ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-15 คํานวณและบัน ทึก ค่ าเสื่อ มราคา
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
หมายเหตุ: จะเริ่ มดําเนิ นการคํานวณค่าเสือ่ ม
ราคาครุภณ
ั ฑ์ในระบบ ERP เพียงระบบเดียว
เมื อ่ ครุภณ
ั ฑ์ทงั้ หมดถูกบันทึกในระบบ ERP
1. เจ้ าหน้ าที่กดให้ ระบบคํานวณค่าเสื่อมราคาใน
ระบบ ERP และเรี ยกรายการแยกประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์
2. เจ้ าหน้ าที่เปิ ดดูรายงานครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหวใน
Share drive ที่จดั ทําโดยเจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุใน
กระบวนการ PM-11 และ
ตรวจสอบความถูกต้ องเช่นอายุการให้
ประโยชน์ วันที่เริ่ มคํานวณค่าเสื่อม เป็ นต้ น
3. กรณีไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่แจ้ งเจ้ าหน้ าที่สว่ น
พัสดุเพื่อดําเนินการแก้ ไขในกรณีท่มี ี
ข้ อผิดพลาดทางข้ อมูล
4. กรณีถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่พิมพ์รายงานค่าเสื่อม
ราคาจากระบบ ERP
5. เจ้ าหน้ าที่จะบันทึกค่าเสื่อมราคาประจําเดือน
ในใบสําคัญทัว่ ไป
6. เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบสําคัญทัว่ ไปแนบกับรายงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการแยกประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์ให้ แก่ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
เพื่อขออนุมตั ิ
7. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ตรวจสอบความถูก
ต้ องของการบันทึกรายการโดยตรวจสอบกับ
รายงานครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหวใน Share Drive
8. กรณีไม่ถกู ต้ องผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ส่ง
เอกสารกลับให้ แก่เจ้ าหน้ าที่พร้ อมระบุเหตุผล
9. กรณีถกู ต้ องผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลงนาม
ในใบสําคัญทัว่ ไปและส่งเอกสารคืนเจ้ าหน้ าที่
งานบัญชี
10.เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บเอกสารเรี ยงตามเลขที่ของ
ใบสําคัญทัว่ ไป

ทุกสิ ้นเดือน (T)
T+6 วันทําการ
PM-11 การสร้ าง
และปรับปรุงฐาน
ข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์

รายงานครุภณ
ั ฑ์
e เคลื่อนไหว

2

รายการแยก
ประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์

3

2. ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

Share Drive

ถูกต้ อง?

จบ

จบ

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

รายงานค่าเสื่อม รายการแยก
ประเภทย่อย
ราคา
ครุภณ
ั ฑ์

อนุมตั ิ?

ใช่

ใบสําคัญทัว่ ไป
ราคา
รายการแยก
ประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์

ใบสําคัญทัว่ ไป

9. ลงนามในใบสําคัญ
ทัว่ ไปและส่ง
เอกสารคืนเจ้ าหน้ าที่
งานบัญชี

รายงานค่าเสื่อม
ราคา
ใบสําคัญทัว่ ไป

รายการแยก
ประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์

1

SLA: 1 วัน
รายงานค่าเสื่อม
ราคา

ใบสําคัญทัว่ ไป

10. จัดเก็บ
เอกสารเข้ าแฟ้ม

ประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์
ใบสําคัญทัว่ ไป

จบ
System

7. พิจารณา
อนุมตั ิการ
บันทึกบัญชี

8. ส่งเอกสาร
คืนพร้ อมระบุ
เหตุผล รายงานค่าเสื่อม
3

ราคา

ฐานข้ อมูล Shared drive

รายงานครุภณ
ั ฑ์
เคลื
อ
่
นไหว
e

ไม่ใช่

ไม่ใช่

รายงานค่าเสื่อม
ราคา

6. รวบรวมและส่งเอกสาร
ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ
ตาม DOA รายงานค่าเสื่อม รายการแยก

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

รายงานครุภณ
ั ฑ์
e เคลื่อนไหว

3. แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ น
พัสดุแก้ ไข

ERP

2

Share Drive

e

ใช่

5. บันทึกรายการค่า
เสื่อมราคาประจําเดือน

SLA: 1 วัน

รายงานค่าเสื่อม
ราคา

รายงานครุภณ
ั ฑ์
e เคลื่อนไหว

ERP
4. พิมพ์รายงาน
ค่าเสื่อมราคา

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

เริ่ มต้ น

ERP
1. คํานวณค่าเสื่อม รายการแยก รายงานค่าเสื่อม
ราคาและเรี ยกรายการ ประเภทย่อย
ราคา
ครุภณ
ั ฑ์
e
แยกประเภท FA

1

หน้ า : 1 จาก 1

วัน ที่ :

ใบสําคัญทัว่ ไป
รายการแยก
ประเภทย่อย
ครุภณ
ั ฑ์

เลขที่

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

