flow ค่าใช ้สอยต่างๆ

ลำดับ

ขัน้ ตอนดำเนินงำน
งานการเงินส่งเอกสาร ให้งานบัญชี
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รับเอกสารจากงานการเงินและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบที
กาหนด

แผนผังแสดงขัน้ ตอนดำเนินงำนและทำงเดินเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ประเภท ค่ำใช้สอยต่ำงๆ
เอกสำรประกอบ
งำนกำรเงิน
งำนบัญชี
งำนเลขำนุกำร
คูค่ ำ้
1.FIN100 แบบขออนุมตั หิ ลักการ และ
เริ่มต้น
FIN201 แบบขอเบิกจ่าย
ส่งคืนเพื่อแก้ไข/เอกสาร
2.ใบแจ้งหนีห้ รือใบเสร็จรับเงิน กรณีพนักงาน
ส่งเอกสาร
สารองจ่ายไปก่อน
เอกสารผิด
3.แบบรายงานขอซื้อขอจ้างและอนุมตั กิ าร
จัดซื้อจัดจ้าง (ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
ตรวจสอบเอกสาร

(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบแต่ละ
ประเภทด้านล่าง)

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

บันทึกบัญชีค่าใช้จา่ ย (ตัง้ หนี้),
บันทึกการจ่ายชาระหนี,้ ออกหนังสือ
รับรองภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย, จัดพิมพ์
เช็คจ่าย, จัดชุดเอกสารการเบิกจ่าย
พร้อมเสนอผู้บริหารลงนาม

ระบบ ERP

ส่งงานเลขานุการเพือ่ เสนอ
ผู้บริหารลงนามเช็คและเอกสาร
ใบสาคัญ
จัดทาเอกสารประกอบการจ่าย เช่น
ใบสาคัญรับเงิน
แจ้งคู่ค้าหรือพนักงานรับเช็ค

ชุดเอกสาร

1.ใบสาคัญจ่ายพร้อมเอกสารประกอบ
2.หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย
3.เช็ค

ชุดเอกสาร

ชุดเอกสาร

จ่ายเช็คให้กบั คู่ค้า (สาหรับคู่ค้า
ภายนอก จ่ายทุกวันพุธ) จ่ายเช็ค
พนักงานทันทีทลี่ งนามเสร็จ

แนบใบเสร็จรับเงิน, ประทับตรา
PAID, จัดชุดเอกสารเพือ่ จัดเก็บเข้า
แฟ้ม

1.ใบสาคัญจ่ายพร้อมเอกสารประกอบ
2.หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย
3.เช็ค

สิ้นสุด

1. การลงบัญชี มีผังบัญชี ซึ่งกาหนด
ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี และเลขทีบ่ ัญชี
ตลอดจน คาแนะนาว่าแต่ละ
บัญชี ลงรายการประเภทใด
5 นาที/ชุด
2. มีคู่มอื การบันทึกบัญชี
3. ตรวจสอบเอกสารเกีย่ วกับการ
เบิกจ่าย
4. สอบยันยอดเงินทีจ่ ะจ่ายในแต่ละครั้ง
ตรวจสอบการลงนามในเช็คของผู้มี
อานาจ ลงนามครบถ้วน

1.ใบสาคัญจ่ายพร้อมเอกสารประกอบ
2.หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย
3.เช็ค
4.ใบสาคัญรับเงิน

ควรตรวจสอบไม่ให้เช็คค้างจ่ายนาน

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินกรณีเป็น
บุคคลธรรมดา

1.การจ่ายเช็คให้บุคคลอืน่ มารับเช็ค
แทนต้องทาหนังสือมอบอานาจมา
2.ใบเสร็จรับเงินต้องลงชื่อผู้รับเงิน
3.ใบเสร็จรับเงินทีเ่ ขียนด้วยลายมือจะมี
ความผิดพลาดมากกว่าใบเสร็จรับเงินที่
ออกจากระบบ

ชุดเอกสาร

ชุดเอกสาร

ข้อควรระวัง
ระยะเวลำ
1. ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
2 .กาหนดการส่งมอบงาน
3. เอกสารประกอบการขอเบิกไม่ถกู ต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ตามระเบียบ
4. กรณีการเบิกสวัสดิการเลือกได้ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าโทรศัพท์ประจา
ตาแหน่ง ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินในการขอ
เบิกคืน
5.เบิกชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว หาก
ไม่ได้ขออนุมตั เิ ดินทางก่อนจะไม่สามารถ 5 นาที/ชุด
เบิกจ่ายได้
6.ใบเสร็จค่าทางด่วนถ้าหาย เบิกไม่ได้

1.ใบเสร็จรับเงิน (จากคู่ค้า)
2.ชุดเอกสารการเบิกจ่าย (ทัง้ หมด)
3.ใบสาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

1 นาที/ชุด

2 นาที/ชุด

การโอนเงินควรติดตามใบเสร็จรับเงิน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ไม่ให้ล่าช้า
1 นาที/ชุด

flow ค่าใช ้สอยต่างๆ

ประเภทค่าใช้สอยต่างๆ ประกอบด้วย
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางปฏิบัตงิ าน ใน และตปท.
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม
- ค่าใช้จา่ ยในการ ฝึกอบรมสัมมนา ใน และตปท.
- ค่าตอบแทน รับรอง และค่าใช้จา่ ย
เบ็ดเตล็ด
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ จัดประชุม

- เบิกค่าสวัสดิการเลือกได้
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าฟลีทการ์ด

- ค่าคูปองจอดรถ
เอกสำรประกอบ
กรณีเบิกเงินค่าใช้จา่ ยในการเดินทางปฏิบัตงิ าน ในและ ตปท.
FIN100 แบบขออนุมตั หิ ลักการ / ขออนุมตั เิ ดินทางไปปฏิบัตงิ าน / เข้ารับการอบรม
ต้นเรื่อง หนังสือเชิญ
กาหนดการเดินทางปฏิบัตงิ าน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้หรือใบเสร็จรับเงินมีสาระสาคัญไม่ครบถ้วน)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีจา่ ยเงินตราต่างประเทศ)
ใบเสร็จรับเงินค่าทีพ่ ักและใบ Folio
ใบแนบคานวณค่าเบีย้ เลี้ยง
ใบเสร็จรับเงินอืน่ ๆ เช่น ค่าทางด่วน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
FIN201 แบบขอเบิกจ่าย
กรณีเบิกเงินค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม
FIN100 แบบขออนุมตั หิ ลักการ / ขออนุมตั เิ ดินทางไปปฏิบัตงิ าน / เข้ารับการอบรม
กาหนดการจัดประชุม / หนังสือเชิญ
ใบสาคัญรับเงินค่าเบีย้ ประชุม
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ และค่าอาหารกลางวัน
ใบแนบขอเบิกค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม (กรณีเกินอัตราประหยัดต้องทาบันทึก)
ใบเสร็จรับเงินอืน่ ๆ เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุ เป็นต้น
FIN201 แบบขอเบิกจ่าย
กรณีเบิกเงินค่าใช้จา่ ยในการจัด ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ใน และตปท.
FIN100 แบบขออนุมตั หิ ลักการ / ขออนุมตั เิ ดินทางไปปฏิบัตงิ าน / เข้ารับการอบรม
กาหนดการจัดฝึกอบรม / หนังสือเชิญ
ใบสาคัญรับเงินค่าวิทยากร
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ใบแนบขอเบิกค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม (กรณีเกินอัตราประหยัดต้องทาบันทึก)
ใบเสร็จรับเงินอืน่ ๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า เป็นต้น
ใบเสร็จรับเงินค่าทีพ่ ักและใบ Folio
ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้ารับการประชุมฯ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
FIN201 แบบขอเบิกจ่าย
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
FIN100 แบบขออนุมตั หิ ลักการ / ขออนุมตั เิ ดินทางไปปฏิบัตงิ าน / เข้ารับการอบรม
FIN201 แบบขอเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแพทย์

