ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-17 ปรับ ปรุ งบัญชีส นิ ้ งวด
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี
1. เจ้ าหน้ าที่รวบรวมเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
รายเดือน; อัตราแลกเปลี่ยน,
การบันทึกกลับรายการ
เจ้ าหนี ้เงินโอนต่างประเทศที่ไม่สามารถโอนเงิน
ได้ จากกระบวนการ AC-05 การจ่ายชําระ ,
ลูกหนี ้กรมสรรพากร (ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
จากกระบวนการ AC-06 การนําส่งภาษีหกั ณ.
ที่จา่ ยและภาษี มลู ค่าเพิ่ม,
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า, การบันทึกกลับรายการ
เงินที่ได้ รับชําระเกินเป็ นรายได้ ในกระบวนการ
AC-10 การบันทึกลูกหนี ้และรับเงิน หน้ า 3
และการบันทึกรับเงินประเภทอื่นๆ
ในกระบวนการ AC-10 การบันทึกลูกหนี ้
และรับเงิน หน้ า 7 เป็ นต้ น
รายปี ;ยอดการกันงบเบิกเหลื่อมปี ,ประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน เป็ นต้ น
2. เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกบัญชีในระบบ ERP
3. เจ้ าหน้ าที่งานบัญชีสง่ เอกสารให้ ผ้ มู ีอํานาจ
อนุมตั ิตาม DOA เพื่อตรวจสอบ
4. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ตรวจสอบ
ความถูกต้ องและพิจารณาอนุมตั ิการบันทึก
บัญชี
5. กรณีไม่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ส่งเอกสารกลับให้ แก่เจ้ าหน้ าที่พร้ อมระบุเหตุผล
เพื่อทําการ แก้ ไขใหม่
6. กรณีถกู ต้ องผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามในใบสําคัญทัว่ ไปและส่งคืนเจ้ าหน้ าที่
บัญชี
7. เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีจดั เก็บเอกสารประเภท AC-10
เข้ าแฟ้มเรี ยงตามเลขที่ใบสําคัญทัว่ ไป และเอก
สารประเภท AC-05,AC06 ให้ นําส่งส่วนการเงิน
เพื่อเข้ ากระบวนการจ่ายชําระ AC-05 ต่อไป

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

1

1. รวบรวมเอกสาร
ประกอบการ
บันทึกบัญชี เอกสารประกอบ

AC-05 การจ่าย
ชําระ หน้ า 7
ใบสําคัญจ่าย

4. พิจารณา
อนุมตั ิ เอกสารประกอบ
ใบสําคัญทัว่ ไป

หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ. ที่จ่าย
ใบแจ้ งหนี ้
เอกสาร
ใบคําขอธุรกรรม
ประกอบ*
ต่างประเทศ

ERP
3

AC-6 การนําส่ง
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย
และภาษี มลู ค่าเพิ่ม
เอกสารประกอบ
หน้ า 4

2. บันทึก/ แก้ ไข บัญชี

อนุมตั ิ?

ใช่

ใบสําคัญทัว่ ไป

ใบสําคัญทัว่ ไป

AC-10 การบันทึก
ลูกหนี ้และรับเงิน
หน้ า 3

1

บันทึกขออนุมตั ิ
รับเป็ นรายได้

2
AC-10 การบันทึก
ลูกหนี ้และรับเงิน
หน้ า 7

6. ลงนามและนําส่ง
เอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่
ส่วนบัญชี
ใบสําคัญทัว่ ไป

3. ส่งเอกสารให้
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารประกอบ
ตาม DOA

รายงานกระทบ
ยอด

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
เริ่ มต้ น

ฐานข้ อมูล Shared drive

หน้ า : 1 จาก 1

วัน ที่ :

ไม่ใช่
2
5. ส่งเอกสารกลับให้
เจ้ าหน้ าที่แก้ ไขพร้ อม
เหตุผล

ใบสําคัญทัว่ ไป เอกสารประกอบ

7. จัดเก็บ
เอกสารเข้ าแฟ้ม
และส่งให้ การเงิน

เอกสารประกอบ

3

ใบสําคัญทัว่ ไป

เอกสารประกอบ
ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

เลขที่
ใช่

เอกสารจาก
กระบวนการ
AC-05, AC-06?

จบ

AC-05
การจ่ายชําระ
System

ไม่ใช่

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

