สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-12 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน สดย่ อ ย
คําอธิบาย
ผู้ขอเบิกเงินสดย่อย
1. ผู้ขอเบิกเงินสดย่อยจัดทําเอกสารใบเบิกเงินสด
ย่อยโดยระบุรายละเอียดของค่าใช้ จา่ ย ส่วน
โครงการ และรหัสกิจกรรมพร้ อมแนบเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินสดย่อย
2. สอบทานความครบถ้ วนถูกต้ องของเอกสารและ
รายการขอเบิกเงินสดย่อยและเสนอผู้มีอํานาจ
ลงนามอนุมตั ิใบสําคัญจ่าย
3. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
4. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ แก้ ไขใบเบิกเงินสดย่อย
5. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจลงนามอนุมตั ิในใบ
เบิกเงินสดย่อยและส่งคืนผู้ขอเบิก
6. ผู้ขอเบิกเงินสดย่อยจัดส่งเอกสารเบิกเงินสดย่อย
พร้ อมเอกสารแนบให้ ผ้ ถู ือเงินสดย่อย
7. สอบทานความถูกต้ องของเอกสารขอเบิกกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง หรื ออนุมตั ิหลักการและ
จ่ายเงิน
8. ผู้ขอเบิกเงินสดย่อยรับเงินและลงนาม
9. ผู้ถือเงินสดย่อยจัดทําทะเบียนคุมเงินสดย่อย

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

ผู้ถือเงินสดย่อย

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

เริ่ มต้ น
EPR
1.จัดทํา/ แก้ ไข ใบเบิก
เงินสดย่อย

ใบเบิกเงินสด
ย่อย

1

2. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ลงนามอนุมตั ิใบเบิก
เงินสดย่อยแนบกับ
ใบเสร็ จรับเงินและ
เอกสารประกอบ ใบเบิกเงินสดใบเสร็จรับเงิน

3. พิจารณา
อนุมตั ิ
ใบเบิกเงินสด ใบเสร็จรับเงิน

ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย

6. จัดส่งใบเบิกเงิน
สดย่อยให้ กบั ผู้รักษา
เงินสดย่อย

ใบเบิกเงินสด ใบเสร็จรับเงิน
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย

2

อนุมตั ิ ?

ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย

ใช่

ไม่ใช่

5. ลงนามอนุมตั ิในใบ
เบิกเงินสดย่อยและ
ส่งคืนผู้ขอเบิก

4. ส่งกลับให้
แก้ ไขใบเบิก
เงินสดย่อย

2

1

เช็ค

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

7. สอบทาน
ความถูกต้ อง
และจ่ายเงิน

ใบเบิกเงินสด ใบเสร็จรับเงิน
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก เงินสด
เงินสดย่อย

ใบเบิกเงินสด ใบเสร็จรับเงิน
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย

ใบเบิกเงินสด ใบเสร็จรับเงิน
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย

8. รับเงินและ
ลงนาม

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 1 จาก 4

วัน ที่ :

9. จัดทําทะเบียนคุม
เงินสดย่อย

ทะเบียนคุมเงิน
สดย่อย

ใบเบิกเงินสด
ย่อย

จาก ฆ
หน้ า 3

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ไป ก
หน้ า 2

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-12 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน สดย่ อ ย
คําอธิบาย
ผู้ถือเงินสดย่อย
10. ผู้ถือเงินสดย่อย รวบรวมเอกสารและส่งเอกสาร
ใบเบิกเงินสดย่อย, สําเนาทะเบียนคุม และ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยหรื อ
ใบสําคัญจ่ายให้ สว่ นงานบัญชี ทุกสัปดาห์ หรื อ
เมื่อเงินสดย่อยในมือถึงเกณฑ์ที่กําหนด
11. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีตรวจสอบความถูกต้ อง
ความครบถ้ วนของเอกสารใบเบิกเงินสดย่อย
และบันทึกบัญชีคา่ ใช้ จ่ายคูก่ บั เงินสดย่อยใน
ใบสําคัญจ่ายพร้ อมทังลงนาม
้
12. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีพิมพ์ใบสําคัญจ่ายเงินสด
ย่อย
13. เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
14. ผู้จดั การส่วนบัญชีพิจารณาอนุมตั ิ
15. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ผู้จดั การส่วนบัญชีสง่ ให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีแก้ ไข
16. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ผู้จดั การส่วนบัญชีลงนาม
ในใบสําคัญจ่ายเงินสดย่อย
17. เจ้ าหน้ าที่รวบรวมเอกสารและนําส่งให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

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

หน้ า : 2 จาก 4

วัน ที่ :
ผู้จดั การส่วนบัญชี

จาก ก
หน้ า 1

1

10. รวบรวมเอกสารและ
ส่งเอกสารใบเบิกเงินสด
ย่อยและทะเบียนคุมให้
ส่วนบัญชี

ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย

ERP
11. บันทึก/แก้ ไขรายการ
จ่ายชําระเงิน สําหรับ
ใบเสร็จรับเงิน
รายการใบเบิกเงินสดย่อย ทะเบี
ยนคุมเงิน

สดย่
อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
ใบเบิ
กเงินอสด
เงินสดย่
ย
ย่อย

ERP
12. พิมพ์ใบสําคัญจ่าย

14. พิจารณา
อนุมตั ิ

ใบสําคัญ
จ่ายเงินสดย่อย

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่

ใบเสร็จรับเงิน
13. เสนอใบสําคัญจ่าย ทะเบียนคุมเงิน
สดย่
อย
เอกสาร
ให้ ผ้ จู ดั การส่วนบัญชี
ประกอบการเบิ
ก
พิจารณาอนุมตั ิ
ใบเบิ
กเงินอสด
เงินสดย่
ย
ย่อย
ใบสําคัญ
จ่ายเงินสดย่อย

15.ส่งให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ น
บัญชีแก้ ไข

ใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงิน
จ่ายเงินสดย่อย
สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย

ใช่

16. ลงนามใน
ใบสําคัญ
จ่ายเงินสด
ย่อย
ใบสําคัญ

จ่ายเงินสดย่อย

1

17. รวบรวมเอกสารและ
ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
ส่วนการเงิน

ไป ข
หน้ า 3

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย
ใบสําคัญ
จ่ายเงินสดย่อย

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 :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-12 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน สดย่ อ ย
คําอธิบาย
18. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินตรวจสอบความถูกต้ อง
ของทะเบียนคุมเงินสดย่อยกับเอกสารใบเบิก
เงินสดย่อยและเอกสารประกอบการเบิกเงินสด
ย่อยก่อนการบันทึกรายการ
19. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชีก่อนให้ ทําการแก้ ไข
20. ในกรณีที่ถกู ต้ อง เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินบันทึก/
แก้ ไขรายการจ่าย ชําระเงิน สําหรับการเบิก
ชดเชยเงินสดย่อยตามจํานวนเงินที่สรุปใน
ทะเบียนคุม
21. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน พิมพ์ใบสําคัญจ่าย

หน้ า : 3 จาก 4

วัน ที่ :

จาก ข
หน้ า 2

18. ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของทะเบียนคุม
เงินสดย่อยกับ
เอกสารขอเบิก ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย

ไม่ใช่

ถูกต้ อง?

ใช่

19. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่สว่ น
บัญชีให้ แก้ ไข ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย

ไป ฆ หน้ า
1

ใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกเงินสด
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการเบิก
นสดย่
ทะเบีเงิยนคุ
มเงิอนย
สดย่อย

ERP
20. บันทึก/แก้ ไขรายการจ่าย
ชําระเงิน สําหรับการเบิก
ชดเชยเงินสดย่อยตามสรุป
ในใบคุม

ERP
21. พิมพ์ใบสําคัญจ่าย

ไป ค 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

จาก ง
หน้ า 4

ใบสําคัญเบิกจ่าย ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สดย่อย
ชดเชยเงินสดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-12 การบัน ทึก และจ่ ายเงิน สดย่ อ ย
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
22. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินรวบรวมเอกสารประกอบ
ได้ แก่ ทะเบียนคุมเงินสดย่อย, ใบเบิกเงินสด
ย่อย, เอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อยเพื่อ
แนบเป็ นชุดกับใบสําคัญจ่ายชดเชยเงินสด
ย่อยและส่งให้ ผ้ จู ดั การการเงิน
23. ผู้จดั การส่วนการเงินสอบทานการบันทึกบัญชี
ในใบสําคัญจ่ายชดเชยเงินสดย่อย
24. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ อง แจ้ งเจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน
การเงินให้ แก้ ไข
25. ในกรณีที่ถกู ต้ อง ลงนามตรวจสอบในใบสําคัญ
เบิกจ่ายชดเชยเงินสดย่อย
26. รวบรวมเอกสารส่งให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ
ใบสําคัญจ่ายตาม DOA
27. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญจ่าย พิจารณาอนุมตั ิ
ใบสําคัญจ่าย
28. ในกรณีท่ีไม่อนุมตั ิ ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่งานการเงิน
จ่ายให้ แก้ ไข
29. ในกรณีที่อนุมตั ิ ลงนามอนุมตั ิบนใบสําคัญจ่าย
และส่งเอกสารคืน
30. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินรวบรวมเอกสารใบสําคัญ
เบิกจ่ายชดเชยเงินสดย่อย แนบไว้ กบั เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และ
ใบสําคัญเบิกจ่ายชดเชยเงินสดย่อย เพื่อ
เตรี ยมเข้ าสูก่ ระบวนการทําเช็คจ่ายชดเชย
ผู้ถือเงินสดย่อยเป็ นลําดับถัดไป

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
เจ้ าหน้ าที่อาวุโสส่วนงานการเงิน/ ผู้จดั การส่วนการเงิน

หน้ า : 4 จาก 4

วัน ที่ :

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญจ่าย

จาก ค
หน้ า 3
2
22. รวบรวม
เอกสารส่งให้
ผู้จดั การส่วน
การเงิน

ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย
ใบสําคัญเบิกจ่าย
ชดเชยเงินสดย่อย

23. สอบทานการบันทึก
ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน
บัญชีในใบ
สดย่อย
สําคัญจ่าย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย

ไม่ใช่

ถูกต้ อง?

24. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ส่วนการเงินให้ แก้ ไข
1

30. รวบรวม
เอกสารเตรี ยม
ทําเช็คจ่าย

AC-05 การ
จ่ายชําระ
หน้ า 3

เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่อย
ทะเบียนคุมเงิน
สดย่อย
ใบเสร็จรับเงิน

อนุมตั ิ
ใบสําคัญจ่าย ทะเบียนคุมเงิน ใบเสร็จรับเงิน

ย่อย
ใบสําคัญเบิกจ่าย
ชดเชยเงินสดย่อย

อนุมตั ิ

ใช่

ไม่ใช่

25. ลงนามตรวจสอบในใบ
สําคัญจ่ายและใบสําคัญ
เบิกจ่ายชดเชยเงิน
สดย่อย ใบสําคัญเบิกจ่าย

ชดเชยเงินสดย่อย
ทะเบียนคุม
เงินสดย่อย
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกเงินสด
ย่อย

ไป ง
หน้ า 3

27. พิจารณา

28. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
งานการเงินจ่าย
ให้ แก้ ไข

จบ

ใบเบิกเงินสด
ย่อย
ใบสําคัญเบิกจ่าย
ชดเชยเงินสดย่อย

สดย่อย
เอกสาร
ใบเบิกเงินสด
ประกอบการเบิก
ย่อย
เงินสดย่อย
ใบสําคัญเบิกจ่าย
ชดเชยเงินสดย่อย

ใช่
29. ลงนามอนุมตั ิบนใบ
สําคัญจ่ายและส่ง
เอกสารคืน

ใบสําคัญเบิกจ่าย
ชดเชยเงินสดย่อย
ทะเบียนคุมเงิน
สดย่อย
1
เอกสาร
ประกอบการเบิก
เงินสดย่
ใบเสร็
จรับอเงิยน
ใบเบิกเงินสด
ย่อย

26. รวบรวมเอกสารส่งให้ ผ้ ู
มีอํานาจอนุมตั ิใบสําคัญ
จ่ายตาม DOA

เลขที่

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

