สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
คําอธิบาย
ผู้ขอเบิก
การขอเงิน ทดรองจ่ าย

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

วัน ที่ :

หน้ า : 1 จาก 8

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

เริ่ มต้ น

1. ผู้ขอเบิกจัดทําใบยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่ายใน
ส่วนของการขอยืมเงินทดรองจ่ายและลงนาม
ผู้ขอยืมโดยระบุเหตุผลของการยืมเงินทด
รองจ่ายเช่น ค่าเบี ้ยประชุม, การยืมเพื่อจ่าย
ค่าอาหารในการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
2. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิโดยให้ ระบุเลขที่/ชื่อ
โครงการอ้ างอิงที่เกี่ยวข้ องกับการยืมเงินทดรอง
จ่ายครัง้ นี ้โดยให้ ระบุไปใน ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย
3. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณา
อนุมตั ิโดยตรวจสอบกับ อนุมตั ิหลักการใน
Share Drive ที่ถกู อ้ างอิงถึง
4. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ สง่ เอกสารกลับไปยัง
ผู้ร้องขออนุมตั ิพร้ อมเหตุผลประกอบ
5. ในกรณีที่อนุมตั ิ ลงนามในเอกสาร
และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่
6. ผู้ขอเบิกส่งเอกสารไปยังเจ้ าหน้ าที่การเงินเพื่อ
เข้ าสูก่ ระบวนการจ่ายเงินทดรองจ่ายต่อไป

ERP
1. จัดทําใบยืมเงินทด
รองจ่ายและลงนาม
(ถ้ ามี)
ใบยืม/เคลียร์

เงินทดรองจ่าย

Share Drive
ใบอนุมตั ิหลักการ
3. ผู้มีอํานาจพิจารณา
e

2. เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิโดยอ้ างอิงกับ
เลขที่/ชื่อ โครงการ

อนุมตั ิโดยตรวจสอบกับ
อนุมตั ิหลักการใน
Share Drive ใบยืม/เคลียร์

ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย

อนุมตั ิ?
ใช่

ไม่ใช่

5. ลงนามในเอกสาร
และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่

4. ส่งเอกสารกลับไปยังผู้
ร้ องขออนุมตั ิพร้ อมเหตุ
ผลประกอบ

ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

6. ส่งเอกสารไปยัง
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

จบ

AC-5 กระบวนการ
จ่ายชําระ
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-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
ผู้เบิกเงินทดรองจ่าย
คําอธิบาย
การเคลีย ร์ เ งิน ทดรองจ่ าย

เริ่ มต้ น

7. ผู้เบิกเงินทดรองจ่ายรวบรวมเอกสาร
ประกอบการเคลียร์ เงินทดรองจ่าย กรณีที่มา
เคลียร์ เอกสารล่าช้ า จะต้ องจัดทําบันทึกชี ้แจง
ก่อนกําหนดเพื่อขอขยายเวลาในการเคลียร์
ค่าใช้ จ่ายจากกระบวนการ AC-13
มาแนบเอกสารหลักฐาน
8. บันทึกข้ อมูลการเคลียร์ เงินทดรองจ่ายบน
เอกสารใบยืม/ เคลียร์ เงินทดรองจ่ายใบเดิมที่ใช้
ในขันตอนการขอยื
้
มซึง่ ผ่านการอนุมตั ิแล้ ว
9. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พร้ อม
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
10. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
11. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบและแก้ ไข
12. ในกรณีที่อนุมตั ิการเคลียร์ เอกสาร ผู้มีอํานาจ
จะลงนามอนุมตั ิบนใบยืม/ เคลียร์
เงินทดรองจ่าย ในส่วนของการเคลียร์
13. ผู้เบิกเงินทดรองจ่ายรับเอกสารและส่งต่อ
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
14. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีตรวจสอบความถูกต้ อง
และครบถ้ วนของเอกสารประกอบการเคลียร์
เงินทดรองจ่าย หรื อลูกหนี ้บัตรเครดิจสํานักงาน
จาก ฉ หน้ า 8
15. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จะส่งเอกสารกลับให้
ผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายทําการแก้ ไข
16. กรณีที่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีจะบันทึก
เคลียร์ เงินทดรองจ่ายในระบบและพิมพ์เอกสาร
Clear advance/ Clear Card
17. เจ้ าหน้ าที่จะลงนามผู้จดั ทําใน Clear
advance/ Clear Card พร้ อมแนบเอกสาร
ประกอบการเคลียร์

เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง*

8. บันทึกข้ อมูล
การเคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

จบ

จบ

สลิปบัตรเครดิต

AC-01 ค่าใช้ จ่ายที่ไม่
เป็ นไปตามระเบียบ
พัสดุ (ระเบียบเดิน
ทาง) หน้ า 5

ใบเสร็จรับเงิน
(ถ้ ามี)

Check list
AF-TR

Check list ER

ใบเสร็จ
รับเงิน

Sales Slip

หลักฐานอื่นๆ

เอกสารขอเพิ่ม
วงเงิน*

Confirmation
booking
หลักฐานการแลก
เปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

Folio

E-Ticket

ระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

10. พิจารณา
อนุมตั ิ

ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย
บันทึกชี ้แจงขอ
เอกสารที่ ขยายเวลาใน
เกี่ยวข้ อง* การเคลียร์
ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี)

อนุมตั ิ?

ใช่
13. รับเอกสารและ
ส่งต่อให้ แก่แผนก
การเงิน
เอกสารที่

เกี่ยวข้ อง*บันทึกชี ้แจงขอ
ใบยืม/เคลียร์ ขยายเวลาใน
เงินทดรองจ่าย การเคลียร์
ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี)

System

บันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาใน
การเคลียร์
ค่าใช้เอกสารที
จ่าย (ถ้ า่ มี)
เกี่ยวข้ อง*
ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

2
ระเบียบฯ

สลิปบัตรเครดิต Check list ER

(จากแฟ้ม)

11. แจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบ
และแก้ ไข

เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง*
ใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่าย

1
การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

ไม่

15. ส่งเอกสาร
กลับให้ แก้ ไข

ใช่

จบ

ERP
16. บันทึกเคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย Clear advance/
Clear card

ไม่

12. ลงนาม
อนุมตั ิบน
เอกสาร

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

เอกสารที่
เกี
อง*ยร์
ใบยื่ยมวข้/เคลี
เงินทดรองจ่าย

บันทึกชี ้แจงขอ
Expense ขยายเวลาใน
14. ตรวจสอบความถูก
report
ยร์
ต้ องของเอกสาร เอกสาร/หลักฐาน การเคลี
ค่เอกสารที
าใช้ จ่าย่ (ถ้ ามี)
ประกอบการเคลียร์
เกี่ยวข้ อง*
ประกอบ
Check list
ใบยืม/เคลียร์
AF-TR
เงินทดรองจ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้ องอาทิเช่น*

9. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ตาม DOAพร้ อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

2

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ขยายเวลาใน
การเคลียร์
ค่าใช้ จ่าย
บันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาใน
การเคลียร์
ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี)

หน้ า : 2 จาก 8

วัน ที่ :

จาก ฉ
หน้ า 8

AC-13 การติดตาม
ลูกหนี ้
หน้ า 1บันทึกชี ้แจงขอ

7. รวบรวมเอกสาร
ประกอบการเคลียร์
เงินทดรองจ่าย
1

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

e

Expense สลิปบัตรเครดิต
17. ลงนามผู้จดั ทํา
ชี ้แจงขอ
พร้ อมแนบเอกสาร บันทึกreport
เอกสารที่
ขยายเวลาใน
เคลียร์
เกี่ยวข้ อง*
การเคลียร์
Clear
ค่าใช้ จadvance/
่าย (ถ้ ามี) ใบยืม/เคลียร์
Clear card เงินทดรองจ่าย

ไป ก
หน้ า 3

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
18. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีสง่ เอกสารให้ ผ้ จู ดั การ
ส่วนบัญชีอนุมตั ิการบันทึกรายการเคลียร์
เงินทดรองจ่าย
19. ผู้จดั การส่วนบัญชี พิจารณาอนุมตั ิการบันทึก
รายการ
20. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ผู้จดั การส่วนบัญชีแจ้ ง

หน้ า : 3 จาก 8

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนบัญชี

จาก ก
หน้ า 2
18. ส่งเอกสารให้ ผ้ จู ดั การ
ส่วนบัญชีอนุมตั ิการบันทึก
รายการเคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

2

เจ้ าหน้ าที่ให้ ตรวจสอบและแก้ ไข
21. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้จดั การส่วนบัญชีลงนาม
อนุมตั ิใน Clear advance/ Clear card และ
พิจารณาจํานวนเงินใน Clear advance/
Clear card กรณีที่ สสปน. จะต้ องได้ รับคืน
เงินทดรองจ่ายผู้จดั การส่วนบัญชีจะส่ง
เอกสารไปต่อที่สว่ นการเงินใน ข หน้ า 4
และในกรณีที่ไม่ต้องรับคืนเงินทดรองจ่าย
ผู้จดั การส่วนบัญชีจะส่งเอกสารคืนเจ้ าหน้ า
ที่สว่ นบัญชี
22. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีพิจารณาจํานวนเงินใน
เอกสารเคลียร์ เทียบกับเงินยืมทดรอง
23. ในกรณีที่เท่ากัน เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีจดั เก็บ
เอกสาร
24. ในกรณีที่ไม่เท่ากัน หรื อเงินในเอกสารเคลียร์
มากกว่าเงินทดรองจ่ายเจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีจะ
ส่งเอกสารClear advance/ Clear card แนบ
กับเอกสารประกอบให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
เพื่อทําการจ่ายชําระให้ แก่ผ้ ขู อเบิกต่อไป

19. พิจารณา
อนุมตั ิการ
บันทึกรายการ

1
22. พิจารณาจํานวน
เงินในเอกสารเคลียร์
เทียบกับเงินยืม
ทดรอง

เท่ากัน?

ใช่

23. จัดเก็บ
เอกสาร

เลขที่

จบ

Expense สลิปบัตรเครดิต
report
บันทึกชี ้แจงขอ
เอกสารที่
ขยายเวลาส่ง
เกี่ยวข้ อง*
มอบ (ถ้advance/
ามี)
Clear
ใบยืม/เคลียร์
Clear card เงินทดรองจ่าย

Expense สลิปบัตรเครดิต
report
บันทึกชี ้แจงขอ
เอกสารที่
ขยายเวลาส่ง
เกี่ยวข้ อง*
มอบ (ถ้advance/
ามี)
Clear
ใบยืม/เคลียร์
Clear card เงินทดรองจ่าย

อนุมตั ิ?

Expense สลิปบัตรเครดิต
report
บันทึกชี ้แจงขอ
เอกสารที่
ขยายเวลาส่ง
เกี่ยวข้ อง*
มอบ (ถ้advance/
ามี)
Clear
ใบยืม/เคลียร์
Clear card เงินทดรองจ่าย

ไม่

ใช่

20. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

21. ลงนามอนุมตั ิและ

พิจารณาจํานวนเงิน
ใน Clear advance/

ให้ ตรวจสอบ
และแก้ ไข

ไม่
24. ส่งเอกสารClear advance/
Clear card แนบกับเอกสาร
Clear advance/
ประกอบให้ เจ้ าหน้ าที่
Clear card
ส่วนการเงิน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง*
ประกอบ
บันทึกชี ้แจงขอ ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ขยายเวลาส่ง ทดรองจ่าย
มอบ (ถ้ ามี)

Clear card
Clear advance/
Clear card

2
1

สสปน. รับคืนเงิน
ทดรองจ่าย?

ใช่
AC-05 กระบวน
การจ่ายชําระ
หน้ า 3

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

ไป ข
หน้ า 4

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-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
25. เจ้ าหน้ าที่การเงินรับเอกสารจากเจ้ าหน้ าที่
ส่วนบัญชี
26. เจ้ าหน้ าที่การเงินบันทึกและออกใบรับเงินคืน
เงินทดรองระบบส่งข้ อมูลรอการบันทึกบัญชี
27. เจ้ าหน้ าที่การเงินมอบใบรับเงินให้ กบั ผู้ขอเบิก
จ่ายเงินทดรอง
28. เจ้ าหน้ าที่การเงินลงนามผู้จดั ทําพร้ อมแนบ
เอกสารเคลียร์
29. เจ้ าหน้ าที่การเงินนําเงินฝากเข้ าบัญชี
30. เจ้ าหน้ าที่การเงินส่งเอกสารให้ ผ้ จู ดั การส่วน
การเงินอนุมตั ิการบันทึกรายการเคลียร์ เงินทด
รองจ่าย
31. ผู้จดั การส่วนการเงินพิจารณาอนุมตั ิการบันทึก
รายการ
32. ผู้จดั การส่วนการเงินแจ้ งเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ให้ ตรวจสอบและแก้ ไข
33. ผู้จดั การส่วนการเงินลงนามอนุมตั ิในใบเสร็ จ
รับเงินและส่งเอกสารคืน
34. เจ้ าหน้ าที่การเงินจัดเก็บเอกสารเรี ยงตามเลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน

ผู้จดั การส่วนการเงิน

จาก ข
หน้ า 3

1
บันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาส่ง
มอบ (ถ้ ามี)
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง*
ประกอบ
Check list
ใบยืม/เคลียร์
AF-TR
เงินทดรองจ่าย

25. รับเอกสาร
จากส่วนบัญชี


PS

2

หน้ า : 4 จาก 8

วัน ที่ :

ERP
26. บันทึกรับเงินพิมพ์ใบ
รับเงินคืนเงินทดรองและ
ใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

31. พิจารณา
Pay-in slip ใบเสร็จรับเงิน
อนุมตั ิการ
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่
บันทึกรายการ ประกอบ
เกี่ยวข้ อง*

บันทึกชี ้แจงขอ ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ใบสําคัญรับ
ขยายเวลาส่ง
ทดรองจ่าย
มอบ (ถ้ ามี)

27. มอบใบรับเงิน
ให้ กบั ผู้ขอเบิกจ่ายเงิน
ทดรอง

อนุมตั ิ?

ใบเสร็จรับเงิน

ไม่

ใช่

32. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

33. ลงนามอนุมตั ิ

ใบสําคัญรับ

28. ลงนาม
ผู้จดั ทําพร้ อม
แนบเอกสาร
เคลียร์

จบ

งานการเงิน
ให้ ตรวจสอบ
และแก้ ไข

29. นําเงินฝากเข้ าบัญชี

และส่งเอกสาร
คืน

ใบเสร็จรับเงิน
ใบสําคัญรับ

Pay-in slip

2

30. ส่งเอกสารให้ ผ้ จู ดั การ
ฝ่ ายการเงินอนุมตั ิการ
บันทึกรายการเคลียร์
เงินทดรองจ่าย
34. จัดเก็บ
Pay-in slip ใบเสร็จรับเงิน
เอกสาร เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่

1

จบ

เกี่ยวข้ อง*
ประกอบ
บันทึกชี ้แจงขอ ใบยืม/เคลียร์ เงินทด
ใบสําคัญรับ
ขยายเวลาส่งมอบ
รองจ่าย
(ถ้ ามี)

เลขที่
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-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
คําอธิบาย
การบัน ทึก ลูก หนีบ้ ัต รเครดิต สํานัก งาน
35. เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถกู ต้ องตามงวดบัญชี ทุก
สิ ้นงวดเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีจะพิมพ์ Statement บัตร
เครดิตสํานักงานจากระบบธนาคารเพื่อบันทึก
ลูกหนี ้-พนักงาน
36. เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกลูกหนี ้บัตรเครดิตพนักงาน
อ้ างอิงตาม Statement บัตรเครดิตสํานักงาน
กรณีที่บนั ทึกลูกหนี ้ทุกสิ ้นงวด และเอกสารอื่น
ประกอบ ได้ แก่ หลักฐานการยืนยันยอดจาก
พนักงาน, สําเนาแบบฟอร์ มตรวจสอบปฏิเสธ
การเรี ยกเก็บ (ถ้ ามี) สําหรับการตัง้
ลูกหนี ้เมื่อถึงรอบบิลบัตรเครดิต
37. นําเสนอการบันทึกรายการใบสําคัญจ่าย
ARAD เพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
พิจารณาอนุมตั ิ สําหรับกรณีที่บนั ทึก
ลูกหนี ้เมื่อถึงรอบบิลบัตรเครดิตจะต้ องแนบ
ใบสําคัญทัว่ ไปที่กลับรายการเมื่อครัง้ บันทึก
ลูกหนี ้สิ ้นงวดด้ วย
38. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
การบันทึกรายการ
39. กรณีที่ไม่อนุมตั ิผ้ จู ดั การจะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ระบบธนาคาร
35. พิมพ์ Statement
บัตรเครดิตสํานักงาน

จาก ค
หน้ า 6
เมื่อถึงวันตัดรอบบิลบัตรเครดิต
ERP
44. กลับรายการลูกหนี ้
บัตรเครดิตพนักงาน

ทุกสิ ้นงวด

Statement บัตร
เครดิตสํานักงาน

38. พิจารณาอนุมตั ิการ
บันทึกรายการ

ERP
36. บันทึกบัญชีลกู หนี ้
บัตรเครดิตพนักงาน ใบสําคัญจ่าย

หลักฐานการยืนยัน Statement บัตร
ยอดจากพนักงาน เครดิตสํานักงาน
สําเนาแบบฟอร์ มขอ เอกสารประกอบ
ตรวจสอบปฏิเสธการ
(ถ้ ามี)
เรี ยกเก็บ (ถ้ ามี)
ใบสําคัญทัว่ ไป
(ถ้ ามี)

1

ARAD

หลักฐานการยืนยัน Statement บัตร
ยอดจากพนักงาน เครดิตสํานักงาน
สําเนาแบบฟอร์ มขอ เอกสารประกอบ
ตรวจสอบปฏิเสธการ
(ถ้ ามี)
เรี ยกเก็บ (ถ้ ามี)
ใบสําคัญทัว่ ไป

ไม่ใช่
37. นําเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิตาม DOA
เพื่ออนุมตั ิ ใบสําคัญจ่าย Statement บัตร

รอบบิลบัตร
เครดิต?

ใช่

อนุมตั ิ?

39. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

เครดิตสํานักงาน
หลักฐานการยืนยัน สําเนาแบบฟอร์ มขอ
ยอดจากพนักงาน ตรวจสอบปฏิเสธการ
ใบสําคัญทัว่ ไป เรี ยกเก็บ (ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)
ARAD

ใช่

40. ลงนามอนุมตั ิ

ให้ ตรวจสอบ
และแก้ ไข

และส่งเอกสาร Statement บัตร
คืน
เครดิตสํานักงาน
ใบสําคัญทัว่ ไป
(ถ้ ามี)
ใบสําคัญจ่าย
ARAD

1

41. พิจารณา
รอบการบันทึก
บัญชี

ไม่ใช่
42. จัดทําใบสําคัญจ่าย
ARAD และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
การเงิน
าคัญจ่าย
เพื่อจ่ายชําระ ใบสํARAD

43. จัดเก็บ
เอกสาร

Statement บัตร
เครดิตสํานักงาน

AC-05 การจ่าย
ชําระ หน้ า 1

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
เริ่ มต้ น

ตรวจสอบและแก้ ไข
40. กรณีที่อนุมตั ผิ ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA จะ
ลงนามอนุมตั ิในใบสําคัญจ่าย ARAD และ
ใบสําคัญทัว่ ไปในกรณีเป็ นการตังหนี
้ ้
เมื่อถึงรอบบิลบัตรเครดิต และส่งเอกสารคืน
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่

41.เจ้ าหน้ าที่พิจารณารอบการบันทึกบัญชี
42. กรณีเป็ นการบันทึกลูกหนี ้บัตรเครดิตเมื่อถึง
รอบบิล เจ้ าหน้ าที่จะทําใบสําคัญจ่าย ARAD
และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
การเงินในกระบวนการ AC-05 เพื่อทําการจ่าย
ชําระให้ แก่ธนาคาร เจ้ าหนี ้บัตรเครดิต
้ กหนี ้ประจําทุกสิ ้นเดือนหรื อ
43. กรณีที่เป็ นการตังลู
กรณีที่ทําใบสําคัญจ่าย ARAD เสร็ จแล้ ว
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีจะทําการจัดเก็บเอกสาร เรี ยง
ตามเลขที่ใบสําคัญจ่าย ARAD เป็ นอันจบ
กระบวนการ
44. กลับรายการลูกหนี ้บัตรเครดิตพนักงาน

หน้ า : 5 จาก 8

วัน ที่ :

จบ
System

ใบสําคัญทัว่ ไป
(ถ้ ามี) บัตร
ใบสําคัญจ่าย Statement
เครดิตสํานักงาน
ARAD
หลักฐานการยืนยันสําเนาแบบฟอร์ มขอ
ยอดจากพนักงานตรวจสอบปฏิเสธการ
เรี ยกเก็บ (ถ้ ามี)

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

เลขที่

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-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
คําอธิบาย
การเคลีย ร์ แ ละยืน ยัน ยอดลูก หนีบ้ ัต ร
เครดิต พนัก งาน

จบ

จบ

ลูกหนี ้พนักงาน-บัตรเครดิตสํานักงาน

ทุกสิ ้นรอบบิลบัตรเครดิต

ระบบธนาคาร
45. พิมพ์ Statement
บัตรเครดิตสํานักงาน Statement บัตร

เครดิตสํานักงาน

46. แจ้ งยอดและรายการ
ให้ แก่ลกู หนี ้บัตรเครดิต
พนักงานทางอีเมล

47.ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของยอดเงิน
และรายการ

ใช่

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ไม่ใช่

2

โอนเงิน

1

หลักฐานการยืนยัน
ยอดจากพนักงาน

จาก จ
หน้ า 7

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

AC-10 กระบวนการ
บันทึกลูกหนี ้และรับ
เงิน หน้ า 7

53. รวบรวมเอกสารเพื่อให้
ฝ่ ายบัญชีบนั ทึกลูกหนี ้
บัตรเครดิตสํานักหลังาน
กฐานการยืนยัน Statement บัตร
ยอดจากพนักงาน เครดิตสํานักงาน
แบบฟอร์ มขอตรวจ เอกสารประกอบ
สอบปฏิเสธการ
(ถ้ ามี)
เรี ยกเก็บ(สําเนา)

ไม่ใช่

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

ค่าใช้ จ่ายที่ไม่
สามารถใช้ บตั รเครดิต
สํานักงาน?

50. ยืนยันความถูกต้ องของ
ยอดเงินและรายการ
กลับทางอีเมล

ใช่

ตรวจสอบปฏิเสธ
การเรี ยกเก็บ
เอกสารประกอบ
(ถ้ ามี)
ไป ฆ หน้ า

7

51. ฝากเงินส่วนต่างเข้ าบัญชี
สสปน.และยืนยันความ
ถูกต้ องของยอดเงินและ
รายการพร้ อมส่งหลักฐานหลักฐานการฝาก
ทางอีเมล
เงิน
หลักฐานการ
โอนเงิน

2

1

ไป ค
หน้ า 5

System

48. จัดทําแบบฟอร์ มปฏิเสธ
การใช้ บตั รเครดิตและ
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ทางอีเมล แบบฟอร์ มขอ

49. พิจารณาประเภท
ค่าใช้ จ่าย

52. รับเงินสดและพิมพ์
หลักฐานยืนยันยอดจาก
พนักงานเพื่อเตรี ยม หลักฐานการฝาก
เงิน
จัดทําใบเสร็ จรับเงิน หลักฐานการ

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

หน้ า : 6 จาก 8

วัน ที่ :

เริ่ มต้ น

45. เมื่อถึงสิ ้นรอบบิลบัตรเครดิตเจ้ าหน้ าที่การ
เงินจะพิมพ์ Statement บัตรเครดิตสํานักงาน
จากระบบธนาคาร
46. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจะทําการแจ้ งยอดและ
รายการให้ แก่พนักงาน ลูกหนี ้บัตรเครดิต
พนักงานทุกคนทางอีเมล
47. ลูกหนี ้พนักงาน-บัตรเครดิตสํานักงานเมื่อ
ได้ รับอีเมลจะตรวจสอบความถูกต้ องของ
ยอดเงินและรายการ
48. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนลูกหนี ้พนักงานจะ
จัดทําแบบฟอร์ มปฏิเสธการใช้ บตั รเครดิตและ
แนบเอกสารประกอบเพื่อส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ทางอีเมล
49. กรณีที่ถกู ต้ องครบถ้ วนลูกหนี ้พนักงานจะ
พิจารณาประเภทค่าใช้ จ่ายที่ถกู เรี ยกเก็บ
50. กรณีที่ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายที่ไม่สามารถใช้ บตั ร
เครดิตสํานักงานได้ ลูกหนี ้พนักงานจะยืนยัน
ความถูกต้ องของยอดเงินและรายการกลับทาง
อีเมล
51. กรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถใช้ บตั ร
เครดิตสํานักงาน เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบที่กําหนด
ลูกหนี ้พนักงานจะทําการยืนยันความถูกต้ อง
ของยอดเงินใน Statement และนําส่งเงินส่วน
ต่างเพิ่มโดยการโอนเงินหรื อนําเงินฝากเข้ าบัญชี
สสปน. และส่งหลักฐานการจ่ายชําระทางอีเมล
52. เจ้ าหน้ าที่การเงินเมื่อได้ รับเงินแล้ วจะจัดเตรี ยม
ใบเสร็ จรับเงินและบันทึกรายการต่อไปใน
กระบวนการ AC-10
53. เจ้ าหน้ าที่การเงินจะทําการพิมพ์หลักฐานการ
ยืนยันยอดจากพนักงาน รวมถึงรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ Statement บัตรเครดิต
สํานักงานและสําเนาแบบฟอร์ มปฏิเสธการใช้
บัตรเครดิต (ถ้ ามี) และเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกลูกหนี ้
สํานักงานในจํานวนที่ถกู ต้ องเพื่อใช้ ในการ
เตรี ยมทําจ่ายต่อไปใน ค หน้ า 5

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

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-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

จาก ฆ
54. เมื่อเจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินได้ รับแจ้ งปฏิเสธ
หน้ า 6
ความถูกต้ องของ Statement บัตรเครดิตจาก
ลูกหนี ้พนักงาน เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
แบบฟอร์ มขอตรวจสอบปฏิเสธการเรี ยกเก็บ
แบบฟอร์ มขอ
54. ตรวจสอบความถูกต้ อง ตรวจสอบปฏิเสธ
เทียบกับข้ อมูลในเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
การเรี ยกเก็บ
และเหตุผลของการ
55. กรณีที่การกรอกแบบฟอร์ ม หรื อข้ อมูลไม่
เอกสารประกอบ
ขอปฏิเสธ
ถูกต้ องเจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจะทําการปฏิเสธ
(ถ้ ามี)
การร้ องขอพร้ อมเหตุผลไปยังพนักงาน
56. กรณีที่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่จะรวบรวมเอกสารส่ง
ให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม
ถูกต้ อง?
ไม่ใช่
ใช่
57. ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงินจะพิจารณา
ความถูกต้ องและความเหมาะสมของการขอ
ปฏิเสธ
55. ปฏิเสธรายการร้ องขอ
56. รวบรวมเอกสารส่ง
58. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องผู้อํานวยการจะส่งเอกสาร
พร้ อมเหตุผลและ
1
ให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม
กลับมาที่เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินพร้ อมเหตุผล
แจ้ งให้ แก่พนักงาน
เอกสารประกอบ
ประกอบ
แบบฟอร์ มขอ (ถ้ ามี)
เอกสารประกอบ
แบบฟอร์ มขอ
ตรวจสอบปฏิ
เ
สธ
59. กรณีที่ถกู ต้ องผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงินจะ
ตรวจสอบปฏิเสธ (ถ้ ามี)
การเรี ยกเก็บ
ลงนามใน แบบฟอร์ มขอตรวจสอบปฏิเสธการ
การเรี ยกเก็บ
เรี ยกเก็บ และส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
จบ
60. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจะจัดทําสําเนาแบบ

ฟอร์ มขอตรวจสอบปฏิเสธการเรี ยกเก็บ เพื่อ
ส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีเพื่อใช้ เป็ น
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีลกู หนี ้ใน จ
หน้ า 6
61. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินส่งแบบฟอร์ มขอ
ตรวจสอบปฏิเสธการเรี ยกเก็บให้ ธนาคาร
พร้ อมเอกสารประกอบ (ถ้ ามี) เป็ นอันจบ
กระบวนการ

57. พิจารณาความ
ถูกต้ องของการ
ขอปฏิเสธ

เอกสารประกอบ
แบบฟอร์ มขอ (ถ้ ามี)
ตรวจสอบปฏิเสธ
การเรี ยกเก็บ

58. ปฏิเสธการ
ร้ องขอและส่ง
เอกสารกลับ

เอกสารประกอบ
แบบฟอร์ มขอ (ถ้ ามี)
ตรวจสอบปฏิเสธ
การเรี ยกเก็บ

60. จัดทําสําเนาแบบ
ฟอร์ มขอตรวจสอบ
ปฏิเสธการเรี ยกเก็บแบบฟอร์ มขอ

แบบฟอร์ มขอ
ตรวจสอบปฏิเสธ
การเรี ยกเก็บ

ใช่

59. ลงนามและส่ง
กลับให้ แก่เจ้ า
เอกสารประกอบ
หน้ าที่ แบบฟอร์ มขอ (ถ้ ามี)
ตรวจสอบปฏิเสธ
การเรี ยกเก็บ

2

1

แบบฟอร์ มขอตรวจ
ตรวจสอบปฏิเสธ สอบปฏิเสธการ
การเรี ยกเก็บ เรี ยกเก็บ(สําเนา)

61. ส่งแบบฟอร์ มขอ
ตรวจสอบปฏิเสธการ
เรี ยกเก็บให้ ธนาคาร

ถูกต้ อง?

ไม่ใช่

2

ไป จ
หน้ า 6

หน้ า : 7 จาก 8

วัน ที่ :

เอกสารประกอบ
(ถ้ ามี)

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

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-11 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน ทดรองจ่ าย
ลูกหนี ้พนักงาน-บัตรเครดิตสํานักงาน
คําอธิบาย
การเตรีย มเอกสารประกอบการเคลีย ร์ บ ัต ร
เครดิต สํานัก งาน

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

SLA: ภายใน 30 วันหลังจากการเสร็ จสิ ้นภาระหน้ าที่
62. รวบรวมเอกสาร
ประกอบการขอเบิก

ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต
(ถ้ ามี)
Statement บัตร
ใบแจ้ งหนี ้
เครดิต
หลักฐานอื่นๆ
(ถ้ ามี)
สํานักงาน

ERP
63. จัดทําคําขอการ
เบิกค่าใช้ จ่าย

Expense
report

64. เสนอผู้มี
อํานาจอนุมตั ิ
ตาม DOA


PS

Expense
report

Share Drive


PS

ฐานข้ อมูล Shared drive

68. ตรวจสอบเอกสารตาม
Check list ส่งให้ แผนก
ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต
บัญชีการเงินเพื่อ
(ถ้ ามี)
การเบิกจ่าย Check list ER Expense
ใบแจ้ งหนี ้

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

System

อนุมตั ?ิ

ใช่

67. ลงนามอนุมตั ิ
Expense
report

(ถ้ ามี)

1

ไป ฉ
หน้ า 2

PS

Expense
report

อนุมตั ิหลักการ

e

e

report

จบ

65. พิจารณาอนุมตั ิโดย
ตรวจสอบดูกบั อนุมตั ิ
Statement บัตร
ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต
เครดิต
หลักการใน
(ถ้ ามี)
สํานักงาน
ใบแจ้ งหนี ้
Share Drive
หลักฐานอื่นๆ
(ถ้ ามี)

อนุมตั ิหลักการ

1

จบ

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

เริ่ มต้ น

62. ลูกหนี ้พนักงาน-บัตรเครดิตสํานักงานรวบรวม
เอกสารประกอบการขออนุมตั ิเคลียร์ คา่ ใช้ จา่ ย
บัตรเครดิต ยกตัวอย่างเช่น สลิปบัตรเครดิต,
Statement บัตรเครดิตสํานักงาน, ใบแจ้ งหนี ้
(ถ้ ามี), ใบเสร็ จรับเงิน, (ถ้ ามี)หรื อเอกสาร
หลักฐานอื่นๆที่ประกอบการใช้ จ่าย เป็ นต้ น
63. เจ้ าหน้ าที่จดั ทําคําขอการเบิกค่าใช้ จ่าย
Expense report ในระบบ ERP
64. เจ้ าของแต่ละโครงการเสนอผู้
มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
65. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
โดยตรวจสอบดูกบั อนุมตั ิหลักการใน Share
Drive โดยอ้ างอิงจากชื่อ/ เลขที่โครงการ
66. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ส่งเอกสารกลับไป
ยังผู้ร้องขออนุมตั ิพร้ อมเหตุผลประกอบ
67. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม
DOA ลงนามอนุมตั ิในเอกสาร Expense
report และส่งกลับไปให้ เจ้ าหน้ าที่
68. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารตาม Check list
และส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีเคลียร์
ค่าใช้ จ่ายใน ฉ หน้ า 2

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 8 จาก 8

วัน ที่ :

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ไม่
66. ส่งเอกสารกลับไป
ยังผู้ร้องขออนุมตั ิพร้ อม
เหตุผลประกอบ

จบ

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

