สรุปแนวปฏิบตั ิทดี่ ีในการดําเนินงานด้ านการเงินและพัสดุ จําแนกได้ ดงั นี้
1. แนวปฏิบตั ดิ ้ านการยืมเงินทดรองจ่ าย
เริ่ มต้น

1. ผูข้ อเบิกจัดทําเอกสารยืน่ ต่องานการเงินไม่นอ้ ยกว่า
7 วันทําการ

2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
และตรวจสอบหนี้คา้ งชําระ

เอกสารอื่น (ถ้ามี)
สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ
บันทึกขออนุมตั ิหลักการ
และงบประมาณ

ไม่ถูกต้อง

ผูข้ อเบิก

ทะเบียนคุมลูกหนี้

3. งานการเงินบันทึกลูกหนี้และ
ผูกพันงบประมาณ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง/หนี้ คา้ ง
ชําระ
ถูกต้อง

ทะเบียนคุมงบประมาณ

ใบถอนเงินฝาก
ใบฝากเงิน
ใบแจ้งการโอนเงิน

4. งานการเงินทําเอกสารการเบิกเงิน

5. ผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิและลงนามเอกสาร

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ อเบิกด้วย
วิธีการโอนเงิน

6. งานการเงินเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจะโอนเงิน
ให้ผขู ้ อเบิก
7. งานการเงินคืนเอกสารให้ผขู ้ อเบิก
เอกสารอีกส่ วนส่ งงานบัญชี

ต้นฉบับบันทึกที่อนุมตั ิ
สําเนาสัญญายืมเงิน
ใบแจ้งการโอนเงิน

ผูข้ อเบิกดําเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

เอกสารคืน
ผูข้ อเบิก

สําเนาใบถอนเงิน
สําเนาใบฝากเงิน
ต้นฉบับสัญญายืมเงิน
สําเนาบันทึกที่ได้รับ
อนุมตั ิ

งานบัญชี
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2. แนวปฏิบตั กิ ารชดใช้ เงินทดรองจ่ าย
เมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ใบนําส่งเงินสด (ถ้ามี)
เอกสารใบสําคัญจ่าย
ต้นฉบับบันทึกที่อนุมตั ิ
สําเนาสัญญายืมเงิน

1. ผูข้ อเบิกจัดทําเอกสารชดใช้เงินทดรองจ่าย

บันทึกสรุ ปผลการ
ดําเนินการและการใช้เงิน

2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร

ผูข้ อเบิก

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

3. งานการเงินจะล้างลูกหนี้/ลดยอด
งบประมาณ และออกใบเสร็ จ
รับเงินให้ผขู ้ อเบิก กรณี มีเงิน
เหลือจ่าย

กรณี มีเงินเหลือ
(ล้างลูกหนี้)ทะเบียนคุม
ลูกหนี้

ทะเบียนคุมลูกหนี้
ทะเบียนคุมงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน

4. งานการเงินฝากเงินเหลือจ่ายเข้าบัญชีคณะ

นําเงินคงเหลือ
ฝากเข้าบัญชีคณะฯ

5. งานการเงินเสนอเอกสารให้ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาลงนาม
6. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร
7. งานการเงินเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว
จะส่ งเอกสารให้งานบัญชี

เสนอเอกสารขั้นตอน
ที่ 8 ให้ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาอนุมตั ิ

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา

เอกสารขั้นตอนที่ 8
ที่ได้รับอนุมตั ิ

งานบัญชี

จบขั้นตอนการจ่ายเงิน

ผูข้ อเบิก
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3. แนวปฏิบตั กิ ารขออนุมัตกิ ารสํ ารองจ่ าย
เริ่ มต้น

1. ผูข้ อเบิกจัดทําบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
และงบประมาณ

2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง

บันทึกขออนุมตั ิ
หลักการและงบประมาณ

ผูข้ อเบิก

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

3. งานการเงินผูกพันงบประมาณและ
เสนอผูบ้ ริ หาร
4. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ทะเบียนคุมงบประมาณ

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ

5. งานการเงินเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจะ
คืนเอกสารให้ผขู ้ อเบิก

เอกสารขั้นตอนที่ 1
ที่ได้รับอนุมตั ิ

คืนผูข้ อเบิก
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4. แนวปฏิบตั กิ ารขออนุมัติเบิกเงินสํ ารองจ่ าย
เมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ

1. ผูข้ อเบิกจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมตั ิ
เบิกเงินสํารองจ่าย

2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
3. งานการเงินจะลดยอดในทะเบียนคุม
งบประมาณ (ถ้าใช้เงินน้อยกว่างบประมาณ)

ใบสําคัญจ่าย
เอกสารต้นฉบับที่ได้รับ
อนุมตั ิการสํารองจ่าย
บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน
สํารองจ่ายและรายงานการใช้
เงินงบประมาณ

ผูข้ อเบิก

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ลดยอด
ทะเบียนคุมงบประมาณ

ใช้จ่ายจริ งน้อยกว่างบประมาณ

4. งานการเงินจัดทําเอกสารการจ่ายเงิน

5. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เอกสารการเบิกจ่าย

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ อเบิกด้วย
วิธีการโอนเงิน

6. งานการเงินเบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ อเบิก
7. งานการเงินแจ้งการโอนเงินให้
ผูข้ อเบิกทราบ

ผูข้ อเบิก

ใบแจ้งการโอนเงิน

จบขั้นตอนการจ่ายเงิน
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5. แนวปฏิบตั กิ ารจัดซื้อ/จัดจ้ าง ตามวิธีการดําเนินงานปกติ
เริ่ มต้น

1. ผูข้ อเบิกจัดทําเอกสารตั้งเรื่ องจัดซื้อ/
จัดจ้าง (พ.01-1) พร้อมใบเสนอราคา
2. งานพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง

ใบเสนอราคา
เอกสารตั้งเรื่ อง
พ.01-1

ผูข้ อเบิก

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ใบสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้าง
คําสัง่ แต่งตั้งกรรมการ
ตรวจรับ

3. งานพัสดุจดั ทําเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วเสนอเอกสารให้งานการเงิน
4. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้อง
จะผูกพันงบประมาณเสนอผูบ้ ริ หาร

งานพัสดุ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ทะเบียนคุมงบประมาณ

5. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

งานพัสดุ

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ

6. งานพัสดุนดั ร้านค้ามารับใบสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้าง
และให้ร้านค้าเตรี ยมส่ งของ

นัดร้านค้ามารับใบสัง่ ซื้อ/จ้าง และเตรี ยมส่งของ
เอกสารตรวจรับ
และนัดกรรมการ

7. งานพัสดุจดั ทําเอกสารตรวจรับและนัดกรรมการตรวจรับ
8. กรรมการตรวจรับของ/งานจ้าง

ตรวจรับของ/งานจ้าง

9. งานพัสดุรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่ งงานการเงิน
10. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง

รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งงานการเงิน

งานพัสดุ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

11. งานการเงินจัดทําเอกสารเบิกจ่ายและ
ออกใบรับรองการหักภาษีให้ร้านค้า
12. ผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิลงนามในเอกสาร
13.งานการเงินนัดร้านค้ามารับเช็คพร้อม
ทําเช็คสัง่ จ่ายเตรี ยมไว้ให้ร้านค้า

เอกสารการเบิกจ่าย
ใบรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย
งานพัสดุ

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
ทําเช็ค และนัด
ร้านค้ามารับเช็ค

จบขั้นตอนการจ่ายเงิน
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6. แนวปฏิบตั กิ ารจัดซื้อ/จัดจ้ าง กรณีดําเนินการไปก่ อนโดยมีเหตุจําเป็ นเร่ งด่ วน
เริ่ มต้น

1. ผูข้ อเบิกจัดทําใบ พ.01-1 ระบุเหตุผล
ที่ดาํ เนินการไปก่อน พร้อมแนบใบเสร็ จรับเงิน
ส่ งงานพัสดุ
2. งานพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงิน

ใบ พ.01-1
ระบุเหตุผลความจําเป็ น

ไม่ถูกต้อง

ผูข้ อเบิก

ถูกต้อง

3. งานพัสดุจดั ทํารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ส่ งให้
งานการเงิน
4. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ถ้าถูกต้องจะผูกพันงบประมาณ เสนอผูบ้ ริ หาร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

รายงานขอซื้อ/จ้าง

งานพัสดุ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง
ทะเบียนคุมงบประมาณ

5. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

งานพัสดุ

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

6. งานพัสดุจดั ทําเอกสารการตรวจรับ
ให้ผขู ้ อเบิกเซ็นตรวจรับ ส่ งงานการเงิน
7. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง

เอกสารการตรวจรับ

งานพัสดุ

ไม่ถูกต้อง

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

งานพัสดุ

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ

10. งานการเงินเบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ อเบิก
11. งานการเงินแจ้งการโอนเงินให้ผขู ้ อเบิกทราบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

8. งานการเงินจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้
ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิการเบิกจ่าย
9. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

พิจารณา

เบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ อเบิก

ผูข้ อเบิก

จบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

ใบแจ้งการจ่ายเงิน
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7. แนวปฏิบตั กิ ารจัดซื้อ/จัดจ้ าง กรณียืมเงินทดรองจ่ ายตามเหตุผลความจําเป็ น
7.1 ขั้นตอนการขออนุมัติ

เริ่ มต้น

1. ผูข้ อเบิกจัดทําใบ พ.01-1 ระบุเหตุผล
ที่ตอ้ งยืมเงินและระบุจาํ นวนเงินที่จะจัดซื้อ/
จัดจ้าง ส่ งงานพัสดุ
2. งานพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้อง
ส่ งเอกสารต่องานการเงิน
3. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ถ้าถูกต้องจะผูกพันงบประมาณ เสนอผูบ้ ริ หาร

บันทึกขออนุมตั ิ
จัดซื้อ/จัดจ้าง

ผูข้ อเบิก

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

งานพัสดุ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง
ทะเบียนคุมงบประมาณ

4. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

งานพัสดุ

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ

5. งานพัสดุจะคืนเอกสารให้ผขู ้ อเบิก
7.2 ขั้นตอนการยืมเงิน
(ดูแนวปฏิบตั ดิ ้ านการยืมเงินทดรองจ่ าย)
7.3 เมื่อได้ รับอนุมัติยืมเงินทดรองจ่ าย
ผู้ขอเบิกดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ าง
ตามทีไ่ ด้ รับอนุมัติ

ผูข้ อเบิก
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7.4 ขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการ
แล้วเสร็ จ

1. เมื่อผูข้ อเบิกดําเนินการตามที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเสร็ จ
จัดทําเอกสารตั้งเรื่ อง (พ.01-1) พร้อมใบเสร็ จรับเงิน
และสําเนาบันทึกที่ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง

2. งานพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ใบเสร็จรับเงิน
ใบ พ.01-1

สําเนาบันทึกที่ได้รับ
อนุมตั ิจดั ซื้อ/จัดจ้าง

ผูข้ อเบิก

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

3. งานพัสดุจดั ทํารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ส่ งให้
งานการเงิน
4. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ถ้าใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมตั ิจะ
ลดยอดผูกพันงบประมาณ และเสนอผูบ้ ริ หาร
5. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

รายงานขอซื้อ/จ้าง

งานพัสดุ

ลดยอด
ทะเบียนคุมงบประมาณ

งานพัสดุ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
กรณี ใช้เงินน้อย
กว่าที่ได้รับ

ไม่อนุมตั ิ

ถูกต้อง

พิจารณา
อนุมตั ิ

6. งานพัสดุจดั ทําเอกสารการตรวจรับให้ผขู ้ อเบิกเซ็น
ตรวจรับ และส่ งคืนเอกสารทั้งหมดให้ผขู ้ อเบิกเพื่อ
ใช้ประกอบการชดใช้เงินทดรองจ่าย

เอกสารการตรวจรับ
เอกสารทั้งหมด

ผูข้ อเบิก
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7.5 ขั้นตอนการชดใช้ เงินทดรองจ่ าย คล้ายกับแนวปฏิบตั ิการชดใช้เงินทดรองจ่าย ต่างกันเพียงในขั้นตอน
ที่ 3 ไม่ตอ้ งปรับลดงบประมาณ (กรณี ใช้เงินน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ) เนื่องจากได้ดาํ เนินการ
ปรับลดงบประมาณแล้ว ในข้อ 4 ของขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ
เมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ใบนําส่งเงินสด (ถ้ามี)
เอกสารใบสําคัญจ่าย
ต้นฉบับบันทึกที่อนุมตั ิ
สําเนาสัญญายืมเงิน

1. ผูข้ อเบิกจัดทําเอกสารชดใช้เงิน
ทดรองจ่าย

2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร

บันทึกสรุ ปผลการ
ดําเนินการและการใช้เงิน

ผูข้ อเบิก

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
กรณี ไม่มีเงินเหลือ

3. งานการเงินจะล้างลูกหนี้ และออก
ใบเสร็ จรับเงินให้ผขู ้ อเบิก กรณี มีเงิน
เหลือจ่าย

กรณี มีเงินเหลือ

ทะเบียนคุมลูกหนี้

ทะเบียนคุมลูกหนี้
ใบเสร็จรับเงิน

4. งานการเงินฝากเงินเหลือจ่าย
เข้าบัญชีคณะ

นําเงินคงเหลือ
ฝากเข้าบัญชีคณะฯ

เสนอเอกสาร
ให้ผบู ้ ริ หารพิจารณา
อนุมตั ิ

5. งานการเงินเสนอเอกสารให้ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาลงนาม
6. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร
7. งานการเงินเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว
จะส่ งเอกสารให้งานบัญชี

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา

เอกสาร
ที่ได้รับอนุมตั ิ

งานบัญชี

จบขั้นตอนการจ่ายเงิน

ผูข้ อเบิก
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8. แนวปฏิบตั ิการจัดโครงการฝึ กอบรม
8.1 ผู้ขอเบิกประสงค์ ยืมเงินทดรองจ่ าย จะปฏิบตั ิเช่นเดียวกับแนวปฏิบตั ิการยืมเงินทดรองจ่าย เพียงแต่
ขั้นตอนการขออนุ มตั ิตอ้ งแนบเอกสารโครงการประกอบการพิจารณาด้วย (ดูข้อ 1. แนวปฏิบัติด้านการยืม
เงินทดรองจ่ าย)
ส่ วนการชดใช้เงินทดรองจ่ายก็ปฏิ บตั ิ เช่ น เดี ยวกับแนวปฏิบตั ิการชดใช้เงินทดรองจ่ าย (ดู ข้ อ 2.
แนวปฏิบัติการชดใช้ เงินทดรองจ่ าย) เพียงแต่ใช้เอกสารใบสําคัญจ่ายเหล่านี้เพิ่มเติม (ถ้ามี)
8.1.1 ใบสําคัญรับเงิน ใช้ในกรณี ดังนี้
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
2) กรณี รับรองการซื้อของจากร้านค้าที่ไม่อาจเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้
8.1.2 แบบ บก.111
1) ค่าพาหนะในการเดินทาง
2) กรณี รับรองตนเองเมื่อใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางตามที่ได้รับอนุมตั ิ
3) กรณี รับรองตนเองเมื่อใบเสร็ จรับเงินมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์
8.1.3 บันทึกขอใช้รถราชการ
8.1.4 บันทึกขออนุมตั ิการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการพร้อมหลักฐานแสดง
ระยะทางไป – กลับ
8.1.5 ใบสําคัญจ่ายทั้งโครงการ
8.1.6 ใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
8.2 ผู้ ข อเบิ กประสงค์ ข ออนุ มั ติ โครงการโดยสํ ารองจ่ ายแล้ ว ทํ าการเบิ กคื น ภายหลัง ให้ ใช้เอกสาร
เพิ่ ม เติ ม เช่ น เดี ย วกับ ข้อ 8.1 และปฏิ บ ัติ ต าม ข้ อ 3. แนวปฏิ บั ติ การขออนุ มั ติ การสํ ารองจ่ าย และข้ อ 4.
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกเงินสํ ารองจ่ าย
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9. แนวปฏิบตั ิการเดินทางไปราชการ
9.1 ผู้ เดิ น ทางประสงค์ ยื ม เงิน ทดรองจ่ าย จะปฏิ บ ัติ เช่ น เดี ยวกับ แนวปฏิ บ ัติ ก ารยืม เงิ น ทดรองจ่ าย
(ดูข้อ 1. แนวปฏิบัติด้านการยืมเงินทดรองจ่ าย)
ส่ วนการชดใช้เงิ นทดรองจ่ายก็ปฏิ บตั ิ เช่ น เดี ยวกับแนวปฏิ บตั ิการชดใช้เงินทดรองจ่าย (ดู ข้ อ 2.
แนวปฏิบัติการชดใช้ เงินทดรองจ่ าย) เพียงแต่ใช้เอกสารใบสําคัญจ่ายเหล่านี้เพิ่มเติม (ถ้ามี)
9.1.1 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
1) กรณี เดินทางคนเดียว เขียนแบบ 8708 เฉพาะส่ วนที่1
2) กรณี เดินทางเป็ นหมู่คณะ เขียนแบบ 8708 ทั้งส่ วนที่ 1 และ 2 โดยลงลายมือชื่อผูข้ อเบิก
แต่ละคน
9.1.2 แบบ บก.111
1) ค่าพาหนะในการเดินทาง
2) กรณี รับรองตนเองเมื่อใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางตามที่ได้รับอนุมตั ิ
3) กรณี รับรองตนเองเมื่อใบเสร็ จรับเงินมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์
9.1.3 บันทึกขอใช้รถราชการ
9.1.4 บันทึกขออนุมตั ิการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการพร้อมหลักฐานแสดง
ระยะทางไป – กลับ
9.1.5 ใบสําคัญจ่ายที่มีทุกฉบับ
9.1.6 ใบ Folio แสดงรายละเอียดการเข้าพักแรม
9.1.7 กากบัตรโดยสารการเดินทาง
9.2 ผู้ เดิ น ทางประสงค์ ข ออนุ มั ติ เดิ น ทางโดยสํ ารองจ่ ายแล้ ว ทํ าการเบิ กคื น ภายหลัง ให้ ใช้เอกสาร
เพิ่มเติมเช่นเดี ยวกับข้อ 9.1 และปฏิบตั ิตาม ข้ อ 3. แนวปฏิบัติการขออนุ มัติการสํ ารองจ่ าย และข้ อ 4. แนว
ปฏิบัติการขออนุมัติเบิกเงินสํ ารองจ่ าย
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10. แนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ ายเงินในการเดินทางไปราชการ/ฝึ กอบรม/ประชุ มวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ วิจัย
โดยใช้ งบประมาณจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เริ่ มต้น

1. ผูข้ อเบิกจัดทําเอกสารขออนุมตั ิยนื่ ต่องานการเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า 40 วันทําการ
2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

เอกสารอื่น (ถ้ามี)
บันทึกขออนุมตั ิหลักการ
และงบประมาณ

ผูข้ อเบิก

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

3. งานการเงินผูกพันงบประมาณในส่วนของ
คณะเภสัชศาสตร์

ทะเบียนคุมงบประมาณ

เอกสารอื่น (ถ้ามี)
บันทึกขออนุมตั ิหลักการ
บันทึกขออนุมตั ิ
ค่าใช้จ่าย

4. งานการเงินทําบันทึกขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร
ลงนาม เสนอผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลฯ
5. ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ

6. งานการเงินจัดส่ งเอกสารไปขออนุมตั ิค่าใช้จ่าย
ที่โรงพยาบาลฯ

เอกสารอื่น (ถ้ามี)
บันทึกขออนุมตั ิหลักการ
บันทึกขออนุมตั ิ
ค่าใช้จ่าย

รพ.ธรรมศาสตร์

- 13 -

10. แนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ ายเงินในการเดินทางไปราชการ/ฝึ กอบรม/ประชุ มวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ วิจัย
โดยใช้ งบประมาณจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ต่ อ)
รพ.ธรรมศาสตร์

พิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณ

7. โรงพยาบาลฯ พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ

อนุมตั ิ / ไม่ อนุมตั ิ

8. โรงพยาบาลฯ ส่ งเอกสารที่ได้รับการอนุมตั ิและ
ไม่ได้รับอนุมตั ิคืนคณะเภสัชศาสตร์
9. งานการเงินแจ้งผูข้ อเบิกทราบการอนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
โดยสําเนาเอกสารคืนให้
9.1 กรณี ไม่อนุมตั ิ ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่โรงพยาบาลแจ้ง
9.2 กรณี ได้รับการอนุมตั ิ ดําเนินการต่อในขั้นตอน
ต่อไป
10.งานการเงินจัดทําเอกสารขออนุมตั ิเบิกเงินลงนาม
โดยผูบ้ ริ หาร เสนอผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
11.ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามในเอกสาร

ส่ งเอกสารคืนคณะเภสัชศาสตร์
ได้รับอนุมตั ิ

ไม่ ได้รับอนุมตั ิ
ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่ รพ.แจ้ง

บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน

ผูข้ อเบิก

ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา
อนุมตั ิ

12.งานการเงินจัดส่ งเอกสารขออนุมตั ิเบิกเงินไปยัง
โรงพยาบาลฯ

บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน

รพ.ธรรมศาสตร์
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10. แนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ ายเงินในการเดินทางไปราชการ/ฝึ กอบรม/ประชุ มวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ วิจัย
โดยใช้ งบประมาณจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ต่ อ)

รพ.ธรรมศาสตร์

13.โรงพยาบาลฯ พิจารณาอนุมตั ิการเบิกเงิน
ไม่อนุมตั ิ

14.โรงพยาบาลฯ แจ้งผลการพิจารณา
14.1 กรณี ไม่อนุมตั ิการเบิกเงิน โรงพยาบาลจะคืน
เอกสารให้คณะเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่โรงพยาบาลแจ้ง
14.2 กรณี ได้รับการอนุมตั ิการเบิกเงิน โรงพยาบาล
จะทําเช็คสัง่ จ่ายคณะเภสัชศาสตร์ และโทรแจ้งคณะ
มารับเช็ค
15.งานการเงินจัดทําใบเสร็ จรับเงินให้กบั โรงพยาบาลฯ

พิจารณาอนุมตั ิ
เบิกเงินค่าใช้จ่าย

บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน
ที่ไม่ได้รับอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

โทรแจ้งคณะเภสัชศาสตร์

คืนคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง
ใบเสร็จรับเงิน

โรงพยาบาลฯ

16.งานการเงินรับเช็คจากโรงพยาบาลฯ

เช็คสัง่ จ่าย
คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

17.งานการเงินจะนําฝากเช็คเข้าบัญชีคณะ

นําฝากเช็คเข้า
บัญชีคณะ

18.งานการเงินแจ้งผูข้ อเบิกเพื่อให้ดาํ เนินการขออนุมตั ิ
เบิกเงิน ตามแนวทาง ข้ อ 1. แนวปฏิบตั ิด้านการยืมเงิน
ทดรองจ่ าย หรื อ 3. แนวปฏิบัติการขออนุมัติการสํ ารอง
จ่ าย (แล้ วแต่ กรณี)

แจ้งผูข้ อเบิก
ดําเนินการต่อ

ผูข้ อเบิก
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