สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-13 การติด ตามลูก หนี ้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
คําอธิบาย
การติด ตามลูก หนีพ้ นัก งาน (ลูก หนีเ้ งิน ยืม
ทดรองและลูก หนีบ้ ัต รเครดิต )

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ผู้ขอยืมเงินทดรองจ่าย/ ผู้ใช้ บตั รเครดิตสํานักงาน

หน้ า : 1 จาก 3

วัน ที่ :

ผู้อํานวยการ สสปน. หรื อผู้ได้ รับมอบนาจ

เริ่ มต้ น

1. เจ้ าหน้ าที่พิมพ์รายงานบัญชีแยกประเภทย่อย
ลูกหนี ้เงินยืมทดรองจ่าย และบัญชีแยกประเภท
ย่อยลูกหนี ้บัตรเครดิต
2. ระยะเวลาหักล้ างมีระเบียบที่เกี่ยวข้ องสอง
ระเบียบดังนี ้
2.1. ระเบียบการเงิน ข้ อ 53
30 วันสําหรับเดินทาง
15 วันสําหรับยืมเพื่อปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่
2.2. ระเบียบการเงิน ข้ อ 56
30 วันสําหรับลูกหนี ้บัตรเครดิตพนักงาน
3. กรณีที่ไม่เกินระยะเวลา เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งเตือนผู้
ยืมเงินทดรองจ่ายให้ สง่ เอกสารหักล้ างเงินทด
รองจ่าย
4. กรณีที่ขอขยายระยะเวลาหักล้ าง ผู้ยืมเงินจัดทํา
บันทึกขอขยายระยะเวลาก่อนครบกําหนด
5. เมื่อผู้ยืมเงินได้ รับการแจ้ งเตือนจะต้ องทําคําขอ
ขยายเวลาส่งมอบเอกสารหักล้ างพร้ อมระบุ
เหตุผลหรื อส่งให้ ผ้ อู ํานวยการหรื อผู้ได้ รับ มอบ
อํานาจเพื่อลงนามอนุมตั ิ
6. พิจารณาความเหมาะสมของเหตุผลของการขอ
ขยายระยะเวลาส่งมอบ
7. แจ้ งเหตุผลของการปฏิเสธและส่งเอกสารกลับให้
ผู้ขอขยายระยะเวลา
8. ในกรณีที่อนุมตั ิผ้ อู ํานวยการหรื อ
ผู้ได้ รับมอบนาจจะลงนามในบันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาส่งมอบและส่งกลับ
9. ผู้ขอยืมเงินทดรองจ่าย/ผู้ใช้ บตั รเครดิต
สํานักงานแนบบันทึกชี ้แจงขอขยายที่ได้ รับการอ
นุมตั ิ แล้ วแนบกับเอกสารหักล้ างเงินทดรองจ่าย
เพื่อเคลียร์ เงินทดรองจ่ายใน
กระบวนการ AC-11

ERP
1. พิมพ์รายการบัญชี
แยกประเภท บัญชีแยกประเภท บัญชีแยกประเภท

5. จัดทําคําขอขยายเวลา
ส่งมอบเอกสารหักล้ าง
พร้ อมระบุเหตุผล

6. พิจารณาอนุมตั ิ

บันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาส่ง
มอบ

รายลูกหนี ้เงินทด รายลูกหนี ้บัตร
รองจ่าย เครดิต

2. พิจารณาระยะเวลา
หักล้ างก่อนครบ
กําหนดระยะเวลา

ขอขยายระยะเวลา
หักล้ าง?

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่

ใช่

4. ผู้ยืมเงินจัดทําบันทึกขอ
ขยายระยะเวลาก่อน
ใช่
ครบกําหนด

7.แจ้ งเหตุผลการปฏิเสธ
และส่งเอกสารกลับ

จบ

8. ลงนามในบันทึกชี ้แจง
ขอขยายเวลาส่งมอบ
และส่งกลับ

บันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาส่ง
มอบ

ไม่ใช่
3. แจ้ งเตือนผู้ยืมเงินทดรอง
จ่ายให้ สง่ เอกสาร
หักล้ างเงิน
ทดรองจ่าย

9. แนบบันทึกชี ้แจ้ งกับ
เอกสารหักล้ างเงิน
ทดรองจ่าย

บันทึกชี ้แจงขอ
ขยายเวลาส่ง
มอบ

จบ
AC-11 การบันทึก
และจ่ายเงินสด
ย่อยและเงินทดรอง
จ่าย หน้ า 2
จบ

เริ่ มต้ น
จบ

เริ่มต้ น
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-13 การติด ตามลูก หนี ้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
คําอธิบาย
การติด ตามลูก หนีภ้ ายนอก
10. พิมพ์รายการบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี ้ดังนี ้
ค่าลงทะเบียนเข้ าร่วมงาน
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
และลูกหนี ้อื่นๆเช่น ค่าตัว๋ Refund
11. พิจารณาระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในใบแจ้ งหนี ้
(Due date)
12. กรณีที่เกินกําหนดให้ พิจารณาว่าเข้ าเงื่อนไขที่
จะต้ องปรับเนื่องจากจ่ายเงินล่าช้ าหรื อไม่
แต่ในกรณีที่ไม่เกินกําหนด ไม่ต้องดําเนินการ
ต่อ
13. กรณีทีไม่มีคา่ ปรับจะติดต่อผู้เข้ าร่วมงานให้
จ่ายชําระทางโทรศัพท์และอีเมล
14. เมื่อผู้เข้ าร่วมงานได้ รับการติดต่อจะทําการ
เตรี ยมจ่ายเงินต่อไปในกระบวนการ AC-10
15. กรณีที่มีคา่ ปรับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานบัญชีจะทํา
หนังสือแจ้ งปรับเงิน (ตามนโยบายของ
สํานักงาน)

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

วัน ที่ :

หน้ า : 2 จาก 3

ผู้เข้ าร่วมงาน/บริ ษัท

เริ่ มต้ น

ERP
10. พิมพ์รายการบัญชี
แยกประเภทย่อยลูกหนี ้

บัญชีแยกประเภท
รายลูกหนี ้งานจัด ลูกหนี ้อื่นๆ
ประชุม

11. พิจารณาระยะเวลา
กําหนดชําระตาม
ใบแจ้ งหนี ้

ใช่

เกินระยะเวลา?

12. พิจารณาการปรับ
จ่ายเงินล่าช้ า

ไม่ใช่
มีคา่ ปรับ?

จบ

ไม่ใช่

14. ได้ รับการติดต่อ
และทําการเตรี ยม
จ่ายชําระ

13. ติดต่อลูกหนี ้ให้ จ่าย
ชําระทางโทรศัพท์และ
อีเมล

ใช่
AC-10 กระบวน
การบันทึกลูกหนี ้
และรับเงิน
หน้ า 2

15. จัดทําหนังสือแจ้ ง
ลูกค้ า
จัดทําหนังสือ
แจ้ งปรับเงิน

จบ
ไป ก
หน้ า 3

เริ่ มต้ น
จบ

เริ่มต้ น
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-13 การติด ตามลูก หนี ้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
คําอธิบาย
16. จัดทําใบแจ้ งหนี ้ในระบบ ERP
17. เสนอผู้จดั การบัญชีลงนามอนุมตั ิใบแจ้ งหนี ้
พร้ อมแนบหนังสือแจ้ งปรับเงิน
18. ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีพิจารณาอนุมตั ิใบแจ้ งหนี ้
ค่าปรับจ่ายเงินล่าช้ า
19. กรณีที่ไม่อนุมตั ิผ้ จู ดั การฝ่ ายบัญชีจะแจ้ งหน้ าที่
เพื่อทําการแก้ ไขใบแจ้ งหนี ้ใหม่
20. กรณีที่อนุมตั ิ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีจะลงนามใบ
แจ้ งหนี ้และส่งเอกสารคืนเจ้ าหน้ าที่
21. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีจะส่งเอกสารใบแจ้ งหนี ้ไป
ยังผู้เข้ าร่วมประชุม/ บริ ษัท ซึง่ จะเข้ าสู่
กระบวนการจ่ายชําระต่อไปใน
กระบวนการ AC-10

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

หน้ า : 3 จาก 3

วัน ที่ :
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

จาก ก
หน้ า 2

1

18. พิจารณา
อนุมตั ิ

ERP
16. จัดทํา/ แก้ ไขใบ
จัดทําหนังสือ
แจ้ งหนี ้
แจ้ งปรับเงิน
ใบแจ้ งหนี ้

อนุมตั ิ?

จัดทําหนังสือ
แจ้ งปรับเงิน
ใบแจ้ งหนี ้

ใช่

20. ลงนามบนใบแจ้ งหนี ้
และส่งเอกสารคืน
จัดทําหนังสือ
เจ้ าหน้ าที่
แจ้ งปรับเงิน
ใบแจ้ งหนี ้

ไม่ใช่

17. เสนอผู้จดั การฝ่ าย
บัญชีลงนามใน
ใบแจ้ งหนี ้ค่าปรับ จัดทําหนังสือ
แจ้ งปรับเงิน
ใบแจ้ งหนี ้

2

19. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทํา
การแก้ ไขใบแจ้ งหนี ้

1

2

21. ส่งเอกสารใบ
แจ้ งหนี ้ให้ ลกู หนี ้ จัดทําหนังสือ
แจ้ งปรับเงิน
ใบแจ้ งหนี ้

AC-10 กระบวน
การบันทึกลูกหนี ้
และรับเงิน
หน้ า 2
จบ

เริ่ มต้ น
จบ

เริ่มต้ น
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

