
กระบวนการปฏบิัตงิาน 

การจ่ายช าระเงิน 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หน้า: 1 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

เช็ค

1. เม่ือดําเนินการบนัทกึเจ้าหนีต้าม
กระบวนการ AC-01 การบนัทกึเจ้าหนีแ้ล้ว 
เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยตรวจสอบ
ความถกูต้องของการตัง้เจ้าหนีแ้ละเอกสาร
ประกอบ

กรณีไม่ถูกต้อง
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแจ้งผู้ ท่ีเก่ียว-
ข้องแก้ไข เช่น เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีแก้ไขการ
ตัง้หนี ้เป็นต้น

กรณีถูกต้อง
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยบนัทกึรายการ
จ่ายชําระเงินและพิมพ์ใบสําคญัจ่ายจาก
ระบบ AX

กรณีจ่ายชาํระเงนิด้วยเช ็ค
4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําและ
พิมพ์เช็คจากระบบ AX

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยประทบัตรา 
“Account Payee Only” 

กรณีมีภาษีหกั ณ ที่จ่าย
6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยพิมพ์หนงัสือ
รับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากระบบ AX

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

AC-01 
การบนัทกึเจ้าหนี ้

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้
เจ้าหนี ้

AX
บนัทกึรายการจ่าย

ชําระเงิน

เช็ค/
เงินโอน เงินโอน

AX
จดัทําและพิมพ์เช็ค

เช็ค

ประทบัตรา 
“Account Payee 

Only” 

ใบสําคญัจา่ย

ไป ฉ
หน้า 4

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง? ถกูต้อง

แจ้งผู้ที่เก่ียวข้อง
แก้ไข

ไมถ่กูต้อง

มีภาษีหกั ณ ที่
จ่าย?

มี

AX
พิมพ์หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย

ไมมี่

ไป ก
หน้า 2

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย

ไป ข 
หน้า 2

จาก ค
หน้า 2

1
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4

5

6



หน้า: 2 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย

7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยตรวจสอบความ
ถกูต้องของหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 
ท่ีจา่ย

กรณีไม่ถูกต้อง
8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไขและพิมพ์

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหม่

กรณีถูกต้อง
9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสาร

ให้หวัหน้างานการเงินจ่าย

10.หวัหน้างานการเงินจ่ายตรวจสอบความ
ถกูต้องของเช็คและใบสําคญัจา่ย โดย
เปรียบเทียบกบัใบสําคญัตัง้หนีแ้ละ
เอกสารประกอบ

กรณีไม่ถูกต้อง
11. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย ขีดฆา่ยกเลิก

เช็คและจดัเก็บเช็คที่ยกเลิกเข้าแฟม้เรียง
ตามเลขท่ีเช็ค

12. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยบนัทกึสถานะ
เช็คเดิมในระบบ AX

กรณีถูกต้อง
13. หวัหน้างานการเงินจ่าย ลงนาม

ผู้ตรวจสอบและระบวุนัท่ีในใบสําคญัจ่าย 
จากนัน้สง่เอกสารให้ผู้ มีอํานาจอนมุติั
พิจารณา

หมายเหตุ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ประกอบด้วย
ลําดับท่ี 1 : ผู้อํานวยการกองคลัง
ลําดับท่ี 2 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย หวัหน้างานการเงินจ่าย

ตรวจสอบ
ความถกูต้องของ
หนงัสือรับรองฯ 

ถกูต้อง?

ไมถ่กูต้อง

ถกูต้อง
AX

แก้ไขและพิมพ์ใหม่

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย

จาก ข 
หน้า 1

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานการเงินจา่ย

จาก ก 
หน้า 1

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้

ใบสําคญัจา่ย

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?
ยกเลกิเช็คและ
จดัเก็บเช็คท่ี
ยกเลกิเข้าเลม่

เช็ค

AX
บนัทกึสถานะเช็คเดิม

ในระบบ

ไมถ่กูต้อง ถกูต้อง

ลงนามและระบวุนัที่
ตรวจสอบในใบสําคญั
จ่ายและสง่เอกสารให้
ผู้ มีอํานาจอนมุติั

เช็ค IC

เช็ค

เลขท่ี

จาก ง
หน้า 3

ไป ก 
หน้า 3

ไป ค
หน้า 1
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หน้า: 3 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

14. ผู้ มีอํานาจอนมุติัตรวจสอบความถกูต้อง
และพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงิน โดย
ตรวจสอบความถกูต้องของเช็คและ
ใบสําคญัจา่ย โดยเปรียบเทียบกบั
ใบสําคญัตัง้หนีแ้ละเอกสารประกอบ

กรณีไม่อนุมัต ิ
15. ผู้ มีอํานาจอนมุติัแจ้งเจ้าหน้าท่ีงาน

การเงินจา่ยให้แก้ไข

กรณีอนุมัต ิ
16. ผู้ มีอํานาจอนมุติัลงนามอนมุติับน  

ใบสําคญัจา่ย หนงัสือรับรองการหกัภาษี 
ณ ท่ีจา่ย และเช็ค จากนัน้สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

17. เม่ือผู้ขายมารับเช็ค เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
จ่ายบนัทกึวนัที่ผู้ขายมารับเช็คในระบบ 
AX

18. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย Post รายการ
ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย (ถ้ามี)

19. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําสําเนา
และจดัเก็บหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 
ท่ีจา่ยเข้าแฟ้มเรียงตามเลขท่ีหนงัสือ
รับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย

20. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยรับใบเสร็จ-
รับเงินจากผู้ขาย สง่เช็คและหนงัสือ
รับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ขาย

21. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ผู้ มีอํานาจอนมุติั

พิจารณา
อนมุติั

อนมุติั?

อนมุติั

ลงนามอนมุติับน
ใบสําคญัจา่ย
และเช็ค และสง่
เอกสารคืน

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

เลขท่ี

AX
บนัทกึวนัท่ีผู้ขาย

มารับเช็ค

จดัเก็บสําเนา
หนงัสือรับรองฯ 

เข้าแฟม้

สําเนาหนงัสือ
รับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย

ไมอ่นมุตัิ

จาก ก 
หน้า 
1,2

ไป ง
หน้า 2

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย
Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้

ใบสําคญัจา่ย
เช็ค IC

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย
Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้

ใบสําคญัจา่ย
เช็ค IC

AX
Post รายการภาษีหกั 
ณ ท่ีจา่ย (ถ้ามี)

ใบเสร็จรับเงิน
รับใบเสร็จสง่เช็คและ
หนงัสือรับรองฯ

ให้ผู้ขาย

จากผู้ขาย

เม่ือผู้ขายมารับเช็ค

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 
ท่ีจา่ย (ถ้ามี)

ให้ผู้ขาย

เช็ค

สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ไป ญ 
หน้า 7

14

แจ้งเจ้าหน้าท่ี
งานการเงินจา่ย

ให้แก้ไข
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หน้า: 4 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

จาก ฉ
หน้า 1

กรณีจ่ายชาํระเงนิด้วยเงนิโอน
22. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทํา/แก้ไข

ไฟล์โอนเงินพร้อมเข้ารหสั (Encrypt) เพื่อ
ปอ้งกนัการแก้ไข

23. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยนําเข้าไฟล์โอน
เงินในระบบธนาคาร 

กรณีมีภาษีหกั ณ ที่จ่าย
24. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยพิมพ์หนงัสือ

รับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในระบบ AX

25. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยตรวจสอบ
ความถกูต้องของหนงัสือรับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีไม่ถูกต้อง
26. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไขและพิมพ์

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหม่

กรณีถูกต้อง
27. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสาร

ให้หวัหน้างานการเงินจ่าย

จดัทํา/แก้ไขไฟล์
โอนเงิน

ไฟล์โอนเงิน

ระบบธนาคาร
นําเข้าไฟล์โอนเงิน

กรณีจ่ายชําระด้วยเงินโอน

มีภาษีหกั ณ ที่
จ่าย?

มี

AX
พิมพ์หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย

ไมมี่

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย

ตรวจสอบ
ความถกูต้องของ
หนงัสือรับรองฯ 

ถกูต้อง? ไมถ่กูต้องถกูต้อง

AX
แก้ไขและพิมพ์ใหม่

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย

สง่เอกสารให้
หวัหน้างานการเงิน

จ่าย
ก

ก

จาก ซ 
หน้า 5

ไป ช
หน้า 5
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หน้า: 5 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

หวัหน้างานการเงินจ่าย ผู้ มีอํานาจอนมุติั

29. หวัหน้างานการเงินจ่ายตรวจสอบความ
ถกูต้องของไฟล์โอนเงินและใบสําคญัจ่าย 
โดยเปรียบเทียบกบัใบสําคญัตัง้หนีแ้ละ
เอกสารประกอบ

กรณีไม่ถูกต้อง
30. หวัหน้างานการเงินจ่ายแจ้งเจ้าหน้าท่ีงาน

การเงินจา่ยแก้ไข

กรณีถูกต้อง
31. หวัหน้างานการเงินจ่าย ลงนาม

ผู้ตรวจสอบและระบวุนัท่ีในใบสําคญัจ่าย 
จากนัน้สง่เอกสารให้ผู้ มีอํานาจอนมุติั
พิจารณา

หมายเหตุ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ประกอบด้วย
ลําดับท่ี 1 : ผู้อํานวยการกองคลัง
ลําดับท่ี 2 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

32. ผู้ มีอํานาจอนมุติัตรวจสอบความถกูต้อง
และพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงิน โดย
ตรวจสอบความถกูต้องของไฟล์โอนเงิน
และใบสําคญัจา่ย โดยเปรียบเทียบกบั
ใบสําคญัตัง้หนีแ้ละเอกสารประกอบ

กรณีอนุมัต ิ
33. ผู้ มีอํานาจอนมุติั อนมุตัิการโอนเงิน และ

พิมพ์ Pay-in Slip จากระบบธนาคาร 

34. ผู้ มีอํานาจอนมุติัลงนามอนมุติับน
ใบสําคญัจา่ย และ หนงัสือรับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย จากนัน้สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าทีงานการเงินจ่าย

พิจารณา
อนมุติั

อนมุติั?
ไมอ่นมุตัิ อนมุติั

IC

ระบบธนาคาร
อนมุติัการโอนเงิน

Pay-in Slip

ลงนามและ
สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินจา่ย

ไป ฌ
หน้า 6

จาก ช 
หน้า 4

ใบสําคญัจา่ยSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ยไฟล์โอนเงิน

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง? ถกูต้อง

ลงนามและระบวุนัที่
ตรวจสอบในใบสําคญั
จ่ายและสง่เอกสารให้
ผู้ มีอํานาจอนมุติั

ไมถ่กูต้อง
ใบสําคญัจา่ยSupporting 

Documents
เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ยไฟล์โอนเงินแจ้งเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินจา่ยแก้ไข

ไป ซ
หน้า 4

ก

ก

IC
28

29 30

31

32

33



หน้า: 6 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

เลขท่ี

จดัเก็บสําเนา
หนงัสือรับรองฯ 

เข้าแฟม้

สําเนาหนงัสือ
รับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย

ใบเสร็จรับเงิน

เม่ือได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย

รับใบเสร็จและสง่
หนงัสือรับรองฯ ให้

ผู้ขาย

จากผู้ขาย

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

จาก ฌ 
หน้า 5

สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

35. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย Post รายการ
ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย (ถ้ามี)

36. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําสําเนา
และจดัเก็บ หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 
ท่ีจา่ยเข้าแฟ้มเรียงตามเลขท่ีหนงัสือ
รับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย

37. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยรับใบเสร็จ-
รับเงินจากผู้ขาย และสง่หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ให้ผู้ขาย

38. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ใบสําคญัจา่ยSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ยไฟล์โอนเงิน
Pay-in Slip

AX
Post รายการภาษีหกั 
ณ ท่ีจา่ย (ถ้ามี)

หนงัสือรับรอง
การหกัภาษี ณ 
ท่ีจา่ย (ถ้ามี)

ให้ผู้ขาย

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ไป ญ 
หน้า 7

ไฟล์โอนเงินSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ Pay-in Slip

ใบสําคญัจา่ย

34
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หน้า: 7 จาก 7   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-07 การจ่ายชําระเงิน 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

จาก ญ 
หน้า 3,639. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีตรวจสอบความ

ถกูต้อง

กรณีถูกต้อง
40. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้า

แฟ้มเรียงตามเลขท่ีใบสําคญัจ่าย

กรณีไม่ถูกต้อง
41. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีบนัทกึ/แก้ไขรายการ

ปรับปรุงในระบบ AX

42. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชีเพื่อตรวจสอบรายการปรับปรุง

43. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบความถกูต้อง
ของรายการปรับปรุง

กรณีถูกต้อง
44. หวัหน้างานบญัชีลงนามในใบสําคญั

ทัว่ไปและสง่เอกสารให้เจ้าหน้าที่งาน
บญัชี

45. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มเรียงตามเลขท่ีใบสําคญัจ่าย

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ถกูต้อง? ไมถ่กูต้องถกูต้อง

AX
บนัทกึ/แก้ไขรายการ

ปรับปรุง
จดัเก็บ

เอกสารเข้าแฟม้

ไฟล์โอนเงินSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ Pay-in Slip
สําเนาหน้าเช็ค ใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคญัจา่ย

ไฟล์โอนเงินSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ Pay-in Slip
สําเนาหน้าเช็ค ใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคญัจา่ย

เลขท่ี

ใบสําคญัทัว่ไป

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชี

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?
ไมถ่กูต้อง

ก

ก

ถกูต้อง

ลงนามและสง่เอกสาร
ให้เจ้าหน้าท่ี
งานบญัชี

ไฟล์โอนเงินSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ Pay-in Slip
สําเนาหน้าเช็ค ใบเสร็จรับเงิน
ใบสําคญัจา่ย ใบสําคญัทัว่ไป

ไฟล์โอนเงินSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ Pay-in Slip
สําเนาหน้าเช็ค ใบเสร็จรับเงิน
ใบสําคญัจา่ย ใบสําคญัทัว่ไป

จดัเก็บ
เอกสารเข้าแฟม้

IC

IC

ไฟล์โอนเงินSupporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบสําคญัตัง้หนี ้ Pay-in Slip
สําเนาหน้าเช็ค ใบเสร็จรับเงิน
ใบสําคญัจา่ย ใบสําคญัทัว่ไป

จบ เลขท่ี
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กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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