ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-14 การตรวจนับ เงิน สด
คําอธิบาย
ผู้ถือเงินสดย่อย
1. ผู้ถือเงินสดย่อยตรวจนับเงินสดย่อยในมือโดยมี
การสังเกตการณ์จากพยานตรวจนับและบันทึก
เงินที่ตรวจนับได้ ลงในรายงานตรวจนับเงินสด
ย่อย
2. ผู้ถือเงินสดย่อยกระทบยอดเงินสดที่ตรวจนับได้
กับเอกสารขอเบิกเงินสดย่อยหรื อ ใบสําคัญจ่าย
ที่ระบุให้ จ่ายโดย
เงินสดย่อยเทียบกับวงเงินที่กําหนด
3.ระบุรายการผลต่างจากกระทบยอดลงในรายงาน
ตรวจนับเงินสดย่อย
4. ลงนามผู้ตรวจนับและพยานการตรวจนับลงใน
รายงานตรวจนับเงินสดย่อย
5. ผู้ถือเงินสดย่อยพิจารณาจํานวนเงินขาดเงินเกิน
จากวงเงินสดย่อยที่กําหนด
6.ในกรณีที่มีเงินขาดเงินเกินผู้ถือเงินสดย่อยจะฝาก
เงินชดเชยเงินขาดหรื อฝากเงินที่เกินนั ้นเข้ าบัญชี
สํานักงาน
7.ในกรณีที่ไม่มีเงินขาดเงินเกินหรื อกรณีที่มีเงินขาด
เงินเกินที่ฝากเข้ าบัญชีแล้ วผู้ถือเงินสดย่อยจะส่ง
มอบรายงานตรวจนับเงินสดย่อยพร้ อมใบนํา
ฝากเงินขาด เงินเกิน (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สว่ น
การเงิน
8. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินตรวจสอบรายงาน
ตรวจนับเงินสดย่อย คูก่ บั ใบนําฝากเงิน(ถ้ ามี)
9. กรณีที่ไม่มีเงินขาดเงินเกินเจ้ าหน้ าที่สว่ นการ
เงินทําการจัดเก็บเอกสารเรี ยงตามวันที่ตรวจนับ
10. ในกรณีที่มีเงินขาดเงินเกินเจ้ าหน้ าที่บนั ทึก/
แก้ ไข รายการรับเงินชดเชยเงินขาด หรื อรายการ
รับเงินเกิน และพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน, ใบสําคัญรับ
11. แนบเอกสารใบเสร็ จรับเงิน ใบสําคัญรับคูก่ บั
รายงานตรวจนับเงินสดย่อยและใบนําฝากเสนอ
ผู้จดั การส่วนลงนามในใบเสร็ จรับเงิน

จบ

จบ

1
1. ตรวจนับเงินสดย่อยใน
มือร่วมกับพยานและ
บันทึกลงในรายงานตรวจรายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย นับเงินสดย่อย
รายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย
ใบสําคัญจ่าย
ใบเบิกเงินสด
ย่อย

8. ตรวจสอบรายงาน
ตรวจนับเงินสด
ย่อย
รายงานตรวจ

2. พิจารณาเงินสดย่อยรวม
กับเอกสารเท่ากับ
วงเงินสดย่อยที่
กําหนด
3. ระบุรายการกระทบ
ยอดลงในรายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย

นับเงินสดย่อย

จาก ข
หน้ า 2

รายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย

4. ลงนามผู้ตรวจนับ
และพยานลงในรายงาน
ตรวจนับเงินสดย่อย รายงานตรวจ

ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับ
รายงานตรวจ ใบนําฝากเงิน
นับเงินสดย่อย

5. พิจารณา
เงินขาดเงิน
เกิน?

มีเงินขาดเงินเกิน?

ใช่

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

System

ใบนําฝากเงิน
(ถ้ ามี)

ไม่ใช่

9. จัดเก็บ
เอกสารในแฟ้ม
ตรวจนับ

รายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย

จบ

11. เสนอผู้จดั การลงนาม
ในใบเสร็ จรับเงิน
ไม่ใช่
7. ส่งมอบรายงานตรวจ
นับเงินสดย่อยพร้ อมใบนํา
ฝากเงินขาดเงินเกิน
(ถ้ ามี)

6. ฝากเงินชดเชยเงินขาด
ฝากเงินเกินเข้ าบัญชี
สํานักงาน

มีเงินขาดเงินเกิน?

ใช่

ERP
10. บันทึก/ แก้ ไขรายการ
รับเงินชดเชยเงินขาด หรื อ
รายการรับเงินเกิน

นับเงินสดย่อย

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

เริ่ มต้ น

ใบนําฝากเงิน
(ถ้ ามี)

ใบนําฝากเงิน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 1 จาก 2

วัน ที่ :

ไป ก
หน้ า 2

ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับ
รายงานตรวจ ใบนําฝากเงิน
นับเงินสดย่อย

1

รายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

วันที่

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-14 การตรวจนับ เงิน สด
คําอธิบาย
ผู้จดั การส่วนการเงิน
13. ผู้จดั การส่วนการเงิน พิจารณาความถูกต้ อง
ของใบเสร็ จรับเงินเทียบกับรายงานตรวจรบ
เงินสดย่อยและใบนําฝากเงิน
14. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ อง แจ้ งเจ้ าหน้ าที่สว่ น
การเงินให้ แก้ ไข
15. ในกรณีที่ถกู ต้ อง ผู้จดั การส่วนการเงินลงนาม
อนุมตั ิบนใบเสร็จ
รับเงินและส่งเอกสารคืนเจ้ าหน้ าที่
16. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน รับเอกสารจากผู้จดั การ
ส่วนการเงินส่งมอบให้ ผ้ ถู ือเงินสดย่อย
17. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน จัดเก็บเอกสารคูฉ่ บับ
ใบเสร็ จรับเงินแนบกับรายงานตรวจรับเงินสด
ย่อยและใบนําฝากเงินเข้ าแฟ้มเรี ยงตามวันที่
18. ผู้ถือเงินสดย่อยได้ รับเอกสารใบเสร็ จรับเงิน

หน้ า : 2 จาก 2

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน

ผู้ถือเงินสดย่อย

จาก ก
หน้ า 1

13. พิจารณา
ความถูกต้ อง

ใบเสร็จรับเงิเงินน ใบสําคัญรับ
ใบเสร็
รายงานตรวจ
ใบนําฝากเงิ
ฝากเงินน
รายงานตรวจ ใบนํ
(ถ้ ามี)
นันับบเงินสดย่ออยย

ถูกต้ อง?

ไม่ใช่

15. ลงนามอนุมตั ิบน
ใบเสร็จรับเงินและส่ง
เอกสารคืน

14. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่

งานการเงินให้ แก้ ไข

ไป ข
หน้ า 1

ใช่

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคัญรับ

ใบสําคัญรับ

16. รับเอกสารจากผู้จดั การ
ส่วนการเงินส่งมอบให้ ผ้ ถู ือ
ใบเสร็จรับเงิน
เงินสดย่อย
รายงานตรวจ
นับเงินสดย่อย

18. ได้ รับเอกสาร
ใบเสร็ จรับเงิน

(1)
ใบนําฝากเงิน

ใบเสร็จรับเงิน
(1)

จบ
17. จัดเก็บ
ใบเสร็จรับเงิน
เอกสารในแฟ้ม
(2)
ตรวจนับ รายงานตรวจ ใบนําฝากเงิน
นับเงินสดย่อย

วันที่
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

