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Introduction

PRINCIPLES:
This Financial Procedures Manual provides TBC staff involved in financial
transactions with guidance as to the correct and proper procedures to be
followed when conducting transactions that are of a financial nature or that
have a direct bearing on internal accounting control. The Manual is
approved by TBC Management and endorsed by the Board of Directors
Internal accounting control is a series of procedures designed to promote
and protect sound management practices, both general and financial.
Following internal accounting control procedures will significantly increase
the likelihood that:
 financial information is reliable, so that managers and the Board can
depend on accurate information to make programmatic and other
decisions
 assets and records of TBC are not stolen, misused, or accidentally
destroyed
 TBC’s policies are followed
 Donor and government regulations and reporting requirements are
satisfied.

No. 1.1

บทนํา
มกราคม 2012
หลักการ
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานด้านการเงิ นนี้ เป็ นคําแนะนําและวิ ธีปฎิ บตั ิ งาน สําหรับพนักงานที่
เกี่ยวข้องด้านการเงิ นของทีบีซี ให้ทราบวิ ธีปฏิ บตั ิ งานที่ถกู ต้อง และเหมาะสม ในงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมบัญชีภายใน คู่มือนี้ ได้รบั การอนุมตั ิ จากผูบ้ ริ หารและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

Central to internal accounting control is segregation of duties. Segregation
of duties means that no financial transaction is handled by only one person
from beginning to end. For cash disbursements for example, this will mean
that different people authorise payments, sign cheques, record payments in
the books, and reconcile the bank statements. The Segregation of Duties
Table that is appended to this Manual provides a quick reference as to who
is responsible for specific duties in both the Bangkok and Field offices.

การควบคุมงานบัญชีภายในเป็นกระบวนการทีก่ าํ หนดขึน้ เพือ่ ส่งเสริม และปกป้องวิธกี ารบริหารที่
ถูกต้อง ทัง้ ด้านการเงินและทัวไป
่ วิธกี ารควบคุมบัญชีภายใน ต่อไปนี้จะช่วยได้มากทีจ่ ะทําให้ :
 ข้อมูลทางบัญชีน่าเชือ่ ถือเพือ่ ว่าผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหารจะสามารถอาศัยข้อมูลที่
ถูกต้องช่วยตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการและงานในด้านอื่น
 สินทรัพย์และข้อมูลของทีบซี ไี ม่ถกู ขโมย ใช้ผดิ ประเภท หรือทําลายโดยไม่ตงั ้ ใจ
 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายของทีบซี ี
 สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของผูบ้ ริจาค และรัฐบาล รวมทัง้ ข้อบังคับในการรายงาน
ผลได้อย่างครบถ้วน
หัวใจของการควบคุมงานบัญชีภายใน คือการจัดแบ่งหน้ าที่ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มี
ธุรกรรมด้านการเงิ นใด ๆ ที่ดาํ เนิ นการได้โดยบุคคลเดียวตัง้ แต่ต้นจนจบ เช่นในกรณี ของ
การเบิกจ่ายเงิ นสด ซึ่งต้องให้บุคคลต่าง ๆ กันเป็ นผูอ้ นุมตั ิ การจ่ายเงิ น เป็ นผูเ้ ซ็นเช็ค บันทึก
การจ่ายเงิ นในบัญชี และพิ สจู น์ ยอดบัญชีเงิ นฝากในธนาคาร ตารางการจัดแบ่งหน้ าที่ ซึ่ง
แนบท้ายคู่มือนี้ จะช่วยให้สามารถอ้างอิ งได้อย่างรวดเร็วว่าใครทําหน้ าที่ใดโดยเฉพาะ ทัง้ ใน
สํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงานภาคสนาม

The Manual aims to be simple but authoritative. Each section is prefaced by
a control objective so that users are better able to understand why the
procedures in that section need to be followed; and by the main internal
control principles that determine the procedures.

เราต้องการให้คมู่ อื นี้เข้าใจง่าย แต่เชื่อถือได้ แต่ละหมวดมีคาํ อธิบายวัตถุประสงค์ของการควบคุม
และ
เพือ่ ให้ผใู้ ช้คมู่ อื เข้าใจได้ชดั เจนมากขึน้ ว่าเหตุใดจึงจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารในหมวดนัน้
กล่าวถึงหลักการของการควบคุมภายในทีเ่ ป็นตัวกําหนดวิธปี ฏิบตั งิ านดังกล่าว

Each section shows:
1. The steps that need to be taken to complete the transaction;
2. The name of the documents (if applicable) that need to be completed;
and
3. The individuals within TBC that should be involved at various stages in

แต่ละหมวดกล่าวถึง :
1. ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งกระทําเพือ่ ให้ธุรกรรมอย่างหนึ่งเสร็จสมบูรณ์
2. ชือ่ เอกสาร (ถ้ามี) ทีจ่ าํ เป็นต้องกรอก และ
3. บุคคลในทีบซี ี ซึง่ ควรเข้ามาเกีย่ วข้องในขัน้ ตอนต่างๆ ของธุรกรรม และขอบเขตอํานาจของ
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4.

the transaction and their respective levels of authority.
References to other TBC Manuals that are pertinent to the specific
transaction (e.g. Staff Policy Manual, Procurement Manual and
Programme Guidelines)

The Manual will be amended and updated as circumstances and/or systems
change. Amendments will be approved by the Executive Director, and the
updates will be reported to the Board.

คนเหล่านัน้
4. การอ้างอิงถึงคูม่ อื อื่น ๆ ของทีบซี ี ซึง่ เกีย่ วข้องกับธุรกรรมเฉพาะอย่าง (เช่น Staff Policy
Manual (คูม่ อื พนักงาน) Procurement Manual (คูม่ อื การจัดซือ้ ) และ Programme
Guidelines คูม่ อื การปฏิบตั งิ านโครงการ
คูม่ อื นี้จะได้รบั การแก้ไข และปรับปรุงเมือ่ มีความเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ และ/หรือระบบ โดย
การแก้ไขจะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก Executive Director และข้อความทีป่ รับปรุงจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริหารทราบ
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Abbreviations

General

No. 1.2

กรกฎาคม 2016
Abbreviation

The Border Consortium

TBC

Board of Directors

Board

Authorised Cheque Signatories

Mgr
SMT

ทีมผูบ้ ริหาร

Chq Sig
HO

Field Office

FO

QuickBooks Purchasing and Accounting software system

BKK Finance
QB

Employees immediate direct supervisor or Manager

Supervisor

Appropriate Approval Authority for PO’s, Expenses

Authority

Management (ED, FD, FOD, TPD, MPD)
Human Resources

Management
HR

Custodian of Petty cash

Custodian

Programme Specialist (M&E Spl, HR&ADMdmin Spl, Nut Spl, PM Spl )

Prog Spl

Managers (SC&L Mgr, Part. Coor, CMP Mgr, CCB Mgr, Fin Mgr, Adn

ทัวไป
่
เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ ม
คณะกรรมการบริหาร
ผูม้ อี าํ นาจเซ็นเช็ค
สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ
สํานักงานภาคสนาม
ฝา่ ยการเงิน กรุงเทพฯ (FD Fin Mgr. Fin Ofr. Acc Ofr)
ระบบจัดซือ้ และบัญชี QuickBooks
หัวหน้างานโดยตรง หรือผูจ้ ดั การ
ผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั ใิ บสั ่งซือ้ ค่าใช้จา่ ยตามขอบเขตอํานาจ
คณะผูบ้ ริหาร (ED, FD, FOD, TPD, MPD)
ฝา่ ยบุคคล
ผูด้ แู ลบัญชีเงินสดย่อย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูจ้ ดั การ

Bangkok Head Office
Bangkok Finance (FD, Fin Mgr. Fin Ofr, Acc Ofr)

อักษรย่อ

Mgr, FSL Mgr ,Str Mgr, MP Mgr, MF Mgr, G Mgr)
Senior Management Team
Job Titles
Executive Director
Finance Director

Abbreviation
ED
FD

Field Operations Director

FOD

Technical Programme Director

TPD

Myanmar Programme Director

MPD

Finance Manager

Fin Mgr

Finance Officer

Fin Ofr

ตําแหน่ งงาน
ผูอ้ าํ นวยใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการงานฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการโครงการด้านเทคนิค
ผูอ้ าํ นวยการโครงการในพม่า
ผูจ้ ดั การแผนกการเงิน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
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Accounting Officer
Sub Grants Accountant
Supply Chain and Logistics Manager
Logistics Officer

Acc Ofr
SGA
SC&L Mgr
Log Ofr

Human Resources and Admin Specialist

HR&Adm Spl

Human Resources and Admin Officer

HR&Adm Ofr

Administration Manger (YGN)
Human Resources and Admin Asst
Field Coordinator
Field Administrator
Field Operations Officer
Supplies Officer
Community Management Programme Manager

Adm Mgr
HR&Adm Asst
FC
Fld Adm
FO Ofr
SO
CMP Mgr

Programme Specialist

Prog Spl

Community Capacity Building Manager

CCB Mgr

Grants Manager
Field Data Officer

G Mgr
FDO

Monitoring & Evaluation Specialist

M&E Spl

Food Security & Livelihood Manager

FSL Mgr

Partnerships Coordinator

Part Coor

Shelter Manager

Str Mgr

Myanmar Program Manager

MP Mgr

Myanmar Field Manager

MF Mgr

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
สมุหบ์ ญ
ั ชี Sub Grants
ผูจ้ ดั การฝา่ ยซับพลายเชนและลอจิสติกส์
เจ้าหน้าทีล่ อจิสติกส์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ฝา่ ยบุคคลและธุรการ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคลและธุรการ
ผูจ้ ดั การแผนกธุรการ (ย่างกุง้ )
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคลและธุรการ
หัวหน้าสํานักงานภาคสนาม
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสํานักงานภาคสนาม
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภาคสนาม
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเสบียง
ผูจ้ ดั การโครงการบริหารงานชุมชน
ผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาศักยภาพชุมชน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยเงินบริจาค
เจ้าหน้าทีข่ อ้ มูล
ผูเ้ ชีย่ วชาญฝา่ ยตรวจสอบประประเมินผล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยความมันคงด้
่ านอาหารและการดํารงชีวติ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยองค์กรพาร์ทเนอร์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยสถานทีพ่ กั พิง
ผูจ้ ดั การโครงการในพม่า
ผูจ้ ดั การโครงการภาคสนามในพม่า
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Approval Authorities

อํานาจอนุมตั ิ

No. 1.3

กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ควบคุมการไม่ให้สญั ญาว่าจะจ่าย
และจ่ายเงินเกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และป้องกันสินทรัพย์ให้อยูใ่ นกรอบ
ซึง่ จะช่วยให้พนักงานดําเนินงานตามโครงการของทีบซี ี ได้

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that commitments and
payments are controlled within the approved budget, and the assets
are protected within a framework that allows the staff to carry out the
TBC programme.
PRINCIPLES:
To ensure that expenditure is controlled within Budget, according to
policies, and that limited funding is distributed according to priorities.

Authority for
Cheque Signatories:
HO : 2 from the current list approved by Management team: ED, FOD,
HR&Adm Spl, M&E Spl, Fin Mgr.
FO : 1 from: FC, TPD, FOD, ED
Plus 1 from: FO Ofr, Fld Adm
YGN: MP Mgr, Admin Mgr (Account not in TBC name).
Bank Drafts & Cheques received endorsed by
Monthly Bank Transfers
Bank Reconciliations

Payroll & Provident Fund
Fixed Assets and Equipment – Purchase Approval:
Within approved Budget:
- under Bht 10,000 or 350,000 MMK

- under Bht 60,000 or 2M MMK
- over Bht 60,000 or 2M MMK

หลักการ :
เพือ่ ควบคุมรายจ่ายไม่ให้เกินงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย และใช้จา่ ยเงินทุนทีม่ ี
จํากัดตามลําดับความสําคัญ

Appointed by
SMT

Approval
Board

Chg Sig
ED
Fin Mgr
Purchase
Approval
ED

Cleared for
Payment
FD

FC, Prog Spl, Prog
Mgr,MP Mgr, MF Mgr

FC/Prog Spl, Mgr.

Management
ED or FD during
absence of ED

FC/Prog Spl, Mgr

อํานาจอนุมตั ิ
การเซ็นเช็ค :
HO : 2 คน จากรายชือ่ ทีอ่ นุมตั โิ ดยทีมผูบ้ ริหาร: ED,FOD, HR&Adm Spl,
M&E Spl, Fin Mgr.
FO : 1 คน จาก FC, TPD, FOD, ED
และ 1 คนจาก FO Ofr, Fld Adm
ย่างกุง้ : MP Mgr, Admin Mgr (บัญชีไม่ได้เปิดในชือ่ ทีบซี )ี
ดร๊าฟ และเช็คธนาคารทีไ่ ด้รบั
การโอนเงินผ่านธนาคาร
การพิสจู น์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค่าจ้างพนักงาน และเงินทุนสํารองเลีย้ งชีพ
สินทรัพย์ถาวร และอุปกรณ์ – อนุมตั จิ ดั ซือ้ :
ภายในงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ – ตํ่ากว่า 10,000 บาท 350,000 จ๊าด

- ตํ่ากว่า 60,000 บาท 2 ล้าน จ๊าด
- เกินกว่า 60,000 บาท 2 ล้าน จ๊าด
Director ท่านอื่นหรือ FD ทําการแทนในกรณี ED ไม่อยู่
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Fixed Assets and Equipment Disposals (original cost)
- original cost under Bht 10,000 or 350,000 MMK
- original cost under Bht 60,000 or 2M MMK
- original cost over Bht 60,000 or 2M MMK
Programme and Operating supplies and expenses
- Purchase Contract (Supplies and Services)
- Non Contract Purchase Approval:
Under Bht 60,000 or 2M MMK
Bht 60,000 – Bht 600,000 or 2M – 20 M MMK
Over Bht 600,000 or over 20M MMK
In ED Absence
Provided Approval has been obtained on the Purchase Request- P.O can
be signed by
Sub-grants
Reimbursement to partner agencies
Emergency Relief Program & Rehabilitation Program
- Within annual Budget Up to Bht 10 M per month
- Within annual Budget Over Bht 10 M per month
Travel, Food, Accommodation and Other Expense Claims
- within limits in Staff Policy Manual
- exceeding limits
Staff Advances (long term advance )
- Up to Bht 30,000
Temporary advance for travel (clear back within 30 days)
- Up to 350,000 MMK
- Up to Bht 60,000
- Under Bht 200,000
- Over Bht 200,000

Management
FD
ED
ED

FC / Prog Spl/Mgr

FC / Prog Spl, Mgr
SMT
ED
FD

FC/Prog Spl/Mgr
“
“
“

FC / SC&L Mgr, Mgr
ED
ED, TPD

FD
Prog Spl
MPD
ED
Supervisor
ED

FD
MP Mgr
FC, Prog Spl, Mgr
SMT
FD

การขายสินทรัพย์ถาวร และอุปกรณ์ (ราคาซือ้ )
- ต้นทุนการได้มาตํ่ากว่า 10,000 บาท 350,000 จ๊าด
- ต้นทุนการได้มาตํ่ากว่า 60,000 บาท 2 ล้าน จ๊าด
- ต้นทุนการได้มาเกินกว่า 60,000 บาท 2 ล้าน จ๊าด
ค่าใช้จา่ ยโครงการ ค่าจัดซือ้ เครือ่ งอุปโภคบริโภคและ ค่าใช้จา่ ยปฏิบตั กิ าร
- สัญญาจัดซือ้ (สิง่ ของ และบริการ)
-

ไม่มหี นังสือสัญญาจัดซือ้
- ตํ่ากว่า 60,000 บาท 2 ล้าน จ๊าด
- 60,000 – 600,000 บาท 2 ล้าน – 20 ล้านจ๊าด
- เกิน 600,000 บาท เกิน 20 ล้านจ๊าด
ทําการแทนเมื่อ ED ไม่อยู่
เมือ่ ใบ Purchase Request ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว ให้เจ้าหน้าทีต่ ่อไปนี้ลงนามใน
ใบสั ่งซือ้ ได้
เงินสนับสนุน Sub-grants
จ่ายคืนเงินค่าใช้จา่ ยบางอย่างทีอ่ นุมตั ไิ ว้ แล้วให้แก่องค์กรอื่น
โครงการการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
- ภายในงบประมาณประจําปีไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน
- ภายในงบประมาณประจําปีเกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน
การขอเบิกคืนค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง อาหาร ทีพ่ กั และอื่น ๆ
- ภายในวงเงินทีร่ ะบุใน Staff Policy Manual
- เกินวงเงิน
เงินทดรองจ่าย (ระยะยาว)
- ไม่เกิน 30,000 บาท
เงินทดรองจ่ายชั ่วคราว (ต้องเคลียคืน ทีบซี ี ภายใน 30 วัน)
- พม่าไม่เกิน 350,000 จ๊าด
- ไม่เกิน 60,000 บาท
- ไม่เกิน 200,000 บาท
- เกิน 200,000 บาท
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Deposit Payments
- Up to Baht 60,000
- over Baht 60,000
Bank Payments
- Head Office
- Field Office
Petty Cash Payments
- Under Bht 2,000
- Bht 2,000 – Bht 10,000
- Over Bht 10,000 use bank payment, YGN 100,000 MMK
DEPUTIES
In the day to day absence of an authorized signatory the signatorie’s supervisor
or the supervisor’s supervisor may approve.
During extended leave a deputy can be appointed as follows:
- FC may nominate FO Ofr &/or Prog Spl, ED may nominate other
director(s)
- Management may nominate another Manager

FC/Prog Spl/Mgr
FD
Signatory
Signatory
Cash Custodian
Supervisor, MP Mgr

การจ่ายเงินมัดจํา
- ไม่เกิน 60,000 บาท
- เกินกว่า 60,000 บาท
การจ่ายเงินด้วยเช็ค
- สํานักงานใหญ่
- สํานักงานภาคสนาม
การจ่ายเงินสดย่อย
- ตํ่ากว่า 2,000 บาท
- 2,000 – 10,000 บาท
- เกิน 10,000 บาท ให้จา่ ยด้วยเช็ค ย่างกุง้ 100,000 จ๊าด
ผูร้ กั ษาการแทน
ในช่วงระหว่างทีผ่ มู้ อี าํ นาจลงนามไม่อยู่ ผูท้ อ่ี นุ มตั ไิ ด้คอื หัวหน้างานของผูม้ ี
อํานาจลงนาม หรือหัวหน้าของหัวหน้างานดังกล่าว
ในกรณีทผ่ี มู้ อี ํานาจลงนามลางานเป็นเวลานาน ให้แต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการดังนี้
- FC อาจเสนอชือ่ FO Ofr และ/หรือ Prog Spl
- ED อาจเสนอชือ่ Director ท่านอื่นทําการแทน
- คณะผูบ้ ริหารอาจเสนอชือ่ Manager อีกคนหนึ่ง

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
May 05

Receipts

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that cash and cheques received

No. 2

การรับเงิน
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ เงินสด และเช็คที่ได้ รับมา จะได้ รับการดูแล

are adequately safeguarded, properly authorised and recorded, and cash
balances are maintained at minimum levels necessary to meet budgeted
expenditures.

รักษาอย่างดี ให้ ได้ รับการอนุมตั ิ และลงบันทึกอย่างถูกต้ อง และรักษาดุลบัญชีเงินสดให้ อยูใ่ นระดับตํ่า
เท่าที่จําเป็ นสําหรับค่าใช้ จ่ายที่ตงงบประมาณไว้
ั้

PRINCIPLES:
a. Receipts must be promptly banked
b. Cheques and cash not immediately banked should be kept in a safe or locked cash
box
c. Segregation of duties between banking and recording of receipt
d. Endorsement by two signatories on all cheques/drafts received
e. Cash receipts should be banked intact and not offset against other petty cash
expenses
f. Presentations by TBC staff for which a fee will be obtained require clearance and
approval of Executive Director
g. Reimbursements from partner NGOs for supplies purchased on their behalf by TBC
need to be properly allocated against prior invoice.

หลักการ :
ก. เงินสด และเช็คทีไ่ ด้รบั ให้นําฝากธนาคารทันที
ข. กรณีนําเช็คและเงินสดฝากธนาคารไม่ทนั ให้เก็บไว้ในตูน้ ิรภัย หรือในกล่องเก็บเงินสดทีล่ ๊อคได้
ค. ให้แบ่งแยกหน้าทีก่ ารนําฝากธนาคาร และการบันทึกการรับเช็คและเงินสดออกจากกัน
ง. เช็ค/ดร๊าฟ ทุกใบทีไ่ ด้รบั จะต้องสลักหลังโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามสองคน
จ. เงินสดทีไ่ ด้รบั ให้นําไปฝากธนาคารเต็มจํานวน และไม่นําไปหักกลบลบหนี้กบั ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ รวมถึง
บัญชีเงินสดย่อย
ฉ. การบรรยายโดยพนักงานทีบซี ี ซึง่ จะได้รบั เงินค่าธรรมเนียมจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก Executive
Director ก่อน
ช. การรับเงินคืนจากองค์กรอื่นสําหรับค่าเครื่องอุปโภคบริโภคทีท่ บี ซี ี ได้จดั ซื้อแทนให้ลว่ งหน้าไปก่อน
จําเป็ นต้องบันทึกกลับรายการบัญชีให้ถูกต้องตาม invoice ทีไ่ ด้ออกไปก่อนหน้านัน้

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Bank Drafts / Cheques
May 05
Procedures

1. International bank drafts/cheques from donors in foreign currency received in
the mail – addressed to and opened by the Exec Director
2. On the same day the cheque is handed to Finance Manager who in turn hands
to Finance Officer
3. Fin Ofr completes bank deposit slip
4. Two TBC signatories endorse on reverse of the cheque and on the bank
deposit slip
5. Cheque locked in safe until Fin Ofr deposits at the Bank on the nearest
scheduled banking day (Tuesday and Friday). Fin Ofr obtains a bank advice for
exchange value in baht for small amounts and in foreign currency when
amount is large and clearance may take time. Advice is filed in a temporary
receipt file.
6. On cheque clearance, the bank provides final advice to Fin Ofr on the
exchange value
7. Fin Mgr posts exchange amount to General Ledger in QB. QB generates a
Receipt
8. Receipt mailed to donor
9. Receipt checked against bank statement.

No. 2.1
Responsibility

ED

ดร๊ าฟ/เช็คธนาคาร
วิธีปฏิบัตงิ าน

Fin Mgr

1. ดร๊าฟ/เช็คทีเ่ ป็ นเงินสกุลต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ทางไปรษณียจ์ ากผูบ้ ริจาค – จ่าหน้าซองถึง และ
เปิดโดย Executive Director
2. ส่งเช็คให้ Finance Manager ในวันเดียวกันเพือ่ ส่งต่อให้ Finance Officer

Fin Ofr
Chq Sig

3. Fin Ofr กรอก ใบนําฝากธนาคาร
4. ผูม้ อี าํ นาจลงนามของทีบซี ี 2 คน เซ็นสลักหลังเช็ค และในใบนําฝากธนาคาร

Fin Ofr

5. เก็บเช็คไว้ในตูน้ ิรภัยจนกว่า Fin Ofr จะนําไปฝากธนาคาร ตามวันทีก่ ําหนดให้ไป ธนาคารครัง้
ต่อไป (วันอังคาร และวันศุกร์) Fin Ofr จะนําใบแจ้งนําฝากอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นเงินบาทถ้า
เป็ นเงินจํานวนน้อย และใบรับเงินฝากสกุลต่างประเทศถ้าเป็นเงินจํานวนมาก และอาจต้องใช้
เวลานานในการหักบัญชี เก็บใบแจ้งอัตราแลกเปลีย่ นนี้ไว้ในแฟ้มการรับเงินชั ่วคราว

Fin Ofr

6. เมือ่ เช็คผ่านการหักบัญชีแล้ว ธนาคารจะออกใบแจ้งยอดมูลค่าการแลกเปลีย่ นเงินตราที่
แน่นอนให้ Fin Ofr ทราบ
7. Fin Mgr บันทึกจํานวนเงินทีแ่ ลกเปลีย่ นลงใน General Ledger ในระบบ QB และ QB จะออก
ใบเสร็จ
8. จัดส่งใบเสร็จให้ผบู้ ริจาคทางไปรษณีย์
9. ตรวจสอบใบเสร็จเทียบกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

Fin Mgr
Fin Ofr
Fin Ofr

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jul 16

Direct Bank Transfers

No. 2.2

การโอนเงินเข้ าธนาคารโดยตรง
กรกฎาคม 16

Procedures

Responsibility

1. ED or FD receives advice from donor of direct bank transfer OR bank advises
Fin Mgr by phone of receipt of funds
2. Bank advises Fin Mgr of exchange rate in baht. Fin Mgr to confirm value.
3. Bank notifies Fin Ofr once funds are cleared and in the account
4. Fin Ofr posts exchange amount to General Ledger in QB. QB generates a
receipt
5. Receipt mailed to donor or confirmed electronically.
6. Receipt checked against bank statement

ED / FD

Issue:
Jul 16

No. 2.3

Cheques Local Currency

Procedures
1. Cheques received by mail or from relate staff, received by Fin Mgr
2. Fld Adm/Fin Ofr posts receipt to QB and QB prints receipt. Reimbursements
from partner agencies and others for expenses initially paid by TBC on their
behalf are credited to the relevant suspense or expense code
3. Cheque locked in the safe until Fin Ofr completes bank deposit slip and
deposits cheque into bank account on nearest schedule banking day
4. QB receipt mailed to payer
5. Copy QB receipt and bank deposit slip filed together

วิธีปฏิบัตงิ าน

Fin Mgr
Fin Ofr
Fin Ofr

1. ผูบ้ ริจาคแจ้ง ED หรือ FD ว่าได้โอนเงินให้โดยตรงทางธนาคาร หรือธนาคารแจ้งให้ Fin Mgr
ทราบทางโทรศัพท์วา่ ได้รบั โอนเงินมา
2. ธนาคารแจ้งให้ Fin Mgr ทราบยอดเงินและอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาท Fin Mgr ยืน่ ยันยอด
3. ธนาคารออกใบแจ้ง Fin Ofr เมือ่ เงินผ่านการหักและฝากเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
4. Fin Ofr บันทึกรับเงินทีแ่ ลกเปลีย่ นแล้วลงบัญชีแยกประเภท ในระบบ QB และ ออกใบเสร็จ

Fin Ofr
Fin Ofr

5. จัดส่งใบเสร็จให้ผบู้ ริจาคโดยทางไปรษณียห์ รือ ทางอิเล็กทรอนิค
6. ตรวจสอบใบเสร็จเทียบกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

Responsibility
Fin Mgr
Fld.Adm/Fin Ofr

Fin Ofr/Fld Adm.
Fin Ofr
Fin Ofr

การรั บเช็คเป็ นเงินไทย
วิธีปฏิบัตงิ าน
1. Fin Mgr ได้รบั เช็คทางไปรษณีย์ หรือผ่านเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
2. Fld Admin/Fin Ofr บันทึกรับเช็คในระบบ QB และ พิมพ์ใบเสร็จ สําหรับเงินทีไ่ ด้รบั จาก
องค์กรอื่นหรือบุคคลภายนอกเพือ่ ใช้คนื ค่าใช้จา่ ยทีท่ บี ซี ี ได้ทดรองจ่ายล่วงหน้าไป โดยให้
นําไปหักกลับรายการบัญชีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ คยบันทึกไว้
3. เก็บเช็คไว้ในตูน้ ิรภัยจนกว่า Fin Ofr จะกรอกใบนําฝากธนาคาร และนําเช็คฝากในบัญชี
ธนาคารในวันทีก่ าํ หนดไปธนาคารครัง้ ต่อไป
4. จัดส่งใบเสร็จ QB ให้แก่ผจู้ า่ ยเงิน
5. เก็บสําเนาใบเสร็จ QB และใบนําฝากธนาคาร เข้าแฟ้มไว้ดว้ ยกัน

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jan 12

Cash Foreign Currency

No. 2.4

การรับเงินสดสกุลต่ างประเทศ
มกราคม 2012

Procedures

Responsibility

1. Cash received by ED or FD and handed to Fin Mgr
2. Fin Mgr gives foreign currency (cash) to Fin Ofr and cash locked in safe in
separate labelled envelope
3. Foreign currency (cash) deposited at bank and exchange advice received
4. Fin Mgr posts exchange value in baht to QB and QB prints receipt
5. QB receipt mailed to donor
6. Copy QB receipt filed with bank advice

ED / FD
Fin Mgr
Fin Ofr
Fin Ofr
Fin Mgr
Fin Ofr
Fin Ofr

Issue:
Jul 16

No. 2.5

Cash Local Currency

Procedures
1. Cash received by ED or staff and handed to Fin Mgr / Fld Adm/ Admin Mgr
2. Fin Mgr/ Fld Adm/ Admin Mgr posts to QB and QB prints receipt, coding the
receipt appropriately. For reimbursements received from staff for personal
expenses paid initially paid by TBC it could be a receivable or expense account
code.
3. At HO: Fin Mgr gives cash to Fin Ofr and cash locked in safe in separate
labelled envelope with receipt.
4. Fin Ofr or Fld Adm completes deposit slip and cash deposited at bank
5. QB receipt mailed to payer
6. Copy QB receipt and bank deposit slip filed

Responsibility

วิธีปฏิบัตกิ าร
1. ED หรือ FD ได้รบั เงินสด และมอบให้ Fin Mgr
2. Fin Mgr มอบเงินสกุลต่างประเทศ (เงินสด) ให้ Fin Ofr เพือ่ เก็บไว้ในตูน้ ิรภัยในซองทีต่ ดิ ป้าย
คําอธิบายแยกต่างหาก
3. นําเงินสกุลต่างประเทศ (เงินสด) ฝากธนาคาร และรับใบแจ้งอัตราแลกเปลีย่ น
4. Fin Mgr บันทึกมูลค่าทีแ่ ลกเปลีย่ นเป็นเงินบาทในระบบ QB และพิมพ์ใบเสร็จ
5. จัดส่งใบเสร็จ QB ให้แก่ผบู้ ริจาค
6. เก็บสําเนาใบเสร็จ QB และใบแจ้งของธนาคารเข้าแฟ้มไว้ดว้ ยกัน

การรั บเงินบาท
วิธีปฏิบัตกิ าร

Fin Mgr/Fld Adm/
Admin Mgr

1. ED หรือพนักงานได้รบั เงินสด และมอบให้ Fin Mgr หรือ Fld Adm/Admin Mgr
2. Fin Mgr Fld Adm หรือ Admin Mgr บันทึกในระบบ QB และ QB พิมพ์ใบเสร็จ โดยใส่รหัสที่
ถูกต้อง ถ้าเป็ นเงินทีพ่ นักงานจ่ายคืนสําหรับค่าใช้จา่ ยส่วนตัวทีท่ บี ซี ี ได้ทดรองจ่ายไปก่อน ให้
ใช้รหัสบัญชีลกู หนี้พนักงาน หรือกลับรายการบัญชีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ คยบันทึกไป

Fin Ofr

3. ทีส่ าํ นักงานใหญ่ Fin Mgr มอบเงินสดให้ Fin Ofr เพือ่ เก็บไว้ในตูน้ ิรภัยในซองทีต่ ดิ ป้ายอธิบาย
แยกต่างหาก
4. Fin Ofr หรือ Fld Adm กรอกใบนําฝากธนาคาร และนําเงินสดฝากธนาคาร
5. จัดส่งใบเสร็จ QB ให้แก่ผบู้ ริจาค
6. เก็บสําเนาใบเสร็จ QB และใบนําฝากเข้าแฟ้ม

Fin Ofr/Fld
Adm/Admin Mgr
“

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL

Issue:
Direct Bank Deposits
Jul 16
Procedures
1. Partner agency advises FC that money has been deposited into TBC bank
account either in Bangkok or other field bank account.
2. Fin Ofr/ Fld Adm/ Admin Mgr issues receipt against invoice in QB for amount
deposited and sends to agency
3. Documentation filed (invoice, receipt, PO)

No. 2.6
Responsibility
FC/ MF Mgr
FinOfr/FldAdm/Admin
Mgr
“

การฝากเงินเข้ าธนาคารโดยตรง
วิธีปฏิบัตกิ าร
1. องค์กรอื่นแจ้ง Fld Co ว่าได้นําเงินฝากเข้าบัญชีของทีบซี ี ทีธ่ นาคารในกรุงเทพ หรือธนาคาร
อื่นในพืน้ ทีแ่ ล้ว
2. Fin Ofr, Fld Adm หรือ Admin Mgr บันทึกรับเงินใน QB ตามยอด invoice หรือยอดทีน่ ําฝาก
จริงและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้องค์กรนัน้
3. เก็บเอกสาร (invoice ใบเสร็จ และ PO) เข้าแฟ้ม

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jul 16

Payroll and Deductions

No. 4.1

ค่ าจ้ างพนักงาน และการหักเงินค่ าจ้ าง
กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อให้ การเบิกจ่ายค่าจ้ าง กระทําไปโดยได้ รับอนุญาตอย่าง

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that payroll disbursements are
made only upon proper authorisation to bona fide employees, that payroll
disbursements are properly recorded and that related legal requirements
(such as payroll tax deposits) are complied with.

PRINCIPLES:

ถูกต้ อง และจ่ายให้ แก่พนักงานที่มีสิทธิได้ รับเท่านัน้ เพื่อให้ มีการบันทึกการจ่ายค่าจ้ างอย่างถูกต้ อง
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (เช่นการหักภาษีเงินเดือน)
หลักการ :

a.

ก.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

Policies and procedures are followed for accounting for vacations, holidays, sick leave,
and other benefits
The person authorising an employee's entitlements does not also prepare the pay
cheques
Payroll should be in keeping with the procedures for all other cash disbursements
There is segregation of duties so that someone other than the payroll cheque signer
reviews the payroll register, posts payroll to the general ledger, reviews payroll-related
tax withholding, distributes year-end tax summaries to employees
Changes in employee status and rates are correctly authorised
Payroll-related taxes are withheld and paid to state agencies on a timely basis
A list of all payroll cheques written, with appropriate withheld taxes, is maintained.

Procedures
1. Update payroll data changes to the General Outsource (GO) Company and
update the payroll control file, Tax deducted in accordance with applicable
income tax rates and allowances. Provident Fund deductions made in
accordance with applicable rates (max 15% employee, matched by employer
the same but max 6%).
2. HR&ADM Spl receives payroll changes (Excel update files for GO and
Myanmar staff, copy of related documents) from Officer and review changes
updated. All personnel files are maintained by the HR&ADM Ofr.
3. GO’s Payroll spreadsheet file updated, review and given to Fin Mgr for final
review.
4. FD and ED for final approval and signature
5. Send confirmation to GO to process. Send a scanned approved payroll file to

ข.
ค.
ง.

จ.
ฉ.
ช.

Responsibility

ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบาย และกระบวนการบัญชีสาํ หรับการลาพักผ่อน วันหยุดราชการ การลาปว่ ย และ
สวัสดิการอื่น ๆ
บุคคลทีอ่ นุมตั กิ ารให้สทิ ธิแก่พนักงานต้องไม่ใช่บุคคลทีจ่ ดั ทําเช็คจ่ายเงินเดือน
การจ่ายค่าจ้างพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเดียวกันกับการเบิกจ่ายเงินสดอื่น ๆ ทัง้ หมด
ให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผูท้ เ่ี ซ็นเช็คสังจ่
่ าย ผูต้ รวจทานทะเบียนค่าจ้างพนักงานรวมถึง
สวัสดิการทีเ่ กีย่ วข้อง ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ผูบ้ นั ทึกค่าจ้างลงในบัญชีแยกประเภท และแจกใบสรุปภาษี
ปลายปีให้แก่พนักงาน
การเปลีย่ นแปลงสถานภาพของพนักงาน และอัตราค่าจ้างต่าง ๆ ต้องได้รบั การอนุ มตั อิ ย่างถูกต้อง
ให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยออกจากเงินค่าจ้าง และจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ทนั เวลา
ให้จดั ทํารายการเช็คค่าจ้างพนักงานทัง้ หมด พร้อมกับจํานวนภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยทีถ่ กู ต้อง

วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน

HR&Adm Ofr

1. ปรับปรุงรายการเปลีย่ นแปลงเงินเดือนให้บริษทั จัดทําเงินเดือน GO และตรวจเช็คข้อมูลการ
เปลีย่ นแปลงกับ ตารางคุมเงินเดือนภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และเงินลดหย่อนต่าง ๆ ทีม่ ผี ลบังคับ
รวมถึงเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามอัตราทีม่ ผี ลบังคับ (สมาชิกสะสม สูงสุดได้ไม่เกิน
15% ของเงินเดือนนายจ้างสมทบอัตราเท่ากัน แต่สงู สุดไม่เกิน 6%)

HR&Adm Spl

2. HR&ADM Spl ตรวจเช็ครายการค่าจ้างประจําเดือนใน Excel ไฟล์สาํ หรับบริษทั GO พร้อม
สําเนาเอกสารเปลีย่ นแปลงแนบ ทีไ่ ด้รบั มาจาก HR&ADM Ofr โดย HR&ADM Ofr เป็ นผูเ้ ก็บ
รักษาแฟ้มประวัตพิ นักงาน
3. ตรวจสอบตารางปรับปรุงเงินเดือนของ GO มอบตารางค่าจ้างให้ FD และ ED เพือ่ ลงนาม
อนุ มตั เิ ป็ นครัง้ สุดท้าย และส่งไปยืนยันการประมวลผล
4. FD และ ED เป็ นผูล้ งนามอนุ มตั เิ งินเดือนในขัน้ สุดท้าย
5. ส่งคํายืนยันอนุมตั จิ า่ ยให้บริษทั GO เพือ่ ส่งไฟล์ประมวลผลเงินเดือนมาให้เพือ่ ดําเนินการ

Fin Mgr
FD, ED
HR&Adm Ofr

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Adm Mgr (YGN) for payment
6. GO sends payroll net pay and Tax withholding text files and monthly Social
Security Fund contribution reports for upload and payment as well as circulate
e-pay slips to each individual employee.
7. Transfer total payroll fund from operating bank account to the Payroll bank
account.
8. Up load net pay text file and prepare PF payment in SCBT payroll webbank,
batch all into two separate batches, print batch reports for further payment
process.
9. Complete monthly Provident fund contributions and it’s relate reports and
submit to Provident Fund Management Company.
10. Upload PND 1 text file to Revenue Department website and print submission
and relate reports for further payment process and filing.
11. Print Social Security Funds contribution reports for submission and further
payment process.
12. All bank payments raised in accordance with Procedure 7.1, except that Acc
Ofr raises the payroll payment.
13. All payroll details posted to QB general ledger account codes
14. Adm Mgr pay staff payroll according to the approved table, issue payslip
receipt, staff sign off receipt and file with accounting documents.
15. Acc Ofr maintain and update the Myanmar Provident Fund records
16. All above documents compiled and filed in payroll files

GO

Fin Mgr or Fin Ofr
Acc Ofr

HR&Adm Ofr
HR&Adm Ofr
HR&Adm Ofr
Acc Ofr, Fin Ofr
Acc Ofr
Adm Mgr
Acc Ofr
HR&Adm Ofr

จ่ายเงิน พร้อมทัง้ ส่งสําเนาอนุ มตั จิ า่ ยเงินเดือนของพม่าให้สนง ย่างกุง้
6. บริษทั GO ส่ง text file ของยอดเงินเดือนจ่ายสุทธิ และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยเพือ่ อัพโหลดขึน้ เว็บ
พร้อมรายงานนําส่งเงินประกันสังคมเพือ่ ทําจ่าย ทัง้ นี้รวมถึงส่ง อี-สลิ ปเงิ นเดือน ให้พนักงาน
แต่ละคน โดยผ่านทางอีเมลล์
7. ทําการโอนเงินยอดเงินเดือนรวม และเงินสะสมฯ เข้าบัญชีเงินเดือน ในเว็บต์ไซด์ของ ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์
8. อัพโหลด ไฟล์เงินเดือนสุทธิ และรายการจ่ายเงินให้กองทุนฯ ในเว็บบัญชีเงินเดือนทางอินเตอร์
batch และพิมพ์รายงานเพือ่ ดําเนินการอนุมตั จิ า่ ยต่อไป
9. เตรียมฟอร์มรายงานนําส่งเงินสะสมและสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพประจําเดือนและที่
เกีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ส่งให้บริษทั จัดการ
10. อัพโหลด text file ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย (ภงด 1) ของพนักงานทัง้ หมดขึน้ เว็บกรมสรรพากร
พร้อมพิมพ์ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทําจ่ายและเก็บเข้าแฟ็ม
11. พิมพ์รายงานเงินสะสมและสมทบประกันสังคม เพือ่ นําส่งและดําเนินการจ่ายเงินต่อไป
12. ขัน้ ตอนการจ่ายเงินทุกรายการให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ทิ ่ี 7.1 เว้นแต่ ทําจ่ายเงินเดือน ให้
Acc Ofr เป็ นผูท้ าํ
13. บันทึกรายการจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินเดือนโดยแยกตามประเภทค่าใช้จา่ ยลงใน QB
14. Adm Mgr จ่ายเงินให้พนักงานในพม่า พร้อมทัง้ เตรียมสลิปเงินเดือนให้พนักงานเซนรับ และ
ส่งคืนเก็บเข้าแฟ้มเอกสารการจ่ายเงิน
15. Acc Ofr เป็นคนดูแลจัดการข้อมูลรายงานเงินกองทุนฯ ของเจ้าหน้าทีพ่ ม่า
16. รวบรวม และเก็บเอกสารทัง้ หมดข้างต้นเข้าแฟ้มจ่ายเงินเดือน
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Leave Entitlements

No. 4.2

กรกฎาคม 2016
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม: เพื่อให้ การใช้ วนั ลานันเป็
้ นไปตามสิทธิ์ที่ได้ รับในคูม่ ือพนักงาน มี

CONTROL OBJECTIVE: To ensure all leave is taken according to
staff entitlement policy, is recorded and is monitored.
PRINCIPLES: Leave is requested on relevant form, approved by
appropriated authorized person, records are maintained and updated.
Procedures
1. Employees wishing to take leave complete a Leave Request Form (LRF)
indicating leave type and duration and submit to supervisor (See Staff Policy
Manual)
2. Leave consulted with supervisor who approves and submits to Fld Adm, Adm
Mgr or HR&Adm Asst to check and records.
3. LRF approved by FC, MPD, HR&Adm Spl filed on employee personal file
4. Leave taken over and above entitlements will be classified as unpaid leave and
salary adjusted accordingly

สิทธิการลางาน

การบันทึก และควบคุมดูแล
หลักการ : การลานัน้ น้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีผมู้ อี าํ นาจอนุมตั ิ บันทึก จัดเก็บ และปรับปรุง
ให้เป็ นปจั จุบนั
Responsibility

วิธีปฏิบัตงิ าน

Supervisor

1. พนักงานทีต่ อ้ งการขอลางานต้องกรอกใบขอลางาน ระบุประเภทของวันลา จํานวนวัน และ
ยืน่ ต่อหัวหน้างาน (ดู Staff Policy Manual)

Fld Admin/Adm
Mgr/HR&Adm Asst
FC, MPD, HR&Adm
Spl
HR&Adm Spl

2. หลังจากตรวจสอบกับบันทึกการลางาน หัวหน้างานอนุ มตั ิ และยืน่ ต่อ Fld Admin/ Adm Mgr
/HR&Adm Asst เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายการลา
3. FC, MPD, HR&Adm Spl เป็ นผูอ้ นุ มตั ใิ บลาและ เก็บใบขอลางานเข้าแฟ้มประวัตพิ นักงาน
4. วันทีล่ าเกินสิทธิให้ถอื ว่าเป็นการลางานโดยไม่รบั เงินเดือน และจัดการปรับเงินเดือนให้
สอดคล้องกัน

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
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Fixed Assets and Equipment

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all fixed assets are
adequately safeguarded, authorised, recorded and properly identified.

PRINCIPLES:
a. All purchases of fixed assets are properly authorised and within authorised limits
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Payment for fixed asset purchases should be in keeping with the procedures for all
other cash disbursements
Warranties and guarantees are kept in a secure place and taken advantage of as
required
Major assets such as motor vehicles are regularly serviced and maintained
Fixed assets are purchased according to procurement guidelines concerning tender,
value for money, suitability
Details of all fixed assets are recorded in a Fixed Asset register
All fixed assets can be located and identified and physical inventories take place
periodically to verify existence and assess condition
Procedures exist for custodianship, proper use and security of all fixed assets

Fixed assets are insured for loss, theft and damage
The most advantageous alternative is taken on asset disposal and proceeds and gain
or loss on sale is correctly recorded
k. Depreciation of fixed assets is based on realistic life-spans

No. 5.1

ทรั พย์ สนิ ถาวร และอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อให้ สามารถควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวรทังหมดให้
้
ดีเพียงพอ
ให้ มีการอนุมตั ิ ลงบันทึก และการระบุตวั สินทรัพย์ได้ อย่างถูกต้ อง
หลักการ :
ก. ให้การจัดซือ้ สินทรัพย์ถาวรทัง้ หมดได้รบั การอนุมตั อิ ย่างถูกต้อง และไม่เกินขอบเขตอํานาจอนุ มตั ิ
ข. การจ่ายเงินเพือ่ จัดซือ้ สินทรัพย์ถาวรต้องกระทําตามวิธกี ารเดียวกันกับการเบิกจ่ายเงินสดอื่น ๆ
ทัง้ หมด
ค. ให้เก็บใบรับประกันในสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย และนํามาใช้ประโยชน์เมื่อถึงคราวจําเป็ น
สินทรัพย์รายการใหญ่ เช่นรถยนต์ ต้องได้รบั การบริการ และซ่อมบํารุงเป็ นประจํา
ให้จดั ซือ้ สินทรัพย์ถาวรตามระเบียบการจัดหา เกี่ยวกับการประมูล ความคุม้ ค่าเงินทีจ่ า่ ยไป และความ
เหมาะสม
ฉ. ให้บนั ทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรใน ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
ช. ให้สามารถระบุตวั และสถานทีเ่ ก็บสินทรัพย์ถาวร และให้จดั ทํารายการสินทรัพย์เป็ นระยะเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าสินทรัพย์นนั ้ มีอยู่จริง และประเมินสภาพของสินทรัพย์
ซ. ให้มวี ธิ กี ารควบคุมดูแล วิธกี ารใช้สอยอย่างเหมาะสม และรักษาความปลอดภัยสําหรับสินทรัพย์ถาวร
ทัง้ หมด
ฌ. ให้จดั ทําประกันภัยสินทรัพย์ถาวรคุม้ ครองการสูญหาย การลักขโมย และความเสียหาย
ญ. ให้เลือกวิธกี ารทีไ่ ด้เปรียบทีส่ ดุ สําหรับการขายสินทรัพย์ และให้บนั ทึกรายรับทีไ่ ด้ รวมทัง้ ผลกําไร หรือ
ขาดทุนจากการขายให้ถกู ต้อง
ฎ. ให้คาํ นวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรตามอายุใช้งานทีต่ รงกับความเป็นจริง

ง.
จ.

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL

Issue:
Fixed Assets – General
May 05
Procedures
1. Limits and approvals for purchase of fixed assets are as stipulated in
Procedure 1.3 and the Staff Policy Manual
2. Requests for new assets are made on a Purchase Request Form in
accordance with purchase limits (above), verified by Supervisor and approved
by authorising officer depending on value
3. Assets are to be purchased and recorded in accordance with procedures for
purchases.
4. If asset value > 60,000 baht, asset is classified in QB as a Fixed Asset and
details entered onto Fixed Asset Register (separate QB module). If asset value
< 60,000 baht the asset is classified as equipment expenses and expensed
5. Invoice details as to supplier, date of purchase, serial number, PO number, cost
price are to be used to update Fixed Assets Ledger. Other details to be
entered are location and identification mark
6. Warranties and Guarantees (if applicable) are to be filed in asset file folders and
kept within Administration, except that documents required to obtain motor
vehicle recovery and repair are to be kept in the vehicle.
7. All fixed assets to be insured under all risks policy as from date of delivery.
Insurance company to be informed of purchase cost and location
8. Approved payments are raised in accordance with Procedure 7.1
9. Physical Inventory of Fixed Assets to be conducted at least annually

No. 5.1.1
Responsibility
Procedure 1.3

SC&L Mgr, Log Ofr
Fin Mgr

Fin Mgr

Adm Ofr, Adm Mgr

HR&Adm Spl
Fin Ofr, Adm Mgr
Fin Mgr

ทรั พย์ สนิ ถาวร - ทั่วไป
วิธีปฏิบัตงิ าน
1. ขอบเขต และอํานาจอนุ มตั กิ ารจัดซือ้ สินทรัพย์ถาวรมีระบุไว้ใน วิธปี ฏิบตั งิ าน ข้อ 1.3 และ
Staff Policy Manual
2. เมือ่ ต้องการซือ้ สินทรัพย์ใหม่ ให้จดั ทํา Purchase Request (ใบขอซือ้ – PR) ตามขอบเขต
อํานาจในการจัดซือ้ (ระบุขา้ งต้น) หัวหน้างานเป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของใบขอซือ้ และ
อนุมตั โิ ดยเจ้าหน้าทีท่ ม่ี อี ํานาจอนุ มตั โิ ดยขึน้ อยูก่ บั มูลค่าของสินทรัพย์นนั ้
3. การจัดซือ้ และบันทึกรายการสินทรัพย์ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการจัดซือ้
4. ถ้ามูลค่าของสินทรัพย์สงู กว่า 60,000 บาท ระบบ QB จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถาวร และ
ต้องกรอกรายละเอียดใน Fixed Asset Register (โปรแกรม QB) สินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าตํ่ากว่า
60,000 บาท จะถูกจัดให้อยูใ่ นประเภทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
5. บันทึกรายละเอียดตาม invoice เข่น ผูข้ าย วันทีซ่ อ้ื เลขรหัสทรัพย์สนิ หมายเลขใบสั ่งซือ้
(PO) ราคาต้นทุน เพือ่ ใช้ปรับข้อมูลในบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวร รายละเอียดอื่นทีต่ อ้ ง
กรอกคือสถานทีเ่ ก็บ และเครื่องหมายทีใ่ ช้ระบุตวั
6. ให้เก็บใบรับประกัน (ถ้ามี) ในแฟ้มสินทรัพย์ และเก็บไว้ในแผนกธุรการ ยกเว้นเมือ่
จําเป็ นต้องใช้เอกสารในการเรียกคืน และซ่อมรถยนต์ ให้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในรถยนต์นนั ้
7. ให้จดั ทําประกันวินาศภัยสําหรับสินทรัพย์ถาวรทัง้ หมด นับจากวันทีไ่ ด้รบั มอบสินทรัพย์ และ
แจ้งราคาซือ้ และสถานทีเ่ ก็บสินทรัพย์ให้บริษทั ประกันภัยทราบ
8. การอนุมตั กิ ารจ่ายเงินให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อ 7.1
9. ให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปีละครัง้

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL

Issue:
Jul 16

Motor Vehicles

No. 5.1.2

รถยนต์
กรกฎาคม 2016

วิธีปฏิบัตงิ าน

Procedures
1. For custodianship, proper use, repairs and maintenance, accidents etc. refer
Motor Vehicle Policy
2. Procurement of vehicles should be conducted on the basis of value for money
and suitability for TBC operations having obtained quotations from three
different suppliers
3. Executive Director approves on a Purchase Request Form, provided the
expenditure is included in the approved annual Budget.
4. Registration of all vehicles must be in the name of TBC and registration fees
paid annually in advance
5. Registration books are to be kept in the Bangkok office and copies to be kept
inside each vehicle
6. Vehicles should be comprehensively insured as from date of delivery

Responsibility

Issue:
Depreciation
Jul 16
Procedures
1. Vehicles to be depreciated over five years
2. IT assets to be depreciated over three years
3. Office equipment to be depreciated over five years
4. Depreciation to be Straight line, full month at end of month, starting with month
of purchase

No. 5.1.3

ค่ าเสื่อมราคา

Responsibility
Fin Mgr
Fin Mgr
Fin Mgr
Acc Ofr

วิธีปฏิบัตงิ าน

SC&L Mgr

ED

1. ดูคาํ อธิบายเกีย่ วกับการควบคุมดูแล วิธกี ารใช้สอยอย่างถูกต้อง การซ่อม และบํารุงรักษา
อุบตั เิ หตุ ฯลฯ ได้จาก Motor Vehicle Policy
2. ในการจัดหารถยนต์ ควรให้คมุ้ ค่ากับราคาทีจ่ า่ ย และเหมาะสมกับการใช้งานของทีบซี ี โดยขอ
ใบเสนอราคาจากผูข้ าย 3 ราย

Log Ofr

3. Executive Director เป็นผูอ้ นุมตั ใิ บขอซื้อ ถ้าเป็นรายจ่ายทีร่ วมอยูใ่ นงบประมาณประจําปี ท่ี
อนุมตั แิ ล้ว
4. รถยนต์ทุกคันต้องจดทะเบียนในนามของทีบซี ี และต้องจ่ายภาษีเพือ่ ต่อทะเบียนล่วงหน้าทุกปี

Log Ofr

5. สมุดทะเบียนรถยนต์ตอ้ งเก็บไว้ทส่ี าํ นักงานกรุงเทพฯ และเก็บสําเนาไว้ในรถยนต์แต่ละคัน

Log Ofr

6. รถยนต์ตอ้ งมีประกันภัยชัน้ หนึ่งนับจากวันทีไ่ ด้รบั มอบ

1.
2.
3.
4.

รถยนต์ตอ้ งหักค่าเสือ่ มราคาเป็นเวลา 5 ปี
สินทรัพย์ IT ต้องหักค่าเสือ่ มราคาเป็นเวลา 3 ปี
เครื่องใช้ประจําสํานักงานต้องหักค่าเสือ่ มราคาเป็ นเวลา 5 ปี
ให้หกั ค่าเสือ่ มราคาแบบเส้นตรง (straight-line) โดยเริม่ ต้นนับเดือนทีไ่ ด้รบั ของเป็นหนึ่งเดือน

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Asset and Equipment Disposals
No. 5.1.4
การจําหน่ ายสินทรัพย์ และอุปกรณ์
Jul 16
Procedures
Responsibility วิธีปฏิบัตงิ าน
Procedure 1.3
1. Requests for disposal of assets and equipment should be made on an Asset
1. การขออนุ ญาตจําหน่ายสินทรัพย์ และอุปกรณ์ ให้ใช้ Asset Disposal Form (ใบขออนุญาต
ขายสินทรัพย์)
Disposal Form.
2. Applications to donate the asset to another organization are to be shown on Adm Mgr/Log Ofr/Fld 2. การขออนุ ญาตบริจาคสินทรัพย์ให้แก่องค์กรอื่นจะต้องระบุไว้ใน Asset Disposal Form ซึง่
Admin/HR & Adm Spl
การอนุมตั จิ ะกระทําตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
the Asset Disposal Form.
Asset Disposal Forms may be authorized in accordance with approval limits.
3. Three second-hand dealers are to be approached to provide quotations for sale Adm Mgr/Log Ofr/Fld 3. ให้ตดิ ต่อผูค้ า้ สินค้ามือสอง 3 รายให้เสนอราคาขาย
Adm/ HR&Adm Spl
price
4. Staff members are given the opportunity of bidding to buy the asset at a Adm Mgr/HR&And Spl 4. พนักงานมีสทิ ธิประมูลซือ้ สินทรัพย์ก่อน โดยถือราคากลางในจํานวน 3 ราคา เป็ นราคาขัน้ ตํ่า
หากมีคา่ ใช้จา่ ยใด ๆ เกิดขึน้ รวมถึงค่าโอนให้ถอื เป็นค่าใช้จา่ ยของผูซ้ อ้ื กรณีรถยนต์ทบี ซี ี จะ
minimum of the middle of the three prices, with any transfer cost payable by
จัดเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธิ ์ให้ผซู้ อ้ื เพือ่ ไปดําเนิน การโอนเองและการประกันภัยของทีบซี ี
the staff member. For Motor Vehicles TBC will prepare transfer documents but
ถือว่าสิน้ สุดลงในวันทีโ่ อน
it will be the responsibility of the staff member to lodge them, and the TBC
insurance cover will expire on transfer.
5. If no staff member is interested, asset should be sold to the dealer offering the Adm Mgr/HR&And Spl 5. ถ้าไม่มพี นักงานคนใดสนใจซือ้ จะขายสินทรัพย์นนั ้ ให้แก่ผคู้ า้ ทีเ่ สนอราคาสูงสุด
highest price.
6. Cash, cheque or direct deposit from purchaser recorded in the normal manner Fin Ofr/Fld Adm/Adm 6. เงินสด เช็ค หรือเงินมัดจําทีไ่ ด้รบั โดยตรงจากผูซ้ อ้ื ต้องลงบันทึกตามวิธกี ารปกติ
Mgr
เช่นเดียวกับการรับเงินสดต่างๆ และให้ระบบ QB ออกใบเสร็จ
for cash receipts and QB posted with receipt
7. ปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ถาวร (กรณีตน้ ทุนเกิน 60,000 บาท) ให้บนั ทึกรับรูผ้ ลกําไรหรือ
7. Fixed Assets Register (original cost over Bht 60,000) updated with asset sale
Fin
Mgr
ขาดทุนจากการขายโดยคํานวณจากมูลค่าหลังหักค่าเสือ่ มราคาแล้วกับราคาขาย บันทึก
price. Profit and loss on disposal to be calculated based on depreciated value.
ข้อมูลการขายเพือ่ ปรับปรุงทะเบียนอุปกรณ์ให้เป็ นปจั จุบนั (กรณีทรัพย์สนิ ต้นทุนตํ่ากว่า
Equipment log (original cost less than Bht 60,000) updated with disposal.
60,000 บาท)

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
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Procurement

No. 5.2

กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อควบคุมให้ การจัดซื ้อเครื่ องอุปโภคทังหมด
้
มีเอกสารรับรอง

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all purchases of supplies are
properly documented, authorised, received, recorded, and reported; and
that the best value for money is obtained.

ให้ มีการอนุมตั ิ การรับสินค้ า การลงบันทึก และการรายงานผลอย่างถูกต้ อง และไห้ ได้ ของที่ดีที่สดุ
สําหรับเงินที่ได้ จา่ ยไป
หลักการ :
ก. ให้รายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณไดรับการอนุมตั ิ
ข. ให้วธิ กี ารและขัน้ ตอนเป็ นไปตามข้อปฏิบตั ใิ นคูม่ อื วิธกี ารจัดซือ้ ของ ทีบซี ี
ค. ให้แบ่งหน้าทีร่ ะหว่างผูส้ ั ่งซือ้ สินค้า ผูร้ บั สินค้า ผูล้ งบันทึก และผูจ้ า่ ยเงินชําระเงิน

PRINCIPLES:

a. Expenditure is in accordance with approved budgets
b. The methods and procedures of the TBC Procurement Manual are followed
c. Segregation of duties between those ordering, those receiving, those recording
and those making payment for purchase transactions
d. All purchases are properly authorised , and supplied against official PO’s
e. Delivered supplies are in accordance with specifications for quality, quantity and
delivery date and credit is obtained for discrepancies
f. Proper documentation for delivery and receipt of goods signed by both drivers
and approved representatives of those receiving supplies.
Procedures
Procurement Methods and Approval Authorities: (see Procurement Manual)
1. Tendering
Whenever possible camp supplies and other purchases of over 600,000 baht
should be covered by Contracts awarded following open tenders conducted by
Bangkok Procurement
Requirements:
- tender publication on TBC website
- sealed bids
- quality control checks
- supplier evaluation
- Procurement Committee recommendations, and rationale
- Contract signed by Executive Director (or in absence FD)
- Purchase Orders signed by Field Coordinators or SC&L Mgr for call off
against Contract

การจัดซือ้

ง. ให้การจัดซือ้ ทัง้ หมดได้รบั อนุ มตั อิ ย่างถูกต้อง และมีเอกสารแนบประกอบกับใบสั ่งซือ้
จ. สิง่ ของทีจ่ ดั ส่งต้องมีคุณภาพ ครบตามปริมาณ และวันส่งมอบตามกําหนด และได้รบั การชดเชย
หากมีความคลาดเคลือ่ น
ฉ. จัดทําเอกสารอย่างครบถ้วนสําหรับการส่งมอบ และการรับสินค้า โดยคนขับรถ และตัวแทนที่
ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เป็ นผูล้ งนาม ตรวจรับของ
Responsibility

วิธีปฏิบัตงิ าน
ขึน้ ตอนการปฏิบตั แิ ละการอนุมตั ิ (ดูค่มู อื การจัดซือ้ )
1. การเปิ ดประมูล
การจัดซือ้ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งอุปโภค บริโภคในศูนย์ฯ หรืออื่น ๆ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 600,000
บาทขึน้ ไป จะต้องถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในแนวทางและ หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเปิดประมูล
หรือจัดซือ้ ทีก่ รุงเทพฯ
หลักปฏิบตั :ิ
- จัดให้มกี ารประกาศ ลงในสือ่ เวบต็ไซด์ ของ ทีบซี ี
- ยืน่ ซองปิดประมูล
- มีการตรวจสอบคุณภาพ
- ประเมินความสามารถในการจัดหา ของผูข้ าย
- มีมติของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซือ้ รวมทัง้ คําชีแ้ จงเหตุผล
- สัญญาจัดซือ้ จัดจ้างต้องลงนามโดยผูอ้ าํ นวยการหรือ ถ้าไม่อยู่ FD
- ใบสั ่งซือ้ ทีเ่ ป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายข้างต้น ให้หวั หน้าสํานักงานภาคสนาม
หรือผูจ้ ดั การฝา่ ยซัพพลายเชนและโลจิสติกส์เป็ นผูล้ งนามสั ่งซือ้
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2. Competitive Purchase
Used in exceptional circumstances where fully open tendering for contracts or
purchases of over 600,000 baht is not feasible
Requirements:
- minimum 3 supplier written quotes (sealed bids if donor requirement)
- supplier evaluation (factory visit, information file)
- quality control checks
- Procurement Committee recommendation
- Contract or Purchase Request signed by Executive Director
- Purchase Orders signed by Field Co-ordinators or SC&L Mgr
3. Direct Purchase
Purchase value 60,000 to 600,000 baht
Requirements:
- minimum 3 bids (may be summary of verbal quotes or catalogue
comparisons)
- Purchase Request signed by Management
- Purchase Order signed by Field Co-ordinator or SC&L Mgr
Purchase value under 60,000 baht
No formal requirement, sound purchasing practices should be followed
4. Single Quote
May only be used on an exceptional basis where for instance:
- need to respond urgently to a primary emergency situation
- unusual logistical requirements for delivery to remote location
- no bids received in response to a TBC tender
- purchase item in development stage
The Purchase request should note the reason for the Single Quote, and should
be approved by the appropriate authority, according to the purchase value as
above

2. การจัดซื้อที่ต้องมีการแข่งขัน
ในกรณีทว่ี ธิ กี ารจัดซือ้ แบบเปิดประมูล หรือ จัดซือ้ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 600,000 บาทขึน้ ไปไม่
สามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้ ให้อนุโลมใช้วธิ นี ้ไี ด้
หลักปฏิบตั :ิ
- ต้องมีใบเสนอราคาจากผูข้ ายอย่างน้อย 3 ราย (ยืน่ ซองปิดผนึกถ้าผูบ้ ริจาคเงินมีระเบียบ
เช่นนัน้ )
- ประเมินความสามารถจัดหาของผูข้ าย เช่น เยีย่ มโรงงาน หรือ ข้อมูลเดิม
- มีการตรวจสอบคุณภาพ
- มีมติของคณะกรรมการจัดซือ้
- สัญญาจัดซือ้ จัดจ้างหรือแบบคําขออนุ มตั จิ ดั ซือ้ ต้องลงนามโดยผูอ้ าํ นวยการ
- ใบสั ่งซือ้ ให้หวั หน้าสํานักงานภาคสนามหรือ ผูจ้ ดั การฝา่ ยซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ลง
นาม
3. การจัดซื้อตรง
ให้นํามาใช้ในกรณี การจัดซื้อที่มีมลู ค่าตํา่ กว่า 600,000 บาท
หลักปฏิบตั :ิ
- มีใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย (อนุโลมให้ใช้ใบสรุปทีจ่ ดบันทึกราคา หรือใบเสนอราคา
เปรียบเทียบ)
- ใบคําขออนุมตั จิ ดั ซือ้ ให้ลงนามโดย ผูบ้ ริหาร
- ใบสั ่งซือ้ ให้หวั หน้าสํานักงานภาคสนาม หรือ ผูจ้ ดั การฝา่ ยซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ลง
นาม
การจัดซื้อมูลค่า ตํา่ กว่า 60,000 บาท
ไม่มหี ลักปฏิบตั อิ ย่างเป็ นทางการ แต่ให้เหมาะสมตามหลักการจัดซือ้ ทั ่วไป
4. การจัดซื้อโดยมีการเสนอราคารายเดียว
อนุ โลมให้ใช้ได้เพียงบางกรณีเท่านัน้ เช่น
- จัดซือ้ เพือ่ ช่วยเหลือต่อความจําเป็ นในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- การจัดซือ้ ทีม่ กี ารจัดส่งพิเศษในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
- ไม่มผี ยู้ นื ประมูลหรือประกวดราคาตามหลักเกณฑ์การประมูลของทีบซี ี
- การจัดซือ้ สินค้าทีต่ อ้ งอาศัยเทคนิคการผลิตเฉพาะหรือได้สทิ ธิเฉพาะราย
กรณีเช่นนี้ ใบขออนุ มตั จิ ดั ซือ้ ต้องระบุเหตุผลของการเสนอราคารายเดียว และต้องได้รบั การ
อนุมตั อิ ย่างเหมาะสมจากผูม้ อี ํานาจ โดยยืดหลักตามวงเงินทีม่ อี าํ นาจอนุ มตั จิ ดั ซือ้ ข้างต้น
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Procurement
Camp Supplies ordered from Field Office

Procedures
1. Contract or Purchase Request approved as per Procedure 5.2. Purchase
Requests can be made using a standard form or by sending an E Mail containing
the same information with approval granted by E-Mail reply.
2. Purchase Order (PO) to suppliers prepared in FO to call off regular supplies and
annual supplies against Contract or Purchase Request based on camp population
figures and agreed rations per person and extra needs, by entering data to QB to
analyse by Item and Cost centre. Purchase Order printed. See QB User Manual
3. POs verified and approved
4. POs sent or faxed to supplier and copy PO filed to temporary file
5. Thai Authority approval obtained for delivery
6. Inspection companies advised of impending deliveries
7. Camp officials notified of expected deliveries
8. Goods delivered to camp go-down.
9. Triplicate Delivery Receipt signed by Godown Manger in accordance with
Programme Guidelines.
- Yellow copy retained in the Godown
- Pink copy retained for TBC staff (Supply Officer)
- White and Blue copies taken back by Driver to Supplier
- White copy sent by Supplier to FO
10. On completion of deliveries for the PO, Fld Adm prepare Reconciliation of
Delivery Receipts and posts Item Receipt to QB (dated day of receipt of last
Delivery Receipt received)
11. Supplier invoices FO and copy faxed to HO.
12. Once it is confirmed that any discrepancies have been made up FC approves
Delivery Summary.
13. Fld Adm prepares a print out. of Item Receipts, and attaches PO and receipt
documentation for FC to approve payment to supplier. A payment approval may

No. 5.2.1
Responsibility

Procedure 1.3
Fld Adm

FC
Fld Adm
Fld Adm
SC&L Mgr
SO
Godown Mgr

Fld Adm
Fld Adm
FC
Fld Adm/FC

การจัดซือ้
เครื่ องอุปโภค บริโภคสําหรับศูนย์ ฯ จัดซือ้ โดยสํานักงานภาคสนาม
วิธีปฏิบัตงิ าน
1. สัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง หรือ ใบขออนุมตั จิ ดั ซือ้ ต้องมีการอนุมตั ติ ามข้อปฏิบตั ทิ ่ี 5.2 โดยใบขอ
อนุ มตั จิ ดั ซือ้ สามารถใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน หรือ จะใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้แต่ตอ้ งมี
ข้อมูลประกอบทีค่ รบถ้วนตามฟอร์มมาตรฐาน ซึง่ การอนุ มตั ใิ ห้ใช้จดหมายฉบับทีต่ อบกลับเป็น
หลักฐาน
2. ใบสั ่งซือ้ (PO) ทีส่ ง่ ให้แก่ผขู้ ายจะจัดทําขึน้ โดย FO ตามสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างตามทีไ่ ด้จากการ
ประมูล หรือ ใบคําขอจัดซือ้ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้ว โดยคํานวณจากจํานวนประชากรในศูนย์ กับ
อัตราการแจกจ่ายต่อคนทีต่ กลงไว้ จากนัน้ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในใบสั ่งซือ้ ให้ครบถ้วน ซึง่
แยกรายการเป็ นของสําหรับแต่ละศูนย์ฯ และสํานักงานตามศูนย์ตน้ ทุน หลังจากนัน้ พิมพ์ใบสั ่งซือ้
ดู QB User Manual
3. ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมตั ิ PO
4. ส่ง หรือ แฟกซ์ PO ให้ผขู้ าย และเก็บสําเนาเข้าแฟ้มชั ่วคราว
5. ดําเนินเรือ่ งขอหนังสืออนุญาต จัดส่งของเข้าศูนย์ฯ
6. แจ้งบริษทั ตรวจสอบคุณภาพเรือ่ งตารางการจัดส่งของ
7. แจ้งเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์อพยพฯ ตารางการจัดส่งสินค้า
8. สินค้าจัดส่งถึงโกดังศูนย์อพยพ
9. ผูจ้ ดั การโกดังเซ็นใบ Delivery Receipt (ใบรับของ) ตามข้อแนะนําในคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
- สําเนาสีเหลืองเก็บไว้ทโ่ี กดัง
- สําเนาสีชมพูเก็บไว้ให้เจ้าหน้าทีท่ บี ซี ี (เจ้าหน้าทีซ่ พั พลาย)
- สําเนาสีขาว และสีฟ้า ให้คนขับรถนํากลับไปให้ผขู้ ายสินค้า
- สําเนาสีขาวให้ผขู้ ายสินค้าส่งให้ FO
10. เมือ่ จัดส่งสินค้าตามใบสั ่งซือ้ แล้ว Fld Adm จัดทํา Reconciliation of Delivery Receipts และลง
บันทึก Item Receipt ในระบบ QB โดยให้ยดื วันทีต่ ามใบส่งของ ใบสุดท้ายหรือทีส่ ่งสุดท้าย เป็น
วันทีร่ บั ของ
11. ผูข้ ายส่ง invoice ให้ FO และส่งสําเนาให้ HO ทางโทรสาร
12. เมือ่ ตรวจสอบการรับของว่าได้รบั ครบถ้วน หรือขาดและได้ชดเชยให้แล้วหรือ ยอมรับเท่าทีส่ ง่
จริงให้ FC อนุ มตั ใิ บสรุปการรับของ
13. Fld Adm จัดพิมพ์ใบสรุปรายการรับสินค้าแล้วแนบกับ PO และเอกสารการรับสินค้า เพือ่ ให้ FC
ตรวจสอบและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินให้ผขู้ าย การอนุมตั สิ ามารถกระทําได้มากกว่าหนี่ง PO ในแต่ละ
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consist of more than one PO.
14. FC sends a Payment Approval e-mail to BKK Finance completion, attaching list
of Item Receipts approved for payment
15. After confirmed Fld Adm send all original documents to Acc Ofr
16. BKK Finance process payment in accordance with Procedure 7.1
17. Any donor allocation is made within the accounting software by Finance Director

ครัง้
Acc Ofr
Acc Ofr
FD

14. FC ส่งอี-เมล์ ยืนยันการอนุ มตั จิ า่ ยเงินให้ฝา่ ยการเงินที่ กรุงเทพฯ ฝา่ ยการเงินแนบอีเมลล์พร้อม
รายการอนุมตั จิ า่ ยเงินยืนยันการรับของทีค่ รบถ้วนเพือ่ ขออนุ มตั จิ า่ ยเงิน
15. หลังจากยืนยันการจ่ายเงินแล้ว Fld Adm ส่งเอกสารตัวจริงทัง้ หมดให้ Acc Ofr
16. ฝา่ ยการเงิน กรุงเทพฯ ดําเนินการจ่ายชําระเงิน ตามข้อปฏิบตั ิ 7.1
17. FD จะเป็นผูจ้ ดั สรรค่าใช้จา่ ยให้ผบู้ ริจาคเงินในระบบบัญชี
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Procurement:
Other Supplies ordered from Field Office

Procedures
1. Purchase Request (PR) approved. PR can be made using a standard form or by
sending an E mail containing the same information with approval granted by an E
mail reply.
2. Field Co-orinators are delegated annual budget limits to approve certain
categories of expenses
3. Purchase Order (PO) prepared in FO to call off supplies against approved PR,
by entering data to QB analysed by Item and cost centre. PO printed. See QB
User.
4. PO verified and signed by Field Coordinator
5. PO sent or faxed to supplier and copy filed into temporary file.
6. Supplies delivered to beneficiary, Delivery Receipt signed, and returned to FO.
7. Item Receipt entered to QB (dated day Delivery Receipt received from supplier).
8. Supplier invoices FO and copy faxed to HO
9. Field Admin prepares a print out of Item Receipts, attaching PO’s and receipt
documentation for FC to approve supplier payments. A payment approval may
consist of more than one PO.
10. FC sends Payment Approval e-mail to BKK Finance, attaching list of Item
Receipts approved for payment
11. BKK Finance process payment in accordance with Procedure 7.1
12. After FC confirm to BKK Fld Adm send all original documents to Acc Ofr

No. 5.2.2
Responsibility
Proc. 1.3
Proc 1.3
Fld Adm

FC
Fld Adm
Fld Adm

Fld Adm

FC
Fld Adm

ขัน้ ตอนการจัดซือ้
เครื่ องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ โดยสํานักงานภาคสนาม
วิธีปฏิบัติ
1. ต้องมี Purchase Request Form (PR) ฟอร์มมาตรฐาน ทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว หรือ E-mail
ทีม่ ขี อ้ มูลประกอบครบถ้วนตามฟอร์มมาตรฐาน และได้รบั อนุมตั แิ ล้วโดยการตอบกลับ
2. ในแต่ละปี Field Co จะได้งบประมาณจํากัดเฉพาะสําหรับค่าใช้จา่ ยบางอย่าง ไปบริหารโดยให้ม ี
อํานาจอนุ มตั คิ า่ ใฃ้จา่ ยเหล่านัน้ ได้
3. ใบสังซื
่ อ้ (PO) .ให้ FO เป็ นคนจัดทําโดยยืดข้อมูลตามใบขออนุ มตั จิ ดั ซือ้ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
โดยบันทึกลงในระบบบัญชี QB ตามรายละเอียดของ item และศูนย์ตน้ ทุน พิมพ์ใบสั ่งซือ้ ดูคมู่ อื
QB
4. Field Coordinator ตรวจเช็คความถูกต้องและลงนาม
5. จัดส่งใบสั ่งซือ้ ให้ผขู้ ายสินค้า หรือส่งทางโทรสาร และเก็บสําเนาเข้าแฟ้มชั ่วคราว
6. ผูข้ ายจัดส่งของให้ผลู้ ภ้ี ยั ใบส่งของ หรือ Delivery Receipt ทีเ่ ซ็นรับของแล้ว ส่งให้ FO
7. บันทึก รับของ ลงในระบบ QB (วันทีล่ งรับของให้ใช้วนั ที่ ทีไ่ ด้รบั เอกสารใบรับของจากผูข้ าย)
8. ผูข้ ายส่งใบวางบิลตัวจริงให้ FO และสําเนาหรือ แฟกซ์ ให้สาํ นักงานใหญ่
9. Field Admin รวบรวมเอกสารการจัดซือ้ คือ PO’s และเอกสารการรับของ พร้อมทัง้ พิมพ์
รายงานการรับของ มอบให้ FC ตรวจสอบความถูกต้องและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงิน โดยให้รวมกัน
หลายใบสั ่งซือ้ แล้วอนุ มตั คิ รัง้ เดียวได้
10. FC ส่ง E-mail ให้ฝา่ ยการเงินทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ ยืนยันการจ่ายเงิน พร้อมกับแนบรายงานสรุป
การรับของเพือ่ อนุ มตั กิ ารจ่ายเงิน
11. ฝา่ ยการเงินกรุงเทพฯ ดําเนินการจ่ายเงินตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 7.1
12. หลัง FC ยืนยันให้กรุงเทพ Fld Adm ส่งเอกสารตัวจริงทัง้ หมดให้ Acc Ofr
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Procurement
Supplies ordered from Bangkok Office and
delivered by Supplier

Procedures
1. Contract or Purchase Request approved
2. Purchase Order (PO) to suppliers prepared in HO to call off regular supplies and
annual supplies against Contract or Purchase Request, based on camp
population figures and agreed rations per person and extra needs, by entering
data to QB to analyse by Item, Cost centre. Purchase Order printed. See QB
User Manual
3. PO containing standard payment terms verified and signed
4. PO with non standard payment terms, e.g. requiring a Deposit payment, approved
5. PO sent or faxed to supplier and copy PO filed to temporary file
6. Field Offices notified of impending deliveries
7. Thai Authority approval obtained for delivery
8. Inspection companies advised of impending deliveries
9. Camp officials notified of expected deliveries
10. Goods delivered to either Camp or Field Office or local godown
11. For goods delivered to camp go-down, triplicate Delivery Receipt (DR) signed by
Godown Manger in accordance with Programme Guidelines.
- Yellow copy retained in the Godown
- Pink copy retained for TBC staff (Supply Officer)
- White and Blue copies taken back by Driver to Supplier
- White copy sent by Supplier to HO
12. For goods delivered to Fld Office, Fld Office sign DR and arrange onward delivery
to Camp or other beneficiary. On receipt of DR, Item Receipt entered to QB
13. Supplier invoices HO
14. Once it is determined that all, discrepancies have been made up SC&L Mgr
signifies payment approval on supplier invoice and passes to BKK Finance
15. BKK Finance process payment in accordance with Procedure 7.1
16. Donor allocation is made within the accounting software by Finance Director

No. 5.2.3

ขัน้ ตอนการจัดซือ้
เครื่ องอุปโภค บริ โภค โดยสํานักงานใหญ่กรุ งเทพฯ และจัดส่ งโดยผูข้ าย

Responsibility
Procedure 1.3

Log Ofr
SC&L Mgr
Log Ofr
Log Ofr
Fld Adm
SC&L Mgr
Fld Adm
Godown Mgr

Fld Adm

Log Ofr/SC&L Mgr
Acc Ofr
FD

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. ใบสัญญาซือ้ ขาย หรือใบขออนุมตั กิ ารจัดซือ้ ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว
2. ให้สาํ นักงานใหญ่จดั ทําใบสั ่งซือ้ (PO) โดยยึดข้อมูลตามสัญญาซือ้ ขายหรือใบคําขออนุมตั ิ
จัดซือ้ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นงวดประจําปี หรือห้วงเวลาแต่ละช่วง การสั ่งซือ้ ให้ใช้
จํานวนประชากรและอัตราการแจกจ่ายต่อคนรวมถึงส่วนเพิม่ (ถ้ามี) โดยบันทึกลงใน QB แยก
เป็ นแต่ละ item ศูนย์ตน้ ทุน (ศูนย์ฯ) พิมพ์ใบสั ่งซือ้ ดูคมู่ อื QB
3. ใบสั ่งซือ้ มีเงือ่ นไขการชําระเงินอยูแ่ ล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
4. ใบสั ่งซือ้ ในบางกรณี อาจมีการตกลงเงือ่ นใขการจ่ายเงินต่างหาก และอาจจะต้องมีเงินมัดจํา
บางส่วน การจ่ายเงินมัดจําดังกล่าวต้องได้รบั การอนุ มตั กิ ่อน
5. ใบสั ่งซือ้ ส่ง หรือ แฟกซ์ให้ผขู้ ายและเก็บสําเนาเข้าแฟ้ม ชั ่วคราว
6. แจ้งสํานักงานภาคสนาม ตารางการส่งของ
7. ดําเนินการขอหนังสืออนุ ญาต จัดส่งสิง่ ของทีจ่ ดั ซือ้ เข้าศูนย์ฯ
8. แจ้งตารางการจัดส่งให้ผตู้ รวจสอบอิสระภายนอกเพือ่ ดําเนินการตรวจสอบต่อไป
9. แจ้งให้เจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์ฯ ทราบ ถึงวันที่ ทีข่ องจะเข้าไปถึง
10. สินค้าส่งตรงเข้าไปในศูนย์ฯ หรือ สํานักงานภาคสนามหรือ โกดังในพืน้ ทีท่ ร่ี ะบุ
11. กรณีของทีจ่ ดั ส่งเข้าไปทีโ่ กดัง ให้ผจู้ ดั การโกดังลงนามรับของในใบส่งของซึง่ มีสาํ เนาสามแผ่น
ตามคูม่ อื ปฏิบตั งิ านโครงการ
- สีเหลือง ให้เก็บไว้ทโ่ี กดัง
- สําเนาสีชมพูเก็บไว้ให้เจ้าหน้าทีท่ บี ซี ี (เจ้าหน้าทีซ่ พั พลาย)
- ต้นฉบับสีข่ าวและสําเนาใบสีฟ้าคืนให้คนขับนํากลับไปให้ผขู้ าย
- ต้นฉบับสีขาวผูข้ ายส่งคืนให้สาํ นักงานใหญ่
12. กรณีสนิ ค้าทีส่ ง่ ไปยังสํานักงานภาคสนาม ให้ Fld Office เซ็นใบรับของ และดําเนินการส่งต่อ
เข้าไปยังศูนย์ฯ หรือผูร้ บั ประโยชน์ต่อไปเมือ่ ได้รบั ใบรับของแล้ว ให้บนั ทึกรับของลงใน QB
13. ผูข้ ายส่งใบบางบิลมาทีส่ าํ นักงานใหญ่
14. เมือ่ กระบวนการได้รบั การตรวจสอบ ยืนยันการจัดส่งและรับของครบถ้วนหมดแล้ว ให้ SC&L
Mgr ยืนยันอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินในใบวางบิลแล้วส่งต่อให้ฝา่ ยการเงิน
15. ฝา่ ยการเงินดําเนินการจ่ายเงินให้ผขู้ ายตาม ขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ข่ี อ้ 7.1
16. FD เป็ นผูจ้ ดั สรรค่าใช้จา่ ยให้ผบู้ ริจาคเงิน
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Procurement
Supplies ordered from Bangkok Office and
delivered to Field by TBC appointed Transport
Company

Procedures
1. Contract or Purchase Request approved
2. Purchase Order (PO) to suppliers prepared in HO to call off regular supplies
and annual supplies against Contract or Purchase Request, based on camp
population figures and agreed rations per person and extra needs, by entering
data to QB to analyse by Item, Cost centre and, if appropriate, Donor
Allocation. Purchase Order printed. See QB User Manual
3. PO containing standard payment terms verified and signed
4. PO with non standard payment terms, e.g. requiring a Deposit payment,
approved
5. PO sent or faxed to supplier and copy PO filed to temporary file
6. Field Offices notified of impending deliveries
7. Thai Authority approval obtained for delivery
8. Inspection companies advised of impending deliveries
9. Camp officials notified of expected deliveries
10. Goods delivered to HO or collected from supplier by nominated Transport
Company
11. Transport Company sign Suppliers despatch note, which supplier delivers to
BKK office. Item Receipt entered to QB.
12. Supplier invoices HO.
13. Once satisfied as to quality and quantity of goods received, SC&L Mgr
approves supplier invoice for payment.
14. BKK Finance process supplier payment in accordance with Procedure 7.1
15. Transport Company deliver either direct to Camp or to Field Office who arrange
for forwarding to Camp or other beneficiary
16. For goods delivered to camp go-down, triplicate Delivery Receipt signed by
Godown Manger in accordance with Programme Guidelines.

No. 5.2.4

ขัน้ ตอนการจัดซือ้
เครื่ องอุปโภค บริ โภค โดยสํานักงานกรุ งเทพฯ และจัดส่ งโดยบริ ษทั ขนส่ ง

Responsibility
Procedure 1.3

Log Ofr
SC&L Mgr
FD
Log Ofr
Log Ofr
Fld Adm
SC&L Mgr
Fld Adm

Log Ofr

SC&L Mgr
Acc Ofr

Godown Mgr

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. ใบสัญญาซือ้ ขาย หรือใบขออนุมตั กิ ารจัดซือ้ ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว
2. ให้สาํ นักงานใหญ่จดั ทําใบสังซื
่ อ้ (PO) โดยยึดข้อมูลตามสัญญาซือ้ ขายหรือใบคําขออนุ มตั ิ
จัดซือ้ ทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นงวดประจําปี หรือห้วงเวลาแต่ละช่วง การสั ่งซือ้ ให้ใช้
จํานวนประชากรและอัตราการแจกจ่ายต่อคนรวมถึงส่วนเพิม่ (ถ้ามี) โดยบันทึกลงใน QB แยก
เป็นแต่ละ item ศูนย์ตน้ ทุน (ศูนย์ฯ) และถ้าทราบผูส้ นับสนุ นให้จดั สรรค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้ผู้
บริจาคเงิน พิมพ์ใบสั ่งซือ้ ดูคมู่ อื QB
3. ใบสั ่งซือ้ มีเงือ่ นไขการชําระเงินมาตรฐานอยู่ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
4. ใบสั ่งซือ้ ในบางกรณี อาจมีการตกลงเงือ่ นใขการจ่ายเงินต่างหาก และอาจจะต้องมีเงินมัดจํา
บางส่วน การจ่ายเงินมัดจําดังกล่าวต้องได้รบั การอนุมตั กิ ่อน
5. ใบสั ่งซือ้ ส่ง หรือ แฟกซ์ให้ผขู้ ายและเก็บสําเนาเข้าแฟ้ม ชั ่วคราว
6. แจ้งสํานักงานภาคสนาม ตารางการส่งของ
7. ดําเนินการขอหนังสืออนุ ญาต จัดส่งสิง่ ของทีจ่ ดั ซือ้ เข้าศูนย์ฯ
8. แจ้งตารางการจัดส่งให้ผตู้ รวจสอบอิสระภายนอกเพือ่ ดําเนินการตรวจสอบต่อไป
9. แจ้งให้เจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์ฯ ทราบ ถึงวันที่ ทีข่ องจะเข้าไปถึง
10. จัดส่งของมาทีส่ าํ นักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือ บริษทั ขนส่งไปรับตรงจากผูข้ าย
11. บริษทั ขนส่งเซ็นรับเอกสารรับของจากผูข้ าย กรณีสง่ ของทีส่ าํ นักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ให้บนั ทึก
ลงรับของใน QB
12. ผูข้ ายวางบิลมาทีส่ าํ นักงานกรุงเทพฯ
13. เมือ่ ได้รบั การตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพ และได้รบั ครบถ้วนแล้ว SC&L Mgr อนุมตั ใิ บวางบิล
เพือ่ ดําเนินการจ่ายเงิน
14. ฝา่ ยการเงินกรุงเทพฯ ดําเนินการจ่ายเงินตามขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ขิ อ้ 7.1
15. บริษทั ขนส่งจัดส่งไม่วา่ จะส่งตรงเข้าไปยังศูนย์ฯ หรือสํานักงานภาคสนามแล้วค่อยดําเนินการ
ส่งต่อเข้าไปในศูนย์ฯ หรือผูร้ บั ประโยชน์
16. ของทีจ่ ดั ส่งเข้าไปทีโ่ กดัง ให้ผจู้ ดั การโกดังเซ็นเอกสารใบรับของ โดยมีสาํ เนาสามแผ่น ตาม
คูม่ อื ปฏิบตั งิ านโครงการ
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-

Yellow copy retained in the Godown
Pink copy retained for TBC staff (Supply Officer)
White and Blue copies taken back by Deriver to Supplier
White copy sent by Supplier to HO
17. For goods delivered to FO, FO sign Delivery Receipt and arrange onward
delivery to Camp or other beneficiary.
18. Transport Company invoices HO
19. Log Ofr collects Delivery Receipts for SC&L Mgr to approve payment of
transport company invoice, which is passed to BKK Finance.
20. BKK Finance process payment in accordance with Procedure 7.1
21. Any donor allocation is made within the accounting software by Finance Director

FO
Fld Adm
Log Ofr
SC&L Mgr
FD

- สีเหลืองเก็บใว้ทโ่ี กดัง
- สําเนาสีชมพูเก็บไว้ให้เจ้าหน้าทีท่ บี ซี ี (เจ้าหน้าทีซ่ พั พลาย)
- ต้นฉบับสีข่ าวและสําเนาใบสีฟ้าคืนให้คนขับนํากลับไปให้ผขู้ าย
- ต้นฉบับสีขาวผูข้ ายส่งคืนให้สาํ นักงานใหญ่
17. กรณีสนิ ค้าทีส่ ง่ ไปยังสํานักงานภาคสนาม ให้ FO เซ็นใบรับของ และดําเนินการส่งต่อเข้าไปยัง
ศูนย์ฯ หรือผูร้ บั ประโยชน์
18. บริษทั ขนส่งวางบิลค่าขนส่งมาทีส่ าํ นักงานใหญ่
19. Log Ofr รวมรวมเอกสารใบรับของ ให้ SC&L Mgr อนุมตั กิ ารจ่ายเงินให้บริษทั ขนส่ง แล้วผ่าน
เรือ่ งไปยังฝา่ ยการเงิน
20. ฝายการเงินกรุงเทพฯ ดําเนินการจ่ายชําระเงินค่าขนส่งตามขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ อ้ 7.1
21. FD เป็ นผูจ้ ดั สรรค่าใช้จา่ ยให้ผบู้ ริจาคเงินในระบบบัญชี
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Procurement
Operating supplies (for BKK office or Field
office)

Procedures
1. Purchase Request approved for purchases over baht 20,000
2. Purchase Order (PO) prepared by entering data to QB to analyse by Item and
Cost centre. PO printed See QB User Manual
3. PO verified and signed
4. PO faxed or sent to supplier, copy filed in temporary file
5. Goods delivered, Item Receipt entered to QB
6. Supplier invoice sent to BKK Finance, with payment approval signified by
appropriate authority per Procedure 1.3
7. BKK Finance process payment in accordance with Procedure 7.1

No. 5.2.5

ขัน้ ตอนการจัดซือ้
ค่าใช้จ่ายด้านบริ หารจัดการ (สําหรับสํานักงานใหญ่และสํานักงานภาคสนาม)

Responsibility
Procedure 1.3
Log Ofr/FldAdm
SC&L Mgr/FC
LogOfr/FldAdm
LogOfr/FldAdm
LogOfr/FldAdm
Acc Ofr

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. จัดทําใบ Purchase Request เพือ่ ขออนุมตั กิ ารจัดซือ้ ทีม่ มี ลู ค่า 20,000 บาทขึน้ ไป
2. จัดทําใบสั ่งซือ้ บันทึกลงในระบบ QB โดยระบุหมวดหมูป่ ระเภทของ และศูนย์ตน้ ทุน แล้วพิมพ์
ใบสั ่งซือ้ (ดูคมู่ อื QB)
3. ตรวจสอบใบสังซื
่ อ้ และ ลงนาม
4. ใบสั ่งซือ้ จัดส่งหรือ แฟกซ์ให้ผขู้ าย
5. จัดส่งสินค้า และบันทึกรับของลงใน QB
6. ผูข้ ายวางบิลทีฝ่ า่ ยการเงินกรุงเทพฯ โดยให้ผมู้ อี าํ นาจลงนามตามข้อปฏิบตั ิ 1.3 ลงนามอนุ มตั ิ
รายการจ่ายเงิน
7. ฝา่ ยการเงินกรุงเทพฯ ดําเนินการจ่ายชําระเงินตามข้อปฏิบตั ิ 7.1
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Inspection

No. 5.2.6

การตรวจสอบ

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that supplies are adequately

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าได้ รับการตรวจสอบนํ ้าหนัก รายละเอียด

tested for quantity, (weight), specifications and quality.

และคุณภาพของอย่างเหมาะสม

PRINCIPLES:
a. Reliable, independent Inspection agencies used
b. Defects found are where possible corrected by the supplier, or other action taken
against the supplier as appropriate

หลักการ :
ก. ใช้บริษทั ตรวจสอบอิสระทีว่ างใจและเชื่อถือได้
ข. เมือ่ พบข้อบกพร่องให้ผขู้ ายจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือดําเนินการลงโทษผูข้ ายตามความเหมาะสม

Procedures
1. FOD and SC&L Manager decide the degree of third party inspection required
for each supply
2. Logistic Officer places Inspection Orders on Inspection Companies
3. Procurement enters statistics from Inspection reports to Inspection Summary
file (Excel), alerting relevant staff to any problems discovered by Inspections
with regard to quality or quantity of supplies.
4. Supplier asked where possible to correct defects. Consideration is also given to
warning supplier as to future conduct, negotiating penalties, withholding
payments, and terminating contracts
5. SC&L Manager approves payment of Inspection Company invoices.
6. Procurement Officer copies Inspection invoices and certificates and distributes
to:
i. Finance – Original invoice + Original Inspection Order + Copy of Certificate
ii. Procurement – Copy of invoice + copy of Inspection Order + Original
Certificate + Inspection records
iii. Suppliers - Copy of Inspection Certificates
iv. Field Offices – Copy of Inspection Certificates (and Inspection Records if
necessary) related to their supplies.
7. Finance Officer prepares payment in accordance with Procedure 7.1

Responsibility
FOD/SC&L Mgr
SC&L Mgr
SC&L Mgr/Log Ofr.

SC&L Mgr/FC/
FOD/FD

SC&L Mgr
Log Ofr

Fin Ofr

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. FOD และ SC&L Manager ตัดสินใจว่าควรให้บุคคลภายนอกตรวจสอบเครือ่ งอุปโภคแต่ละ
ชนิดในระดับใด
2. SC&L Manager จัดทํา Inspection Orders (ใบสั ่งตรวจสอบ) ส่งให้บริษทั ตรวจสอบคุณภาพ
3. ฝา่ ยจัดซือ้ บันทึกสถิตจิ ากรายงานผลการตรวจสอบมากรอกลงใน Inspection Summary File
(Excel) เพือ่ แจ้งให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบปญั หาด้านคุณภาพ หรือปริมาณของเครื่อง
อุปโภค ทีค่ น้ พบจากการตรวจสอบ
4. ประสานงานให้ผขู้ ายสินค้าแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทัง้ พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ทจ่ี ะตักเตือน
ผูข้ ายเรือ่ งพฤติกรรมในอนาคต เจรจาเรือ่ งโทษปรับ ยึดหน่วงการจ่ายเงิน และยกเลิกสัญญา
5. Supply Chain and Logistic Manager อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินตาม invoice ของบริษทั ตรวจสอบ
6. Procurement Officer ทําสําเนา invoice และหนังสือรับรองสําหรับการตรวจสอบ และแจกให้ :
1. ฝา่ ยการเงิน–ต้นฉบับ invoice+ต้นฉบับ ใบสั ่งตรวจสอบ+สําเนาหนังสือรับรอง
2. ฝา่ ยจัดซือ้ – สําเนา invoice + สําเนาใบสั ่งตรวจสอบ + ต้นฉบับหนังสือรับรอง + บันทึก
การตรวจสอบ
3. ผูข้ ายสินค้า – สําเนาหนังสือรับรองการตรวจสอบ
4. สํานักงานภาคสนาม – สําเนาหนังสือรับรองการตรวจสอบ (และบันทึกการตรวจสอบ ถ้า
จําเป็น) ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องอุปโภคของสํานักงานนัน้
7. Finance Officer จัดการจ่ายเงินตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 7.1
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Transport

No. 5.2.7

การขนส่ ง
กรกฎาคม 2016

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all supplies are

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อควบคุมให้ เครื่องอุปโภคทังหมดถู
้
กจัดส่งไปยังศูนย์อพยพ

delivered to Camps and other destinations economically, promptly without
loss or damage.

และจุดหมายอื่นอย่างประหยัด รวดเร็ ว ปราศจากการสูญเสีย หรื อความเสียหาย

PRINCIPLES:

หลักการ :
ก. แผนกจัดหาต้องมีตารางอัตราค่าบริการทีบ่ ริษทั ขนส่งจัดส่งมาให้เก็บไว้เสมอ

a. Procurement Dept. maintains schedules of rates supplied by transport
companies
b. Where goods are purchased undelivered, a reliable transport company is
selected at a competitive rate
c. Payments are approved only on satisfactory delivery of supplies
Procedures
Delivery Cost Exceeding Baht 20,000:
1. Where necessary, SC&L Manager selects Transport Company from a schedule
of rates supplied by the Transport Companies.
2. SC&L Manger approves payment of Transport Company invoices.
3. Logistic Officer copies Transport invoices for Procurement file and passes
Original to Finance for payment
4. Finance Officer prepares payment in accordance with Procedure 7.1
Delivery Cost under Baht 20,000:
Transport Company selected and Invoices cleared

ข. ในกรณีทส่ี งซื
ั ่ อ้ สินค้าโดยไม่ตอ้ งจัดส่ง ให้เลือกบริษทั ขนส่งทีอ่ ตั ราไม่แพง
ค.

Responsibility

SC&L Mgr
SC&L Mgr
Log Ofr
Fin Ofr
SC&L Mgr / FC

ให้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินเมือ่ การจัดส่งสินค้าเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย

วิธีปฏิบัตงิ าน
สําหรับค่าขนส่งที่เกิ น 20,000 บาท
1. SC&L Manager อาจจะคัดเลือกบริษทั ขนส่งจากตารางอัตราค่าบริการ ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ขนส่ง
ต่าง ๆ
2. SC&L Manager อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินตาม invoice ของบริษทั ขนส่ง
3. Logistic Officer ทําสําเนา invoice ค่าขนส่งเพือ่ เก็บเข้าแฟ้มแผนก Procurement และส่ง
ต้นฉบับให้แผนกการเงินเพือ่ ทําการจ่ายเงิน
4. Finance Officer จัดการจ่ายเงินตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 7.1.
ค่าขนส่งที่ตาํ่ กว่า 20,000 บาท
การเลือกบริษทั ขนส่งและการชําระเงิน
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Programme Development Expenses

No. 5.3

ค่ าใช้ จ่ายโครงการพัฒนา
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทัง้ หมดมี เอกสารประกอบ
มีการอนุมตั ิ ได้รับ บันทึก และรายงาน โดยให้เป็ นไปตามงบประมาณที ไ่ ด้รับการอนุมตั ิ

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all programme expenses
are properly documented, authorised, received, recorded and reported;
and are controlled within approved budgets.

PRINCIPLES:
a. Board of Directors approves annual Budget and may subsequently approve revisions
b. Expenditure is in accordance with approved budgets
c. Payments are approved by appropriate authority
d. Segregation of duties between those authorising payments and those making payments
e. Adequate supporting documentation, written Agreements where appropriate

หลักการ :
ก. คณะกรรมการบริหารเป็ นผูอ้ นุ มตั งิ บประมาณประจําปีและ/หรือการปรับปรุงแก้ไข
ข. เพือ่ ให้ค่าใช้จา่ ยเป็ นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ
ค. การจ่ายเงินต่างๆ ได้มกี ารอนุ มตั อิ ย่างเหมาะสมจากผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจ
ง. มีการแบ่งหน้าทีค่ วามรับฝิดชอบงานระหว่างผูอ้ นุ มตั กิ บั ผูท้ จ่ี ่ายเงิน
จ.

Issue:
Jul 16

Programme Expenses:

No. 5.3.1

Reimbursement to Partner Agencies.

Procedures
1. Board approves the annual Budget and may subsequently approve revisions.
2. Agreements are prepared and reviewed
3. Agreements signed with partner agencies
4. Partner agencies submit requests to BKK Finance for reimbursement together
with report and supporting documents as detailed in Partner Agreement
5. Documentation checked and reviewed for completeness
6. Reimbursement claim approved
7. Payment processed in accordance with Procedure 7.1 or 7.2.

Responsibility
Prog Spl / TPD
ED
Fin Mgr / Fld Adm
Acc Ofr / Fld Adm
Pro Spl / FC

มีเอกสารประกอบการชําระเงินทีพ่ อเพียง รวมถึงเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาต่าง

ค่ าใช้ จ่ายโครงการ
การจ่ ายเงินช่ วยเหลือให้ แก่ องค์ กรภาคี
วิธีปฏิบัตงิ าน
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหารอนุมตั งิ บประมาณประจําปี และการปรับปรุงแก้ไขที่ (ถ้ามี)
เตรียมสัญญา และทบทวน
มีการลงนามในข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือ
องค์กรทีจ่ ะขอเบิกค่าใช้จา่ ยตามข้อตกลง ให้ย่นื คําขอมายังฝา่ ยการเงินกรุงเทพฯ พร้อมกับ
แนบรายงาน และเอกสารการจ่ายเงินต่าง ๆ ประกอบ โดยให้เป็ นไปตามข้อตกลงทีไ่ ด้ลงนามไว้
5. ตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
6. อนุมตั ริ ายการเบิกจ่ายเงิน
7. ดําเนินการจ่ายเงินตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 7.1. หรือ 7.2
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Emergency Relief Assistance

Procedures
1. Board approves the annual budget, and may subsequently approve revisions.
2. Partner agency sends funding proposal request to Partnership Coordinator
3. Recommendations made to Myanmar Programme Director
4. Recommendations considered for Approval within Authority limits (Proc 1.3)
5. Approved Recommendations passed to BKK Finance
6. Payments processed in accordance with Procedure 7.1
7. Transfers are made to personal bank accounts of Thai nationals trusted by the
partner agencies and known to TBC staff. (Note: Thai law prohibits persons
without status from opening bank accounts; hence it is not possible for
some partner agencies to have bank accounts).
8. Partner agency advised by e-mail of funds transfer
9. Partner agency officials issue and send receipt
10. Partner Agency subsequently reports on the distribution of the support

Issue:
Jul 16

Programme Expenses:
Delegated Authority

Procedures
1. Board approves annual Budget for IDP camps, Miscellaneous Supplies &
Support, Thai support, & Livelihood projects
2. Field Co-ordinators and Programme Specialists are delegated annual limits to
approve specific expenses
3. FC or Prog Spl may authorise single expenditures up to a maximum of Baht
60,000 per time.
4. Expenditures in excess of delegated limits require approval of Management
5. Approval Authority considers requests
6. Payments against Approved requests are processed in accordance with
Procedure 7.1 or 7.2.

No. 5.3.2
Responsibility
Part Coor
MPD
Fin Mgr
Fin Ofr

Fin Ofr
Partner Agency
MPD

No. 5.3.3

โครงการให้ ความช่ วยเหลือฉุกเฉิน (ERA)
กรกฎาคม 2016
วิธีปฏิบัตงิ าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการบริหารอนุมตั งิ บประมาณประจําปีและอนุ มตั กิ ารทบทวน
องค์กรหุน้ ส่วนส่งเรื่องขอเงินช่วยเหลือทางอี-เมล์ ถึง Partnership Coordinator
ตรวจทานและสรุปเรือ่ งพร้อมข้อเสนอแนะต่อ Myanmar Programme Director
พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ ง โดยให้ปฏิบตั ติ ามขึน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ิ (Proc 1.3)
เรือ่ งทีผ่ า่ นการอนุ มตั แิ ล้วส่งต่อให้ฝา่ ยการเงิน
จ่ายเงินโดยถือตามวิธปี ฏิบตั ิ ข้อ 7.1
การจ่ายเงินให้โอนผ่านเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย ซึง่ เห็นชอบและไว้ใจได้
โดยองค์กรต้นเรื่องและเป็นทีร่ จู้ กั ของ ทีบซี ี (หมายเหตุ: กฏหมายไทยไม่อนุญาติให้บุคคลทีไ่ ม่
มีสญ
ั ชาติเปิดบัญชีธนาคาร ด้วยเหตุน้คี ณะกรรมการศูนย์หรือผูล้ ภ้ี ยั จึงไม่สามารถเปิดบัญชี
ธนาคารได้)
8. แจ้งยืนยันให้องค์กรทีร่ บั เงินทราบโดยทางเงินทางอี-เมล์
9. องค์กรผูร้ บั เงินจัดทํา และส่งใบเสร็จรับเงิน
10. องค์กรทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจัดทํารายงานสรุปการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือ

ค่ าใช้ จ่ายโครงการ รายการที่ได้ รับการมอบหมายอํานาจเฉพาะ
กรกฎาคม 2016

Responsibility
FD
Management
FC & Pro Spl
Management
Fin Ofr / Fld Adm

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. คณะกรรมบริหารอนุ มตั งิ บประมาณประจําปี สําหรับสนับสนุนกลุม่ IDP และ เงินช่วยเหลือ
เบ็ดเตล็ด และโครงการพัฒนา
2. Field Co-ordinator และ Programme Specialists ได้รบั มอบหมายให้อนุ มตั คิ า่ ใช้จา่ ยเฉพาะ
ส่วนได้ตามงบประมาณ
3. FC หรือ Prog Spl สามารถอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยเหล่านี้ได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ต่อครัง้
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ กินจากงบประมาณต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก ทีมผูบ้ ริหาร
5. พิจารณาอนุ มตั คิ าํ ขอ
6. จ่ายเงินตามคําขอทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ขิ อ้ 7.1 หรือ 7.2
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Programme Expenses:
Sub Grants

Procedures
1. Board approves annual Budget and may approve revisions
2. Sub-grants are normally negotiated annually. Sub Grants Accountant and MF Mgr
assists partners to present proposal budgets.
3. Letter of Agreement (LOA) are prepared by Sub Grants Accountant and MP
Mgr together with proposals and budgets are submitted to Management for
review and approval.
4. MPD, Finance Director and Executive Director approves proposals.
5. Monthly transfers are prepared and recorded in accordance with the approved
schedule by Finance and transferred to sub grantees
6. Payments processed in accordance with Procedure 7.1
7. Bank transfers are made to personal bank accounts of Thai /Myanmar
nationals who are trusted by the sub grantees and known to TBC staff, a joint
bank account is preferable (Note: Thai/Myanmar law prohibits persons without
status from operating bank accounts, hence it is not possible for Camp and
Refugee committees to have bank accounts)
8. Sub grantees advised by e-mail of funds transfer
9. Sub grantees issue and send receipts
10. Sub grantees maintain accounting records, including monthly bank
reconciliations and photocopy of bank passbook and send monthly, quarterly or
half yearly financial reports (as per Agreement) to Sub Grants Accountant,
Adm Mgr.
11. Sub grantees are subject to annual financial assessment by TBC and may be
required to have annual Finnacial statements audited.

No. 5.3.4
Responsibility

ค่าใช้จ่ายโครงการ ในส่ วนของเงินสนับสนุนให้ Sub Grants
กรกฎาคม 2016

วิธีปฏิบัตงิ าน

SGA, MF Mgr

1.
2.

SMT

3.

MPD/FD/ED
Acc Ofr

4.
5.

Fin Ofr/ Adm Mgr
Fin Mgr/Adm Mgr

6.
7.

Fin Ofr/Adm Mgr

8. กลุม่ ต่าง ๆ ได้รบั การแจ้งถึงการโอนเงินให้และวันทีเ่ งินจะเข้าบัญชี
9. กลุม่ ต่าง ๆ ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จให้ ทีบซี ี
10. กลุม่ ต่าง ๆ ทําการบันทึกรายการในบัญชี รวมถึงการกระทบยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือน
พร้อมทัง้ ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ส่งให้ ทีบซี ี เป็นรายเดือน ไตรมาส และรายงานการเงิน
ครึง่ ปี ตามข้อตกลงทีไ่ ด้เซ็นไว้ โดยส่งให้ Sub Grants Accountant และ Admin Mgr.

SGA/ Fld Admin/Adm
Mgr / FD

คณะกรรมการบริหารอนุมตั งิ บประมาณประจําปี รวมถึงการทบทวน
เงินสนับสนุ นกลุม่ ภาคีจะมีการทบทวนและพิจารณาเป็นรายปี Sub Grant Accountant และ
MF Mgr จะเป็ นผูช้ ่วยกลุ่มต่าง ๆ ในการนําเสนองบประมาณ
Sub Grant accountant และ MP Mgr เป็นผูเ้ ตรียมหนังสือสัญญา LOA ของ Sub Grants
พร้อมงบประมาณ นําเสนอให้ ทีมผูบ้ ริหารเพือ่ ตรวจสอบและอนุมตั ิ
MPD FD และ ED เป็นผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
เงินงบประมาณจะจ่ายและบันทึกบัญชีโดยฝา่ ยการเงิน โดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีของกลุ่ม
ต่าง ๆ ตามข้อตกลงทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
ขัน้ ตอนการจ่ายเงินปฏิบตั ติ าม คูม่ อื ข้อ 7.1
การโอนเงินจะโอนไปยังบัญชีของบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ เป็ นผูท้ ก่ี รรมการกลุ่มภาคีเชื่อถือ
และไว้วางใจ รวมทัง้ เป็นทีร่ จู้ กั ของเจ้าหน้าที่ ทีบซี ี ถ้าเป็ นได้ให้ใช้บญ
ั ชีรว่ ม (ทัง้ นี้เนื่องจาก
ตามกฎหมายไทยและพม่าไม่อนุ ญาตให้บุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติ เปิดบัญชีธนาคารได้ ดังนัน้ จึง
เป็ นไปไม่ได้ทก่ี ลุม่ ผูล้ ภ้ี ยั จะเปิดบัญชีเป็ นของตนเอง)

11. กลุม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั เงินช่วยเหลือสนับสนุ นจากทีบซี ี จะต้องได้รบั การตรวจสอบประเมินงาน
จากทีบซี เี ป็ นรายปี หรือ อาจจะส่งผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุ ญาต เข้าไปตรวจสอบรายงาน
การเงินก็ได้
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Organisation costs

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all operating expenses such
as rent, insurance, utilities and consultancy payments are properly
documented, authorised, received, recorded and reported; and are
controlled within approved budgets.

PRINCIPLES:
a. Expenditure is in accordance with budgets
b. Segregation of duties between those authorising, those recording, and those making
payments
c. All expenses are properly authorised.

Procedures
1. Where possible an invoice is obtained, or the payment is covered by a signed
Agreement held on file by BKK Finance or Field Administration. Otherwise an
Expenses Approval Request Form (EAR) should be raised.
2. Invoices and EAR’s are to be authorised by the appropriate authority and
returned to BKK Finance/ Field Administrator/Adm Mgr
3. Payments are processed in accordance with Procedure 7.1 (BKK) or 7.2 (FO)

No. 5.4

ค่ าใช้ จ่ายบริหารองค์ กร
กรกฎาคม 16
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เช่น ค่าเช่า ค่าเบี ย้ ประกัน ค่า
สาธรณูปโภค และค่าจ้างทีป่ รึ กษา มี เอกสารประกอบการจ่ายเงิ น มี การอนุมตั ิ ได้รับ บันทึก และ
รายงาน โดยให้มีการควบคุมให้เป็ นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิ
หลักการ :
a. ค่าใช้จา่ ยให้เป็ นไปตามงบประมาณ
b. แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างผูอ้ นุ มตั ิ ผูบ้ นั ทึกบัญชี และผูท้ าํ การจ่ายเงิน
c.

ค่าใช้จา่ ยได้รบั การอนุ มตั อิ ย่างเหมาะสม

Responsibility วิธีปฏิบัตงิ าน
1. กรณีเป็นไปได้ให้ขอใบ invoice หรือการจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยนัน้ ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
Acc Ofr / Fld
Adm/Adm Mgr
ทีไ่ ด้จดั ทําและเก็บไว้ทฝ่ี า่ ยการเงินกรุงเทพฯหรือภาคสนาม กรณีถา้ ไม่มที งั ้ สองอย่างให้ใช้
ฟอร์ม Expenses Approval Request (EAR) เพือ่ ขอเบิกเงิน
Authority
2. ใบ invoice และ EAR ต้องได้รบั การอนุมตั จิ า่ ยโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอํานาจแล้ว คืนให้ฝา่ ยการเงิน
Fin Ofr / Fld
ทีก่ รุงเทพฯ หรือ Field Admin ทีภ่ าคสนาม
Adm/Adm Mgr
3. ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธปี ฏิบตั ิ ข้อ 7.1 (กรุงเทพฯ) หรือ 7.2 (FO)

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jul 16

Staff Development (Training) costs

No. 5.5

ค่ าใช้ จ่ายพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ (เช่ น ค่ าฝึ กอบรม)
กรฎาคม 2016

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that staff development
expenses are properly documented, authorised, received,
recorded and reported; and are controlled within approved
budgets.

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีน่ นั้ มีเอกสาร

PRINCIPLES:
a. Expenses are in accordance with staff development budgets and consistent with
agreed individual learning and development plans, and are recorded in appropriate
personnel files
b. Segregation of duties between those authorising, those recording, and those making
payments
c. Expenses are properly authorised

หลักการ :
ก. ค่าใช้จา่ ยนัน้ ให้เป็ นไปตามงบพัฒนาบุคลากรของแต่ละคนทีไ่ ด้วางแผนและตกลงกันไว้ และได้เก็บ
บันทึก รวบรวมไว้ในแฟ้มข้อมูลพนักงาน

Procedures
1. Approval for Learning and Development Course form completed by staff
member and supervisor, submitted to relevant Management team member for
approval.
2. Manager to forward form to Human Resources for tracking and/or booking and
filing.
3. Copy of form to supervisor, together with any booking details
4. Copy of form to be attached to request for payment
5. Payments processed in accordance with Procedure 7.1 or 7.2.

ประกอบ มี การอนุมตั ิ รับ บันทึก และรายงาน โดยให้มีการควบคุมให้เป็ นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รับ
การอนุมตั ิ

ข. แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างผูอ้ นุ มตั ิ ผูบ้ นั ทึกบัญชี และผูท้ าํ การจ่ายเงิน
ค. ค่าใช้จา่ ยได้รบั การอนุ มตั อิ ย่างเหมาะสมจากผูร้ บั มอบอํานาจ

Responsibility

วิธีปฏิบัตงิ าน

Supervisor

1. เจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้างานเป็ นคนกรอกแบบฟอร์ม Approval for Learning and Development
Course แล้วผ่านเรือ่ งให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขออนุมตั ิ

HR&ADM Spl

2. ผูจ้ ดั การส่งเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วให้ฝา่ ยบุคคลเพือ่ ตรวจเช็คหรือจองและจัดเก็บเข้าแฟ้ม

Fld Adm/Adm
Mgr/HR&Adm Asst
Fin Ofr

3. คืนสําเนาให้หวั หน้างาน พร้อมทัง้ รายละเอียดหลักสูตรทีไ่ ด้จองให้แล้ว
4. สําเนาใบหนึ่งแนบกับเอกสารการอนุมตั จิ า่ ยเงิน
5. ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธปี ฏิบตั ิ ข้อ 7.1 หรือ 7.2

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jul 16

Staff Expenses Reimbursement Claims

No. 5.6

กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อควบคุมไม่ให้ พนักงานเบิกคืนค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และ

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all travel and other
expenses claimed for reimbursement by staff are within authorised limits,
are properly acquitted with valid documents and are properly recorded
and reported, within a reasonable time of being incurred without creating
an excessive administrative burden.

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกินขอบเขตที่ได้ รับอนุมตั ิ ให้ มีเอกสารรับรอง ลงบันทึก และรายงานอย่างถูกต้ องตาม
ระยะเวลาอันสมควร หลังจากการใช้ จ่าย โดยไม่ก่อภาระด้ านการบริ หารให้ มากเกินไป

PRINCIPLES:
a. Expenses are for clear and legitimate business reasons and costs are not excessive
and within approved expenditure limits
b. Complete documentation (invoices, receipts etc.) is obtained and submitted for travel
fares, accommodation, subsistence, incidentals, entertainment, fixed meal allowances
and staff benefits within agreed time periods
c. Claims are submitted and reimbursed monthly, advances are available so that staff are
not significantly out of pocket until claims are reimbursed
d. Un-acquitted expenditure within a reasonable period is recouped from personal
emoluments of delinquent officers

Procedures
1. Entitlements to benefits, travel, meal, accommodation allowances etc. are
stipulated in the latest Staff Policy Manual.
2. Expense claims should be submitted on a calendar month basis using an
Expenses Claim Form (Form 009), attaching original receipts. If original
receipts are not available a Substitute Receipt Form must be completed and
signed by the claimant.
Expenses of the same type (e.g. petrol, tolls, per diem) can be added together with
the totals for the month entered to the Expenses Claim Form
3. Expenses Claims require the approval of the claimant’s immediate supervisor
4. Reimbursement is processed by the Finance staff at the supervisors office
location to the claimant’s bank account or cash (Myanmar) in accordance with
Procedure 7.1 or 7.2.
5. A long term advance can be advanced to staff regularly incurring expenses –
Proc 6.1.

ค่ าใช้ จ่ายของพนักงาน และการตัง้ เบิก

หลักการ :
ก. ค่าใช้จา่ ยต้องสมเหตุสมผลทางธุรกิจและชัดเจน เหมาะสม ไม่สงู เกินไป หรือเกินขอบเขตทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
ข. มีเอกสารประกอบครบถ้วน (เช่น invoice หรือ ใบเสร็จ) แนบพร้อมการตัง้ เบิก สําหรับค่าตั ๋วเดินทาง
ค่าทีพ่ กั ค่ารับรอง ค่าอาหารจํากัดตามวงเงิน ค่าสวัสดิการ ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด และเบิกภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ค. การขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายให้ทาํ เดือนต่อเดือน โดยให้ตงั ้ เบิกก่อนทีเ่ งินสํารองจ่ายจะหมด เพือ่ ให้เงินใช้ไม่
ขาดมือสําหรับใช้จ่ายในระหว่างทีร่ อเบิก
ง. รายการจ่ายใด ๆ ทีไ่ ม่สามารถหาเอกสารรองรับได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ให้หกั ออกจากเงินค่าจ้าง
ของเจ้าหน้าทีผ่ ฝู้ า่ ฝืนข้อบังคับ
จ.

Responsibility

Claimant

Supervisor

FD

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. สิทธิในสวัสดิการค่าใช้จา่ ยเดินทาง อาหาร ทีพ่ กั และอื่น ๆ มีระบุใน Staff Policy Manual
2. การตัง้ เบิกต้องกระทําเป็ นรายเดือน โดยใช้ฟอร์ม Expenses Claim Form (Form 009) แนบ
พร้อมเอกสารหรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง ถ้ากรณีใบเสร็จตัวจริงไม่ม ี ให้ใช้ฟอร์ม Substitute
Receipt กรอกรายละเอียด และเซ็นรับเงินโดยผูข้ อเบิก

สําหรับค่าใช้จา่ ยทีอ่ ยูใ่ นหมวดเดียวกันให้แนบรวมกันเป็นชุด เช่น ค่านํ้ามัน ค่าทางด่วน ค่าอาหาร
ตามวงเงิน เป็นต้น แล้วรวมยอดไปกรอกลงในแบบฟอร์มตัง้ เบิกแต่ละช่อง
3. การตัง้ เบิกคืนค่าใช้จา่ ยต้องมีลายเซ็นอนุ มตั จิ ากหัวหน้างานโดยตรงของผูเ้ บิก
4. ฝา่ ยการเงินทีส่ าํ นักงานของหัวหน้างานจะดําเนินการจ่ายคืนค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว ให้
พนักงานแต่ละคน โดยฝากเข้าบัญชีธนาคาร หรือเงินสด (พม่า) โดยถือตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
ข้อ 7.1 หรือ 7.2
5. เงินทดรองจ่ายระยะยาว จะจ่ายให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี า่ ใช้จา่ ยเกิดขึน้ เป็ นประจํา ดูวธิ ปี ฏิบตั ิ 6.1

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
6. A temporary advance can be requested for specific purchases to be made or
expenses to be incurred on behalf of TBC and which are not covered by a long
term advance. It must be cleared as soon as practicable after the expense is
incurred. The Approval Authority for temporary advances is the same as
for long term advances.
7. Deposits/bonds paid by TBC are to be recorded as payments in advance
8. Expenses financed or advances made by TBC for which staff do not provide
adequate documentation in a reasonable period may be recovered from the
staff payroll.

FD, MPD, MP Mgr

6. เงินทดรองจ่ายชั ่วคราว สามารถขอได้ในกรณีทม่ี กี ารจัดซือ้ เป็ นการเฉพาะ หรือจ่ายค่าใช้จา่ ย
ในนามของ ทีบซี ี ทีย่ อดมากเกินกว่าเงินทดรองจ่ายทีม่ อี ยู่ เงินจํานวนนี้จะต้องเคลียคืนทันที
ทีเ่ ป็ นไปได้หลังจากทีค่ า่ ใช้จา่ ยได้เกิดขึน้ แล้ว โดยผูม้ อี ํานาจอนุมตั ใิ ห้ถอื ปฏิบตั ติ ามเงินทด
รองจ่ายระยะยาว

FinMgr/Fld Adm
FD

7. เงินมัดจําทีจ่ า่ ยโดย ทีบซี ี ให้บนั ทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า
8. ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ของเจ้าหน้าทีท่ จ่ี า่ ยหรือ จ่ายล่วงหน้าโดย ทีบซี ี แล้วเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถ
จัดหาเอกสารประกอบการจ่ายเงินตามเวลาอันเหมาะสมได้ อาจจะถูกนําไปหักจากเงินเดือน
ได้

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jan 12

Staff Long Term Advances

No. 6.1

เงินทดรองจ่ ายระยะยาว
มกราคม 2012

CONTROL OBJECTIVE: To facilitate a monthly claim and

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอเบิกคืนค่าใช้ จา่ ยของ

reimbursement of staff expenses without the staff member being
significantly out of pocket advances are available

พนักงานเป็ นรายเดือน เงินทดรองจ่าย จะช่วยพนักงานไม่ให้ ขาดเงินสําหรับใช้ จา่ ย

PRINCIPLES:
a. Staff Advances are based on the Imprest System i.e. the amount of the Advance is
permanent, such that expense claims are settled in full.
b. The level of Advance should be reasonable with regard to the staff members normal
monthly expenses
c. The level of Advance can be adjusted as employee circumstances change

หลักการ :
ก. เงินทดรองจ่ายให้พนักงานจะใช้ระบบจ่ายเงินล่วงหน้าเพือ่ ทดรองค่าใช้จา่ ย (Imprest System) คือ
จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจํานวนตายตัว และเบิกเงินคืนเต็มตามจํานวนทีใ่ ช้จา่ ยจริง
ข. เงินทดรองจ่ายสําหรับค่าใช้จา่ ยรายเดือนตามปกติของพนักงาน ควรอยูใ่ นระดับทีส่ มเหตุสมผล

Procedures
1. Requests to give staff an expense advance of a fixed amount should be
submitted on an Expense Approval Request Form EAR or by email.
2. Advances are to be approved in accordance with limits
3. Transfers are made direct to the staff members bank account by Bangkok
Finance in accordance with Procedure 7.1, coded to a Staff Advance account
in QB
4. The payment voucher for the Advance deposit in the employees bank account
is filed by Bangkok Finance.
5. Monthly expense claims are submitted and subject to approval reimbursed in
full in accordance with Procedure 5.8
6. On completion of employment or transfer to a position not requiring a advance
the employee should return the advance to TBC or have it deducted from final
payment of salary

ค.

ให้ปรับระดับของเงินทดรองจ่ายได้เมือ่ สถานการณ์ของพนักงานเปลีย่ นไป

วิธีปฏิบัตงิ าน

Responsibility
Procedure 1.3

1.

Fin Ofr

2.
3.

ให้ใช้ฟอร์ม Expenses Approval Request (EAR)หรือ ส่งคําขอมาทาง อีเมลล์ เพือ่ ตัง้ เบิก
เงินทดรองจ่าย โดยวงเงินจะเป็นจํานวนคงที่
เงินทดรองจ่ายต้องได้รบั อนุมตั ติ ามขอบเขต
การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าทีผ่ ขู้ อโดยตรง โดยฝา่ ยการเงินกรุงเทพ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อ
7.1 ในการจ่ายเช็ค โดยใช้รหัส Staff Advance ในระบบ QB

Fin Ofr
4.
FinMgr
5.
Fin Mgr
6.

เอกสารเงินทดรองจ่ายทีฝ่ ากเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานแล้ว ทําใบสําคัญจ่ายเงิน เก็บเข้า
แฟ้มในแผนกการเงินทีก่ รุงเทพ
ให้ยน่ื ขอเบิกคืนค่าใช้จา่ ยเป็ นรายเดือน และถ้าได้รบั อนุ มตั จิ ะจ่ายคืนให้เต็มตามจํานวนทีข่ อ
เบิกตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 5.8
เมือ่ สิน้ สุดการจ้างงาน หรือเมือ่ พนักงานย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ซง่ึ ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้
เงิ นทดรองจ่ายแล้วให้พนักงานคืนเงินทดรองจ่ายให้ทบี ซี ี หรือหักออกจากเงินเดือนงวด
สุดท้าย
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Deposit Payments

No. 6.2

กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อจัดซื ้อเครื่ องอุปโภคที่จําเป็ นให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และ

CONTROL OBJECTIVE: To secure and optimize the procurement
of necessary supplies and control the application of funds required.
Deposits may also be required on rent and utility agreements

ควบคุมการใช้ จ่ายเงิน นอกจากนี ้ อาจต้ องจ่ายเงินมัดจําตามสัญญาเช่า และค่าสาธารณูปโภคด้ วย

PRINCIPLES:
a. Deposit payments are only made where there is no sensible economical alternative
b. In order to forecast and control cash agreements to make deposit payments require
the prior approval of Finance Director
c. Deposit payments are properly controlled to ensure that they are offset when
subsequent payments are made against the same order

Procedures
1. In certain circumstances it may be necessary to make a deposit or progress
payment, up to 100% advance, to secure supplies. This should only be done
where an equivalent product cannot be alternatively sourced.
2. The Purchase Order is raised in the normal way in accordance with Procedure
5.2, except that the deposit payment must be approved by FD.
3. SC&L Mgr raised an EAR form, attached with relate support documents to FD
to request the Deposit or Progress payment.
4. Fin Ofr raises the cheque in accordance with Procedure 7.1, coding the
disbursement voucher to “Deposit Payments” Account.
5. The cheque is given to SC&L Mgr, who is responsible for obtaining a receipt
from the supplier.
6. On completion of the Order, the Item Receipt and suppliers Bill are recorded to
QB in accordance with Procedure 5.2
7. When the suppliers bill is to be paid, a QB Journal entry is made to transfer the
Deposit payment from “Deposit Payments” Account to Accounts Payable, so
that it will be deducted from the invoice payment. 100% Advance payments are
to be cleared in the same way.
8. Fin Ofr is to reconcile the “Deposit Payments” account monthly and report to
Fin Mgr.
9. Deposit payments for such as rent and utility agreements should also be coded
to the the appropriate “Deposit payment” account.

การจ่ ายเงินมัดจํา

หลักการ :
ก. ให้จา่ ยเงินมัดจําเพียงเมื่อไม่มที างเลือกอื่นทีเ่ หมาะสม และประหยัด
ข. การคาดคะเน และควบคุมสัญญาทีต่ อ้ งจ่ายเงินมัดจํา ต้องได้รบั อนุมตั จิ าก Finance Director ก่อน
ค. ให้ควบคุมการจ่ายเงินมัดจําอย่างถูกต้อง เพือ่ นําไปหักลบหนี้เมือ่ มีการจ่ายเงินชําระหนี้ในงวดทีเ่ หลือ
ตามการจัดซือ้ แต่ละครัง้

Responsibility
SC&L Mgr

FD
SC&L Mgr & FD
Fin Ofr
SC&L Mgr
SC&L Mgr

วิธีปฏิบัตงิ าน
1. การจัดซือ้ เครือ่ งอุปโภคบริโภคบางกรณี อาจจําเป็นต้องจ่ายเงินมัดจําหรือเต็มทัง้ จํานวน
100% กรณีน้คี วรกระทําเฉพาะในเหตุการณ์ทไ่ี ม่สามารถหาผลิตภัณฑ์หรือแหล่งผลิตจากอื่น
ทดแทนกันได้เท่านัน้
2. ให้จดั ทําใบสั ่งซือ้ ตามวิธกี ารปกติตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 5.2 เว้นแต่ การจ่ายเงินค่ามัดจํา FD
ต้องเป็นผูอ้ นุมตั ิ
3. SC&L Mgr กรอกฟอร์ม EAR ให้ FD อนุมตั ิ พร้อมเอกสารแนบเพือ่ จ่ายเงินมัดจํา หรือ
จ่ายเงินค่างวด ตามข้อตกลง
4. Fin Ofr จัดทําเช็คตามวิ ธีปฏิ บตั ิ ข้อ 7.1 โดยบันทึกรหัสใบเบิกจ่ายเงิน ในบัญชี Deposit
Payments
5. ส่งเช็คให้ SC&L Mgr ซึง่ มีหน้าทีข่ อรับใบเสร็จจากผูข้ ายสินค้า

Fin Ofr

6. เมือ่ ของได้รบั ครบถ้วนตามใบสั ่งซือ้ แล้ว ให้บนั ทึก Item Receipt และ Bill จากผูข้ ายสินค้าใน
ระบบ QB ตามวิ ธีปฏิ บตั ิ งานข้อ 5.2
7. เมือ่ ถึงกําหนดจ่ายเงินตามบิลให้ผขู้ าย ให้บนั ทึกรายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทัวไป
่
(QB Journal) เพือ่ โอนการจ่ายเงินมัดจําออกจากบัญชี Deposit Payment ไปเข้าบัญชี
Accounts Payable เพือ่ หักกลบบัญชีกนั ออกจากการจ่ายเงินตาม invoice 100%

Fin Mgr

8. Fin Ofr ต้องพิสจู น์ยอดบัญชี Deposit Payments เดือนละครัง้ และรายงานต่อ Fin Mgr

Fin Mgr

9. การจ่ายเงินมัดจําสําหรับค่าเช่า และสัญญาการใช้สาธารณูปโภค ควรบันทึกรหัสในบัญชี
Deposit Payment เฉพาะราย
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Payment on Delivery

No. 6.3

CONTROL OBJECTIVE: To secure and optimize the procurement

การชําระเงิ น ณ วันส่งมอบสิ นค้า
กรกฎาคม 2016
วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ให้ปลอดภัย และได้ประโยชน์สงู สุดในการจัดซือ้ สินค้า

of necessary supplies and control the application of funds required.

และการควบคุมให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามทีร่ อ้ งขอ

PRINCIPLES:
a. In certain circumstances it may be necessary to prepare a payment to release, or to
be collected by the supplier on, delivery of goods or services
b. Such payments are only made where there is no sensible economic alternative
c. Such payments are not standard terms and require appropriate approval so that the
impact on cash flow is understood
d. Controls ensure that payments on delivery are offset when the order is delivered and
item receipt and bill payment is processed in the accounting software

หลักการ:
ก. หลายเหตุการณ์ตอ้ งมีการจ่ายเงินก่อนถึงจะนําสิน้ ค้าออกมาได้ หรือ ต้องจ่าย ณ ตอนส่งมอบสินค้า
หรือบริการ
ข. การจ่ายเงินดังกล่าวจะกระทําต่อเมือ่ ไม่มที างเลือกอื่นทีเ่ หมาะสมหรือดีกว่า
ค. การจ่ายเงินดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขการชําระเงินมาตรฐาน ดังนัน้ ต้องมีการอนุมตั อิ ย่างเหมาะสมโดยให้
เป็ นไปตามกระแสเงินสด
ง. ควบคุมให้มนใจว่
ั ่ าการชําระเงิน ณ เวลาส่งมอบของ ได้มกี ารส่งมอบของ บันทึกรับของ และตัดจ่ายใน
ระบบบัญชี

Procedures
1.

2.
3.
4.

When the supplier advises that delivery is ready and a payment on delivery
needs to be prepared an Expense Approval Request (EAR) is attached to a
copy of the PO and submitted to FD for authorisation
BKK Finance process the payment in accordance with Procedure 7.1, coding
the payment to Accounts Payable, printing and filing a Transaction Journal.
When the Item Receipt has been entered and converted to a Bill in QB, the
Transaction Journal should be printed and filed with the payment voucher.
The QB procedure to Pay Bill is carried out, matching the Bill to the debit for
the Payment on Delivery. If 100% payment was made on Delivery there will be
no further payment, A Bill Payment History will show against the Bill the
number of the Payment on Delivery Transaction Journal

Responsibility
Log Ofr
FD
Fin Ofr
Acc Ofr
Fin Ofr

วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
1. เมือ่ ได้รบั การยืนยันการส่งมอบของจากผูข้ ายพร้อมยอดเงินทีต่ อ้ งจ่าย ณ เวลาส่งมอบของแล้ว
ให้กรอกแบบฟอร์ม Expense Approval Request (EAR) แนบกับ PO ส่งเรือ่ งให้ FD อนุ มตั ิ
2. ฝา่ ยการเงินดําเนินการจ่ายเงินตามวิธปี ฏิบตั ิ 7.1 โดยบันทึกการจ่ายเงินเป็นเข้าบัญชีเจ้าหนี้
แล้วพิมพ์ Journal และจัดเก็บ
3. เมือ่ ได้รบั ของ ให้บนั ทึกรับของ และรับบิล ใน QB แล้วพิมพ์รายงาน Transaction Journal
(รายการ เพือ่ แนบเก็บกับใบสําคัญจ่ายเงิน
4. ทํารายการ Pay bill ใน QB โดยให้จบั คู่บลิ กับยอดทีเ่ ดบิทไว้ตงั ้ แต่ตน้ หากชําระครบ 100% ณ
เวลาส่งมอบจะไม่มกี ารจ่ายชําระเพิม่ เติมอีก หลังจากนัน้ พิมพ์รายงาน Bill Payment History
ซึง่ จะแสดงยอดทีต่ ดั บัญชีกนั
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Bank Payments – Bangkok Head Office

No. 7.1

วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ควบคุมให้การจ่ายเงินได้รบั อนุมตั อิ ย่างถูกต้อง และ

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that payments are properly
authorized and that expenditure is properly acquitted with documentation

รายจ่ายนัน้ มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง

PRINCIPLES:
a. Segregation of duties between those approving, those recording and those making
payments
b. All payments are properly authorised by authorised officers
c. Payees notified of payments and Receipts obtained
d. Payments properly recorded in the Accounting system
e. All necessary supporting documentation filed, so that it is easily retrievable

Issue:
Jul 16

Bank Payments – Bangkok Head Office:
Pay Bills

Procedures
1. Bills are created when:
A. Purchase Orders are approved for payment
i) Invoice received from supplier
ii) BKK Finance receive Payment Approvals for one or a list of Item
Receipts from either FC or SC&L Mgr or HR & Adm Spl.
iii) In QB Item Receipts are converted to Bills for all approved
transactions, printing out the Transaction Journal (TJ) for the Bill.
iv) The PO and any supporting documentation specific to the Bill are
attached to the TJ.
v) Where the Payment Approval covers more than one Bill the TJ’s (with
supporting documents) and Supplier Invoices(s) are grouped by
Payment Approval
vi) Verify TJ’s or Payment Approvals for a group of TJ’s, as to appropriate
authorisation and correct coding
vii) Place in temporary file of Bills awaiting payment
B. Programme and Operating expenses are accrued.

การจ่ายเงิ นผ่านธนาคาร - สํานักงานกรุงเทพฯ

หลักการ :
ก. ให้จดั แบ่งหน้าทีร่ ะหว่างผูอ้ นุ มตั ิ ผูล้ งบันทึก และผูจ้ า่ ยเงิน
ข.
ค.
ง.
จ.

No. 7.1.1
Responsibility

การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องได้รบั อนุ มตั อิ ย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบอํานาจ
แจ้งผูร้ บั เงินให้ทราบเรื่องการจ่ายเงิน และขอรับใบเสร็จ
บันทึกการจ่ายเงินอย่างถูกต้องในระบบบัญชี
เก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินทีจ่ าํ เป็นทัง้ หมดเข้าแฟ้ม เพื่อให้งา่ ยต่อการค้นหา

การจ่ายเงิ นผ่านธนาคาร – สํานักงานใหญ่กรุงเทพ
การจ่ายบิล

วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
1. บิล จะถูกบันทึกเมือ่

Acc Ofr

ก. ใบสังซื
่ ้อได้รบั การอนุมตั ิ ให้ชาํ ระเงิ น
I. ได้รบั ใบวางบิลจากผูข้ าย
II. ฝา่ ยการเงินกรุงเทพฯ ได้รบั เอกสารอนุ มตั กิ ารจ่ายเงิน อาจจะเป็นใบเดียวหรือ เป็นชุด
จาก FC หรือ SC&L Mgr.
III. ใน QB บันทึกรับบิล โดยเรียกเฉพาะรายการรับของซึง่ ได้อนุ มตั แิ ล้วข้างต้น พิมพ์
Transaction Journal (TJ) ของแต่ละบิล
IV. PO พร้อมเอกสารประกอบของบิลนัน้ ๆ ทัง้ หมดให้แนบประกอบกับ TJ

Acc Ofr

V. กรณีทก่ี ารอนุ มตั จิ ่ายมากกว่าหนึ่งบิล TJ (พร้อมเอกสารประกอบ)และบิลจากผูข้ าย ให้
เก็บรวมกันเป็ นชุดตามการอนุมตั จิ า่ ย

Acc Ofr

Acc Ofr

Fin Mgr

Fin Ofr

VI. ตรวจสอบความถูกต้องการลงบัญชี และผูอ้ นุ มตั ขิ องแต่ละ TJ หรือTJ ของรายการที่
อนุ มตั จิ า่ ยเป็ นชุด
VII. เก็บเข้าแฟ้มชั ่วคราวเพือ่ รอการจ่ายเงิน
ข. การรับรู้ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการและการจัดการ
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i) BKK Finance receives supplier invoices or Expenses Approval Request
Forms or Staff Claim Forms.
ii) Check for and if necessary obtain the appropriate approval
iii) Enter Bill to QB, printing out the Transaction Journal (TJ) for the Bill.
iv) Attach the supporting documentation to the TJ
v) Verify TJ’s as to appropriate authorisation and correct coding
vi) Place in temporary file of Bills awaiting payment
2. When Bills are due for payment and adequate funds are available, select
individual and groups of Bills for payment, authorising payments to be prepared
3. Payments are prepared either by:
A. Web banking (WB) (Electronic transfer)
i) Log on to Standard Chartered Bank (SCBT) website to prepare
payments for each Bill or group of Bills. Print out the SCB payment
advice and attach to the front of each Bill or group of Bills
ii) Review the prepared payments against the supporting documentation
and initial the SCBT payment advices. Log on to SCBT website and
place prepared payments in batches. Print out the batch summary and
initial.
iii) Review all documents with the batch report and approve payments by
initial in the batch report.
iv) All documents are passed to bank signatories to authorise the batch
payments on line, using their SCBT Vasco Token Device and Pin
number; and sign the batch summary to signify authorisation complete,
and return all documents to BKK Finance.
v) Log on to SCBT website to activate the authorised batches
B. Cheque/ direct bank transfer
i) Cheque, marked “A/C Payee only” or as written instructed by supplier.
ii) Review cheques against completeness of process and supporting
documents.
iii) Approved payment by initial cheque stub
iv) Cheques, and all supporting documents, passed to cheque signatories
for signing. All documents returned to BKK Finance.

Fin Mgr

Fin Ofr
Fin Mgr

Fin Ofr

Fin Mgr

FD
Chq Sig

Fin Mgr

Fin Ofr
Fin Mgr
FD
Chg Sig

I. ฝา่ ยการเงินกรุงเทพ ได้รบั ใบวางบิลจากผูข้ าย หรือ Expenses Approval Request
หรือ แคลมของเจ้าหน้าที่
II. ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทัง้ ให้ผมู้ อี าํ นาจอนุมตั ริ ายการ
III. บันทึกรับบิลลง QB โดยใช้รหัส Transaction Journal (TJ) ของบิลแต่ละใบ
IV. แนบเอกสารประกอบทัง้ หมดกับ TJ
V. ตรวจทานการบันทึกบัญชี และการอนุมตั ขิ องผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
VI. เก็บเข้าแฟ็มชัวคราวเพื
่
อ่ รอการจ่ายเงิน
2. เมือ่ ถึงกําหนดชําระเงิน และมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการชําระเงิน ให้เลือกรายการทีจ่ ะ
ทําการจ่าย แล้วอนุมตั ใิ ห้ทาํ การจ่าย
3. การชําระเงิ น กระทําได้โดยวิธใี ด วิธหี นึ่งดังนี้
ก. Web Banking (WB)โอนผ่านธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ต
i. Log on เข้าไปทีเ่ ว็บของธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (SCBT)เพือ่ ทํารายการ
จ่ายเงินทีละใบ หรือชุด พิมพ์รายการคําสั ่งจ่ายเงิน แนบใว้ขา้ งหน้ารายการหรือ กลุ่ม
รายการทีจ่ ะจ่าย
ii. ตรวจสอบใบคําสั ่งจ่ายเงิน กับเอกสารประกอบ ถ้าถูกต้องตรงกันแล้ว ลงนามในใบ
คําสั ่งจ่ายเงิน log on เข้าเวบไซด์ของ SCBT แล้วแบทช์รายการทําจ่ายทัง้ หมด
รวมกันพร้อมพิมพ์ใบสรุปจ่ายและลงนาม
iii. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินทัง้ หมดกับใบสรุปจ่ายและอนุมตั จิ า่ ยโดยลงนามในใบ
สรุปจ่าย
iv. เอกสารทัง้ หมดส่งให้ผมู้ อี ํานาจลงนามเพือ่ อนุ มตั สิ ั ่งจ่าย on line ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
โดยใช้รหัสทีไ่ ด้รบั จากธนาคาร SCBT โดยผ่านเครือ่ งอนุ มตั ริ ายการทีไ่ ด้ batch แล้ว
ให้ผรู้ บั เงิน หลังจากนัน้ เซนต์ชอ่ื และคืนเอกสารให้ฝา่ ยการเงิน
v. Log on เข้า เว็บไซด์ของ SCBT เพือ่ ส่งรายการอนุ มตั แิ ล้วให้ธนาคารดําเนินการโอน
ต่อไป
ข. ชําระเงิ นโดยเช็ค/ โอนผ่านธนาคาร
I. เช็คต้องขีดคร่อม “A/C Payee only” หรือ ตามคําร้องทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ของผูข้ าย
II. ตรวจสอบความถูกต้องของขัน้ ตอน รวมทัง้ รายการต่าง ๆ ในเช็คกับเอกสารประกอบการ
จ่ายเงิน
III. อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินโดยลงนามทีต่ นั ้ ขัว้ เช็ค
IV. เช็ค และเอกสารประกอบทัง้ หมด ส่งให้ผมู้ อี ํานาจลงนามเพือ่ ลงนามสั ่งจ่าย เอกสาร
พร้อมเช็คทีเ่ ซนต์แล้วส่งคืนการเงิน
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4.
5.

6.
7.

v) Photocopy made of signed cheque to place in front of the supporting
documents
vi) Either cheque deposited into suppliers bank account and bank
payment advice obtained, or payee notified to collect cheque and bring
a receipt.
Payee notified that payment has been made, and is asked to send a receipt
Payments are recorded in QB by using the “Pay Bills” option to select the Bills
included in each cheque. Each payment (QB cheque) is assigned a sequential
Payment Voucher number. The Bill Payment History Voucher is printed (by
clicking the QB Cheque “History” icon), and attached to the front of the
supporting documents
Ensure Receipt is received from payee
File original documents received monthly from Field Offices with the payment
documents by Payment Voucher number with:
- Bill Payment History Voucher
- Receipt from payee
- SCBT payment advice or photocopy of cheque
- Supplier invoice or Misc Expense Request or Staff Claim (including
receipts)
- Payment Approval
- Transaction Journals
Each Transaction Journal should have attached:
- Purchase Order or Purchase Request (PR)
- Reconciliation of Delivery Receipts, Delivery Receipts or other proof of
receipt

Fin Ofr

V. ถ่ายเอกสารหน้าเช็คเพือ่ แนบกับเอกสารการจ่ายเงิน

Fin Ofr

VI. แจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั เงินมารับเช็ค(กรณีอยูใ่ นกรุงเทพ) หรือ โอนเข้าบัญชีหากเป็น
ต่างจังหวัด

Fin Ofr
Fin Ofr

4. แจ้งให้ผรู้ บั เงินทราบถึงการจ่ายเงิน โดยให้จดั ส่งใบเสร็จรับเงินยืนยันการรับเงิน
5. บันทึการจ่ายเงินใน QB โดยเข้าไปทีเ่ มนู “Pay Bills” เลือกตัดจ่ายตามรายการทีป่ รากฏใน
เอกสารการจ่ายเงิน โดยเลขทีเ่ ช็คใน QB จะใช้เป็ นเลขทีค่ วบคุมใบสําคัญจ่าย (Payment
Voucher) ซึง่ จะเป็ นรหัสจากนัน้ ให้พมิ พ์ Bill Payment History โดยใน QB โหมดของ Cheque
ให้คลิกเลือกเมนู “History” ของรายการจ่ายนัน้ ๆ แล้วพิมพ์ออกแนบกับเอกสารประกอบการ
จ่ายเงิน

Fin Ofr
FinOfr/AccOfr

6. ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั มาแนบให้ครบถ้วน
7. เอกสารตัวจริงทีส่ ง่ มาจากสํานักงานภาคสนามให้นํามาแนบกับเอกสารการจ่ายเงินโดยให้
จัดเรียงตามนี้
- Bill Payment History Voucher
- ใบเสร็จรับเงินจากผูข้ าย
- ใบรายงานโอนเงินทีพ่ มิ พ์จากเว็บไซด์ หรือ สําเนาหน้าเช็ค
- ใบวางบิลของผูข้ าย หรือ Misc Expenses Request หรือ ใบเคลมค่าใช้จา่ ย
ของเจ้าหน้าที่ (รวมใบเสร็จรับเงินทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ า่ ย)
- หลักฐานยืนยันการอนุมตั จิ า่ ยเงิน
- Transaction Journal
ในแต่ละ Transaction Journal ให้มเี อกสารประกอบดังนี้
- ใบสั ่งซือ้ หรือ Purchase Request (PR)
- รายงานกระทบยอดการสั ่งซือ้ และรับของ ใบรับของ หรือหลักฐานอื่นเกีย่ วกับการรับ
ของ
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Bank Payments – Bangkok Head Office:
Direct Payments (currency payment)

Procedures
1. BKK Finance receives supplier invoices or Expenses Approval Request
Forms (EAR) or Staff Claim Forms which are to be paid promptly.
2. Check for and if necessary obtain the appropriate approval, Verify payment to
be prepared
3. Payments are prepared, authorised, and made either by SCBT Web banking or
chueque/direct bank transfer (as Procedure 7.1.1, No. 3)
4. Payee notified that a payment has been made, and is asked to send a receipt
5. Payments are recorded in QB by using the “Enter Cheque” option. The
expense is analysed by Expense code, cost centre and if appropriate donor.
The cheque is assigned a sequential number, if paid or transfer in currency
convertion rate of the paid amount is used to record expense in QB.
6. Deposit payments should be coded to “deposit payments, and payments on
delivery to Accounts payable, the appropriate supplier name selected
7. For Advances the appropriate balance sheet account is selected for the
“expense” code.
8. A Transaction Journal (TJ) is printed by clicking on the QB Cheque “Journal”
icon, and attached to the front of the supporting documents.
9. The TJ coding and supporting documents are verified
10. Ensure Receipt is received from payee
11. File by the TJ sequence number (same sequence as Bill Payment History
Vouchers used for Pay Bills in Procedure 7.1.1):
- Transaction Journal
- Receipt from payee
- SCBT payment advice or photocopy of cheque
- Supplier invoice or Misc Expense Request or Staff Claim Form
- Transaction Journal, PO and proof of delivery for payments prepared for
collection on delivery of goods or services

No. 7.1.2
Responsibility
Fin Ofr
Fin Mgr
Fin Ofr
Fin Ofr
Fin Ofr

Fin Ofr
Fin Ofr
Fin Ofr
Fin Mgr
Fin Ofr
Fin Ofr

การจ่ายเงิ นทางธนาคาร – เฉพาะสํานักงานใหญ่กรุงเทพ
การจ่ายตรง (เงิ นสกุลต่างประเทศ)
วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
1. ฝา่ ยการเงินรับใบวางบิลจากผูข้ าย หรือ EAR หรือใบเคลมค่าใช้จา่ ยของเจ้าหน้าที่ ทีพ่ ร้อม
จะต้องจ่ายเงิน
2. ตรวจทานความถูกต้องสําหรับการจ่ายเงิน รวมถึงการอนุมตั จิ ากผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจ
3. เตรียมการจ่ายเงิน อนุมตั สิ ั ่งจ่าย และจ่ายโดยเขียน เช็ค/โอนผ่านธนาคาร หรือ ผ่าน Web
Banking (วิธปี ฏิบตั ิ 7.1.1 ข้อ 3)
4. แจ้งให้ผรู้ บั เงินทราบถึงการจ่ายเงินพร้อมทัง้ แจ้งให้สง่ ใบเสร็จรับเงิน
5. บันทึกการจ่ายเงินใน QB โดยเข้าไปที่ “Enter Cheque” ให้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยตามหมวดเลขที่
บัญชีทเ่ี หมาะสม ศูนย์ตน้ ทุน หรือ จัดสรรค่าใช้จา่ ยให้ผบู้ ริจาค ถ้าจ่าย หรือโอนเป็ นเงินสกุล
เงินต่างประเทศ อัตราและเปลีย่ นทีธ่ นาคารตัดบัญชีเป็ นอัตราทีใ่ ช้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยใน QB
6. กรณีเงินมัดจํา ให้บนั ทึกโดยไช้รหัสบัญชีเงินมัดจํา ถ้าเป็ นเงินทีต่ อ้ งจ่าย เต็ม ณ เวลาส่งมอบ
ของให้บนั ทึกเข้าบัญชีเจ้าหนี้ โดยเลือกชือ่ ของผูข้ ายให้เหมาะสม
7. ในช่อง “Expense” กรณีถา้ เป็ นเงินทดรองจ่าย ให้ใช้รหัสบัญชีเงินทดรองจ่ายซึง่ จะปรากฏในงบ
ดุล
8. พิมพ์ Transaction Journal (TJ) โดยใน QB เมนู Cheque เลือกเมนู Journal แล้วแนบกับ
เอกสารประกอบ
9. ตรวจทาน การบันทึกบัญชีใน TJ รวมถึงเอกสารประกอบการจ่ายว่าครบถ้วน
10. ให้มนใจว่
ั ่ าได้รบั ใบเสร็จรับเงินครบและแนบกับเอกสารจ่ายเงิน
11. จัดเก็บเข้าแฟ็มโดยเรียงตามเลขที่ TJ (เหมือนกับ Bill Payment History Voucher ทีใ่ ช้บนั ทึก
การจ่ายเงินตามวิธปี ฏิบตั ิ ขัอ 7.1.1)
- Transaction Journal
- ใบเสร็จรับเงิน
- รายงานการโอนเงินจาก SCBT หรือ สําเนาเช็ค
- ใบวางบิลของผูข้ าย หรือ MER หรือ ใบเคลมของเจ้าหน้าที่
- Transaction Journal ใบสั ่งซือ้ เอกสารยืนยันการส่งของ เพือ่ เตรียมการจ่ายเงิน ณ เวลา
ส่งมอบสินค้า
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Bank Payments – Field Office

No. 7.2

การจ่ายโอนเงิ นผ่านธนาคาร - สํานักงานภาคสนาม

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that payments are properly authorized and that

วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ควบคุมให้การจ่ายเงินได้รบั อนุมตั อิ ย่างถูกต้อง และ

expenditure is properly acquitted with documentation

รายจ่ายนัน้ มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง

PRINCIPLES:

หลักการ :

a.

ก.

Segregation of duties between those approving, those recording and those making
payments
b. All payments are properly authorised by authorised officers
c. Payees notified of payments and Receipts obtained
d. Payments properly recorded in the Accounting system
e. All necessary supporting documentation filed, so that it is easily retrievable
Note: Bank Payments are made to either “Pay Bills” already accrued or for a “Direct
Payment” of an unaccrued expense

Issue:
Jul 16

Bank Payments – Field Office:
Pay Bills

Procedures
1. Bills are created when Programme and Operating expenses are accrued
i. FO receives supplier invoices or Expenses Approval Request Forms
EAR or Staff Claim Forms.
ii. Check PR/PO and if necessary obtain the appropriate approval
iii. Enter Bill to QB, printing out the Transaction Journal (TJ) for the Bill.
iv. Attach the supporting documentation to the TJ
v. Verify TJ’s as to appropriate authorisation and correct coding
vi. Place in temporary file of Bills awaiting payment
1. Payments are made by cheque or Cash (Myanmar) by:
i. Cheque raised, marked “A/C Payee only”, (Myanmar don’t use crossed
cheques”).
ii. Cheques, and all supporting documents, passed to cheque signatories
for signing.
iii. Either cheque deposited into suppliers bank account and bank

ให้จดั แบ่งหน้าทีร่ ะหว่างผูอ้ นุ มตั ิ ผูล้ งบันทึก และผูจ้ า่ ยเงิน

ข. การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องได้รบั อนุ มตั อิ ย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบอํานาจ
ค. แจ้งผูร้ บั เงินให้ทราบถึงการจ่ายเงิน และติดตามใบเสร็จรับเงิน
ง. บันทึกการจ่ายเงินอย่างถูกต้องในระบบบัญชี
จ. เก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินทีจ่ าํ เป็นทัง้ หมดเข้าแฟ้ม เพื่อง่ายในการค้นหา
หมายเหตุ: การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยตรงจะใช้ในกรณีทไ่ี ด้บนั ทึก “Pay Bills” ใน QB เพื่อรับรูค้ า่ ใช้จ่ายไว้
แล้วหรือ “Direct Payment” กรณียงั ไม่เคยได้บนั ทึกรับรูค้ ่าใช้จ่ายไว้ก่อน

No. 7.2.1
Responsibility

การจ่ายเงิ นผ่านธนาคาร – สํานักงานภาคสนาม
การจ่ายชําระบิ ล
วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
1. บันทึกเป็ น Bills เมือต้
่ องการรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยโครงการหรือ บริหารทีเ่ กิดขึน้

Fld Adm/Adm Mgr
Fld Adm/Adm Mgr

Fld Adm/Adm Mgr
FC, MP Mgr

I. FO รับใบแจ้งหนี้จากผูข้ าย หรือ EAR จากเจ้าหน้าที่
II. ตรวจความถูกต้องของ PR/PO และขออนุมตั ติ ามความเหมาะสม
III. บันทึกรับบิลลงใน QB พิมพ์ Transaction Journal (TJ) ของบิลใบนัน้ ๆ
IV. แนบเอกสารประกอบกับ TJ
V. ตรวจทาน การอนุมตั แิ ละการบันทึกรหัสบัญชีในแต่ละ TJ
VI. เก็บเข้าแฟ้มชั ่วคราวเพือ่ รอการจ่ายเงิน
2. การจ่ายเงิ น โดยเช็คหรือเงิ นสด (เฉพาะพม่า) ตามขัน้ ตอนนี้
I. เขียนเช็คสั ่งจ่ายและให้ ขีดคร่อม “A/C Payee Only”เฉพาะในพม่า เช็คไม่ตอ้ งขีดคร่อม
II.

เช็คและเอกสารประกอบ ส่งให้ผมู้ อี าํ นาจเพือ่ ลงนามในเช็ค

III. แจ้งให้ผขู้ ายมารับรับเช็คพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือ นําเช็คฝากเข้าบัญชีผขู้ าย กรณีใน
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

payment advice obtained, or payee notified to collect cheque and bring
a receipt, cheque is cashed and paid (Myanmar)
Payee notified that payment has been made, and is asked to send a receipt
Payments are recorded in QB by using the “Pay Bills” option to select the Bills
included in each cheque. Each payment (QB cheque) is assigned a sequential
Payment Voucher number. The Bill Payment History Voucher is printed (by
clicking the QB Cheque “History” icon), and attached to the front of the
supporting documents
Ensure Receipt is received from payee
File original documents with the payment documents by Payment Voucher
number with:
- Bill Payment History Voucher
- Receipt from payee
- Payment advice
- Supplier invoice or Misc Expense Request or Staff Claim (including
receipts)
- Payment Approval
- Transaction Journals with supporting documents
Send original files to BKK Finance
Account coding and monthly documents are reviewed by HO

Fld Adm/Adm Mgr

Fld Admin/Adm Mgr

พม่าให้นําเช็คไปขึน้ เงินสด และจ่าย
3. แจ้งผูข้ ายรับทราบถึงการจ่ายเงินพร้อมแจ้งให้ส่งใบเสร็จรับเงินมาให้
4. บันทึการจ่ายเงินลงใน QB โดยเข้าไปทีเ่ มนู “Pay Bills” แล้วเลือกรายการทีจ่ ่ายใบเดียว หรือ
เป็ นชุดทีร่ วมจ่ายในเช็คใบนัน้ ฯ (เลขทีเ่ ช็คใน QB) จะใช้เป็ นเลขทีใ่ บสําคัญจ่ายเงิน หลัง
บันทึกจ่ายให้พมิ พ์ “Bill Payment History Voucher” ขัน้ ตอนคือ ทีเ่ มนูเช็คใน QB คลิก
ไอคอน “History” และแนบใว้หน้าเอกสารประกอบ

Fld Adm/Adm Mgr
Fld Adm/Adm Mgr

5. ให้มนใจว่
ั ่ าได้รบั ใบเสร็จรับเงินจากผูข้ ายมาแนบประกอบ
6. เก็บเอกสารตัวจริงใว้กบั เอกสารการจ่ายเงินโดยให้จดั เรียงตามเลขทึใ่ บสําคัญจ่ายเงินดังนี้
- Bill Payment History Voucher
- ใบเสร้จรับเงินจากผูข้ าย
- สลิปใบนําฝาก
- ใบวางบิลของผูข้ ายหรือ Misc. Expenses Request หรือ ใบเคลมของพนักงาน (ซึง่ แนบ
พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน)
- หลักฐานการอนุมตั จิ า่ ย
- Transaction Journal พร้อมเอกสารประกอบ

Fld Adm/Adm Mgr
Acc Ofr, Fin Ofr

7. ส่งเอกสารตัวจริงทัง้ หมดให้ฝา่ ยการเงินทีส่ าํ นักงานใหญ่กรุงเทพ
8. รหัสบัญชี และเอกสารบัญชีประจําเดือน ตรวจเช็คโดย HO
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Bank Payments – Field Office:
Direct Payments

No. 7.2.2

การจ่ายเงิ นผ่านธนาคาร – สํานักงานภาคสนาม
การจ่ายตรง
วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน

Procedures

Responsibility

1. FO receives supplier invoices or Expenses Approval Request Forms (EAR)
or Staff Claim Forms which are to be paid promptly.
2. Check for and if necessary obtain the appropriate approval, Verify payment to
be prepared
3. Payments are prepared, authorised, and made by raising a cheque (as
Procedure 7.2.1, No. 2)
4. Payee notified that a payment has been made, and is asked to send a receipt
5. Payments are recorded in QB by using the “Write Cheque” option. The
expense is analysed by Expense code, cost centre and if appropriate donor.
The cheque is assigned a sequential number.
6. Deposit payments should be coded to “deposit payments”, and payments on
delivery to Accounts payable the appropriate supplier name selected.
7. For Advances the appropriate balance sheet account is selected for the
“expense” code.
8. A Transaction Journal (TJ) is printed by clicking on the QB Cheque “Journal”
icon, and attached to the front of the supporting documents.
9. Ensure Receipt is received from payee
10. File by the TJ sequence number (same sequence as Bill Payment History
Vouchers used for Pay Bills in Procedure 7.2.1):
- Transaction Journal
- Receipt from payee
- Photocopy of cheque
- Supplier invoice, Expense Approval Request (EAR), Staff Claim Form
11. TJ coding and support documents are verified and approved

Fld Adm/Adm Mgr

1. สํานักงานภาคสนามรับใบวางบิลจากผูข้ าย หรือ EAR หรือใบเคลมค่าใช้จา่ ยของเจ้าหน้าที่ ที่
ต้องจ่ายทันที
2. ตรวจทานความถูกต้องสําหรับการจ่ายเงิน รวมถึงการอนุมตั จิ ากผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจ

Fld Adm/Adm Mgr

3. เตรียมการจ่ายเงิน อนุมตั สิ ั ่งจ่าย และจ่ายโดยเขียน เช็ค (วิธปี ฏิบตั ิ 7.2.1 ข้อ 2)

Fld Adm/Adm Mgr

4. แจ้งให้ผรู้ บั เงินทราบถึงการจ่ายเงินพร้อมทัง้ แจ้งให้สง่ ใบเสร็จรับเงิน
5. บันทึกการจ่ายเงินใน QB โดยเข้าไปที่ “Write Cheque” ให้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยตามหมวดรหัส
บัญชีทเ่ี หมาะสม ศูนย์ตน้ ทุน หรือ จัดสรรค่าใช้จา่ ยให้ผบู้ ริจาค เลขทีเ่ ช็ค คือรหัสเอกสาร

Fld Adm/Adm Mgr
Fld Adm/Adm Mgr
Fld Adm/Adm Mgr

FC

6. กรณีเงินมัดจํา ให้บนั ทึกโดยไช้รหัสบัญชีเงินมัดจํา แต่ถา้ เป็ นเงินทีต่ อ้ งจ่าย เต็ม ณ เวลาส่ง
มอบของให้บนั ทึกเข้าบัญชีเจ้าหนี้ โดยเลือกชื่อของผูข้ ายให้เหมาะสม
7. ในช่อง “Expense” กรณีถา้ เป็นเงินทดรองจ่าย ให้ใช้รหัสบัญชีเงินทดรองจ่ายซึง่ จะปรากฏใน
งบดุล
8. พิมพ์ Transaction Journal (TJ) โดยใน QB เมนู Cheque เลือกเมนู Journal แล้วแนบกับ
เอกสารประกอบ
9. ให้มนใจว่
ั ่ าได้รบั ใบเสร็จรับเงินครบและแนบกับเอกสารจ่ายเงิน
10. จัดเก็บเข้าแฟ็มโดยเรียงตามเลขที่ TJ (เหมือนกับ Bill Payment History Voucher ทีใ่ ช้บนั ทึก
การจ่ายเงินตามวิธปี ฏิบตั ิ ขัอ 7.1.1)
- Transaction Journal
- ใบเสร็จรับเงิน
- รายงานการโอนเงินจาก SCBT หรือ สําเนาเช็ค
- ใบวางบิลของผูข้ าย หรือ EAR หรือ ใบเคลมของเจ้าหน้าที่
11. ตรวจเช็ค รหัสบัญชีใน TJ และเอกสารแนบครบถ้วน ลงนามอนุ มตั ิ
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Petty Cash

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that petty cash and other
working funds are disbursed only for proper purposes, are adequately
safeguarded, and properly recorded. Cash balances are kept to a
minimum

No. 7.3

บัญชีเงินสดย่ อย
กรกฎาคม 16

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินสดย่อย และเงินทุน
สําหรับการดําเนินงานอื่น ๆ ให้ กระทําไปเพื่อจุดประสงค์ที่ถกู ต้ อง มีการดูแลรักษาอย่างดีพอ และลง
บันทึกอย่างถูกต้ อง และให้ ดลุ เงินสดอยูใ่ นระดับที่ตํ่า

PRINCIPLES:
a. Petty cash advances must be kept to a minimum given practical considerations (e.g.
acceptability of cheques in the local community) and within authorised levels.
b. Imprest system is to be used (reimbursement as and when required)
c. Petty Cash box must be kept in a secure location and locked away when not in use
d. Maximum amount for each expense item that can be settled using Petty cash. Items in
excess of maximum should be settled by cheque
e. Petty Cash custodian may authorise small value expenses up to a limit, above which
expenses must be approved by another authorised person
f. All petty cash expenses must be validated with proper receipts/invoices or Substitute
Receipt Form (008)
e. Monthly cash counts and reconciliations must be conducted by the custodian’s
supervisor in the presence of the custodian and discrepancies investigated

หลักการ :
ก. ให้มเี งินสดย่อยหมุนเวียนอยูใ่ นเกณฑ์ขนั ้ ตํ่า โดยคํานึงถึงสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ (เช่น การยอมรับเช็คในชุมชน
ท้องถิน่ ) และอยูใ่ นวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
ข. ให้ใช้ระบบเงินทดรองจ่าย (จ่ายคืนเมือ่ ตัง้ เบิกและตามจํานวนทีใ่ ช้ไปจริง)
ค. กล่องเก็บเงินสดย่อยต้องอยูใ่ นทีป่ ลอดภัย และเก็บล๊อคไว้เมือ่ ใดทีไ่ ม่ใช้งาน
ง. กําหนดจํานวนเงินสูงสุดสําหรับค่าใช้จา่ ยแต่ละรายการทีส่ ามารถจ่ายจากบัญชีเงินสดย่อย รายการใดที่
เกินให้จา่ ยด้วยเช็ค
จ. ผูด้ ูแลบัญชีเงินสดย่อยอาจอนุ มตั คิ า่ ใช้จ่ายทัวไปที
่ ม่ จี าํ นวนเล็กน้อยได้ไม่เกินขอบเขตทีจ่ าํ กัดไว้ ถ้าเกิน
ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจ
ฉ. การจ่ายเงินสดย่อยทุกครัง้ จะต้องมีเอกสารรองรับเช่น ใบเสร็จ/invoice หรือ Substitute Receipt Form
(008)
ช. หัวหน้างานของผูด้ แู ลบัญชีเงินสดย่อยจะทําการตรวจนับ และพิสจู น์ยอดเงินสดเดือนละครัง้ ต่อหน้า
ผูด้ ูแลบัญชีเงินสดย่อย และต้องสอบสวนหากพบความคลาดเคลื่อน

Procedures
1. Custodian of petty cash can release cash for small value amounts up to Bht
2,000 per transaction without authorization.
2. Amounts over Bht 2,000 require a properly authorized claim form in accordance
with authority levels
3. Amounts over Bht 10,000 (YGN 100,000 MMK) should be paid by cheque
(Procedure 6.1 or 6.2)
4. Cash disbursed to relevant staff member and items purchased
5. Invoices/receipts obtained from payee. If no receipts, claimant completes
Substitute Receipt Form.
6. Substitute Receipt forms and invoices/receipts kept in temporary petty cash file
7. Reconciliation of cash done on a monthly basis
8. When cash balance is almost depleted, custodian prepares Petty Cash
Replenishment Form and attaches all receipts etc.

Responsibility วิธีปฏิบัตงิ าน
Custodian
1. ผูด้ แู ลบัญชีเงินสดย่อยสามารถจ่ายเงินสดสําหรับค่าใช้จา่ ยทั ่วไปทีมมี ลู ค่าต่อรายการไม่เกิน
2,000 บาท โดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิ
2. จํานวนเงินทีเ่ กิน 2,000 บาท ต้องใช้ใบขอเบิกทีไ่ ด้รบั อนุมตั อิ ย่างถูกต้องตามระดับอํานาจ
Procedure 1.3
อนุมตั ิ
3. จํานวนเงินทีเ่ กิน 10,000 บาท (พม่า 100,000 จ๊าด) ให้จา่ ยโดยเช็ค (วิธปี ฏิบตั งิ านข้อ 6.1 หรือ
Claimant
6.2)
4. จ่ายเงินสดให้แก่พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสิง่ ของทีจ่ ดั ซือ้
Custodian
5. เรียกรับ invoice/ใบเสร็จจากผูร้ บั เงิน ถ้าไม่มใี บเสร็จ ผูข้ อเบิกต้องกรอก Substitute Receipt
Custodian
Form
6.
เก็บ Substitute Receipt Form และ invoice/ใบเสร็จ เข้าแฟ้มบัญชีเงินสดย่อยชัวคราว
่
Custodian
7. ให้พสิ จู น์ยอดเงินสดเดือนละหนึ่งครัง้
8. เมือ่ วงเงินสดย่อยใกล้จะหมด ให้ผดู้ แู ลเงินสดย่อยกรอกฟอร์ม Petty Cash Replenishment
Custodian
Form เพือ่ ตัง้ เบิกและแนบใบเสร็จทัง้ หมด

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
9. Petty Cash Replenishment Form approved by Fin Mgr at HO and Fld Co, MP
Mgr, MF Mgr at FO.
10. Cash Cheque prepared by Fin Ofr at HO, Fld Adm/Adm Mgr at FO and given
with Petty Cash Replenishent Form and attachments to authorised signatories
11. Cheque cashed at bank and cash placed in cash box and secured in safe
location
12. Transaction posted to QB and disbursement voucher printed
13. All documentation compiled and filed
14. FO documentation sent to HO at the beginning of each following month
15. Cash balance checked by custodian’s supervisor on a monthly basis in the
presence of the cash custodian. Discrepancies investigated.

FinOfr/FldAdm/Adm
Mgr

9. Fin Mgr เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ Petty Cash Replenishment Form สําหรับ HO และ Fld Co, MP Mgr,
MF Mgr อนุมตั สิ าํ หรับ FO
10. Fin Ofr จัดทําเช็คสําหรับ HO หรือ Fld Adm/Adm Mgr จัดทําเช็คสําหรับ FO และมอบให้ผมู้ ี
อํานาจเซ็นเช็ค พร้อมกับ Petty Cash Replenishment Form และเอกสารแนบ
11. นําเช็คไปเบิกเงินสดจากธนาคาร เก็บเงินสดในกล่อง และเก็บไว้ในสถานทีป่ ลอดภัย

Custodian
FinOfr/FldAdm/Adm
Mgr
FinMgr/FC/MP Mgr

12.
13.
14.
15.

FinMgr/FC, MP Mgr

ลงบันทึกธุรกรรมในระบบ QB และพิมพ์ Disbursement Voucher
รวบรวมเอกสารทัง้ หมดเก็บเข้าแฟ้ม
ส่งเอกสารจาก FO ไปให้ HO ต้นเดือนถัดไป
หัวหน้างานของผูด้ แู ลบัญชีเงินสดย่อยจะตรวจนับเงินเดือนละครัง้ ต่อหน้าผูด้ แู ลบัญชีเงินสด
ย่อย และทําการตรวจสอบเมือ่ พบความคลาดเคลื่อน
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Issue:
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Monthly Cash Flow Request

CONTROL OBJECTIVE: To ensure all cash transfers to Field
Offices are approved, are in accordance with budgets submitted, are
transferred directly into bank accounts and are acquitted with complete
documentation within specified periods

PRINCIPLES:
a. Requests for transfers are submitted to Finance Manger / Finance Director
b. Approved amounts are advised to Field Offices.
c. All transfers are to be made in the form of direct deposit to Field Office bank accounts
d. Expenditure from Field Office bank accounts must be in accordance with prescribed
limits
e. Balances at Field Office Bank accounts should be kept to the minimum required for
one month’s anticipated expenditure

Procedures
1 Before the last day of each month, Program Manager send their coming month
cash flow need to HO (Fin Ofr), FO (Fld Admin/Admin Mgr)
2 Fin Ofr, Fld Admin/Admin Mgr compile the office cash-flow needed and pass on
to their supervisor for review
3 Field Co, Fin Mgr review and indicating cash transfer requirements needed on
each office and approved.
4 Fin Ofr completes and forward monthly cashflow request of Bangkok and all
Field offices to Fin Mgr for review.
5 Finance Director and Executive Director approve Transfers
6 Transfers prepared in accordance with Procedure 7.1.1 No. 3
7. FO requirements in excess of the approved monthly estimate require a request
for supplementary funding to be submitted to Financial Director.

No. 7.4

กระแสเงินสดประจําเดือน
กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อควบคุมให้ การโอนเงินทังหมดได้
้
รับการอนุมตั ิ สอดคล้ อง
กับงบประมาณที่ขอไว้ ถูกโอนเข้ าบัญชีโดยตรง และมีการยื่นเอกสารรับรองอย่างครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
หลักการ :
ก. ยื่นเอกสารการขอโอนเงินงบประมาณประจําเดือนให้ Financial Manager/ Finance Director
ข. แจ้งให้สาํ นักงานภาคสนาทราบถึงยอดเงินทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ า่ ย
ค. การโอนเงินทุกครัง้ ให้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของสํานักงานภาคสนามโดยตรง
ง. รายจ่ายจากบัญชีธนาคารของสํานักงานภาคสนามต้องเป็นไปตามขอบเขตทีก่ าํ หนด
จ.

รักษาดุลบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานภาคสนามให้อยู่ในขัน้ ตํ่าอย่างน้อย ต้องเพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จา่ ยหนึ่งเดือนล่วงหน้า

Responsibility วิธีปฏิบัตงิ าน
Mgr
1. ก่อนวันสิน้ เดือนของแต่ละเดือน Programme Manager ต้องส่งตารางคาดการณ์เงิน
งบประมาณทีจ่ ะใช้ในเดือนถัดไปให้ Fld Admin/ Adm Mgr
2. Fin Ofr, Fld Admin/Admin Mgr สรุปคาดการณ์เงินสดทีจ่ ะใช้จา่ ยประจําเดือนถัดไปของแต่ละ
Fin Mgr, Fld
สํานักงาน ส่งให้หวั หน้างานพิจารณา
Admin/Admin Mgr
3. Field Co, Fin Mgr ตรวจสอบใบสรุปการโอนเงินของแต่ละสํานักงาน และพิจารณาอนุ มตั ิ
FC, Fin Mgr
4. Fin Ofr สรุปตารางคาดการณ์เงินงบประมาณทีจ่ ะใช้ของเดือนถัดไปของกรุงเทพฯ และทุก
Fin Ofr
สํานักงานให้ Fin Mgr ตรวจเช็ค
5. Finance Director และ Executive Director อนุ มตั กิ ารโอนเงิน
FD / ED
6. ดําเนินการโอนเงินตามวีธปี ฏิบตั ิ ข้อ 7.1.1 ข้อ 3
Fin Ofr
7. จัดทําใบคําขอเงินงบประมาณเพิม่ เติมยืน่ ต่อ Financial Director ในกรณี FO ต้องการเงินเพิม่
FC, MPD
เกินกว่าจํานวนทีไ่ ด้ขอและอนุ มตั ไิ ปแล้ว
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Annual Financial Statements

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all recognisable income
and expenses are included in the accounts for the financial year and that
assets and liabilities are correctly stated at the balance sheet date

No. 8.1

งบการเงินประจําปี
กรกฎาคม 16

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายได้ ที่ควรจะรับรู้ และรายจ่ายทังหมด
้
ได้ ถกู
รับรู้ ไว้ ในงบการเงินตามปี บัญชีอย่างถูกต้ อง และแสดงรายการสินทรัพย์ และหนี ้สินในงบดุลอย่าง
ถูกต้ อง ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชี

PRINCIPLES:
a. Cut-off procedures are fully documented so that accounting staff make the required
adjustments in respect of transaction posting.
b. Post-balance sheet date transactions are correctly recorded in the following year.
c. Expenses incurred but not paid are included as accrued expenses and that expenses
paid in advance for the following financial year are deferred.
d. Income is recorded in accordance with UK Accounting Standards
e. Interest income not yet recorded is accrued as income for the year
f. Depreciation is calculated on all fixed assets at the appropriate rates
g. Calculations are made as to profit or loss on disposal of fixed assets and included in
the financial statements
h. Provisions are made for specific reserves and funds designation
i. Bank balances are correctly reconciled and recorded in the financial statements
j. The Fund balance is correctly calculated within the statement of financial activities and
included in the Balance Sheet
k. The financial statements are independently audited

หลักการ :
ก. ขัน้ ตอนวิธกี ารตัดยอดบัญชี (cut-off procedures) ให้มเี ป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน เพื่อให้
พนักงานบัญชีสามารถปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีทจ่ี าํ เป็ นได้อย่างถูกต้อง
ข. ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ หลังวันสิน้ สุดรอบบัญชีจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องในปีถดั ไป
ค. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้ชาํ ระให้นํามารวมเป็นค่าใช้จ่ายทีค่ า้ งจ่าย และในทํานองเดียวกันค่าใช้จา่ ย
สําหรับปีการเงินถัดไปให้บนั ทึกเป็ นค่าใฃ้จา่ ยล่วงหน้า
ง. ให้บนั ทึกรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักร
จ. รายได้จากดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึก ให้ถอื เป็นรายได้คา้ งรับสําหรับปีปจั จุบนั
ฉ. ให้คาํ นวณค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์ถาวรทัง้ หมดในอัตราทีเ่ หมาะสม
ช. ให้คาํ นวณผลกําไร หรือขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ ถาวร และรวมไว้ในงบการเงิน

Procedures
1. In the month before the end of the financial year, the Finance Director prepares
a circular to all accounting staff concerning year-end cut-off procedures
including closure of accounts, clearance of advances and travel expenses,
goods received not yet recorded
2. One month is allowed after the balance sheet date to complete current year
transactions and adjustments on QB which is then closed
3. Foreign currency denominated assets and liabilities converted to the period end
rate, taking any difference to Gain/Loss on Exchange
4. Bank reconciliations prepared for all bank accounts and interest accrued and
bank fees and charges accrued listed for adjustment

Responsibility วิธีปฏิบัตงิ าน
FD
1. ภายในหนึ่งเดือนก่อนทีจ่ ะสิน้ ปีการเงิน Finance Director จะทําหนังสือเวียนส่งถึงพนักงาน
แผนกบัญชีทุกคน เกีย่ วกับวิธกี ารตัดยอดบัญชีปลายปี รวมถึงการปิดบัญชี การเคลียค่าใช้จา่ ย
ของเงินทดรองจ่าย และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง รวมถึงการบันทึกรับสินค้าทีไ่ ด้รบั แล้วแต่ยงั
ไม่ได้บนั ทึก
FD
2. อนุญาตให้หนึ่งเดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชี เพือ่ บันทึกและปรับหรุงรายการบัญชีปีปจั จุบนั
ให้เสร็จใน QB ซึง่ หลังจากนัน้ จะปิ ด
Fin Mgr
3. รายการเงินตราต่างประเทศในหมวดทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ให้แปลงเป็นอัตราแลกเปลีย่ น ณ วัน
สิน้ งวด บันทึกผลต่างไว้ใน หมวดกําไร/ขาดทุนอัตราแลกเปลีย่ น
4. กระทบยอดบัญชีเงินฝากทุกบัญชี ดอกเบีย้ ธนาคารค้างรับ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่น ๆ เพือ่
Fin Mgr
ปรับปรุงรายการบัญชี

ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.

ให้ตงั ้ งบสํารองไว้เพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ และตามการจัดสรรงบประมาณ
ให้พสิ จู น์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถกู ต้อง และบันทึกลงในงบการเงิน
คํานวณดุลเงินทุน ให้ถกู ต้องตามในงบ Financial Activities และรวมไว้ในงบดุล
ให้งบการเงินได้รบั การตรวจสอบอย่างเอกเทศ
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Reconcile Funding receivable
Reconcile Accounts payable
Reconcile other receivable and payable deferral accounts in Balance Sheet
Compile lists of pre-paid expenses, accrued bank interest, accrued
reimbursements, and accrued expenses for adjustment, including estimated
provisions for reimbursement of partner agency expenses incurred prior to the
balance sheet date.
Depreciation calculated on all classes of fixed assets and profit/loss on asset
disposal calculated. Fixed asset reconciliation prepared
Finance Manager approves all reconciliations and any specific reserves to be
included in financial statements.
All adjustments posted to QB for the financial year being closed and selected
adjustments reversed in following financial year
Financial Statements given to Executive Director for review and presented to
Board of Directors.
Trial Balance given to TBC auditor
Financial Statements prepared for auditor

Fin Ofr
Acc Ofr
Fin Ofr/Acc Ofr
Acc Ofr

5.
6.
7.
8.

กระทบยอดรายการบัญชีลกู หนี้
กระทบยอดรายการบัญชีเจ้าหนี้
กระทบยอดบัญชีลกู หนื้ เจ้าหนี้ เงินรับล่วงหน้าในงบดุล
รวบรวมรายการค่าใช้จา่ ยทีช่ าํ ระล่วงหน้า ดอกเบีย้ ธนาคารค้างรับ เงินจ่ายคืนทีค่ า้ งจ่าย และ
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่น ๆ เพือ่ ปรับปรุงรายการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จา่ ยทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
คืนให้องค์กรอื่น สําหรับค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชี

FD

9. คํานวณค่าเสือ่ มราคาสําหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท และคํานวณผลกําไรขาดทุนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ รวมถึงการกระทบยอดบัญชีของทรัพยสินถาวร
10. Financial Director อนุ มตั ริ ายการกระทบยอดทัง้ หมด รวมถึงรายการสํารองทีจ่ ะต้องบันทึกไว้
ในงบการเงิน
11. บันทึกรายการปรับปรุงทัง้ หมดลงในระบบ QB สําหรับปีการเงินทีก่ ําลังปิดบัญชี และเลือก
รายการทีจ่ ะต้องกลับรายการ (reversed) ในปีการเงินถัดไป
12. ส่งงบการเงินให้ Executive Director เพือ่ ตรวจทาน และส่งให้คณะกรรมการบริหารอนุ มตั ิ

FD
FD

13. ส่งงบทดรอง ให้ผตู้ รวจสอบบัญชี
14. เตรียมงบการเงินทีจ่ ะให้ผตู้ รวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ

Acc Ofr
Fin Mgr
Fin Mgr

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that the Accounting records

การควบคุมทางการเงินรายเดือน
กรกฎาคม 2016
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม : เพื่อควบคุมให้ การลงบัญชีกระทําได้ ทนั เวลา มีการพิสจู น์ยอด

are maintained on a timely basis, with adequate reconciliations performed
to confirm their accuracy, in total and by cost centre and donor
allocation.

เพื่อยืนยันความถูกต้ อง ทังยอดรวม
้
และยอดของแต่ละศูนย์ต้นทุน และการลงบัญชีจดั สรรค่าใช้ จา่ ย
ของผู้บริจาค (donor allocation)

PRINCIPLES:
a. Monthly reconciliation of Balance Sheet accounts
b. Monthly checking of Donor allocations

หลักการ :
ก. พิสจู น์ยอดบัญชีงบดุลเดือนละครัง้
ข. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจัดสรรค่าใช้จา่ ยให้ผบู้ ริจาคเงินเดือนละครัง้

Issue:
Jul 16

Monthly Financial Controls

Procedures
1. Adjust income accruals to recognise income in line with principles laid out in
SORP FRS 102 .
2. Check and File copies of Petty cash reconciliations at month end
3. Check and File Bank reconciliations at month end for all bank accounts See
Proc 8.3
4. Check and file Accounts Receivable reconciliation to Income Recognition
control
5. Print out and reconcile Accounts Payable balance to print outs of Item Receipts
and Unpaid Bills.
6. Investigate any Item Receipts, Unpaid Bills, and Open Purchase Orders more
than two months old.
7. Reconcile Sundry Receivables, Deposits and other sundry payables
8. Check Item, Class and general ledger coding
9. Check allocation of expenses to restricted funds
10. Check no expenses coded to Dummy Account 9999
11. All Reconciliations to be signed off

No. 8.2

Responsibility

วิธีปฏิบัตงิ าน

Fin Ofr

1. ปรับปรุงการรับรูร้ ายได้ตามมาตรฐานบัญชีประเทศอังกฤษ SORP FRS 102

Fin Ofr
Fin Ofr
Fin Mgr

2. ตรวจเช็คและเข้าแฟ้มงบกระทบยอดบัญชีเงินสดย่อย ณ สิน้ เดือน
3. ตรวจเช็คและเข้าแฟ้มงบประทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิน้ เดือน สําหรับทุกบัญชี ดูขอ้
ปฏิบตั ิ 8.3
4. ตรวจเช็คและเข้าแฟ้มงบประทบยอดบัญชีลกู หนี้กบั บัญชีคุมการรับรูเ้ งินได้

Acc Ofr

5. พิมพ์ และตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้คงเหลือกับรายการบันทึกรับของและบิลค้างจ่าย

Acc Ofr

6. ตรวจสอบ Item Receipts, Unpaid Bills และ ใบสัง้ ซือ้ ทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกรับของทีน่ านกว่า สอง
เดือน
7. กระทบยอดบัญชีลกู หนี้อ่นื ๆ เงินมัดจํา และ เจ้าหนี้อ่นื ๆ
8. ตรวจเช็คการบันทึก Items, Class และ Ledger หมวดค่าใช้จา่ ยต่างๆ
9. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีผบู้ ริจาคว่ามีคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่อนุ ญาตหรือไม่
10. ตรวจสอบค่าใช้จา่ ยทีบ่ นั ผิดซึง่ ปรากฎทีร่ หัสของบัญชี 9999
11. ตรวจทานงบกระทบยอดทัง้ หมด และ อนุ มตั ิ

Fin Ofr
FD
Fin Mgr
Fin Mgr

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jul 16

Bank and Petty Cash Reconciliations

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all income has been
banked as recorded and expenses appearing on the bank statement agree
with cheque stubs, that bank fees and charges are recorded in the books
of account and that un-presented cheques and deposits un-credited are
promptly followed up

No. 8.3

การพิ สจู น์ ยอดเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นสดย่อย
กรกฎาคม 2016
วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ รายได้ทงั ้ หมดถูกนําฝากบัญชีธนาคารตาม
บันทึก ให้คา่ ใช้จา่ ยทีป่ รากฎในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารตรงกับต้นขัว้ สมุดเช็ค และได้ลงบันทึก
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ในบัญชี และเพือ่ ช่วยในการติดตามเช็คทีย่ งั ไม่ได้นํามาขึน้ เงิน และ
ติดตามเงินฝากทีย่ งั ไม่โอนเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

PRINCIPLES:
a. Regular monthly reconciliations of all cash and bank accounts
b. Prepared and checked by someone other than person responsible for Petty Cash,
banking and cheque payments; and approved by Finance Manager
c. Discrepancies immediately investigated and reversed by bank if applicable
d. Bank fees and charges checked for correctness and posted to bank book
e. Un-presented cheques and deposits as yet un-credited followed up with creditors and
bank officials

หลักการ :
ก. ให้พสิ จู น์ยอดเงินสดย่อย และ เงินฝากในบัญชีธนาคารทัง้ หมดเป็ นประจําทุกเดือน
ข. ให้พสิ จู น์ยอดเงินสดย่อย เงินฝากและตรวจเช็คโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ได้รบั ผิดชอบการนําเงินฝากธนาคาร
และจ่ายเงินด้วยเช็ค และให้ ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินอนุ มตั ิ
ค. ให้สอบสวนความคลาดเคลื่อนทันที และให้ธนาคารแก้ไขรายการถ้าธนาคารเป็ นฝา่ ยผิด
ง. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าธรรมเนียมธนาคาร และบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝาก
จ. ให้ตดิ ตามกับเจ้าหนี้ในกรณีของเช็คทีไ่ ม่ได้นํามาขึน้ เงิน และติดตามกับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารในกรณีของ
เงินฝากทีย่ งั ไม่โอนเข้าบัญชี

Procedures
1. On the first day of each month, bank statements are collected or requested to
be sent to HO and FO
2. Raised Petty Cash reconciliation form, physical checked and counted by
supervisor
3. QB bank reconciliation performed on all Petty Cash, Savings accounts by the
end of the first week in the month. See QB User Manual
4. Bank reconciliation given to Fin Mgr (HO) Fld Co (FO) to sign approval.
5. FO send all reconciliation statement to Fin Ofr or Acc Ofr for review, checks
with relate staff or Bank on any outstanding issues
6. Review all reconciliations and filed at HO.

Responsibility วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
FinOfr/FldAdm/Adm 1. ขอรับใบแจ้งยอดเงินฝากในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน หรือขอให้ธนาคารส่งให้สาํ นักงานใหญ่ และ
สํานักงานภาคสนาม
Mgr
FC, Fin Mgr/MPD 2. ตรวจนับเงินสด พร้อมทัง้ กรอกฟอร์มใบนับเงินสดย่อย ตรวจเช็คโดยหัวหน้างาน
FinOfr/FldAdm/Adm 3. ทําการพิสจู น์ยอดเงินสดย่อย เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชีดว้ ยระบบ QB เมือ่ ถึงปลาย
Mgr
สัปดาห์แรกของเดือน ดู QB User Manual
Fin Mgr/Fld Co/MPD 4. ใบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคารให้ Fin Mgr (HO) และ Fld Co (FO) เพือ่ เซ็นอนุ มตั ิ
Fin Ofr, Acc Ofr
5. ส่งใบพิสจู น์ยอดของ FO ให้ HO เพือ่ ตรวจทานโดย Fin Ofr หรือ Acc Ofr ตรวจเช็คกับ
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องหรือ ธนาคารหากมีประเด็น
Fin Mgr
6. ตรวจเช็ครายการกระทบยอดทัง้ หมดและเก็บใบพิสจู น์ยอดเข้าแฟ้มที่ HO

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL
Issue:
Jul 16

Budgeting

No. 8.4

การจัดทํางบประมาณ
กรกฎาคม 2016

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that Programme expenditure

วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ มีการตัง้ ประมาณค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า และ

is anticipated and approved, that fund raising targets are known, and to
provide a reference to monitor actual expenses.

อนุ มตั ริ ายจ่ายของโครงการ รูเ้ ป้าหมายของการระดมทุน และเพือ่ อ้างอิงในการตรวจสอบควบคุม
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง

PRINCIPLES:
a. There is an annual planning process, based on calendar years
b. It is used to establish funding requirements
c. It is used to set management authority levels for various categories of Programme
expenditure
d. It is used as a reference to monitor actual expenses

หลักการ :
ก. มีกระบวนการวางแผนประจําปี ตามปีปฏิทนิ
ข. ใช้ในการกําหนดความต้องการเงินทุน
ค. ใช้ในการกําหนดระดับอํานาจบริหารสําหรับรายจ่ายโครงการประเภทต่าง ๆ
ง. ใช้เป็ นเครื่องมืออ้างอิงเพือ่ ตรวจควบคุมค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดจริง

Procedures
1. In November all budget holders are involved in the preparation of the following
year annual budget.
2. In January an Operating Budget for the current year is submitted to the Board
for approval, and published in the Annual report.
3. In August a Revised Projection for the year is published in the half year report.
4. The approved Operating Budget is entered to QuickBooks to allow Actual
expenditure by expense type and cost centre to be compared with Budget.
5. Actual budget variance reports are issued every 2 months to budget holders for
review.
6. A monthly Financial Summary of key financial data is distributed to Board and
Management
7. The Board delegates authority to the Executive Director to control expenses in
line with the Operating Budget and the Board Policies.
7. The Board may use the Revised Projection to amend management authority
levels for the year, or alter them at other times by recording a Board Minute.

Responsibility วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
Specialists/managers/ 1. เดือนพฤศจิกายน ให้ผรู้ บั ผิดชอบเรือ่ งงบประมาณของทุกโครงการ ทําประมาณการงบทีจ่ ะใช้
FC
ในปีถดั ไป
FD / ED
2. เดือนมกราคม ให้มกี ารปรับปรุงงบประมาณทีจ่ ะใช้จริงในปจั จุบนั เสนอให้กรรมการบริหาร
อนุมตั โิ ดยจะตีพมิ พ์อยูใ่ นรายงานประจําปี
FD / ED
3. เดือนสิงหาคม ทบทวนเงินประมาณประ ประกาศในรายงานครึง่ ปี
4. บันทึกงบประมาณการดําเนินงานทีอ่ นุมตั แิ ล้วลงในระบบ QB เพือ่ ใช้เปรียบเทียบงบประมาณ
Acc Ofr
กับรายจ่ายจริง โดยแยกเป็ นประเภทค่าใช้จา่ ย และศูนย์ตน้ ทุน
5. รายงานเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับงบประมาณทุก ๆ 2 เดือน ส่งให้ผดู้ แู ลงบประมาณของ
Fin Mgr
โปรแกรมเพือ่ ตรวจสอบ
6. ทํารายงานการเงินสรุปตัวเลขทีส่ าํ คัญ เสนอต่อผูบ้ ริหารและ กรรมการ
FD
ED
Board

7. คณะกรรมการบริหาร มอบอํานาจให้ผอู้ ํานวยการกํากับดูแลการใช้จา่ ยให้เป็นไปตามงบของ
โครงการ และนโยบายของกรรมการบริหาร
8. กรรมการบริหารอาจพิจารณาปรับปรุง เปลีย่ นแปลงระดับอํานาจบริหารสําหรับปีนนั ้ หรือ
เปลีย่ นในเวลาอื่น โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
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Accounting Policies

No. 8.5

นโยบายการบัญชี
กรกฎาคม 2016

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that financial reporting

วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ให้งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีสากล และ

complies with international standards and donor requirements.

ระเบียบของผูบ้ ริจาคเงิน

PRINCIPLES:
a. To conform to laws and regulations for UK companies and charities
b. Accrual basis accounting
c. To provide clear and consistent reporting

หลักการ :
ก. เพือ่ ทําตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศอังกฤษว่าด้วยองค์กรการกุศล
ข. ใช้เกณฑ์สทิ ธิ ์บันทึกบัญชี
ค. เพือ่ ให้รายงานการเงินชัดเจนและมีมาตรฐานปฏิบตั ใิ นแนวเดียวกัน

Policies
1. Basis of Preparation
The financial statements are prepared under the historic cost convention, and
in accordance with the Statement of Recommended Practice – Accounting and
Reporting by Charities (SORP FRS 102 issued in 2014), applicable UK
Accounting Standards, the Companies Act 2006 and Charities Legislation.
TBC operates in Thailand, and its accounting records are maintained in Thai
baht.
2. Incoming resources
All incoming resources are recognised once the charity has entitlement to the
resources, it is reasonably certain that the resources will be received and the
monetary value of incoming resources can be measured with sufficient
reliability. Such income is only deferred when the donor specifies that the grant
or donation must only be expended in future accounting periods.
Voluntary income consists of grants, donations and gifts that provide core
funding or are of a general nature. Gifts in kind are valued at an estimated fair
value.
Investment income consists of bank interest and is recognised on a receivable
basis.
Income from charitable activities consists of income received for or as a result
of research activities
Other income consists of gains on the disposal of fixed assets and gains on
exchange rates.

Responsibility

นโยบาย
1. มาตรฐานการบันทึกบัญชีเบือ้ งต้น
งบการเงินใช้หลักการบันทึกบัญชีสากลแบบต้นทุนการได้มาหรือเกิดขึน้ ของรายการ และ
ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศอังกฤษ ว่าด้วยรายงานการเงินขององค์กรการกุศล ฉบับ
(SORP FRS 102) มาตรฐานบัญชีตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั ธุรกิจ ปีคศ 2006 และ
พระราชบัญญัตเิ กียวกับองค์กรการกุศล
TBC ปฏิบตั งิ านในประเทศไทย และใช้สกุลเงินบาทในการบันทึกรายการบัญชี
2. การรับรู้รายได้
ทรัพย์สนิ หรือรายได้จะบันทึกบัญชีต่อเมือ่ องค์กรมีหลักฐานบ่งชีแ้ ละเชื่อถือได้วา่ องค์กรจะ
ได้รบั สิทธิ ์ในทรัพย์สนิ เหล่านัน้ แน่นอน พร้อมทัง้ สามารถชีว้ ดั เป็ นมูลค่าตัวเงินได้ รายได้
เหล่านัน้ จะบันทึกเป็ นรายได้รบั ล่วงหน้า ก็ต่อเมือ่ ผูบ้ ริจาคระบุหว้ งเวลาแห่งการใช้เงินไว้
ชัดเจนว่าเป็ นของงวดบัญชีถดั ไป Voluntary Income ประกอบไปด้วย เงินช่วยเหลือจาก
องค์กรเอกชนหรือรัฐบาล ทรัพย์บริจาคทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สงิ่ ของ เพือ่ เป็ นเงินทุน
หลักในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทรัพย์ทร่ี บั บริจาคมาเป็นสิง่ ของจะตี
ราคาประมาณการด้วยราคาตลาดในขณะนัน้
Investment Income ประกอบไปด้วย ดอกเบีย้ ธนาคาร ซึง่ จะรับรูต้ ามเกณฑ์สทิ ธิ ์
Income from charitable activities ประกอบไปด้วยเงินทีไ่ ด้รบั มาจากผลงานหรืองานวิจยั
เงินได้อ่นื ๆ ประกอบไปด้วยกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ ถาวร หรือกําไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
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3. Resources expended
All expenditure is accounted for on an accruals basis, and recognised when
there is a legal or constructive commitment to the expenditure.
Irrecoverable VAT in Thailand is charged against the category of resources
expended for which it was incurred.
Costs of generating funds are those costs incurred in attracting voluntary
income and raising funds.
Costs of Charitable activities comprise all costs incurred in the pursuit of the
charitable objects of TBC, including both the direct costs and support costs
related to these activities.
Governance costs comprise costs attributable to public accountability and
compliance with regulations.
4. Tangible fixed assets
Individual fixed assets costing baht 60,000 or more are capitalised at cost.
Tangible fixed assets are depreciated on a straight line basis over their
estimated useful lives as follows:
Asset Category
Annual rate
Office equipment
20%
Computers
33%
Vehicles
20%
5. Fund structure
There are a number of restricted income funds to account for situations where
a donor contracts to meet specific expenses, or directs the fund be for specific
purposes.
All other funds are unrestricted income funds. Within unrestricted funds there is
a designated fund which is set aside for potential severance costs. The value
of the designated fund in relation to the potential liability and its likelihood is
reviewed annually by SMT/Trustees.
6. Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate ruling at
the date the transaction occurred. The Thai baht value of foreign currency
assets and liabilities as at a period end are adjusted to the period end
exchange rates, with differences taken to the Statement of Financial Activities.

3. การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างบันทึกตามเกณฑ์สทิ ธิ ์ โดยจะรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยต่อเมือ่ มีการก่อให้เกิดภาระข้อ
ผูกมัดในค่าใช้จา่ ยนัน้ หรือมีขอ้ ผูกพันทางกฎหมาย
ภาระ VATในเมืองไทยทีไ่ ม่สามารถขอคืนได้นนั ้ จะบันทึกรวมอยูส่ นรายการค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึน้ ของแต่ละหมวดบัญชีแยกประเภท
Cost of generating fund เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินได้ประเภท voluntary
income
Cost of Charitable activities เป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน ซึง่ รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยตรงและค่าใช้จา่ ยสนับสนุนทีเ่ กียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็นไปหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ TBC
Governance costs คือค่าใช้จา่ ยอันเนื่องมาจากการชีแ้ จงหรือสร้างความโปร่งใส ให้
สาธารณะชนและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่าง ๆ
4. ทรัพย์สินถาวร
ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าการได้มาตัง้ แต่ 60,000 บาทหรือมากกว่าขึน้ ไปต่อรายการจะบันทึกเป็ น
ทรัพย์สนิ ถาวร และ ตัดเป็ นค่าเสือ่ มราคาโดยหลักวิธที างตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ ดังนี้
หมวดทรัพย์สนิ
อัตราค่าเสื่อม
อุปกรณ์สาํ นักงาน
20%
คอมพิวเตอร์
33%
พาหนะ
20%
5. โครงสร้างเงิ นทุน
หมวดเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคมาส่วนหนึ่งผูบ้ ริจาคจะระบุเจาะจงให้ใช้เพือ่ จ่ายค่าใช้จา่ ยเฉพาะ
รายการ หรือใช้เพือ่ วัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ
นอกจากนัน้ จะเป็นเงินได้ทไ่ี ม่ถกู ระบุเจาะจงวัตถุประสงค์ ซึง่ ในหมวดนี้บางส่วนจะถูกจัดสรร
หรือสํารองไว้เพือ่ จ่ายเป็ นเงินชดเชยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
มูลค่าของเงินจัดสรรนี้จะคิดตามความเป็ นไปได้ในแต่ละปี ทอ่ี งค์กรอาจจะต้องรับผิดชอบตาม
ภาระผูกพันทีพ่ งึ จะมีขน้ึ ได้ ซึง่ จะพิจารณาโดยผูพ้ ทิ กั ษ์ทรัพย์
6. เงิ นตราระหว่างประเทศ
รายการบัญชีท่ เ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ายการ
เกิดขึน้ หรือปรากฏ รายการทรัพย์สนิ หรือหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึง่ แสดงยอด
เป็นเงินบาทในงบการเงินตอนสิน้ งวดบัญชีนนั ้ เป็นรายการทีไ่ ด้ถกู ปรับปรุงรายการโดยใช้
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ งวดบัญชีแล้ว ผลต่างสุทธิจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ นของ
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The net value of exchange differences for an accounting period is recorded
either as an exchange gain under income or as an exchange loss under
expenses.
Thai baht expenses which have to be converted to foreign currencies for
reporting to donors are converted at the same exchange rate as the relevant
donor income has been recorded, unless donor regulations require otherwise.
Where foreign currency income is accrued and foreign currency assets and
liabilities are adjusted the exchange rates used are the average buying rates
(telex transfer) for the relevant day published by the Bank of Thailand.
7. Employee benefits
TBC operates a Staff Provident Fund by deducting 2% up to 15% from basic
salary of the staff participating in the Plan, and matching the staff contribution.
The contributions are invested in a government registered provident fund
managed by a recognised financial institution. Staff are entitled to the benefits
on resignation from TBC. TBC’s contributions to the Plan are charged to the
Statement of Financial Activities in the year to which they relate. With changed
in PF Act 2015, effective from 1st Jan 2016 staff can contribute 2%-15% and
TBC match the same but with max 6%.

งวดบัญชีนนั ้ ๆ จะถูกบันทึกเป็นกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น ภายใต้หมวดเงินได้ หรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในหมวดค่าใช้จา่ ย
รายการค่าใช้จา่ ยเงินบาท จะถูกแปลงเป็ นเงินตราต่างประเทศเพือ่ ทํารายงานให้ผบู้ ริจาคเงิน
โดยการแปลงจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ งินก้อนนัน้ ถูกบันทึกรับรู้ เว้นเสียแต่วา่ จะมี
ระเบียบการของผูบ้ ริจาคระบุไว้เป็นอย่างอื่น
การบันทึกบัญชีรบั รูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย รวมถึงรายการปรับปรุงบัญชีทรัพย์สนิ และ หนี้สนิ ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้จะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รับซือ้ (telex
transfer) ของวันทีบ่ นั ทึกบัญชีรายการนัน้ ๆ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
7. สวัสดิ การพนักงาน
TBC มีเงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพให้พนักงาน ซึง่ พนักงานสามารถสะสม 2%สูงสุด 15%
ของเงินเดือน องค์กรจ่ายสมทบเท่ากัน เงินทัง้ หมดนี้จะนําไปลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ทีจ่ ดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและบริหารจัดการโดยสถาบันการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้ ซึง่
เจ้าหน้าทีจ่ ะได้รบั สวัสดิการนี้กต็ ่อเมือ่ ลาออกจาก TBC อย่างไรก็ตามเงินสมทบทีเ่ ป็นส่วน
ขององค์กรจะบันทึกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินตามงวดบัญชีทร่ี ายการเหล่านี้เกิดขึน้
ตาม พรบ กองทุนแก้ไขใหม่ 2015 มีผลเริม่ 1 กรกฎาคม 2016 สมาชิกสามารถสะสมได้ 2%
สูงสุด 15% แต่นายจ้างคงเงินสมทบเท่าเดิมคือตามสมาชิกสะสมแต่ไม่เกิน 6%
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Data Protection, record and documents
keeping

No. 9

กรกฎาคม 2016

วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดในระบบ QB

CONTROL OBJECTIVE: To ensure that all financial data
contained in QB and on other software programmes is protected from
viruses, hackers, unauthorised alteration or amendment; and is protected
from theft, loss, fire or destruction. To ensure that accounting records are
retained and safeguarded for periods prescribed by Thai regulations and
UK Companies regulations

และในซอฟท์แวร์อ่นื ๆ ได้รบั การคุม้ กันให้ปลอดภัยจากไวรัส จากนักเจาะข้อมูล จากการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต การลักขโมย การสูญหาย เหตุเพลิงไหม้ หรือการถูกทําลาย
เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ บันทึกทางบัญชีจะถูกเก็บรักษาให้ปลอดภัยระหว่างระยะเวลาทีก่ าํ หนดตาม
กฎระเบียบของประเทศไทย และข้อบังคับของบริษทั ในสหราชอาณาจักร
หลักการ :
ก. ระบบ QB ต้องมีผบู้ ริหารระบบ ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการคุม้ กันข้อมูลทัง้ หมด
ข. ผูบ้ ริหารระบบเป็ นผูก้ ําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้ผใู้ ช้ระบบ ตามระดับความรับผิดชอบของผูใ้ ช้
ระบบ
ค. ให้ทาํ สําเนาสํารองข้อมูลในระบบ QB ทุกวัน
ง. ให้เก็บสําเนาสํารองไว้ในในอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และเก็บรักษาในสถานทีท่ ป่ี ลอดภัยจากเหตุ
เพลิงไหม้ สําเนาเก็บข้างนอกสํานักงาน
จ. ให้ปรับปรุงซอฟท์แวร์ตรวจหาไวรัสให้ทนั สมัยอย่างสมํ่าเสมอ
ฉ. ให้ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบป้องกันข้อมูล (firewall) จากนักเจาะข้อมูล และไวรัส อย่างสมํ่าเสมอ
ช. การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินทัง้ หมด (invoice ใบเสร็จ ใบสําคัญจ่ายเงิน เป็ นต้น) ให้เก็บไว้ใน
สถานทีป่ ลอดภัย ง่ายในการเรียกคืนมาตรวจเช็ค เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบของผูบ้ ริจาคเงิน

PRINCIPLES:
a. The QB system has an Administrator who is responsible for all data protection matters
b. There are different levels of access by system users determined by the Administrator
in response to users’ levels of responsibility
c. Transaction data on QB is backed up on a daily basis
d. Back up data is stored on Mass Storage Devices and secured in safe location, with a
copy maintained off site
e. Anti-virus software is regularly updated
f. Firewalls to prevent hackers and viruses regularly checked and updated
h. All hard financial documentation (invoices, receipts, vouchers etc) are kept in a safe
place, easy to retrieve and retained in accordance with legal and donor requirements.

Procedures
1. Administrator is the Finance Manager who maintains key password and who
allocates passwords to all other users on a case by case basis.
2. Closed periods are protected with a separate password
3. The Administrator key password is placed in a sealed envelope in the Safe,
Management should know of its existence.
4. Passwords should be changed from time to time
5. Access to all levels is granted to the Administrator and the Finance Director
only.
6. Finance Manager responsible for daily back-ups. In his absence Financial
Officer or Accounting Officer is responsible.
7. IT Consultancy Company is responsible for virus and firewall protection
updates and regular contact with software supplier. FOD manages their
involvement.

การปกป้ องรักษาข้อมูล และนโยบายจัดเก็บเอกสาร

Responsibility วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
Fin Mgr
1. Financial Manager เป็นผูบ้ ริหารระบบ และเป็นผูเ้ ก็บรักษารหัสผ่านหลัก และกําหนดรหัสผ่าน
ให้แก่ผใู้ ช้ระบบทุกคนเป็ นรายๆ ไป
2. งวดบัญชีทไ่ี ด้ถกู ปิ ดไปแล้วจะมีรหัสป้องกันต่างหาก
3. รหัสผ่านหลักของผูบ้ ริหารระบบจะเก็บไว้ในซองปิดผนึกในตูน้ ิรภัย คณะผูบ้ ริหารควรรับทราบ
Fin Mgr
ว่ามีรหัสผ่านหลักนี้
Fin Mgr
4. ให้เปลีย่ นรหัสผ่าน เป็ นครัง้ คราว
5. ผูบ้ ริหารระบบ และ Financial Director เท่านัน้ ทีเ่ ข้าถึงระบบได้ทกุ ระดับ
Fin Mgr
FOD

6. Finance Manager รับผิดชอบการทําสําเนาสํารองเป็ นประจําทุกวัน เมือ่ ไม่อยู่ ให้ Financial
Officer หรือ Accounting Officer ทําหน้าทีแ่ ทน
7. บริษทั IT ทีป่ รึกษา มีหน้าทีป่ รับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส และป้องกันข้อมูลให้ทนั สมัยเสมอ
และติดต่อกับผูข้ ายซอฟท์แวร์เป็นประจํา FOD เป็ นคนทีด่ แู ลประสานและรับผิดชอบเรือ่ งนี้
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8. Hard financial documentation kept within the Finance division for a period of 2
years on site (current year and the year before) afterward sent to archive at the
rented warehouse outside. The length of the period to retained is 7 years
(excluded the current year documents).

Fin Mgr

8. ให้เก็บเอกสารทางการเงินไว้ภายในแผนกการเงิน เป็นเวลา 2 ปี (ของปีปจั จุบนั และปีก่อน)
จากนัน้ จึงเก็บเข้าคลังเก็บเอกสาร ทีเ่ ช่าไว้ขา้ งนอก ระยะเวลาในการเก็บเอกสารคือ 7 ปี (ไม่
นับปี ปจั จุบนั )
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Segregation of Duties Table

ตารางแสดงการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ

APPENDIX 1

Positions approved by management to be responsible for
performing the tasks indicated
Position

ED

FOD

ตําแหน่ งที่ได้รบั การอนุมตั ิ จากผู้บริหารให้รบั ผิดชอบงานใน
หน้ าที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุ

Issue:
Jul 16
TPD

FD

Tasks

Fin
Mgr

Chq Sig

Fin Ofr

Acc Ofr

SC&L
Mgr
Log Ofr

Adm
Mgr
/HR Spl

FC,
MPD,
MP
Mgr

√

√

√

Fld
Adm

Fld
Ofr

Cash Receipts

√

a. Receives cash/cheques

√
√

b. Endorses cheques

√
√

c. Prepares deposit slips
d. Takes deposit to bank
Purchasing
a. Approves choice of suppliers

√
√

Procurement Committee (FOD, SC&L Mgr, Log Ofr, Finance), representative from donors(if required)

√
√

b. Places Purchase Orders
c. Receives goods

√

e. Approves Payment

√

√

√
√
√
√

b. Processes payments
c. Prepares cheques/electronic payments

√

√

√

√
√
√
√

Payroll
a. Prepares payroll

√

√

√
√
√

c. Records payroll in General Ledger

b. Reconciles bank accounts

√
√

√

e. Signs cheques (as assigned by Management)

Banking
a. Signs bank transfers

√

√

d. Verifies cheque and documentation

d. Prepares payroll transfers

√
√

Bank Payments
a. Reviews/matches documents with Purchase Orders

b. Reviews/authorizes payroll

√

√

d. Receives and checks invoices
d. Approves invoice for payment

√

√
√
√

√

√

TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL

√

d. Reviews/approves bank reconciliations
e. Petty Cash Custodian
Recording transactions
a. Prepares journal entries

√
√
√
√

b. Approves journal entries
d. Maintains accounting records (i.e. general ledgers, etc).
e. Prepares Financial Reports
f. Reviews/Approves Financial Reports

√

√
√
√

√
√
√
√

Fixed Assets (60,000 baht and above) and Assets
(1,000 baht up to below 60,000 baht)
a. Custody of fixed assets

√

√
√

√
√

√

√

√

Assigned staff

√
√

b. Records fixed assets in QB
c. Maintains fixed asset records in QB
d. Maintains asset records -Excel (1,000 – 59,999 baht)
IT items are maintained by IT team.

√

√
√

√

e. Maintains and services assets (included insurance)
Access to Records
a. Financial Documents/Files

√

b. Personnel Files

√
√

c. Payroll Files
d. General Ledger/Sub-Ledgers
e. Financial Statements

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

