
โอนเงิน
หลักฐานการฝาก สรุปรายการ
เงิน
รับเงิน EDC
ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

ใบสําคัญรับ

ไป ฆ
หน้ า 4

จากเจ้ าของโครงการ

AC-05
การจ่ายชําระ
หน้ า 1

28. พิจารณา
อนุมตั ิ

ฟอร์ มแจ้ งการ หลักฐานการ
ชําระเงิน
โอนเงิน
หลักฐานการฝาก สรุปรายการ
เงิน
รับเงิน EDC

31. พิจารณา
การรับชําระ
เกิน

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

หน้ า : 3 จาก 7

วัน ที่ :

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

AC-17 การปรับปรุง
บัญชีสิ ้นงวด
หน้ า 1

ไม่รับคืน

33. ส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่
บัญชีบนั ทึกรายการ
รายได้ อื่น บันทึกขออนุมตั ิ เอกสารยืนยัน
รับเป็ นรายได้

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

จากเจ้ าหน้ าที่
โครงการ

e

ใบสําคัญรับ

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
34. การรับชําระเงินทุกประเภทเจ้ าหน้ าที่สว่ น
การเงินจะสอบถามไปยังผู้เข้ าร่วมงานว่า
ต้ องการใบเสร็ จรับเงินหรื อไม่
35. ในกรณีที่ผ้ เู ข่าร่วมงาน/บริ ษัทต้ องการต้ นฉบับ
ใบเสร็ จรับเงินเจ้ าหน้ าที่จะจัดส่งต้ นฉบับ
ใบเสร็ จรับเงินให้ บริ ษัท/ ผู้เข้ าร่วมงาน
36. ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมงาน/บริ ษัทไม่ต้องการ
ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินหรื อกรณีที่จดั ส่งใบเสร็ จ
รับ เงินให้ บริ ษัท/ ผู้เข้ าร่วมงานแล้ วเจ้ าหน้ าที่จะ
จัดทําตารางสรุปการรับเงิน (แยกเป็ นโครงการ)
37. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม
เรี ยงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
38. ทุกสิ ้นเดือนเจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดทํา
รายงานการรับเงินสรุปประจําเดือนโดยแบ่ง
ประเภทตามโครงการหรื อประเภทการรับเงิน
และนําเสนอรายงานสรุปการรับเงินประจําเดือน
ต่อผู้จดั การส่วนการเงิน
39. ผู้จดั การส่วนการเงินตรวจสอบความถูกต้ อง
ของรายงาน
40. กรณีที่ไม่ถกู ต้ อง ผู้จดั การจะส่งเอกสารกลับให้
เจ้ าหน้ าที่แก้ ไขพร้ อมระบุเหตุผล
41. กรณีที่ถกู ต้ องผู้จดั การส่วนการเงินจะลงนาม
ตรวจสอบในรายงานการรับเงินประจําเดือน
ก่อนส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นบริ หารการเงินและ
รายงานการเงินในกระบวนการ AC-19 เพื่อใช้
ประกอบการจัดทํารายงานผู้บริ หารของฝ่ าย
บัญชีการเงิน

หน้ า : 4 จาก 7

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนการเงิน

จาก ฆ
หน้ า 3
34. สอบถามผู้เข้ าร่วมงาน/
บริ ษัทถึงความต้ องการ
ใบเสร็ จรับเงิน
39. ตรวจสอบรายงาน
การรับเงิน
ประจําเดือน

ต้ องการ
ใบเสร็ จรับเงิน?

ใช่

35. จัดส่งต้ นฉบับ
ใบเสร็ จรับเงินให้
บริ ษัท ต้ นฉบับใบเสร็จ

รับเงิน/ ใบกํากับ
ภาษี

รายงานการรับ
เงินประจําเดือน

ไม่ใช่

36. ทําตารางสรุปการ
รับเงิน
(แยกเป็ นโครงการ)

ใช่

ถูกต้ อง?

ไม่ใช่

ตารางสรุปการ
รับเงิน

จาก ช
หน้ า 6

37. จัดเก็บ
เอกสาร
เข้ าแฟ้ม

สรุปรายการ
ใบสําคัญรับ
รับเงิน EDC
สําเนา
ตารางสรุป
ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี
การรับเงิน
ฟอร์ มแจ้ งการรับ หลักฐานการรับ
เงิน/ฝากเงิน
ชําระเงิน

41. ลงนามตรวจสอบลงบน
รายงานการรับเงิน
ประจําเดือน รายงานการรับ

เงินประจําเดือน

1
AC-19 การจัดทํา
รายงานเพื่อบริ หาร
หน้ า 1
รายงานการรับ

เลขที่

ทุก สิน้ เดือ น

1

40. ส่งเอกสารกลับให้
เจ้ าหน้ าที่แก้ ไขพร้ อม
ระบุเหตุผล

เงินประจําเดือน

38. จัดทํานําเสนอ
รายงานสรุปการรับเงิน
ประจําเดือนต่อผู้จดั
การส่วนการเงิน รายงานการรับ

เงินประจําเดือน

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-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงบประมาณ
รายได้ จากเงินงบประมาณ

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

หน้ า : 5 จาก 7

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

เริ่ มต้ น

42. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงบประมาณรวบรวมเอกสารเงิน
งบประมาณที่ได้ รับจากกรมบัญชีกลาง
43. ส่งเอกสารใบอนุมตั ิเงินงวดให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ น
การเงิน
44. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินทํา ขบ.02 ขอเบิกเงิน
งบประมาณ บนระบบ GFMIS ของกรมบัญชี
กลางเพื่อให้ กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้ าบัญชี
สํานักงาน
45. หนึง่ วันหลังจากทํา ขบ.02 เจ้ าหน้ าที่การเงิน
เรี ยกรายงาน Bank Statement เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงินที่เข้ าบัญชี
46. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของจํานวนเงินที่ได้ รับกับใบอนุมตั ิ
เงินงวด
47. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จะติดตามฝ่ าย
งบประมาณเพื่อแก้ ไขและตรวจสอบใบอนุมตั ิ
เงินงวด
48. กรณีที่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จะบันทึกรับเงินและ
พิมพ์ใบสําคัญรับ
49. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินเสนอผู้จดั การส่วน
การเงินเพื่อลงนามตรวจสอบการลงบัญชี/
การรับเงิน

BG-03 จัดทําคํา
ขอและอนุมตั ิ
งบประมาณ

42. รวบรวมเอกสารเงิน
งบประมาณที่ได้ รับจาก
กรมบัญชีกลาง ใบอนุมตั ิเงินงวด

GFMIS

43. ส่งเอกสารให้ ฝ่าย
การเงินและระบุรหัส
งบประมาณที่ถกู ต้ อง

44. ทํา ขบ.02 ขอเบิก
เงินงบประมาณ ขบ.02 ขอเบิก

เงินงบประมาณ

ใบอนุมตั ิเงินงวด

ธนาคาร
45. เรี ยกรายงาน
Bank Statement เพื่อ
ดูยอดเงินที่เข้ า

Bank
Statement

46. ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของเอกสารที่
ได้ รับกับยอดเงินใน Bank ใบอนุมตั ิเงินงวด
statement ขบ.02 ขอเบิกเงิน

Bank
Statement

งบประมาณ

ไม่ใช่

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

47. ติดตามฝ่ าย
งบประมาณ
เพื่อแก้ ไข

ใช่
จาก จ
หน้ า 5

ERP
48. บันทึกรับเงินและ
พิมพ์ใบสําคัญรับ

49. เสนอผู้จดั การฝ่ าย
Bank
การเงินลงนามตรวจสอบ
Statement
การลงบัญชี/
ใบอนุมตั ิเงินงวด
การรับเงิน
ขบ.02 ขอเบิก

จบ

ไป ง
หน้ า 6
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

ใบสําคัญรับ

e

เงินงบประมาณ
ใบสําคัญรับ

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
คําอธิบาย
ผู้จดั การส่วนการเงิน
50. ผู้จดั การส่วนการเงินพิจารณาความถูกต้ อง
ของใบสําคัญรับ
51. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ องผู้จดั การจะส่งเอกสารกลับ
ให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินให้ แก้ ไขใบ สําคัญรับ
52. ในกรณีที่ถกู ต้ องผู้จดั การส่วนการเงินจะลงนาม
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้ /การรับเงินและ
ส่งให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ
53. ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ิจารณาอนุมตั ิ
54. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิจะส่งเอกสารกลับให้
ผู้จดั การส่วนการเงินพร้ อมเหตุผล
55. ในกรณีที่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจจะลงนามบน
ใบสําคัญรับและส่งให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
56. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจะทําการบันทึก ขจ.05
รายการจ่ายชําระเงินในระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง และไปเพิ่มข้ อมูลการรับเงินใน
การจัดทํารายงานรับเงินประจําเดือน ช หน้ า 4

จาก ง
หน้ า 5

50. พิจารณา
ความถูกต้ อง

จบ

ไม่ใช่

เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

1
Bank
Statement
ใบอนุมตั ิเงินงวด
53. พิจารณา
ขบ.02
ขอเบิก
อนุมตั ิ
เงินงบประมาณ
ใบสําคัญรับ

อนุมตั ิ ?

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ

Bank
Statement
ใบอนุมตั ิเงินงวด
ขบ.02 ขอเบิก
เงินงบประมาณ
ใบสําคัญรับ

Bank

2

Statement
52. ลงนามตรวจสอบการ
ลงบัญชี/การรับเงินและ
ส่งให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ ใบอนุมตั ิเงินงวด

ไป จ
หน้ า 5

จบ

หน้ า : 6 จาก 7

วัน ที่ :

ถูกต้ อง?

51. ส่งเอกสารกลับให้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
แก้ ไขใบสําคัญรับ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

1

System

ขบ.02 ขอเบิกเงิน
งบประมาณ
ใบสําคัญรับ

54. ส่งเอกสารกลับให้
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
พร้ อมเหตุผล

55. ลงนามบน
ใบสําคัญรับและส่ง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
การเงิน

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

56. ทําบันทึกรายการ
จ่ายชําระเงิน ขจ.05 บันทึก
รายการจ่าย
ชําระเงิน

ไป ช
หน้ า 4

2

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

GFMIS

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-10 กระบวนการบัน ทึก ลูก หนีแ้ ละรั บ เงิน
คําอธิบาย
พนักงาน/ บริ ษัทภายนอก
การรับ เงิน ประเภทอื่น ๆ ที่ไ ม่ เ ข้ า
งบประมาณ
ได้ แก่ ค่าปรับ, เงินคืนจากการยกเลิกการเดินทาง
(Refund) เป็ นต้ น
57. พนักงานบริ ษัท หรื อบริ ษัทภายนอกส่งมอบ
หลักฐานการชําระเงินพร้ อมแนบเอกสารประกอบ
58. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของจํานวน
เงินและเอกสารที่ได้ รับ ในขั ้นตอนนี ้จะได้ รับ
เอกสารจากกรณีที่พนักงานจ่ายชดเชยการใช้
บัตรเครดิตที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบฯ จาก
กระบวนการ AC-11 ด้ วย
59. กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผู้
ชําระเงินให้ ทําการแก้ ไข
60. กรณีถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จดั ทําใบเสร็ จรับเงิน
2 ชุด
61. ผู้จดั การส่วนการเงินตรวจสอบความถูกต้ อง
ของใบเสร็ จรับเงิน
62. กรณีไม่ถกู ต้ อง ผู้จดั การจะส่งเอกสารกลับ
พร้ อมแจ้ งเหตุผลเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ทําการแก้ ไข
63. กรณีถกู ต้ องผู้จดั การจะลงนามอนุมตั ิบน
ใบเสร็ จรับเงินและส่งคืนเจ้ าหน้ าที่
64. เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบเสร็ จรับเงิน(1) ให้ แก่ผ้ ชู ําระ
ั ชี
เงินและ ใบเสร็จรับเงิน (2) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บญ
พร้ อมเอกสารประกอบเพื่อใช้ ในการบันทึกบัญชี
รับเงินในกระบวนการ AC-17

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

หน้ า : 7 จาก 7

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนการเงิน

เริ่ มต้ น
57. ส่งมอบเงินสด/ เช็ค/
โอนเงินให้ แก่ สสปน.
พร้ อมเอกสาร
หลักฐานการ
เอกสารประกอบ โอนเงิน
ประกอบ

58. ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของจํานวนเงิน
และเอกสาร หลักฐานการ หลักฐานการยืนยัน

ใบเสร็จรับเงิน
หลักฐานการ หลักฐานการยืนยัน
โอนเงิน ยอดจากพนักงาน
เอกสารประกอบ หลักฐานการฝาก
เงิน
เงินสด/
เช็ค

โอนเงิน ยอดจากพนักงาน
เอกสารประกอบ หลักฐานการฝาก
เงิน
เงินสด/
เช็ค

เงินสด/ หลักฐานการฝาก
เช็ค
เงิน

AC-11 การบันทึกและ
จ่ายเงินทดรองจ่าย
หน้ า 6 หลักฐานการฝาก หลักฐานการยืนยัน

61. ตรวจสอบความถูกต้ อง
และพิจารณาอนุมตั ิ
ใบเสร็ จรับเงิน

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?
ใช่

ไม่ใช่

ยอดจากพนักงาน
เงิน
หลักฐานการ
โอนเงิน

อนุมตั ิ ?
59. แจ้ งพนักงาน/บริ ษัท
ภายนอกให้ แก้ ไข

60. จัดทํา/แก้ ไข
ใบเสร็ จรับเงิน

2

ไม่ใช่

ใช่

62. ส่งเอกสารให้ เจ้ า
หน้ าที่แก้ ไขพร้ อม
ระบุเหตุผล

63. ลงนามอนุมตั ิบน
ใบเสร็ จรับเงินและส่งให้
เจ้ าหน้ าที่

ใบเสร็จรับเงิน

1

จบ
65. ได้ รับ
ใบเสร็ จ
รับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

64. ส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่
ส่วนบัญชีเพื่อบันทึกรับเงิน
และมอบใบเสร็ จ
รับเงินให้
พนักงาน/ บริ ษัท

หลักฐานการ หลักฐานการยืนยัน
โอนเงิน ยอดจากพนักงาน

เอกสารประกอบ ใบเสร็จรับเงิน

จบ

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

1

2

AC-17 การปรับปรุง
บัญชีสิ ้นงวด
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

