คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสาหรับผู้ปฏิบัติงาน

สานักอานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง

คานา
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสาหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้ าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของ สพพ. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเบิ กจ่ายเงินของ สพพ. โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานที่กระชับ ชัดเจน รวดเร็ว คล่องตัว
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์ต่อสานักงาน และสอดคล้อง
กับ หลั ก การควบคุม ภายใน ของ สพพ. สามารถปฏิ บั ติ งานได้อย่ างถูก ต้อ งตามระเบี ยบที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึ ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สานักอานวยการ ฝ่ ายการเงินและบัญ ชี ได้จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พร้อมรวบรวม
คู่ มื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของ สพพ. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามแนวทางเดี ย วกั น และ
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

สานักอานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง

สารบัญ
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) สานักอานวยการ (สอก.) ฝ่ายการเงินและบัญชี
1) การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
2) การเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ
2.1 การเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (จ่ายผ่านเช็ค)
2.2 การเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online)
3) การจ่ายเงินยืมทดรอง
เอกสารอ้างอิง
- แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านรับ-จ่ายทางการเงิน พ.ศ. 2561
- คู่มอื ปฏิบตั ิงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online) ของ สพพ. (เมษายน 2562)
- คู่มอื การใช้บัตรเครดิตองค์กรของ สพพ. (มีนาคม 2563)
- แนวปฏิบตั ิรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว 33 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562

แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
รับ-จ่ายทางการเงิน
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ) พ.ศ. 2561

คู่มือ KTB Corporate Online

คู่มือบัตรเครดิตองค์กร

หน้า
1
2
4
6
8

แนวปฏิบัติรบั จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว33 ลว. 21 มิ.ย. 62

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Flow) : สานักอานวยการ (สอก.) ฝ่ายการเงินและบัญชี

1. การเบิกจ่ายเงิน
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการ

2. การเบิกจ่าย
ค่าบริหารจัดการ

เช็คสั่งจ่าย
เช็คสั่งจ่าย

โอนเงิน
ต่างประเทศ

ระบบ KTB Corporate
Online

3. การจ่ายเงิน
ยืมทดรอง

ระบบ KTB
Corporate Online

บัตรเครดิต
องค์กร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : 1. การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
สบค. 1 และ/หรือ สบค. 2

สอก. ฝ่ายการเงินและบัญชี

สบท.

จัดทาบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่าย เสนอ ผอ. สพพ.
เอกสารทีผ่ ่านการอนุมตั ิจาก
ผอ. สพพ. (ฉบับจริง) ไปที่ สอก.
ฝ่ายการเงินและบัญชี
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย

- บันทึกบัญชี
- สมุห์บัญชีตรวจสอบ
- ดาเนินการจ่ายเงินตามรอบจ่าย

ใบยืนยันยอดการเบิกจ่าย
(โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน)

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย
(ฉบับจริง) ให้ สบค. 1/ สบค. 2
พร้อมแจ้งยอดการเบิกจ่ายไปยัง
สบค. 1/ สบค. 2/ สบท.
เพื่อยืนยันยอดการเบิกจ่าย
- เอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริง
- ใบยืนยันยอดการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายเงินจากบัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
ภายใต้ชื่อบัญชี “สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน-เงินให้กู้/เงินช่วยเหลือให้เปล่า”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-1-06111-1
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 068-6-00178-8 (เป็นบัญชีคู่โอนของบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-1-06111-1)
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การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
สานักบริหารโครงการ 1 และ 2 (สบค. 1 และ 2)
(1) ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมเอกสารขอเบิกจ่าย ที่ได้รับจากประเทศเพื่ อนบ้าน หรือบริษัทที่ปรึกษา
หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ของโครงการต่างๆ ประกอบด้วย ใบคาขอเบิกจ่ายเงินงวดแต่ละงวด หลักฐานการตรวจรับงาน
เอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ย วข้อง เช่น ใบแจ้ งหนี้ ใบส่ งมอบงาน (ถ้ามี) เอกสารการตรวจสอบจากที่ ปรึกษา สพพ. (ถ้ามี )
และรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย
(2) จัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย
(3) รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานที่ ผ่ านการอนุ มั ติ ให้ เบิ ก จ่ ายจากผู้ อ านวยการ สพพ. และแจ้งให้ ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการ ดังนี้
- จัดส่ งสาเนาเอกสารให้ ส านั กบริห ารเงินทุ น (สบท.) ไม่น้อยกว่า 8 วัน ทาการ (กรณี ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบั น
การเงิน) และไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ (กรณีใช้เงินสะสม สพพ.) ก่อนวันเบิกจ่ายตามรอบจ่าย (สาเนา)
- จั ด ส่ ง เอกสารฉบั บ จริ ง ให้ ส านั ก อ านวยการ (สอก.) ฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 วั น ท าการ
ก่อนวันเบิกจ่ายตามรอบจ่าย (ฉบับจริง)
สานักอานวยการ (สอก.) ฝ่ายการเงินและบัญชี
(1) จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เสนอผู้อานวยการ สพพ. ภายใน 5 วันทาการนับจากได้รับ เอกสารหลักฐาน
ที่ผ่านการอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้อานวยการ สพพ. ที่ได้รับจาก สบค. 1 และ/หรือ สบค. 2
(2) เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ส่ ง เอกสารการเบิ ก จ่ ายที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากผู้ อ านวยการ สพพ. ให้ เจ้ าหน้ าที่ บั ญ ชี
บั นทึ กบั ญชี และจั ดส่ งให้ ฝ่ ายบั ญชีเพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องของการลงบั ญชี ในใบส าคัญรับและจ่ายก่อ นดาเนิ น การ
จ่ ายเงิน ตามรอบการเบิ ก จ่ า ย คื อ รอบวั น ที่ 10 และวั น ที่ 25 ของทุ ก เดื อ น (กรณี ต รงวั น หยุ ด ราชการให้ จ่ า ยในวั น
ทาการถัดไป)
(3) รวบรวมเอกสารหลั กฐานที่เบิ กจ่ายเงิน ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ ว พร้อมสรุปใบแจ้งยอดการเบิกจ่ายแจ้งให้
สบค. 1 หรือ สบค. 2 และ สบท. สาหรับยืนยันยอดการเบิกจ่ายอีกครั้ง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Flow) : 2.1 การเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (จ่ายผ่านเช็ค)
ฝ่ายการเงินและบัญชีรับบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้อานวยการสานัก
อานวยการแล้วจากฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่

ถูกต้อง

1. ฝ่ายการเงินฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ ยอดเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบตรวจรับพัสดุ

ฝ่ายการเงินฯ เสนอเรื่องขออนุมัติ
เบิกจ่ายแก่ผู้อานวยการ สอก.

ไม่ถูกต้อง

ฝ่ายการเงินฯ เสนอผู้อานวยการ สพพ.
เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายและลงนามในเช็คสั่งจ่าย

ฝ่ายการเงินฯ เสนอผู้มีอานาจลงนาม
ในเช็คสั่งจ่าย ตามเงื่อนไข 2 ใน 3
ผู้มีอานาจลงนาม

1. ฝ่ายการเงินฯ ส่งเอกสารไปยังสมุห์บัญชี เพื่อลงบัญชี
2. ปริ้นหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
(ระบบ My Account)

ปั้ม PAID ลงในใบเสร็จรับเงิน,
สาเนาเช็ค,ใบลงบัญชี

ตรวจสอบเอกสารการรับเช็ค
(ใบเสร็จรับเงิน, สาเนาบัตรประชาชน
หนังสือมอบอานาจ (ถ้า) ผู้มารับเช็ค)

โทรแจ้งบริษัทมารับเช็คตามรอบจ่ายของ สพพ.
(ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน)

จัดเก็บเอกสารโดยส่งเอกสาร
ที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ให้ฝ่ายบัญชีเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้ม

จ่ายผ่านเช็ค จากบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง เลขที่ 068-6-00324-1
เป็นบัญชีคู่โอนของบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-1-01601-9 ภายใต้ชื่อบัญชี
“สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน-บริหารจัดการ”
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การเบิกจ่ายทั่วไป (รอบวันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุกเดือน) (กรณีตรงวันหยุดราชการให้จ่ายในวันทาการถัดไป)
สานักอานวยการ (สอก.) ฝ่ายการเงินและบัญชี
1. เจ้าหน้าที่ สอก. ฝ่ายการเงินและบัญชี (การเงิน) รับเอกสารเบิกจ่าย (บันทึกขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ใบวางบิลที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อานวยการสานักอานวยการ และ ฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ แล้ว
2. เจ้ าหน้ าที่ การเงิน และบั ญ ชี (การเงิน ) จัดทาเช็คสั่ งจ่าย ภายใน 3 วัน ทาการ และบั นทึ กรายการจ่าย
ลงในทะเบียนคุมเช็ค พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอเอกสารพร้อมเช็คสั่งจ่ายให้ผู้มีอานาจลงนามในเอกสาร
3. เสนอผู้อานาจลงนามสั่งจ่ายเงินเพื่อลงนามในเช็คสั่งจ่าย ตามเงินไขการสั่งจ่ายเงิน
4. ฝ่ ายการเงิน ฯ ส่ งเอกสารพร้อมเช็คที่มีการลงนามครบถ้วน ให้ ฝ่ายบัญ ชีเพื่อบันทึกบัญ ชีใบส าคัญ จ่าย
ก่อนดาเนินการจ่ายให้ผู้ประกอบการ
5. เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อดาเนินการจ่า ยเงินตามรอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย (1) เช็ค
(2) ใบสาคัญจ่าย (3) สาเนาเช็ค (4) หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และ (5) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
6. แจ้ ง ผู้ ป ระกอบการมารั บ เช็ ค ตามรอบการเบิ ก จ่ าย โดยมี เอกสารประกอบการมาเช็ค จาก สพพ. คื อ
(1) ใบเสร็จรับเงิน (2) สาเนาบัตรประชาชนผู้มารับเช็ค (3) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) โดยเจ้าหน้าที่การเงิน จะต้อง
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประทับตรา PAID ลงนามในลงเอกสาร และส่งคืน ฝ่ายบัญชีเพื่อเป็นหลักฐาน
การจ่ายเงินประกอบการบันทึกบัญชี
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Flow) : 2.2 การเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online)
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เป็นผู้จัดทาบันทึกขออนุมัติ
การเบิกจ่ายพร้อมแนบเอกสาร
เพื่อขออนุมัติต่อ ผอ. สพพ.

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ผู้อานวยการ สพพ.
(Company Authorizer 03)
ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติในระบบฯ

ฝ่ายการเงินบันทึกรายการจ่ายเข้าโปรแกรม
KTB Universal Data Entry โดยกาหนด
วันจ่ายเงินตามรอบจ่าย
หรือ ตามทีไ่ ด้รับแจ้งจากผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ตรวจสอบยอดเงินในบันทึก
ขออนุมัติเบิกจ่าย
จากผู้ที่รับผิดชอบ

รองผู้อานวยการ สพพ.
(Company Authorizer 01 หรือ 02)
ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติในระบบฯ

ผอ. สอก (Company Checker)
ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติในระบบฯ

นาข้อมูลจากระบบ KTB Universal
Data Entry เข้าโปรแกรม KTB
Corporate Online และพิมพ์
รายงานการโอนเงินจากระบบฯ

แนบใบรายงานผลฯ กับบันทึกอนุมัติ
เพื่อเสนอ ผอ. สอก. อนุมตั ิในระบบ
KTB Corporate Online

อนุมัติในระบบไม่ถกู ต้อง/ทารายการผิด

ฝ่ายการเงินฯ ตรวจสอบความครบถ้วน
ของการอนุมัติและส่งเอกสารไปยัง
ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีและออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ฝ่ายการเงินฯ ประสานผู้ประกอบการ หรือ ผูร้ ับเงิน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินจัดส่งให้ สพพ. และประสาน
การจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้ผู้ประกอบการ (ถ้ามี)

ฝ่ายการเงินฯ รวบรวมเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายพร้อมประทับ PAID ลงนาม
ในเอกสาร และจัดส่งฝ่ายบัญชีเพือ่ จัดเก็บ
เข้าแฟ้ม

จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
เลขที่ 068-1-01601-9 ภายใต้ชื่อบัญชี “สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน-บริหารจัดการ”
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
1. เจ้าหน้าที่การเงินรับบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเอกสารต้องที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อานวยการ
สานักแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมนาเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงิน จานวนเงิน และวันที่รับเงิน
2. ผู้อานวยการ สอก. ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานจากระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติในระบบ
และนาเสนอต่อรองผู้อานวยการ สพพ.
3. รองผู้อานวยการ สพพ. ผู้อนุมัติลาดับที่ 1 หรือ 2 ( Company Authorizer 01 หรือ 02) ตรวจสอบความถูกต้อง
และนาเสนอต่อผู้อานวยการ สพพ.
4. ผู้ อ านวยการ สพพ. ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ล าดับ ที่ 3 (Company Authorizer 03) ตรวจสอบและพิ จ ารณาอนุ มั ติ
รายการเบิกจ่ายในระบบฯ และเงินจะเข้าบัญชีผู้เกี่ยวข้องตามวันที่ระบุ
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสาร และจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีบันทึกบัญชี
6. ฝ่ายบัญ ชีต รวจสอบเอกสารความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และบันทึกรายการจ่ายเงิน รวมทั้งออกหนังสื อ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ในกรณีที่การจ่ายนั้น เป็นการจ่ายสินค้า ค่าบริการและค่าเช่าที่มีจานวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
มากกว่า 500 บาทขึ้นไป) และส่งเอกสารกลับไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อ Print หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อไป
7. เจ้าหน้าที่การเงินประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้รับเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินจัดส่งให้ สพพ. และประสาน
การจัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับเงิน (ถ้ามี)
8. ฝ่ายการเงิน รวบรวมเอกสารหลั กฐานการเบิกจ่ายพร้อมประทับ PAID ลงนามในเอกสาร และจัดส่ งฝ่ ายบัญ ชี
เพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้ม
9. การเบิ กจ่ ายเงิน ผ่ านระบบ KTB Corporate Online ของ สพพ. ใช้เพื่อการโอนเงินให้ กับ บุ คลการของ สพพ.
รวมถึงบุคคลภายนอก ในกรณี ดังต่อไปนี้
9.1 เงินเดือนและค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ค่าวิทยากร
ค่าจ้างที่ปรึกษา สพพ. การจ่ายเงินยืมทดรอง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น
9.2 ซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของหรือเช่าทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้บริการต่างๆ ของ สพพ. ที่มีวงเงินต่ากว่า 5,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโดยละเอียดเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online) ของ สพพ. (เมษายน 2562)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : 3. การจ่ายเงินยืมทดรอง
ผู้ยืมเงินทดรอง
ผู้รับผิดชอบทาบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรอง
เสนอผู้อานวยการ สพพ. พิจารณา พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) สัญญาเงินยืมพร้อมสาเนา โดยระบุการขอรับเงิน
ได้ 3 รูปแบบ คือ เช็คสั่งจ่าย/โอนเงิน/บัตรเครดิตองค์กร
(2) ประมาณการค่าใช้จ่าย
(3) แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน (กรณีใช้บัตรเครดิตองค์กร)
(4) แบบฟอร์มแจ้งประกันอุบัติเหตุ (กรณีใช้บัตรเครดิตองค์กร)
(5) เอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบเสนอบันทึกพร้อมเอกสารประกอบ
การยืมเงินต่อผู้อานวยการ สพพ. พิจารณาอนุมัติ

1. ผู้ยืมจะต้องส่งคืนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชี สพพ.
ภายใน 7 วันทาการหลังเสร็จสิ้นภารกิจและต้องจัดทา
เอกสารหลักฐานสรุปค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จและครบถ้วน
เสนอ ผอ. สพพ.อนุมตั ิภายใน 15 วัน
2. การคืนเงินยืมส่วนทีเ่ หลือต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของ
วงเงินยืมทดรอง
3. หากไม่สามารถดาเนินการได้ตาม 1. และ 2. ผู้ยืม
จะต้องชี้แจงเหตุผลต่อ ผอ. สพพ. ด้วย

สอก. ฝ่ายการเงินและบัญชี

ไม่ถูกต้อง

ฝ่ายการเงินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ
การยืมเงินและทารายการเตรียมจ่ายเงินยืม
ตามรูปแบบคาขอรับเงินตามที่ระบุในสัญญาเงินยืม

ถูกต้อง

ฝ่ายการเงินฯ รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่าย
พร้อมประทับ PAID ลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน โดย
1. สัญญาเงินยืมฉบับจริง จัดเก็บในทะเบียบคุมเงินยืม
2. จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินยืมฉบับจริง
และสาเนาสัญญาเงินยืมให้ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี
และจัดเก็บเข้าแฟ้ม

ฝ่ายการเงิน จ่ายเงินยืมทดรอง
กรณีจ่ายเช็ค และโอนเงิน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการยืมเงิน
2. เสนอผู้อานาจลงนามสั่งจ่ายเงิน ลงนามในเช็ค/
อนุมัติจ่ายในระบบ KTB และในสัญญาเงินยืม
(ต้องระบุวันที่ลงนามด้วยทุกครั้ง)
3. จ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินทดรอง (ต้องลงนามรับเงินและจ่ายเงิน
พร้อมระบุวันที่รับเงินด้วยทุกครั้ง)
กรณีจ่ายบัตรเครดิตองค์กร
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการยืมเงิน
2. เสนอผู้อานาจลงนามในแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน
(1 ใน 3 ผอ. สพพ. และหรือ รองฯ ผอ. สพพ.)
(ฝ่ายการเงินและบัญชีต้องแจ้งธนาคารก่อนการ
ทาธุกรรมทางการเงินอย่างน้อย 1 วัน)
3. ฝ่ายการเงินและผู้ยืมเงินทดรองต้องลงนามโดยระบุ
วันที่รับเงินและจ่ายเงิน ณ วันที่ธนาคารอนุมัติวงเงิน
(กรณีจ่ายเงินมากกว่า 1 รูปแบบให้ระบุวันที่รับเงินและ
จ่ายเงินในวันที่ได้รับเงินลาดับแรก)
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การยืมเงินทดรอง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สาหรับการยืมเงินทดรอง
1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพพ. ที่มีความประสงค์ยืมเงินทดรอง จะต้องยื่นเอกสารให้ฝ่ายการเงินและบัญชี ดังนี้
1.1 บันทึกขออนุมัติให้ไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อเสนอต่อ ผู้อานวยการ สพพ.
1.2 หนังสือเชิญประชุม/กาหนดการ/อื่นๆ (ถ้ามี)
1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ดาเนินการ ต้องใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด (โดยกาหนดให้มีการคืนเงินยืม
คงเหลือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินยืม)
1.4 สัญญาการยืมเงิน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ ทั้งนี้ สัญญาเงินยืมจะสามารถระบุ การขอรับเงินได้ 3 รูปแบบ คือ
1.4.1 เช็คสั่งจ่าย
1.4.2 โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online
1.4.3 บัตรเครดิตองค์กร ด้วยบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE โดยจะต้องจัดทา
1.4.3.1 ระบุ การใช้บั ตรเครดิตองค์กรตามแบบฟอร์ม สั ญ ญาการยืมเงิน ที่ กาหนด โดยจะต้องระบุ
วงเงินบัตรเครดิตที่จะใช้และระยะเวลาการใช้บัตรเครดิต
1.4.3.2 แบบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ตามแบบฟอร์มของบริษัท บัตรกรุงไทยฯ
1.4.3.3 แบบฟอร์มแจ้งประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามแบบฟอร์มของบริษัท บัตรกรุงไทยฯ
ให้ ฝ่ ายการเงิน และบั ญ ชีตรวจสอบเอกสารดังกล่ าว ให้ มีค วามถูกต้อ งครบถ้ว น หากไม่ ถูกต้อง ต้องแจ้ง
ผู้ยื่นเอกสารแก้ไข ก่อนดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.5 บั น ทึ ก ค าขอยื ม เงิน ทดรองที่ เสนอต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก ของแต่ ล ะส านั ก โดยต้ องระบุ ก ารสั่ งจ่ ายเงิ น
ตามที่ ร ะบุ ก ารขอรั บ เงิน ในข้ อ 1.4 เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ ผู้ อ านวยการ สพพ. เพื่ อ โปรดอนุ มั ติ ให้ ผู้ มี อานาจลงนาม
ในสัญญาการยืมเงิน พร้อมการสั่งจ่ายเงิน
1.6 หลังจากที่ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติแล้ว เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งมายังฝ่ายการเงินและบัญชี โดยฝ่ายการเงิน
และบัญชี จะต้องติดตามลายเซ็นจากผู้มีอานาจ ลงนามในเช็คสั่งจ่าย (ถ้ามี) รวมถึงฝ่ายการเงินและบัญชีจะต้องเสนอ
ให้ผู้อานวยการ สอก. ลงนามอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน
กรณีที่ผู้อานวยการ สอก. ไม่อยู่หรือ สอก. เป็นผู้ยืมเงินทดรองเอง ให้ผู้อานวยการสานักอื่ น ลงนามอนุมัติ
ในสัญญาการยืมเงินแทน
1.7 ฝ่ายการเงินและบัญชี ทาหนังสือแจ้งบริษัท บัตรกรุงไทยฯ พร้อมแนบแบบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว แบบฟอร์ม
แจ้งประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เสนอผู้อานวยการ สพพ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
1.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่งโทรสารหรือ e-mail ไปยังบริษัท บัตรกรุงไทยฯ (หนังสือแจ้งบริษัท บัตร กรุงไทยฯ
พร้อมแบบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว) เอกสารตัวจริงส่งบริษัท บัตรกรุงไทยฯ ภายใน 2 วัน
1.9 ฝ่ายการเงินและบัญชี ทาหนังสือขออนุมัติสัญญาการยืมเงินเสนอผู้อานวยการ สพพ. หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
ลงนามอนุมัติแ ล้วออกเลขที่ในสัญ ญาการยืมเงิน สาเนาเอกสารการยืมเงินพร้อมสัญ ญาการยืมเงินให้ กับผู้ถือบัตรเพื่อ
แนบกับ เอกสารการช าระหนี้ บั ต รเครดิ ต และส่ งสั ญ ญาการยืมเงิน ฉบับ จริงพร้อมเอกสารประกอบการยืม เงิน ให้ กั บ
ฝ่ายบัญชี เพื่อบันทึกบัญชี
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1.10 เมื่ อ บริ ษั ท บั ต รกรุ งไทยฯ สามารถเปิ ด วงเงิน ให้ ภ ายในวัน ท าการถั ด ไป บริษั ท บั ต รกรุงไทยฯ จะโทร
แจ้งผู้ประสานงานและผู้ถือบัตร เพื่อรับทราบการเปิดวงเงิน
1.11 กรณีวงเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเปิด หรือระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตไม่เพียงพอ ผู้ถือบัตร สามารถขอเพิ่มวงเงิน
และระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตได้ โดยแจ้งไปยังผู้ประสานงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ประสานงาน
จะดาเนินการแจ้งไปยังบริษัท บัตรกรุงไทยฯ ทันที (โทรแจ้งและแก้ไขสาเนาใบขอเพิ่ม วงเงินชั่วคราวเซ็นชื่อกากับ)
- กรณีการขอแก้ไขขยายเวลา ผู้ประสานงานลงนามกากับ
- กรณี การขอแก้ไขจ านวนเงิน ต้องเสนอผู้ อานวยการ สพพ. ลงนามกากับ ดาเนิ นการส่ ง โทรสาร (แฟกซ์ )
หรือ e-mail ให้บริษัท บัตรกรุงไทยฯ รับทราบดาเนินการให้และจะนาเอกสารตัวจริงมาแก้ไขภายหลัง
1.12 ฝ่ ายการเงิน และบั ญ ชี ผู้ ป ระสานงานจะต้องตรวจสอบว่าจานวนเงินที่ขอเพิ่มนั้ นจะต้องไม่ เกินวงเงิน ที่
กาหนดไว้ในโครงการนั้นๆ และระยะเวลาที่ขอขยายต้องก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ขอเปิดไว้เดิม มิฉะนั้นจะต้องทาการ
เปิดวงเงินใหม่
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1
(2) ฝ่ า ยการเงิน เตรี ย มเอกสารประกอบการจ่ า ยเงิน ตามที่ ผู้ ข อเบิ ก จ่ ายเงิน ยื ม โดยการออกเช็ ค สั่ งจ่ ายหรื อ
โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ผ่ านระบบ KTB Corporate Online ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ยื ม เงิน ทดรอง รวมถึ ง ท าหนั งสื อ แจ้ ง บริ ษั ท
บัตรกรุงไทยฯ พร้อมแนบแบบขอเพิ่ม วงเงิน ชั่วคราว กรณีมีการนาบัตรเครดิตองค์กรไปใช้ เสนอผู้อานวยการ สพพ.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
โดยฝ่ายการเงินจะต้องไม่จ่ายเงินให้ผู้ยืมก่อนวันเดินทาง/ก่อนวันปฏิบัติงาน 7 วัน หากผู้ยืมเงินมีความจาเป็น
ต้องจ่ ายเงิน เพื่ อส ารองค่าใช้จ่ าย เช่น เงิน มัดจาต่างๆ หรือต้องการจองตั๋วเครื่องบินก่อน หรือเหตุอื่นที่จาเป็นให้ผู้ ยืม
ชี้แจงเหตุผลในบันทึกขออนุมัติผู้อานวยการ สพพ. โดยสามารถแบ่งการยืมเงินทดรองมากกว่าหนึ่งสัญญาการยืมเงินได้
(3) ฝ่ ายบั ญ ชี ดาเนิ น การตรวจสอบรายการเอกสารที่ได้รับ จากข้อ 1.9 บั นทึ กรายการทางบัญ ชี เพื่ อตั้ งผู้ ยืม
เป็นลูกหนี้เงินยืม สพพ. และจัดทาฐานข้อมูลทางการเงินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
(4) สมุห์บัญชีตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
(5) ผู้อานวยการ สอก. อนุมัติรายการบันทึกบัญชี ต่อจากข้อ (4)
(6) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเบิกเงินทดรอง (AD)
(7) จะต้องดาเนินการตามข้อ (1) ถึง (6) ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทาการ นับแต่วันได้รับเอกสารจากฝ่ายการเงิน
หมายเหตุ ขั้นตอนการยืมเงินทดรองโดยละเอียดเป็นไปตามคู่มือการใช้บัตรเครดิตองค์กรของ สพพ. (มีนาคม 2563)

10 | หน้า

