้ า่ ยต่างๆ จ่ายให้ก ับพน ักงาน
ขนตอนการตรวจจ่
ั
ายค่าใชจ
รายละเอียดการปฏิบ ัติงาน
1. ตรวจสอบหลักฐานทีได ้รับจากนักวิจัย
2. จัดทําใบขออนุมัตจ
ิ ่าย (FIN201)
3. เสนอ FIN 201 ให ้ผู ้มีอํานาจลงนาม
ตามวงเงินทีได ้รับอนุมัต ิ
4. จัดทําใบสรุปค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนทังหมด
5.ใส่แฟ้ มเสนอผู ้บริหาร
6. รับคืนแฟ้ มและส่งเอกสารให ้การเงิน

เลขานุการ

จัดทําใบขออนุมตั ิ
จ่ายเงิน FIN201

ผูบ
้ ริหารทีได้ร ับมอบอํานาจ

ปริม

เลขานุการส่ งให้งานการเงิน

เซ็นแล้วส่ งกลับเลขานุการ
1
1. ลงนามใน FIN201

2
1. ตรวจสอบเอกสารทีเกียวข ้องให ้
เป็ นไปตามระเบียบ
2. หากไม่ถก
ู ต ้องส่งคืนงานเลขา

เอกสารไม่ถูกต้อง ส่ งแก้ไข

ข้อพึงระม ัดระว ัง

เวลาทีใช ้

1. ตรวจสอบเอกสารให ้ครบถ ้วน
2. ติด Sign Here ให ้ผู ้บริหารทุก
จุดทีต ้องลงนาม
3. หลักฐานเบิกจ่ายเกินกําหนด
ระยะเวลาหรือไม่ (ไม่เกิน 60 วัน)

1. FIN 100
2. รายงานขอซือขอจ ้าง (ถ ้ามี)
3. ใบแจ ้งหนี/ใบวางบิล
4. ใบเฉลียต่อหัว (กรณีเบิกค่าอาหาร)
5. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีสํารองจ่าย)
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์)
7. Agenda
8. รายชือผู ้เข ้าร่วม/ใบลงทะเบียน (กรณีจ่ายเบีย
ประชุม)
9. เอกสารอืนทีคิดว่าเกียวข ้อง เช่น ใบทางด่วน ฯลฯ
10. ใบสรุปค่าใช ้จ่ายทังหมด
11. Fin 201 หรือใบขออนุมัตจ
ิ ่าย

ลงนามตามวงเงิน
ไม่เกิน 40,000 ผอ. ฝ่ าย
ไม่เกิน 100,000 ผช ลสวทน.
ไม่เกิน Fin 100 ทีขออนุม ้ติ รอง
ลสวทน.

ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสารถูกต้อง

3
1. บันทึกค่าใช ้จ่ายในระบบ ERP
2. ส่งเอกสารต่อให ้งานบัญชี (ดูตอ
่ จาก
งานบัญชี)

คียค์ ่าใช้จ่ายเข้าในระบบ
ERP

4

เอกสารประกอบ
1. FIN 100
2. รายงานขอซือขอจ ้าง (ถ ้ามี)
3. ใบแจ ้งหนี/ใบวางบิล
4. ใบเฉลียต่อหัว (กรณีเบิกค่าอาหาร)
5. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีสํารองจ่าย)
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์)
7. Agenda
8. รายชือผู ้เข ้าร่วม/ใบลงทะเบียน (กรณีจ่ายเบีย
ประชุม)
9. เอกสารอืนทีคิดว่าเกียวข ้อง เช่น ใบทางด่วน ฯลฯ
10. ใบสรุปค่าใช ้จ่ายทังหมด
11. Fin 201 หรือใบขออนุมัตจ
ิ ่าย

1. FIN 100
2. รายงานขอซือขอจ ้าง (ถ ้ามี)
3. ใบแจ ้งหนี/ใบวางบิล
4. ใบเฉลียต่อหัว (กรณีเบิกค่าอาหาร)
5. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีสํารองจ่าย)
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์)
7. Agenda
8. รายชือผู ้เข ้าร่วม/ใบลงทะเบียน (กรณีจ่ายเบีย
ประชุม)
9. เอกสารอืนทีคิดว่าเกียวข ้อง เช่น ใบทางด่วน ฯลฯ
10. ใบสรุปค่าใช ้จ่ายทังหมด
11. Fin 201 หรือใบขออนุมัตจ
ิ ่าย

1. ต ้องมีรายงานขอซือขอจ ้างแนบ
ส่วนทีเกียวข ้อง
2. ต ้องมีลายมือชือผู ้ตรวจรับพัสดุ
รับของ
3. ยอดค่าใช ้จ่ายต ้องเป็ นไปตาม
ระเบียบ
4. หลักฐานเบิกจ่ายเกินกําหนด
ระยะเวลาหรือไม่ (ไม่เกิน 60 วัน)

1. FIN 100
2. รายงานขอซือขอจ ้าง (ถ ้ามี)
3. ใบแจ ้งหนี/ใบวางบิล
4. ใบเฉลียต่อหัว (กรณีเบิกค่าอาหาร)
5. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีสํารองจ่าย)
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์)
7. Agenda
8. รายชือผู ้เข ้าร่วม/ใบลงทะเบียน (กรณีจ่ายเบีย
ประชุม)
9. เอกสารอืนทีคิดว่าเกียวข ้อง เช่น ใบทางด่วน ฯลฯ
10. ใบสรุปค่าใช ้จ่ายทังหมด
11. Fin 201 หรือใบขออนุมัตจ
ิ ่าย

1. การคียเ์ ข้าระบบต้องเลือก FIN
100 ให้ถูกต้อง
2. หากใส่ยอดเงินไม่ถูกต้อง ต้อง
ยกเลิกและทําใหม่

6 นาที

10 นาที

้ า่ ยต่างๆ จ่ายให้ก ับพน ักงาน
ขนตอนการตรวจจ่
ั
ายค่าใชจ
รายละเอียดการปฏิบ ัติงาน

ดู Flow การโอนเงินโดยใช ้ระบบ
ระบบ KTB Corpoorate Online

เลขานุการ

ผูบ
้ ริหารทีได้ร ับมอบอํานาจ

ปริม

เอกสารประกอบ

ข้อพึงระม ัดระว ัง

เวลาทีใช ้

โอนเข้าระบบ KTB
Corpoorate Online

5
16 นาที

