ขันตอนการตัง FIN 100
ลําด ับ
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รายละเอียดการปฏิบ ัติงาน
เข ้าระบบ ERP http://10.1.20.22:8800
1. Username : ชือตัวเองตามด ้วยดอทและ
อักษรนามสกุลตัวแรก เท่านัน เช่น temsiri.b
2. password: ครังแรกจะตังให ้เป็ น : ชือตัวเอง
ตามด ้วยดอทและอักษรนามสกุลตัวแรก จากนัน
ค่อยเปลียน
3. การจัดทํา FIN 100 ต ้องเลือกกลุม
่ รายการ
ค่าใช ้จ่ายให ้ตรงกับวัตถุประสงค์กับกิจกรรม เพือ
รายการค่าใช ้จ่ายในจะได ้สอดคล ้องกับกิจกรรม
ทีต ้องการจัด หากต ้องการใช ้ยานพาหนะส่วนตัว
ให ้ระบุใน FIN 100 ทันที
4. หากจําเป็ นต ้องใช ้เงินสด ต ้องจัดทํา FIN 401
หรือสัญญายืมเงินเพือยืมเงินจากสํานักงานไป
จ่ายก่อน (ยืมได ้ 2 สัญญา)
5. ทํารายงานขอซือขอจ ้างในระบบERP สําหรับ
การซือของทีนอกเหนือจากทีระบุไว ้ตามระเบียบ
การเงิน
6. เอกสารทัง 3 ประเภทนี สามารถจัดทํา
ต่อเนืองกันในระบบได ้ ตามลําดับ
1. ตรวจรายการทีต ้องการขออนุม ้ติให ้ครอบคลุม
และครบถ ้วน รวมถึงวันทีทีจัดกิจกรรม
2. รายการยืมเงินใน FIN 401 ให ้ถูกต ้อง
3. เอกสารแนบครบถ ้วน เช่น หนังสือเชิญ /
คําสังแต่งตัง/วาระการประชุม /ต ้นเรืองที
เกียวข ้อง (TOR/MOU)
4. รายงานขอซือขอจ ้าง (ถ ้ามี)

พน ักงาน

เลขานุการ

ผูบ
้ ริหารทีได้ร ับมอบอํานาจ

ผอ.ด้านบริหารองค์การ

จัดทํา FIN 100 (แบบขออนุม ้ติ
หลักการ)
จัดทํา FIN 401 (สัญญายืม
เงินทดรองจ่าย
จัดทํารายงานขอซือ
ขอจ ้าง

กรณีไม่ถก
ู ต ้อง

ตรวจสอบเอกสารเสนอ
ผู ้บริหาร

กรณีถก
ู ต ้อง
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1. FiN100 ของ D1-3 => ลสวทน.
2. Fin 100 D 4 ไม่เกิน 1 แสน => ผช. D4
3. Fin 100 D4 ไม่เกิน 4 แสน => รอง D4
4. Fin100 D4 4 แสนขึนไป => ลสวทน.
5. FIN 401 ของ D1- 4 ไม่เกิน 4 หมืน => ผอ
D1- 4 ตามสายงาน /ไม่เกิน 4 แสน => รอง
D1 - 4 ตามสายงาน

ลงนามเรียบร ้อย

1. คลิกอนุมัต ิ FIN 100 /FIN 401 ในระบบ ERP

เสนอ ผอ.ด ้าน
บริหารองค์การ
อนุมัตใิ นระบบ

1. นํ าเอกสารให ้พนักงานถ่ายเอกสาร Scan เข ้า
ในระบบ ERP
2. ต ้อง Scan ทัง FIN 100 และ FIN 401
รวมถึงเอกสารแนบ

5

นํา Fin ทีอนุมตั ิใน
ระบบแล้วไป Scan

เอกสารประกอบ

ข ้อพึงระมัดระวัง

1. FIN 100
2. FIN 401 (กรณีต ้องการเงินสด)
3. Agenda
4. TOR (กรณีจ ้าง หรือซือ)
5. รายงานขอซือขอจ ้าง
6. หนังสือต ้นเรือง (กรณีได ้รับเชิญ
ให ้เดินทางเข ้าร่วม)
7. หลักสูตรอบรม (กรณีขออนุมัต ิ
เข ้าร่วมอบรม)

1. ตรวจสอบรายการที
ต ้องการขออนุมัตใิ ห ้ครบถ ้วน
2. ตรวจสอบวันทีของการจัด
กิจกรรมให ้ครอบคลุม สําหรับ
วันทีเดินทางต ้องใส่วันทีที
ออกจากบ ้าน หรือ สนง. ถึง
วันทีทีกลับมาถึง กทม.
เพือให ้ครอบคลุมค่าใช ้จ่าย
3. คอยตรวจสอบ FIN ใน
ระบบ ERP ว่าได ้รับการ
อนุมัตห
ิ รือไม่ หากภายใน 3
วันทําการยังไม่เป็ นสถานะ
อนุมัต ิ ให ้สอบถามงาน
เลขานุการ

1. FIN 100
2. FIN 401 (กรณีต ้องการเงินสด)
3. Agenda
4. TOR (กรณีจ ้าง หรือซือ)
5. รายงานขอซือขอจ ้าง
6. หนังสือต ้นเรือง (กรณีได ้รับเชิญ
ให ้เดินทางเข ้าร่วม)
7. หลักสูตรอบรม (กรณีขออนุมัต ิ
เข ้าร่วมอบรม)

1. FIN 401 ต ้องมี FIN100
แนบด ้วยทุกครัง
2. การจัดทํา FIN 401 ทีใช ้
FIN 100 ชุดทีเคยอนุมัตไิ ว ้
แล ้ว ต ้องแก ้ไขวัตถุประสงค์
ให ้สอดคล ้องกับกิจกรรมยืม
เงินทุกครัง
3. การเสนอ FIN401 ต ้อง
ตรวจสอบวงเงินในให ้อยูใ่ น
อํานาจตามทีได ้รับมอบอํานาจ

1. FIN 100
2. FIN 401 (กรณีต ้องการเงินสด)
3. Agenda
4. TOR (กรณีจ ้าง หรือซือ)
5. รายงานขอซือขอจ ้าง
6. หนังสือต ้นเรือง (กรณีได ้รับเชิญ
ให ้เดินทางเข ้าร่วม)
7. หลักสูตรอบรม (กรณีขออนุมัต ิ
เข ้าร่วมอบรม)

ผู ้บริหารลงนาม ใน FIN 100
FIN 401 และรายงานขอซือขอ
จ ้าง
ตามวงเงินทีรับการมอบอํานาจ
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การเงิน

1. FIN 100
2. FIN 401 (กรณีต ้องการเงินสด)
3. Agenda
4. TOR (กรณีจ ้าง หรือซือ)
5. รายงานขอซือขอจ ้าง
6. หนังสือต ้นเรือง (กรณีได ้รับเชิญ
ให ้เดินทางเข ้าร่วม)
7. หลักสูตรอบรม (กรณีขออนุมัต ิ
1. FIN 100
2. FIN 401 (กรณีต ้องการเงินสด)
3. Agenda
4. TOR (กรณีจ ้าง หรือซือ)
5. รายงานขอซือขอจ ้าง
6. หนังสือต ้นเรือง (กรณีได ้รับเชิญ
ให ้เดินทางเข ้าร่วม)
7. หลักสูตรอบรม (กรณีขออนุมัต ิ
เข ้าร่วมอบรม)

1. เลือกเลขที FIN ให ้ถูกต ้อง
2. เลือกชือผู ้อนุมัตใิ นระบบ
ให ้ตรงกับเอกสาร

1. ควรเปิ ด Server ทีตังอยู่
โต๊ะ เจ ้าหน ้าทีสารสนเทศ
2. Scan ตามขันตอนของ
ระบบ Server ของ IT

ขันตอนการตัง FIN 100
ลําด ับ

รายละเอียดการปฏิบ ัติงาน
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1. ถ่ายเอกสาร FIN ทีเป็ นการเดินทางไป
ต่างประเทศ ให ้งานบุคคล จํานวน 1 ชุด (ให ้ชุด
สําเนา)
2. ถ่ายเอกสารFIN 100 ทีพนักงานเข ้าร่วมอบรม
เพือพัฒนาความรู ้ให ้งานบุคคล จํานวน 1 ชุด
(ให ้ชุดสําเนา)
3. FIN 100 ทีเกียวกับงานพัสดุ ส่งต ้นฉบับให ้
พัสดุ กรณีเกิน 1 แสนบาท
4. กรณีม ี FIN 401 (สัญญายืมเงิน) ต ้องจัดทํา
เงินยืมทดรองจ่ายในระบบ ERP
5. FIN 100 เรืองอืนเก็บเข ้าแฟ้ มรอให ้จบ
กิจกรรม และงานเลขานุการนํ าไปเคลียร์คา่ ใช ้จ่าย

พน ักงาน

เลขานุการ

ผูบ
้ ริหารทีได้ร ับมอบอํานาจ

ผอ.ด้านบริหารองค์การ

การเงิน

ส่ง FIN .ให ้งานที
เกียวข ้อง

เอกสารประกอบ

ข ้อพึงระมัดระวัง

1. FIN 100
2. FIN 401 (กรณีต ้องการเงินสด)
3. Agenda
4. TOR (กรณีจ ้าง หรือซือ)
5. รายงานขอซือขอจ ้าง
6. หนังสือต ้นเรือง (กรณีได ้รับเชิญ
ให ้เดินทางเข ้าร่วม)
7. หลักสูตรอบรม (กรณีขออนุมัต ิ
เข ้าร่วมอบรม)

1. FIN 401 ทีกิจกรรมจะเกิด
ไม่เกินวันที 3 เดือนถัดไป ให ้
จัดทําเช็คเพือเตรียมจ่ายให ้
พนักงานก่อนวันกิจกรรม 1 วัน
2. FIN 401 ทีกิจกรรมจะเกิด
วันที 4 ของเดือนถัดเป็ นไป
ให ้จัดทําในเดือนถัดไป และ
ต ้องเปลียนวันทีเอกสารให ้
เป็ นวันทีของเดือนทีทําการ
แรกของเดือนทีเกิดกิจกรรม

เข ้าสู่ Flow การทํางานยืมทดรองจ่าย โอนเงิน
เข ้าบัญชีพนักงาน
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ทําเงินยืมทดรอง
จ่ายในระบบ ERP
เข ้าสู่ Flow แผนงาน "การตรวจจ่าย"
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การเบิกจ่าย
ค่าใช ้จ่ายต่างๆ

ดูจากแผนงานทีเกียวข ้อง

