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การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยเรียกรายงาน
ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย และบญัชีแยกประเภท
จากระบบ AX ในรูปแบบ PDF 

2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยตรวจสอบกระทบ
ยอดระหวา่ง สําเนาหนงัสือรับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย รายงานภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 
และบญัชีแยกประเภท 

กรณีไม่ถูกต้อง
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไข

กรณีถูกต้อง
4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยเรียกรายงาน
แบบภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 จากระบบ AX

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยนําข้อมลูแบบ 
ภ.ง.ด. (แยกตามประเภท) เข้าโปรแกรม
โอนไฟล์

6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยย่ืนแบบภ.ง.ด. 
ผา่นเว็บไซต์กรมสรรพากร

7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย จดัทํา
ใบขอเบิกเงิน (PE) ในระบบ AX

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

Supporting 
Documents

สําเนาหนงัสือ
รับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย

จากแฟม้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

AX
เรียกรายงานภาษีหกั 

ณ ท่ีจา่ย

บญัชีแยก
ประเภท

รายงานภาษีหกั 
ณ ท่ีจา่ย

ตรวจสอบ
กระทบยอด
รายงานภาษี

IC

ถกูต้อง? ไมถ่กูต้อง

AX
เรียกรายงาน แบบ 
ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 53

ถกูต้อง

เว็บไซต์สรรพากร
ย่ืนแบบภ.ง.ด.

โปรแกรมโอนไฟล์
นําข้อมลูแบบ ภ.ง.ด.
เข้าโปรแกรมโอนไฟล์

บญัชีแยก
ประเภท

รายงานภาษีหกั 
ณ ท่ีจา่ย

Supporting 
Documents

สําเนาหนงัสือ
รับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย

AX
แก้ไข

AX
จดัทําใบขอเบิกเงิน 

(PE)

ไป ก 
หน้า 2

แบบ ภ.ง.ด.
(แยกตามประเภท) 
แบบ ภ.ง.ด.

(แยกตามประเภท) 
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การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยสง่เอกสารให้
หวัหน้างานการเงินจ่าย

 
9. หวัหน้างานการเงินจา่ยตรวจสอบความ
ถกูต้องของใบเบิกเงิน เปรียบเทียบกบั
แบบภ.ง.ด. และเอกสารประกอบ

กรณีไม่ถูกต้อง
10. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ยแก้ไข

กรณีถูกต้อง
11. หวัหน้างานการเงินจา่ยลงนามในใบเบิก-

  เงิน และสง่เอกสารให้เจ้าหน้าที่งานบญัชี
  เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการ AC-01 
  การบนัทกึเจ้าหนี ้

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจา่ย

AC-01 การบนัทกึ
เจ้าหนี ้

จาก ก 
หน้า 1

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานการเงินจา่ย

หวัหน้างานการเงินจ่าย

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?ไมถ่กูต้อง
AX
แก้ไข

ถกูต้อง

ลงนามและสง่เอกสาร
ให้เจ้าหน้าท่ีบญัชี

แบบ ภ.ง.ด.
(แยกตามประเภท) 
แบบ ภ.ง.ด.

(แยกตามประเภท) 
แบบ ภ.ง.ด.

(แยกตามประเภท) เอกสารประกอบ
ใบเบิกเงิน

(PE)
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