
กระบวนการปฏบิัตงิาน 

การยืมเงินทดรองจ่าย 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หน้า: 1 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-01 การยืมเงินทดรองจ่าย 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

1. ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ยจดัทําใบยืมเงิน 
(PA) และพิมพ์ใบยืมเงิน (PA) จากระบบ 
AX 

2. ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ยสง่เอกสารให้
หวัหน้าหนว่ยงานพิจารณาอนมุติั

3. หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบความถกูต้อง
ของใบยืมเงิน (PA) และพิจารณาอนมุตัิ

กรณีไม่อนมุติั
4. ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ยแก้ไขใบยืมเงินในระ
บบ AX

กรณีอนมุติั
5. หวัหน้าหนว่ยงานลงนามผู้อนมุตัิในใบยืม-
เงิน (PA) และสง่เอกสารคืนผู้ขอยืมเงินทด
รองจ่าย

6. ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ยสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ย หวัหน้าหนว่ยงาน

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ

AX
จดัทําใบยืมเงิน (PA) 

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบยืมเงิน (PA)

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?

ถกูต้อง

ลงนามและ
สง่เอกสารคืน
ผู้ขอยืมฯ

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบยืมเงิน (PA)

สง่ให้เจ้าหน้าท่ี
งานการเงินจา่ย

IC

จาก ข 
หน้า 2

ไป ก 
หน้า 2

ใบยืมเงิน (PA)

สง่เอกสารให้
หวัหน้าหนว่ยงาน

ไมถ่กูต้อง
AX

แก้ไขใบยืมเงิน (PA) 

ใบยืมเงิน (PA)

1

2

3
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หน้า: 2 จาก 6  
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-01 การยืมเงินทดรองจ่าย 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยตรวจสอบ
ความถกูต้องของเอกสาร

กรณีไม่ถกูต้อง
8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแจ้งผู้ขอยืมเงิน

ทดรองจ่ายแก้ไข

กรณีถกูต้อง
9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําและพิมพ์

ใบสําคญัการยืม (AD) (Non-Post)
จากระบบ AX

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบยืมเงิน (PA)

AX
จดัทําและพิมพ์

ใบสําคญัการยืม (AD)

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?

แจ้งผู้ขอยืมฯ 
แก้ไข

ไมถ่กูต้อง ถกูต้อง

IC

ประเภทการ
จ่ายเงินเช็ค เงินโอน

ไป ข 
หน้า 1

ไป ค
หน้า 3

ไป จ
หน้า 5

จาก ก 
หน้า 1

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post

7

8 9



หน้า: 3 จาก 6  
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-01 การยืมเงินทดรองจ่าย 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

กรณีจ่ายเงนิทดรองจ่ายด้วยเช ็ค
10. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําและพิมพ์

เช็คจากระบบ AX

11. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้ผู้ มี
อํานาจอนมุตัิ

12.ผู้ มีอํานาจอนมุติัพิจารณาอนมุติั

หมายเหตุ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ประกอบด้วย
ลําดับท่ี 1 : ผู้อํานวยการกองคลัง
ลําดับท่ี 2 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรณีไม่อนุมัต ิ
13. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยขีดฆา่ยกเลิก

เช็คและจดัเก็บเช็คที่ยกเลิกเข้าแฟม้เรียง
ตามเลขท่ีเช็ค

14. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยบนัทกึสถานะ
เช็คเดิมในระบบ AX

กรณีใบสาํคัญการยืม (AD) ไม่ถูกต้อง
15. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไขและพิมพ์

ใบสําคญัการยืม (AD) (Non-Post) จาก
ระบบ AX

กรณีใบยืมเงนิ  (PA) ไม่ถูกต้อง
16. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยยกเลิกใบสําคญั

การยืม (AD) (Non-Post) ในระบบ AX

17. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยประสานงานผู้
ขอยืมเงินทดรองจา่ยแก้ไข

กรณีอนุมัต ิ
18. ผู้ มีอํานาจอนมุติัลงนามอนมุติัใน

ใบสําคญัการยืม (AD) และเช็ค จากนัน้สง่
เอกสารให้เจ้าหน้าทีงานการเงินจ่าย

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย ผู้ มีอํานาจอนมุติั

AX
จดัทําและพิมพ์เช็ค

พิจารณา
อนมุติั

อนมุติั?

ลงนามและสง่
เอกสารให้เจ้าหน้าที่

การเงินจา่ย

ไมอ่นมุตัิ

อนมุติั

IC

จาก ค 
หน้า 2

กรณีจ่ายเงินทดรองจา่ยด้วยเช็ค

เช็ค

สง่เอกสารให้
ผู้ มีอํานาจอนมุติั

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบยืมเงิน (PA)

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post เช็ค

ใบสําคญัการยืม/
ใบยืมเงินไม่
ถกูต้องใบสําคญัการยืม

ไมถ่กูต้อง

AX
แก้ไขและพิมพ์

ใบสําคญัการยืม (AD)

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post

ใบยืมเงิน
ไมถ่กูต้อง

ไป ข 
หน้า 1

ยกเลกิเช็คและ
จดัเก็บเช็คท่ี
ยกเลกิเข้าแฟม้

AX
บนัทกึสถานะเช็คเดิม

ในระบบ

เช็ค

เลขท่ี

ประสานงาน
ผู้ขอยืมฯ 
แก้ไข

AX
ยกเลกิใบสําคญัการ

ยืม (AD)

ก

ไป ง 
หน้า 4
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1615
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หน้า: 4 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-01 การยืมเงินทดรองจ่าย 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

19. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีเพ่ือ Post รายการ

20. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําสําเนา
ใบยืมเงิน (PA) และสง่ให้ผู้ขอยืมเงินทด
รองจ่ายพร้อมเช็ค

21. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้รอเคลียร์เงินทดรองจา่ยเรียง
ตามเลขท่ีใบยืมเงิน (PA)

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

สําเนาใบยืมเงิน 
(PA)

เช็ค

เลขท่ี PA

จดัเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
รอเคลียร์เงินทดรอง

จ่าย

ให้ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ย
จดัทําสําเนาใบยืมเงิน 

(PA) และสง่ให้ผู้ขอยืมฯ 
พร้อมเช็ค

สง่เอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
งานบญัชี

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบยืมเงิน (PA)

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post เช็ค

ไป ฉ 
หน้า 6

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
ใบยืมเงิน (PA)

เม่ือผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ยมารับเช็ค

จบ

จาก ง
หน้า 3

19

20

21



หน้า: 5 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-01 การยืมเงินทดรองจ่าย 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
Pay-in Slip

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ

กรณีจ่ายเงินทดรองจา่ยด้วยเงินโอน
22. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยจดัทําไฟล์โอน

เงินพร้อมเข้ารหสั (Encrypt) เพื่อปอ้งกนั
การแก้ไข

23. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยนําเข้าไฟล์โอน
เงินไปยงัระบบธนาคาร 

24. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้ผู้ มี
อํานาจอนมุตัิพิจารณาอนมุติั

หมายเหตุ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ประกอบด้วย
ลําดับท่ี 1 : ผู้อํานวยการกองคลัง
ลําดับท่ี 2 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

25. ผู้ มีอํานาจอนมุติัตรวจสอบความถกูต้อง
และพิจารณาอนมุตัิ

กรณีไม่อนมุติั
26. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไขไฟล์โอน

เงิน

กรณีอนมุติั
27. ผู้ มีอํานาจอนมุติั อนมุตัิการโอนเงิน และ

พิมพ์ Pay-in Slip จากระบบธนาคาร 

28. ผู้ มีอํานาจอนมุติัลงนามอนมุติับน
ใบสําคญัการยืม (AD) จากนัน้สง่เอกสาร
ให้เจ้าหน้าทีงานการเงินจ่าย

29. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีเพ่ือ Post รายการ

30. เจ้าหน้าทีงานการเงินจ่ายทําสําเนาใบยืม
เงิน (PA) และ Pay-in Slip สง่ให้ผู้ขอยืม
เงินทดรองจา่ย

31. เจ้าหน้าทีงานการเงินจ่ายจดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟ้มรอเคลียร์เงินทดรองจา่ยเรียงตาม
เลขท่ีใบยืมเงิน (PA)

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย ผู้ มีอํานาจอนมุติั

จดัทําไฟล์โอนเงิน

ใบยืมเงิน (PA)
ใบสําคญัการยืม

(AD)

พิจารณา
อนมุติั

อนมุติั?ไมอ่นมุตัิ

อนมุติั

IC

ไฟล์โอนเงิน

จาก จ
หน้า 2

กรณีจ่ายเงินทดรองจา่ยด้วยเงินโอน

ไฟล์โอนเงิน

ระบบธนาคาร
อนมุติัการโอนเงิน

Pay-in Slip

ระบบธนาคาร
นําเข้าไฟล์โอนเงิน

สง่เอกสารให้ผู้ มี
อํานาจอนมุตัิ

แก้ไขไฟล์โอนเงิน

ลงนามและ
สง่เอกสารคืน

สําเนาใบยืมเงิน 
(PA)

เลขท่ี PA

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้รอเคลียร์เงิน

ทดรองจ่าย

ให้ผู้ขอยืมเงินทดรองจา่ย
จดัทําสําเนาใบยืมเงิน 
(PA) และ Pay-in Slip 

สง่ให้ผู้ขอยืมฯ 

สง่เอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
งานบญัชี

ไป ฉ 
หน้า 6

สําเนา Pay-in 
Slip

ใบยืมเงิน (PA)

ไฟล์โอนเงิน
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หน้า: 6 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินจา่ย

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-01 การยืมเงินทดรองจ่าย 

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

32. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีตรวจสอบ
ความถกูต้องของการบนัทกึบญัชี

กรณีไม่ถูกต้อง
33. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไขใบสําคญั-

การยืม (AD) (Non-Post) ในระบบ AX

กรณีถูกต้อง
34. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี Post ใบสําคญัการ

ยืม (AD) และพิมพ์ใบสําคญัการยืม (AD)

35. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้ม เรียงตามเลขท่ีใบสําคญัการยืม 
(AD)

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

IC

จาก ฉ 
หน้า 4,5

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post
สําเนาใบยืมเงิน 

(PA)

ถกูต้อง? ไมถ่กูต้อง

AX
แก้ไขใบสําคญัการยืม

(AD)
Non-post

ถกูต้อง

AX
Post ใบสําคญัการยืม

ใบสําคญัการยืม
(AD)

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post
สําเนาใบยืมเงิน 

(PA)
ใบสําคญัการยืม

(AD)

เลขท่ี

จบ

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

ใบสําคญัการยืม
(AD) 

Non-post

32
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กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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