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1 GENERAL • ทัว่ไป 

1.1 PRINCIPLES • หลักการ ISSUE: JAN 12 

This Financial Procedures Manual provides guidance for TBC staff involved in financial transactions on 

the correct and proper procedures to be followed when conducting transactions 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 policies are followed 

 donor and government regulations and reporting requirements are satisfied 

Central to internal accounting control is the segregation of duties whereby no financial transaction is 

handled by only one person from beginning to end. The Segregation of Duties Table appended to this 

Manual provides a quick reference for specific duties assigned in both the Bangkok and Field Offices. 

The Manual aims to be simple but authoritative. Each section is prefaced by : 

a. a control objective so that users are better able to understand why the procedures in that 

section need to be followed 

b. the main internal control principles that determine the procedures 

Each section shows : 

 the steps that need to be taken to complete the transaction 

 the name of the documents (if applicable) that need to be completed 

 the individuals within TBC that are involved at various stages in the transaction and their 

respective levels of authority 

 references to other TBC Manuals that are pertinent to the specif ic transaction (e.g. Staff  

Policy Manual, Procurement Manual and Programme Guidelines) 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินนี้  เป็นคําแนะนําและวิธีปฎิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีของ ทีบีซี ท่ีทํางาน

เก่ียวข้องกับการเงิน  เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและเหมาะสม  ในงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ

การควบคุมบัญชีภายใน  คู่มือนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของ ทีบีซี  และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารแล้ว 

การควบคุมงานบัญชีภายในเป็นกระบวนการท่ีกําหนดข้ึนเพื่อส่งเสริม และปกป้องวิธีการบริหารท่ีถูกต้อง 

ทัง้ด้านการเงินและทัว่ไป  วิธีการควบคุมบัญชีภายในต่อไปนี้จะช่วยได้มากท่ีจะทําให้ : 

 ข้อมูลทางบัญชีน่าเช่ือถือ  เพื่อว่าผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจะสามารถอาศัยข้อมูลท่ี

ถูกต้องในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและงานด้านอื่น 

 สินทรัพย์และข้อมูลของทีบีซีไม่ถูกขโมย ใช้ผิดประเภท หรือทําลายโดยไม่ตัง้ใจ 

 การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของทีบีซี  

 สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้บริจาคและรัฐบาล  รวมทัง้ข้อบังคับในการรายงาน

ผลได้อย่างครบถ้วน 

หัวใจของการควบคุมงานบัญชีภายใน คือการจัดแบ่งหน้าที่  ซ่ึงหมายความว่าจะไม่มีธุรกรรมด้านการเงินใดๆ 

ที่ดําเนินการได้โดยบุคคลเดียวตัง้แต่ต้นจนจบ  ตารางการจัดแบ่งหน้าที ่ ซ่ึงแนบท้ายคู่มือน้ีจะช่วยให้สามารถ

อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วว่าใครทําหน้าที่ใดโดยเฉพาะ  ทัง้ในสํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงานภาคสนาม 

เราต้องการให้คู่มือนี้เข้าใจง่าย แต่เช่ือถือได้  แต่ละหมวดเริ่มต้นด้วย 

ก. คําอธิบายวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือเข้าใจได้ชัดเจนมากข้ึนว่าเหตุใดจึงจําเป็นต้อง

ปฏิบัติตามวิธีการในหมวดนัน้  

ข. กล่าวถึงหลักการของการควบคุมภายในท่ีเป็นตัวกําหนดวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว 

แต่ละหมวดกล่าวถึง :  

 ขัน้ตอนท่ีต้องปฏิบัต ิ เพื่อให้ธุรกรรมอย่างหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ 

 ช่ือเอกสาร (ถ้ามี) ท่ีจําเป็นต้องกรอก และ 

 บุคคลใน ทีบีซี  ซึ่งควรเข้ามาเก่ียวข้องในขัน้ตอนต่างๆ ของธุรกรรม  และขอบเขตอํานาจของ

คนเหล่านัน้ 

 การอา้งอิงถึงคู่มืออื่นๆ ของ ทีบีซี  ซึ่งเก่ียวข้องกับธุรกรรมเฉพาะอย่าง (เช่น Staff Policy Manual 

(คู่มือพนักงาน) Procurement Manual (คู่มือการจัดซื้อ) และ Programme Guidelines (คู่มือการ

ปฏิบัติงานโครงการ)  
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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. 

คู่มือนี้จะได้รับการแก้ไขและปรับปรุง  เมือ่มีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และ/หรือระบบ            

โดยการแก้ไขจะต้องได้รับอนุมัติจาก Executive Director และข้อความท่ีปรับปรุงจะต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริหารทราบ 

 

1.2 ABBREVIATIONS • อักษรย่อ ISSUE: JAN 20 

GENERAL ABBREVIATION ทัว่ไป 

The Border Consortium 

Board of Directors 

Authorised Cheque Signatories 

Bangkok Head Office 

Field Office 

Bangkok Finance (FD, SFM. Fin Ofr, Acc Ofr) 

QuickBooks purchasing and accounting software system 

Employee’s immediate direct supervisor or manager 

Appropriate approval authority for purchase orders and expenses 

Management (ED, FD, TPD, MPD) 

Human Resources 

Custodian of petty cash 

Programme Specialist (HR&Admin Spl, FSN Spl, PM Spl, SCS Spl )  

Managers (Part. Coor, CMP Mgr, CCB Mgr, Sr. SFM, Str Mgr, MP Mgr, MF Mgr, G Mgr) 

Senior Management Team 

Food Card System 

TBC 

Board 

Chq Sig 

HO 

FO 

BKK Finance 

QB 

Supervisor 

Authority 

Management 

HR 

Custodian 

Prog Spl 

Mgr 

SMT 

FCS 

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี้ยม 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้มีอํานาจเซ็นเช็ค 

สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ 

สํานักงานภาคสนาม 

ฝ่ายการเงิน กรุงเทพฯ (FD, SFM, Fin Ofr, Acc Ofr) 

ระบบจัดซื้อ และบัญชี QuickBooks 

หัวหน้างานโดยตรง หรือผู้จัดการ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติใบสัง่ซื้อและค่าใช้จ่ายตามขอบเขตอํานาจ 

คณะผู้บริหาร (ED, FD, TPD, MPD) 

ฝ่ายบุคคล 

ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อย 

ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้จัดการ 

ทีมผู้บริหาร 

โครงการบัตรอาหาร 
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BANGKOK HEAD OFFICE (HO) 

JOB TITLE ABBREVIATION ตําแหน่งงาน 

Executive Director  ED ผู้อํานวยการใหญ่  

Finance Director FD ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

Senior Finance Manager SFM ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน 

Human Resources and Admin Specialist HR&Adm Spl ผู้ชํานาญการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

Programme Management Specialist PM Spl ผู้ชํานาญการบริหารโครงการ 

Grants Manager G Mgr ผู้จัดการฝ่ายเงินบริจาค 

Sub Grants Accountant SGA สมุห์บัญชี Sub Grants 

Finance Officer Fin Ofr เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

Accounting Officer Acc Ofr เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

Human Resources and Admin Officer HR&Adm Ofr เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลและธุรการ 

Human Resources and Admin Assistant HR&Adm Asst ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลและธุรการ 

IT Field Lead Officer IT FO เจ้าหน้าท่ีฝ่าย IT ภาคสนาม 

 

MYANMAR PROGRAMME OFFICE 

JOB TITLE ABBREVIATION ตําแหน่งงาน 

Myanmar Programme Director MPD ผู้อํานวยการโครงการประเทศพม่า 

Myanmar Programme Manager MP Mgr ผู้จัดการโครงการในพม่า 

Partnerships Coordinator Part Coor ผู้จัดการฝ่ายองค์กรภาคี 

Myanmar Field Manager MF Mgr ผู้จัดการโครงการภาคสนามในพม่า 

Administration Manager (YGN) Adm Mgr ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (ย่างก◌ุ◌้ง) 

Field Administrator Fld Adm เจ้าหน้าท่ีบริหารสํานักงานภาคสนาม 

Field Accountant Fld AC สมุห์บัญชีภาคสนาม 

Field Administration Assistant Fld Adm Asst ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานภาคสนาม 

Logistics Officer Log Ofr เจ้าหน้าท่ีลอจิสติกส์ 

THAILAND PROGRAMME OFFICE 

    JOB TITLE ABBREVIATION      ตําแหน่งงาน 

Thailand Programme Director TPD ผู้อํานวยการโครงการประเทศไทย 

Field Coordinator FC หัวหน้าสํานักงานภาคสนาม 

Food Security & Nutrition 

Specialist 

FSN Spl ผู้ชํานาญการความมัน่คงด้านอาหารและ

นักโภชนาการ 

Supply Chain Solution Specialist SCS Spl ผู้ชํานาญการฝ่ายซับพลายเชน 

Shelter & Settlement Programme 

Manager 

Str Mgr ผู้จัดการฝ่ายท่ีพักพิงและการตัง้ถิ่นฐาน 

Community Management & 

Participation Programme Manager 

CMPP Mgr ผู้จัดการโครงการจัดการชุมชนและการมี

ส่วนร่วม 

Community Capacity Building 

Manager 

CCB Mgr ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพชุมชน 

Food Security & Nutrition Officer FSNO เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงด้านอาหารและ

โภชนาการ 

Field Operations Officer FOO เจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคสนาม 

Field Officers Fld Ofr เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 

Field Data Officer  FDO เจ้าหน้าท่ีข้อมูล 

Vehicle Logistician VL เจ้าหน้าท่ีฝ่ายยานพาหนะ  
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1.3 APPROVAL AUTHORITIES • อํานาจอนุมติั ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that commitments and payments are controlled within the approved 

budget and that assets are protected within a framework that allows the staff to 

carry out the TBC programme. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมการให้สัญญาว่าจะจ่าย  และการจ่ายเงินไมใ่หเ้กิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  และป้องกันสินทรัพย์ให้อยู่ในกรอบ  ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานดําเนินงาน

ตามโครงการของ ทีบีซี ได้ 

PRINCIPLES : a. Expenditure is controlled within budget and according to policies 

b. Limited funding is distributed according to priorities. 

 หลักการ : 

ก. เพื่อควบคุมรายจ่ายไม่ให้เกินงบประมาณ และให้เป็นไปตามนโยบาย  

ข. เพื่อใช้จ่ายเงินทุนท่ีมีจํากัดตามลําดับความสําคัญ 
 

AUTHORITY FOR APPOINTED BY APPROVAL อํานาจอนุมัติ 

 Cheque signatories :   

 Head Off ice :  2 (two) f rom the current l is t approved by the 

Management Team: ED, TPD, FD and SFM. 

 Field Offices : 1 (one) from : FC, TPD, TPD or ED plus 1 (one) from : 

FO Ofr or Fld Adm 

 YGN : MP Mgr and Adm Mgr (All accounts in TBC name) 

 

SMT 

 

Board 

 

 การเซ็นเช็ค : 

 HO : 2 คน จากรายช่ือปัจจุบันท่ีอนุมัติโดยทีมผู้บริหาร: ED,TPD, 

FD และ SFM. 

 FO : 1 คน จาก FC, TPD, TPD หรือ ED  

และ 1 คน จาก FO Ofr, Fld Adm 

 ย่างกุ้ง : MP Mgr, Adm Mgr (ทุกบัญชีท่ีเปิดในช่ือ ทีบีซี) 

 Endorsement of bank drafts and cheques received   Chq Sig  สลักหลังดร๊าฟ และเช็คธนาคารท่ีได้รับ 

 Monthly bank transfers   ED  การโอนเงินผ่านธนาคารรายเดือน 

 Bank reconciliations  SFM  การพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 PURCHASE APPROVAL CLEARED FOR 

PAYMENT 

 

 Payroll & Provident Fund ED FD  ค่าจ้างพนักงาน และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 Fixed Assets and Equipment – purchase approval within approved budget :      

 under THB 10,000 or MMK 350,000 

 

 under THB 60,000 or MMK 2M 

 over THB 60,000 or MMK 2M 

 

 

FC/Prog Spl/Prog 

Mg/MP Mgr/MF Mgr 

Management 

ED or during absence 

Management 

 

FC/Prog Spl, Mgr. 

FC/Prog Spl, Mgr  

 

FC/Prog Spl, Mgr  

 

 สินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์ – อนุมัติจัดซื้อภายในงบประมาณท่ีอนุมัติแล้ว : 

 ตํ่ากว่า 10,000 บาท หรือ 350,000 จ๊าด 

 

 ตํ่ากว่า   60,000 บาท หรือ 2 ล้านจ๊าด           

 สูงกว่า  60,000 บาท หรือ2 ล้านจ๊าด 

Director ท่านอื่นหรือ FD ทําการแทนในกรณี ED ไม่อยู่ 
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 Fixed Assets and Equipment Disposals (original cost) : 

 original cost under THB 10,000 or MMK 350,000  

 original cost under THB 60,000 or MMK 2M 

 original cost over THB 60,000 or MMK 2M 

 

Management 

FD 

ED 

 การขายสินทรัพย์ถาวร และอุปกรณ์ (ราคาซื้อ) 

 ต้นทุนการได้มาตํ่ากว่า 10,000 บาท หรือ 350,000 จ๊าด 

 ต้นทุนการได้มาตํ่ากว่า 60,000 บาท หรือ 2 ล้านจ๊าด 

 ต้นทุนการได้มาสูงกว่า 60,000 บาท หรือ 2 ล้านจ๊าด 

 Programme and Operating supplies and expenses : 

 Purchase Contract (Supplies and Services) 

 Non-Contract Purchase Approval : 

- Under THB 60,000 or MMK 2M 

- THB 60,000 – THB 600,000 or MMK 2M – 20M  

- Over THB 600,000 or over MMK 20M 

In ED Absence 

Provided Approval has been obtained on the Purchase Request, a P.O. 

can be signed by  

 

ED  

 

FC/Prog Spl, Mgr 

SMT 

ED 

 

 

FC/SCS Spl, Mgr 

 

FC/Prog Spl/Mgr 

 

FC/Prog Spl/Mgr 

“ 

“ 

 

 

 

 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายบริหาร 

 สัญญาจัดซื้อ (สิ่งของ และบริการ) 

 ไม่มีหนังสือสัญญาจัดซื้อ 

- ตํ่ากว่า 60,000 บาท หรือ 2 ล้านจ๊าด 

- 60,000 – 600,000 บาท หรือ 2 ล้าน – 20 ล้านจ๊าด 

- เกิน 600,000 บาท หรือ เกิน 20 ล้านจ๊าด 

ทําการแทนเมื่อ ED ไม่อยู่ 

        เมื่อใบขออนุมัติจัดซื้อ (Purchase Request) ได้รับการอนุมัติแล้ว         

        ให้เจ้าหน้าท่ีต่อไปนี้ลงนามในใบสัง่ซื้อได้ 

 Sub-grants ED Management  เงินสนับสนุน Sub-grants 

 Reimbursement to partner agencies Management Prog Spl, Mgr  จ่ายคืนเงินค่าใช้จ่ายบางอย่างท่ีอนุมัติแล้วให้แก่องค์กรภาคี  

 Emergency Relief Programme & Rehabilitation Programme 

 within annual budget up to THB 10M per month 

 within annual budget over THB 10M per month 

 

 

 

MPD 

ED 

 โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และโครงการฟ้ืนฟ ู 

 ภายในงบประมาณประจําปีไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน 

 ภายในงบประมาณประจําปีเกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน 

 Travel, food, accommodation, other expense claims and time sheets 

 within limits in Staff Policy Manual 

 ED expenses 

 exceeding policy limits 

 ED exceeding policy limits 

  

Supervisor 

SMT 

ED 

Board 

 การเบิกค่าเดินทาง อาหาร ท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงใบบันทึกเวลา 

 ภายในวงเงินท่ีระบุใน Staff Policy Manual 

 ค่าใช้จ่ายของผู้อํานวยการ (ED) 

 ค่าใช้จ่ายเกินวงเงินในคู่มือพนักงาน 

 ค่าใช้จ่ายเกินวงเงิน ของผู้อํานวยการ 

 Staff Advances (long-term advance)  

 up to THB 30,000 

  

FD  

 เงินทดรองจ่าย (ระยะยาว)  

 ไม่เกิน 30,000 บาท 
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 Temporary advance for travel (clear back within 30 days): 

 up to MMK 500,000 

 up to THB 60,000 

 under THB 200,000 

 over THB 200,000 

  

MP Mgr 

FC/Prog Spl/Mgr 

SMT 

FD 

 เงินทดรองจ่ายชัว่คราว (ต้องเคลียรคื์น ทีบีซี ภายใน 30 วัน) 

 พม่าไม่เกิน 500,000 จ๊าด 

 ไม่เกิน 60,000 บาท 

 ไม่เกิน 200,000 บาท 

 เกิน 200,000 บาท 

 Deposit Payments  

 up to THB 60,000 

 over THB 60,000 

  

FC/Prog Spl/Mgr 

FD or SMT 

 การจ่ายเงินมัดจํา  

 ไม่เกิน 60,000 บาท 

 เกินกว่า 60,000 บาท 

 Bank Payments 

 Head Office 

 Field Office 

  

Signatory 

Signatory 

 การจ่ายเงินด้วยเช็ค 

 สํานักงานใหญ่ 

 สํานักงานภาคสนาม 

 Petty Cash Payments 

 under THB 2,000 

 THB 2,000 – THB 10,000 

 over THB 10,000 or MMK 100,000 (YGN) use bank payment 

  

Cash Custodian 

Supervisor, MP Mgr 

Signatory 

 การจ่ายเงินสดย่อย 

 ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

 2,000 – 10,000 บาท 

 เกิน 10,000 บาท หรือ (ย่างกุ้ง) 100,000 จ๊าด ให้จ่ายด้วยเช็ค 

 Petty cash amounts are set based on the estimated requirements of each 

office within the limits outlined below : 

 HO Bangkok: THB 50,000 

 Field Office Thailand : THB 20,000  

 YGN office: MMK 500,000 

 Field Office Myanmar : MMK 350,000 

 FD  การกําหนดจํานวนเงินสดย่อย  ให้ประมาณการจากความจําเป็น       

และความต้องการของแต่ละสํานักงาน แต่ไม่ให้เกินวงเงินต่อไปนี้ 

 สํานักงานใหญ่กรุงเทพ 50,000 บาท 

 สํานักงานภาคสนามในไทย 20,000 บาท 

 สํานักงานย่างกุ้ง 500,000 จ๊าด  

 ต่างจังหวัดในพม่า 350,000 จ๊าด 

DEPUTIES 

 In the day-to-day absence of an authorised signatory, the signatory’s 

supervisor or the supervisor’s supervisor may approve. 

 During extended leave of an authorised signatory, a deputy can be 

appointed as follows : 

 FC may nominate FO Ofr and/or Prog Spl 

 ED may nominate other director(s) 

 Management may nominate another manager 

  

 

 

 

ผู้รักษาการแทน 

 ระหว่างท่ีผู้มีอํานาจลงนามไม่อยู่ในแต่ละวัน ผู้ท่ีอนุมัติได้คือหัวหน้างาน

ของผู้มีอํานาจลงนาม หรือหัวหน้าของหัวหน้างานดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจลงนามลางานเป็นเวลานาน  ให้แต่งตัง้ผู้รักษาการ

ดังนี้ 

 FC อาจเสนอช่ือเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี และ/หรือ Prog Spl 

 ED อาจเสนอช่ือ Director ท่านอื่นทําการแทน 

 คณะผู้บริหารอาจเสนอช่ือ Manager อีกคนหนึ่ง 
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2 RECEIPTS • การรบัเงิน ISSUE: MAY 05 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that cash and cheques received are adequately safeguarded, 

properly authorised and recorded and that cash balances are maintained 

at minimum levels necessary to meet budgeted expenditures. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าเงินสดและเช็คที่ได้รับมา  จะได้รับการดูแล

รักษาอย่างดี  ผ่านการอนุมัติและลงบนัทึกอย่างถูกต้อง  และรักษาดุลบญัชีเงินสดให้อยู่ในระดับที่

เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่ตัง้งบประมาณไว้ 

PRINCIPLES : a. Receipts must be promptly banked on the next scheduled banking day.  

b. Cheques and cash not banked on the day that it is  received will be kept in 

a safe or locked cash box. 

c. Segregation of duties must be applied between banking and the recording 

of receipts. 

d. All cheques/drafts received must be endorsed by two authorised signatories. 

e. Cash receipts must 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 the Executive Director.  

g. Reimbursements from partner NGOs for supplies purchased on their behalf 

by TBC must be properly allocated against a prior invoice. 

 

 หลักการ :  

ก. ให้นําเงินท่ีได้รับฝากธนาคารทันทีในวันท่ีกําหนดให้ไปธนาคารครัง้ต่อไป 

ข. กรณีนําเช็คและเงินสดฝากธนาคารไม่ทัน ให้เก็บไว้ในตู้นิรภัย หรือในกล่องเก็บเงินสดท่ีล็อคได้ 

ค. ให้แบ่งแยกหน้าท่ีการนําฝากธนาคาร และการบันทึกการรับเช็ค และเงินสดออกจากกัน 

ง. เช็ค/ดร๊าฟ ทุกใบท่ีได้รับจะต้องสลักหลังโดยผู้มีอํานาจลงนามสองคน 

จ. เงินสดท่ีได้รับ ให้นําไปฝากธนาคารเต็มจํานวน และไม่นําไปหักกลบลบหนี้กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในบัญชี

เงินสดย่อย 

ฉ. การบรรยายของเจ้าหน้าท่ี ทีบีซี  ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียม จะต้องได้รับอนุมัติจาก Executive Director 

ก่อน 

ช. การรับเงินคืนจากองค์กรภาคีสําหรับค่าเครื่องอุปโภคบริโภคท่ี ทีบีซี ได้จัดซื้อแทนให้ล่วงหน้าไปก่อน  

จําเป็นต้องบันทึกกลับรายการบัญชีให้ถูกต้องตามใบแจ้งหนี้ท่ีได้ออกไปก่อนหน้านัน้ 

 

2.1 FOREIGN CURRENCY BANK DRAFTS/CHEQUES • ดร๊าฟ / เช็คธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE : 

TBC receives internat ional bank drafts/cheques in the mail at HO from  

donors in a currency other than Thai Baht. 

 
เมื่อสํานักงานใหญ่ของ ทีบีซี ได้รับดร๊าฟ/เช็คธนาคารทางไปรษณีย์จากผู้บริจาคเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. ED will open and hand the cheque to SFM on the same day it is received who, in turn, 

hands the cheque to the Fin Ofr.  

2. Fin Ofr completes a bank deposit slip. 

3. Two authorised TBC signatories endorse on the reverse of the cheque and on the 

bank deposit slip. 

4. Fin Ofr locks the cheque in the safe and then deposits the cheque on the nearest 

scheduled banking day.  

ED 

SFM 

Fin Ofr 

Chq Sig 

 

Fin Ofr 

1. ED จะเป็นผู้เปิดซอง และมอบเช็คให้ SFM ในวันเดียวกัน SFM จะมอบเช็คให้แก่ Fin Ofr. 

อีกทอดหนึ่ง 

2. Fin Ofr กรอกใบนําฝากธนาคาร 

3. ผู้มีอํานาจลงนามของทีบีซี 2 คน เซ็นสลักหลังเช็ค และในใบนําฝากธนาคาร 

 

4. Fin Ofr เก็บเช็คไว้ในตู้นิรภัย และนําไปฝากธนาคารตามวันท่ีกําหนดให้ไปธนาคารครัง้ต่อไป 
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5. Fin Ofr obtains a bank advice for the exchange value in THB for amounts under 

THB 30,000 and in foreign currency for amounts over THB 30,000 when clearance 

may take time and files the advice of exchange value in a temporary receipt file. 

6. On cheque clearance, Fin Ofr obtains the final advice on the exchange value f rom 

the bank.  

7. SFM posts the final exchange amount to General Ledger in QB and generates a 

Receipt from QB. 

8. Fin Ofr mails the receipt to the donor. 

9. Fin Ofr checks the receipt against the bank statement. 

Fin Ofr 

 

 

Fin Ofr 

 

SFM 

 

Fin Ofr 

Fin Ofr 

5. Fin Ofr จะขอใบแจ้งยอดเงินฝากท่ีแลกเปลีย่นเป็นเงินบาท ถา้จํานวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท  

และขอใบรับเงินฝากเป็นสกุลต่างประเทศ ถา้จํานวนเงินเกิน 30,000 บาท  ซึ่งอาจต้องใช้เวลา  

นานในการหักบัญชี  และเก็บใบแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนนี้ไว้ในแฟ้มการรับเงินชัว่คราว 

6. เมื่อเช็คผา่นการหักบัญชีแลว้ ธนาคารจะออกใบแจ้งยอดมูลค่าการแลกเปลีย่นเงินตราท่ีแน่นอน 

ให้ Fin Ofr ทราบ   

7. SFM บันทึกจํานวนเงินท่ีแลกเปลี่ยนลงในบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ในระบบ  

QB และ QB จะออกใบเสร็จ 

8. Fin Ofr จัดส่งใบเสร็จให้ผู้บริจาคทางไปรษณีย์ 

9. Fin Ofr ตรวจสอบใบเสร็จเทียบกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

 
 

2.2 DIRECT BANK TRANSFERS • การโอนเงินเข้าธนาคารโดยตรง ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE : 

 

TBC receives funds f rom donors in a currency other than THB directly  into 

the TBC bank account, which is then converted into THB, and the receipt 

of funds is processed in HO. 

 
เมื่อ ทีบีซี ได้รับเงินจากผู้บริจาคเป็นเงินสกุลต่างประเทศ  โดยจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของ ทีบีซี 

โดยตรง จากนัน้จึงเปลี่ยนเป็นเงินบาท และสํานักงานใหญ่เป็นผู้ดําเนินการรับเงินนัน้ 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. ED or FD receives the advice from the donor of a direct bank transfer OR the bank advises 

SFM by phone or email of the fund’s arrival. 

2. SFM obtains the exchange rate in THB from the bank and confirm of conversion. 

3. Once the bank notifies that the funds are cleared and, in the account, SFM informs FD 

and Fin Ofr. 

4. Fin Ofr is responsible for : 

a. posting the exchange amount to General Ledger in QB within 24 hours of the 

conversion and generating a receipt from QB 

b. mailing the receipt to the donor or confirming electronically 

c. checking the receipt against the bank statement 

ED/FD/SFM 

 

SFM 

SFM 

 

Fin Ofr 

 

1. ผู้บริจาคแจ้ง ED หรือ FD ว่าได้โอนเงินให้โดยตรงทางธนาคาร หรือธนาคารแจ้งให้ SFM 

ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ว่ามีเงินโอนเข้า 

2. SFM เช็คอัตราแลกเปลี่ยนและยืนยันกับธนาคารเพื่อแลกเป็นเงินบาท ฝากเข้าบัญชี  

3. เมื่อธนาคารแจ้งว่าเงินผ่านการหักบัญชี และฝากเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว SFM แจ้งให้ FD 

และ Fin Ofr. ทราบ 

4. Fin Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. บันทึกรับเงินท่ีแลกเปลี่ยนแล้วลงบัญชีแยกประเภท ในระบบ QB ภายใน 24 ชัว่โม ง 

นับจากเวลาท่ีแลกเปลี่ยนเงินตรา และออกใบเสร็จโดยใช้ระบบ QB 

ข. จัดส่งใบเสร็จให้ผู้บริจาคทางไปรษณย์ี หรือยืนยันการรับเงินทางอีเมล ์

ค. ตรวจสอบใบเสร็จเทียบกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
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2.3 CHEQUES LOCAL CURRENCY • การรบัเช็คเป็นเงินท้องถิ่น ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE : 

 

TBC receives cheques in THB either at HO or FO from : 

 donations  

 reimbursements from partner agencies 

 reimbursements from other people where TBC may have paid for 

expenses on their behalf 

 
เมื่อสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานภาคสนามของ ทีบีซี ได้รับเช็คเป็นเงินไทยจาก 

 การบริจาค 

 เงินจ่ายคืนจากองค์กรภาคี 

 เงินจ่ายคืนจากบุคคลอื่น ซึ่งทีบีซี ได้ทดรองจ่ายแทนไปก่อน 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. SFM receives the cheque by mail or from a staff member.  

2. Fld Adm (FO) or Fin Ofr (HO) posts the receipt to QB and prints a QB receipt.  

3. In the case of reimbursements from partner agencies and others for expenses initially  

paid by TBC on their behalf, Fld Adm (FO) or Fin Ofr (HO) credits the reimbursement 

to the relevant suspense or expense code. 

4. Fin Of (HO) or Fld Adm (FO) is responsible for :  

a. locking the cheque in the safe until completing the bank deposit  slip and depositing 

the cheque into the TBC bank account on the nearest scheduled banking day 

(Tuesday or Friday) 

b. mailing the QB receipt to the payer 

c. filing the copy of the QB receipt with the bank deposit slip 

 

SFM 

Fld Adm/Fin Ofr 

Fin Ofr/Fld Adm. 

 

 

Fin Ofr/Fld Adm  

 

1. SFM ได้รับเช็คทางไปรษณีย์ หรือผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 

2. Fld Adm (FO) หรือ Fin Ofr (HO) บันทึกรับเช็คในระบบ QB และพิมพ์ใบเสร็จ  

3. สําหรับเงินท่ีได้รับจากองค์กรภาคี หรือบุคคลภายนอก  เพื่อจ่ายคืนค่าใช้จ่ายท่ี ทีบีซี ไ ด้ 

ทดรองจ่ายล่วงหน้าไป Fld Adm (FO) หรือ Fin Ofr (HO) จะบันทึกจํานวนเงินจ่ายคืนนัน้  

โดยหักกลับรายการบัญชีค่าใช้จ่ายท่ีเคยบันทึกไว้ หรือโดยใสร่หัสค่าใช้จ่ายท่ีถูกต้อง 

4. Fin Of (HO) หรือ Fld Adm (FO) มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก.  เก็บเช็คไว้ในตู้ นิรภัยจนกว่าจะกรอกใบนําฝากธนาคาร  และนําเช็คฝากเข้าบัญชี

ธนาคารในวันท่ีกําหนดไปธนาคารครั้งต่อไป (วันอังคารหรือวันศุกร์) 

ข.  จัดส่งใบเสร็จ QB ให้แก่ผู้จ่ายเงินทางไปรษณย์ี 

ค.  เก็บสําเนาใบเสร็จ QB และใบนําฝากธนาคาร เข้าแฟ้มไว้ด้วยกัน 

 

2.4 CASH FOREIGN CURRENCY • การรบัเงินสดสกุลต่างประเทศ ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE : 

 

TBC receives cash in a currency other than THB either at HO or FO : 

 donations  

 reimbursed expenses 

All foreign currency cash is handled and processed for conversion by HO. 

 เมื่อสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานภาคสนามของ ทีบีซี ได้รับเช็คเป็นเงินสกุลต่างประเทศจาก 

 การบริจาค 

 เงินจ่ายคืนค่าใช้จ่าย 

HO จะเป็นผู้เก็บ และดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศทัง้หมด 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. ED or FD receives cash and hands to SFM. 

2. SFM gives the foreign currency (cash) to the Fin Ofr.  

ED/FD 

SFM 

1. ED หรือ FD รับเงินสด และมอบให้ SFM 

2. SFM มอบเงินสกุลต่างประเทศ (เงินสด) ให้ Fin Ofr  
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3. Fin Ofr is responsible for :  

a. locking the cash in the safe in a separate labelled envelope 

b. depositing the foreign currency (cash) at the bank and obtaining the exchange advice 

c. posting the exchange value in THB to QB and printing a QB receipt 

d. mailing the QB receipt to the donor 

e. filing the copy of the QB receipt with the bank advice 

 

Fin Ofr 

 

3. Fin Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. เก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัยในซองท่ีติดป้ายคําอธิบายแยกต่างหาก 

ข. นําเงินสกุลต่างประเทศ (เงินสด) ฝากธนาคาร และรับใบแจ้งอัตราแลกเปลี่ยน 

ค. บันทึกมูลค่าท่ีแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในระบบ QB และพิมพ์ใบเสร็จ 

ง. จัดส่งใบเสร็จ QB ให้แก่ผู้บริจาค 

จ. เก็บสําเนาใบเสร็จ QB และใบแจ้งของธนาคารเข้าแฟ้มไว้ด้วยกัน 

 

2.5 CASH LOCAL CURRENCY • การรบัเงินบาท ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE : 

 

TBC receives cash in THB either at HO or FO : 

 donations  

 reimbursed expenses 

 
เมื่อสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานภาคสนามของ ทีบีซี ได้รับเงินสดเป็นเงินบาทจาก 

 การบริจาค 

 เงินจ่ายคืนค่าใช้จ่าย 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. ED or staff member receives cash and hands the cash to SFM (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO). 

2. Fin Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) posts the receipt of cash to QB against the 

relevant code and prints a QB receipt.  For reimbursements received f rom staff  for 

personal expenses initially  paid by TBC, the cash could be allocated to either a 

receivable or expense account code. 

3. SFM gives the cash to Fin Ofr (HO) or FC gives the cash to Fld Admin (FO) and the cash 

is locked in the safe in a separate labelled envelope with the receipt. 

4. Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) is responsible for : 

a. completing a deposit slip and depositing the cash at the bank 

b. mailing the QB receipt to the payer 

c. copying and filing the QB receipt and bank deposit slip 

ED 

Fin Ofr/Fld Adm/ 

Adm Mgr 

 

 

SFM/FC 

 

Fin Ofr/Fld Adm  

1. ED หรือเจ้าหน้าท่ีได้รับเงินสด และมอบให้ SFM (HO) หรือ Fld Adm /Adm Mgr (FO) 

2. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (FO) บันทึกในระบบ QB Ffp โดยใส่รหัสท่ีถูกต้อง 

และออกใบเสร็จด้วยระบบ QB ถ้าเป็นเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจ่ายคืนสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ี  

ทีบีซี ได้ทดรองจ่ายไปก่อน  ให้ใช้รหัสบัญชีลูกหนี้พนักงาน หรือกลับรายการบัญชีค่าใช้จ่าย 

ท่ีเคยบันทึกไป 

3. SFM มอบเงินสดให้ Fin Ofr (HO) หรือ FC มอบเงินสดนัน้ให้ Fld Adm (FO) เพื่อเก็บไว้

ในตู้นิรภัยในซองท่ีติดป้ายอธิบายแยกต่างหาก 

4. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. กรอกใบนําฝากธนาคาร และนาํเงินสดฝากธนาคาร 

ข. จัดส่งใบเสร็จ QB ทางไปรษณย์ีให้แก่ผู้จ่ายเงิน 

ค. เก็บสําเนาใบเสร็จ QB และใบนาํฝากเข้าแฟ้ม 
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2.6 DIRECT BANK DEPOSITS • การฝากเงินเข้าธนาคารโดยตรง ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE : 

 

TBC receives funds directly  into a TBC bank account in THB either in 

Bangkok or another field bank account and the funds are processed at the 

respective office (HO or FO) : 

 donations  

 reimbursed expenses 

 
เมื่อ ทีบีซี ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของ ทีบีซี โดยตรงเป็นเงินบาท  ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของ

สํานักงานกรุงเทพฯ หรือของสาํนักงานภาคสนาม   และเงินนั ้นต้องผ่านกระบวนการใน

สํานักงานนั ้นๆ (HO หรือ FO) จาก :   

 การบริจาค 

 เงินจ่ายคืนค่าใช้จ่าย 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. The partner agency advises SFM or FC that money has been deposited into TBC bank 

account either in Bangkok or another field bank account. 

2. Fin Ofr (Ho) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) is responsible for : 

a. issuing a receipt against the invoice in QB for the amount deposited 

b. sending the invoice to the partner agency 

c. filing the documentation (invoice, receipt, PO) 

Partner Agency 

 

FinOfr/FldAdm/ 

Adm Mgr 

 

1. องค์กรภาคีแจ้ง SFM หรือ FC ว่าได้นําเงินฝากเข้าบัญชีของทีบีซี ท่ีธนาคารในกรุงเทพ 

หรือธนาคารอื่นในพื้นท่ีแล้ว 

2. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm หรือ Adm Mgr (FO) มีหน้าท่ีดังนี้ : 

ก. ออกใบเสร็จด้วยระบบ QB ตามยอดใบแจ้งหนี้สําหรับจํานวนเงินท่ีนําฝากนัน้ 

ข. จัดส่งใบเสร็จให้องค์กรภาคี 

ค. เก็บเอกสารทัง้หมด (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และ PO) เข้าแฟ้ม 
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3 PROGRAMME DEVELOPMENT EXPENSES • ค่าใช้จ่ายสําหรบัพฒันาโครงการ ISSUE: JUL 16 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that all programme expenses are properly documented, 

authorised, received, recorded, reported and controlled within approved 

budgets. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม :  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทัง้หมดมเีอกสารประกอบ 

มีการอนุมัติ ได้รับ บนัทึก และรายงาน และควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 

PRINCIPLES : a. The Board of Directors approves the annual budget and may subsequently 

approve revisions.  

b. Expenditure is in accordance with approved budgets. 

c. Payments are approved by the appropriate authority. 

d. Segregation of duties is applied between those authorising payments and 

those making payments. 

e. All expenditure will be supported by relevant and accurate documentation, 

including written agreements where appropriate. 

 หลักการ : 

ก. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนมุัตงิบประมาณประจําปีและการปรบัปรุงแก้ไข 

ข. เพื่อให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ 

ค. การจ่ายเงินต่างๆ ได้มีการอนุมัติอย่างเหมาะสมจากผู้ได้รับมอบอํานาจ 

ง. มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบงานระหว่างผู้อนุมัติ และผู้ท่ีจ่ายเงิน 

จ. รายจ่ายทัง้หมดมีเอกสารประกอบการชําระเงินอย่างถูกต้อง รวมถึงเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆ 

ตามความเหมาะสม 

WHEN 

APPLICABLE : 

Programme Development Expenses are defined as any costs that have a 

direct impact on nutrition, shelter and food security programme activities. 

 
ค่าใช้จ่ายสําหรบัพัฒนาโครงการ หมายถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมในโครงการโภชนาการ 

ท่ีพักอาศัย และความมัน่คงด้านอาหาร 

 

 

3.1 ORGANISATION COSTS • ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กร ISSUE: JUL 16 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that all operating expenses such as rent, insurance, utilities and 

consultancy payments are properly documented, authorised, received,  

recorded, reported and controlled within approved budgets. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  เช่น ค่าเช่า ค่าเบี้ย

ประกันภัย ค่าสาธารณปูโภค และค่าจ้างที่ปรึกษา  มีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน  มีการอนุมัติ ได้รับ  

บนัทึกและรายงาน   โดยควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 

PRINCIPLES : a. Expenditure is in accordance with budgets. 

b. Segregation of duties is applied between those authorising, those recording, 

and those making payments. 

c. All expenses are properly authorised. 

 หลักการ : 

ก. ให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณ 

ข. ให้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกบัญชี และผู้ทําการจ่ายเงิน 

ค. ค่าใช้จ่ายได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม 
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PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Acc Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) obtains an invoice where possible or 

the signed agreement held on file by BKK Finance or Field Administration that 

covers the payment. Otherwise, an Expenses Approval Request Form (EAR) 

should be raised by programme staff. 

2. The appropriate authority authorises and returns the invoices and EAR to BKK 

Finance (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO). 

3. Fin Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) processes the payments in accordance 

with Procedure 7.1 (HO) or 7.3 (FO) 

Acc Ofr/Fld Adm/ 

Adm Mgr 

 

 

Authority 

 

Fin Ofr/Fld Adm/ 

Adm Mgr 

1. ในกรณีท่ีทําได้ ให้ Acc Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr ขอใบแจ้งหนี้ หรือมีสัญญาหรือ

ข้อตกลงท่ีได้ลงนาม และเก็บไว้โดยฝ่ายการเงินของสํานักงานกรุงเทพฯ หรือ Fld Adm ในกรณี

เอกสารทัง้สองอย่าง ให้เจ้าหน้าท่ีโครงการกรอกฟอร์ม Expenses Approval Request (EAR) 

เพื่อขอเบิกเงิน 

2. ใบแจ้งหนี้ และ EAR ต้องได้รับการอนุมตัิจ่ายโดยผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจ และคืนให้ฝ่ายการเงินท่ี

สํานักงานกรุงเทพฯ หรือ Fld Adm ท่ีสํานักงานภาคสนาม 

3. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (FO) ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติ ข้อ 7.1 (HO) 

หรือ 7.3 (FO)  

 
3.2 SUB GRANTS • ค่าใช้จ่ายโครงการ ในส่วนของเงินสนับสนุน ISSUE: JAN 20 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Sub-grants are normally negotiated annually. SGA and MF Mgr assist partners 

to present proposal budgets. 

2. SGA and MP Mgr prepare the Letter of Agreement (LOA) together with proposals 

and budgets which are submitted to Management for review and approval. 

3. MPD, FD and ED approve proposals. 

4. Fin Ofr (HO) or Adm Mgr (YGN) is subsequently responsible for : 

a. preparing monthly t ransfers in accordance with the schedule approved by 

Finance 

b. recording the transfers  

c. transferring funds to the sub-grantees 

d. processing payments in accordance with Procedure 7.1. 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 

e. advising sub-grantees by email of the transfer of funds 

SGA and MF Mgr 

 

SGA and MP Mgr 

SMT 

MPD/FD/ED 

Fin Ofr/Adm Mgr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เงินสนับสนุนกลุ่มภาคีจะมีการพิจารณาเป็นรายปี Sub Grant Accountant (SGA) และ MF Mgr 

จะเป็นผู้ช่วยกลุ่มต่างๆ ในการนําเสนองบประมาณ 

2. SGA และ MP Mgr เป็นผู้จัดทําหนังสือสัญญา (LOA) พร้อมกับข้อเสนอโครงการและงบประมาณ  

และเสนอให้คณะผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัต ิ

3. MPD, FD และ ED เป็นผู้อนุมัติโครงการ 

4. Fin Ofr (HO) หรือ Adm Mgr (ย่างกุ้ง) มีหน้าท่ีดังนี้ : 

ก. จัดการโอนเงินเดือนละครัง้ตามกําหนดเวลาท่ีฝ่ายการเงินอนุมัติ 

ข. บันทึกการโอนเงิน 

ค. จัดการโอนเงินให้แก่กลุ่มภาคี 

ง. การจ่ายเงินให้ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 สําหรับการโอนเงิน ให้โอนเข้าบัญชี

ของบุคคลสัญชาติไทย/พมา่  ซึ่งกลุ่มภาคีนัน้เช่ือถือและไว้วางใจ และเจ้าหน้าท่ี ทีบีซี รู้จัก

แต่ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้บัญชีร่วม 

หมายเหตุ : เน่ืองจากกฎหมายไทยและเมียนมาไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ เปิดบัญชี

ธนาคารได้ จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีคณะกรรมการพื้นท่ีพักพิงฯ และคณะกรรมการผู้ลี้ ภัยจะเปิดบัญชี

เป็นของตนเอง 

จ. แจ้งให้กลุ่มภาคีทราบทางอีเมล์เรื่องการโอนเงิน 
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5. Sub-grantees issue and send receipts. 

6. Sub-grantees maintain accounting records, including monthly bank reconciliations, 

and a photocopy of the bank passbook and send monthly and quarterly to SGA 

and Adm Mgr. 

7. Sub-grantees are subject to annual financial assessment by TBC and may be 

required to have annual Financial statements audited. 

 

 

Sub-grantees 

 

 

SGA/Fld Adm/ 

Adm Mgr /SFM 

5. กลุ่มภาคีออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้ ทีบีซี 

6. กลุ่มภาคีทําการบันทึกรายการในบัญชี  รวมถึงการพิสูจน์ยอดเงินในบัญชีธนาคารในแต่ละเดือน 

พร้อมทัง้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ส่งให้ SGA และ Adm Mgr ของ ทีบีซี เป็นรายเดือน 

และไตรมาส 

7. กลุ่มภาคีต้องได้รับการตรวจสอบประเมินด้านการเงินจาก ทีบีซี เป็นรายปี และ ทีบีซี อาจส่ง 

ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบรายงานทางการเงินได้ด้วย  

 

3.3 EMERGENCY RELIEF ASSISTANCE • โครงการให้ความชว่ยเหลือฉุกเฉิน (ERA) ISSUE: JAN 20 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. The partner agency sends a funding proposal request to the Partnership Coordinator. 

2. Part Coor makes recommendations to the Myanmar Programme Director. 

3. MPD considers recommendations for approval within authority limits (Procedure 1.3). 

4. MPD passes the approved recommendations to BKK Finance. 

5. SFM approves and passes to Fin Ofr to process the payment. 

6. Fin Ofr is subsequently responsible for : 

a. processing payments in accordance with the payments policy outl ined in  

Procedure 7.1 

b. making transfers 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. 

c. advising the partner agency by email of the transfer of funds 

7. Partner agency officials issue and send a receipt. 

8. The partner agency subsequently reports on the distribution of the support. 

Partner Agency  

Part Coor 

MPD 

 

SFM 

Fin Ofr 

 

 

 

 

 
 

Partner Agency 

MPD 

1. องค์กรภาคีส่งเรื่องขอเงินช่วยเหลือถึง Partnership Coordinator 

2. Partnership Coordinator ย่ืนข้อเสนอแนะต่อ Myanmar Programme Director 

3. MPD พิจารณาอนุมัติเรื่องภายในขอบเขตอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย (วิธีปฏิบัติงาน 1.3) 

4. MPD ส่งเรื่องท่ีอนุมัติแล้วให้ฝ่ายการเงินในกรุงเทพฯ 

5. SFM อนุมัติ และส่งเรื่องให้ Fin Ofr ดําเนินการจ่ายเงิน  

6. Fin Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ : 

ก. จ่ายเงินตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ใน วิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

ข. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจา ก

องค์กรภาคี และเป็นบุคคลท่ีเจ้าหน้าท่ี ทีบีซี รู้จัก 

หมายเหตุ : กฏหมายไทยไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติเปิดบัญชีธนาคาร ด้วยเหตุน้ี 

องค์กรภาคีจึงไม่สามารถมีบัญชีธนาคารได้ 

ค. แจ้งทางอีเมลใ์ห้องค์กรภาคีทราบเรื่องการโอนเงิน 

7.   เจ้าหน้าท่ีขององค์กรภาคีจัดทํา และส่งใบเสร็จรับเงิน  

8.   องค์กรภาคีจัดทํารายงานสรุปการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือ 
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3.4 STAFF DEVELOPMENT (TRAINING) COSTS • ค่าใช้จ่ายสําหรบัพัฒนาเจ้าหน้าที่ (เช่น ค่าฝึกอบรม) ISSUE: JUL 16 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that staff development expenses are properly documented, 

authorised, received, recorded and reported and are controlled within 

approved budgets. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่นัน้มเีอกสารประกอบ 

มีการอนุมัติ ได้รับบนัทึกและรายงานอย่างถูกต้อง  โดยให้มีการควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่

ได้รับการอนุมัติ 

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 is applied between those authorising, those 

recording and those making payments. 

c. Expenses are properly authorised. 

 

 หลักการ : 

ก. ค่าใช้จ่ายนัน้ให้เป็นไปตามงบพัฒนาบุคลากรแต่ละคนตามท่ีได้วางแผนและตกลงกันไว้  และได้บันทึกไว้ 

ในแฟ้มประวัติของเจ้าหน้าท่ี 

ข. ให้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกบัญชี และผู้ทําการจ่ายเงิน 

ค. ค่าใช้จ่ายได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากผู้รับมอบอํานาจ 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. The staff member and supervisor complete the Approval for Learning and 

Development Course form and the supervisor submits the form to the relevant 

Management team member for approval. 

2. The manager forwards the form to Human Resources for tracking and/or booking 

and filing. 

3. Fld Adm/Adm Mgr (FO) or HR&Adm Asst (HO) gives a copy of the form to the 

supervisor, together with any booking details. 

4. Fin Ofr (HO) attaches a copy of the form to the request for payment and 

processes the payment in accordance with Procedure 7.1 or 7.2.  

Supervisor 

 

 

Manager 

 

Fld Adm/Adm Mgr/ 

HR&Adm Asst 

 Fin Ofr 

1.  เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานเป็นผู้กรอกฟอร์ม Approval for Learning and Development 

Course แล้วหัวหน้างานส่งเรื่องให้คณะผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเพื่อขออนุมัติ 

 

2. ผู้จัดการส่งเรื่องท่ีได้รับการอนุมัติแล้วให้ฝ่ายบุคคลเพื่อตรวจเช็ค และ/หรือสํารองท่ี และจัดเก็บ

เข้าแฟ้ม 

3. Fld Adm/Adm Mgr (FO) หรือ HR & Adm Asst (HO) คืนสําเนาฟอร์มหนึ่งชุดให้หัวหน้างาน 

พร้อมทัง้รายละเอียดหลักสูตรท่ีได้สํารองท่ีให้แล้ว 

4. Fin Ofr (HO) แนบสําเนาหนึ่งชุดกับเอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน และดําเนินการจ่ายเงินตามวิธี

ปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 หรือ 7.2 
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3.5 DELEGATED AUTHORITY • การมอบหมายอํานาจ ISSUE: JUL 16 

    

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. The Board approves the annual budget for the Myanmar programme. 

2. Management delegates annual limits to Field Coordinators and Programme 

Specialists to approve specific expenses such as miscellaneous supplies and 

support, Thai support, livelihood projects and nutrition.  

3. FC (FO) and Prog Spl (HO) may authorise single expenditures up to a maximum 

of THB 60,000 per time. 

4. Expenditures in excess of delegated limits require approval of Management. 

5. Delegated approval authority approves the request.  

6. Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) processes payments against approved 

requests in accordance with the payments policy in Procedure 7.1 or 7.2. 

Board 

Management 

 

 

FC & Prog Spl 

 

Management 

Authority 

Fin Ofr/Fld Adm 

1. คณะกรรมบริหารอนุมัติงบประมาณประจําปี สําหรับโครงการในเมียนมา 

2. Field Co-ordinator และ Programme Specialists สามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายบางประเภท

โดยเฉพาะ  ภายในวงเงินท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละปี เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค และความ

ช่วยเหลือเบ็ดเตล็ด ความช่วยเหลือราษฎรไทย โครงการหาเลี้ยงชีพ และโภชนาการ 

3. FC (FO) และ Prog Spl (HO) สามารถอนุมัตค่ิาใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อครัง้ 

 

4. รายจ่ายส่วนท่ีเกินจากขอบเขตอํานาจท่ีได้รับมอบหมายนี้ตอ้งได้รับการอนุมัตจิากคณะผู้บริหาร 

5. ผู้ได้รับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติคําขอ 

6. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) ดําเนินการจ่ายเงินตามคําขอท่ีได้รับการอนุมัติ และตาม

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 หรือ 7.2 

 

3.6 PAYROLL AND DEDUCTIONS • เงินเดือน และการหักเงินเดือน ISSUE: JAN 20 

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. 

 
วตัถุประสงค์ของการควบคุม :  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเดือน กระทําไปโดยได้รับอนญุาตอย่าง  

ถูกต้อง และจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีท่ี่มีสิทธิได้รับเท่านั้น เพ่ือให้มีการบนัทึกการจ่ายเงินเดือนอย่าง

ถูกต้อง และปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (เช่นการหักภาษีเงินเดือน) 

PRINCIPLES : a. Policies and procedures are followed for accounting for vacations, holidays, 

sick leave and other benefits. 

b. The person authorising an employee's entitlements does not also prepare 

the pay cheques. 

c. Payroll should be in keeping with the procedures for all other cash 

disbursements. 

d. There is segregation of duties so that someone other than the payroll cheque 

signatory reviews the payroll register,  posts payroll to the general ledger, 

reviews payroll-related tax withholding and distributes year-end tax summaries 

to employees. 

e. Changes in employee status and rates are correctly authorised. 

 

 หลักการ : 

ก. ให้ปฏิบัติตามนโยบาย และกระบวนการบัญชีสําหรับการลาพักผ่อน วันหยุดราชการ การลาป่วย  

และสวัสดิการอื่นๆ 

ข. บุคคลท่ีอนุมัติการใช้สิทธิแก่เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ใช่บุคคลท่ีจัดทําเช็คจ่ายเงินเดือน 

ค. การจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันกับการเบิกจ่ายเงินสดอื่นๆ ทัง้หมด 

ง. ให้แบ่งแยกหน้าท่ี ระหว่างผู้ท่ีเซ็นเช็คสัง่จ่าย ผู้ตรวจทานทะเบียนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ผู้บันทึกค่าจ้าง

ลงในบัญชีแยกประเภท ผู้ตรวจทานภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และแจกใบสรุปภาษีปลายปีให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

จ. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพนักงาน และอัตราค่าจ้างต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง 
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f. Payroll-related taxes are withheld and paid to state agencies on a timely basis. 

g. A list  is maintained of all payroll cheques written, including the appropriate 

withheld taxes. 

ฉ. ให้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายออกจากเงินเดือน และจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐตามกําหนดเวลา 

ช. ให้จัดทํารายการเช็คเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด พร้อมกับหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอย่างถูกต้อง 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

3.6.1 PAYROLL PREPARATION • การจัดทํารายการเงินเดือน 

1. HR&Admin Spl sends payroll changes and updated staff  status documents to 

HR&Adm Ofr (HO) and Adm Mgr (YGN). 

2. HR&Adm Ofr (HO) and Adm Mgr (YGN) update the payroll data in the respective 

Payroll Programme (Panyamee TH and Excel payroll file MYM) to include : 

 salary changes 

 tax deducted in accordance with applicable income tax rates 

 allowances 

 PF deductions made in accordance with applicable rates (maximum 15% 

employee, matched by maximum 6% from the employer) 

 SSF contribution 5% (max 750 THB)  

3. HR&Adm Ofr (HO) and Adm Mgr (YGN) print,  review and sign the updated 

monthly payroll summary including gross salary, other benefits, Provident Fund 

contribution, Social Security Fund contribution (HO) and tax reports and pass 

on to HR&Adm Spl to review and sign.  

4. HR&Adm Spl reviews, verifies and signs all updated payroll reports and passes 

them on to ED for final approval.  

5. ED reviews and approves all monthly payroll reports, returns them to HR and 

forwards to Finance to process the payments. 

6. HR&Adm Ofr is responsible for : 

a. passing the Provident Fund report to the Provident Fund Committee to sign 

b. passing the Social Security Fund reports and tax reports to an SMT member 

or SFM to sign on behalf of TBC 

c. scanning and emailing the YGN approved payroll report  to Adm Mgr to 

process payments  

HR&Adm Spl 

 

HR&Adm Ofr and 

Adm Mgr 

 

 

 

 

 

 

HR&Adm Ofr and  

Adm Mgr 

 

 

HR&Adm Spl 

 

ED  

 

HR&Adm Ofr 

 

 

1. HR & Admin Spl ส่งหนังสือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงินเดือน และเอกสารแก้ไขสถานภาพของ

เจ้าหน้าท่ีให้แก่ HR & Admin Ofr (HO) และ Adm Mgr (ย่างกุ้ง) 

2. HR & Admin Ofr (HO) และ Adm Mgr (ย่างกุ้ง) ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนในโปรแกรมจัดทํา

เงินเดือน (ปัญญามี ไทย และ Excel file เมียนมา) ซึ่งประกอบด้วย 

 การปรับเปลี่ยนเงินเดือน 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ท่ีมีผลบังคับ 

 เงินช่วยเหลือต่างๆ 

 หักเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามอัตราท่ีมีผลบังคับ (สมาชิกสะสม สูงสุดได้ไม่

เกิน15% ของเงินเดือน นายจ้างสมทบในจํานวนเท่ากัน แต่สูงสุดไม่เกิน 6%) 

 เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม 5% (แต่ไม่เกิน 750 บาท) 

3. HR & Adm Ofr (HO) และ Adm Mgr (ย่างกุ้ง) พิมพ์ ตรวจทาน และลงนามในรายงานสรุป

เงินเดือน  รวมถึงเงินเดือนก่อนหักภาษี สวัสดิการอื่นๆ เงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ย งชีพ 

เงินสะสมกองทุนประกันสังคม (HO) และรายงานภาษี แล้วส่งให้ HR & Adm Spl ตรวจทาน

และลงนาม 

4. HR & Adm Spl ตรวจทาน พิสูจน์ยืนยัน และลงนามในรายงานเงินเดือนประจําเดือนท่ี

ปรับปรุงแล้ว และส่งให้ ED เพื่ออนุมัติในขั ้นตอนสุดท้าย  

5. ED ตรวจทานและอนุมัติรายงานเงินเดือนทั้งหมด และคืนให้ HR เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายการเ งิน  

เพื่อดําเนินการจ่ายเงิน 

6. HR & Adm Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ส่งรายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้แก่ Provident Fund Committee เพื่อลงนาม 

ข. ส่งรายงานกองทุนประกันสังคมและรายงานภาษี ให้แก่ทีมผู้บริหารหรือ SFM เพื่อลงนาม 

ในนามของ ทีบีซี 

ค. สแกนรายงานเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีท่ีย่างกุ้งท่ีได้รับอนุมัติแล้ว และส่งให้ Adm Mgr  

เพื่อดําเนินการจ่ายเงินต่อไป 
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3.6.2 PAYROLL PAYMENT PROCESSING : THAILAND-BASED STAFF • กระบวนการจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ไทย 

1. SFM reviews, signs and passes all approved payroll supporting documents to 

Acc Ofr to upload to Standard Chartered Bank (Thai) web bank. 

2. HR&Adm Ofr is subsequently responsible for : 

a. generating the net pay in Panyamee (payroll software)  

b. sending the text f ile and email to Acc Ofr to upload the text f ile into 

Standard Chartered Bank (Thai) web bank to process the payment 

c. generating Social Security Fund pay and staff withholding tax (PND1) pay 

text fi les to upload and file on the Social Security Office and Revenue 

Department websites  

d. printing the submission reports and bank deposit slips and passing them on 

to Acc Ofr to process the payments 

3. Acc Ofr is responsible for : 

a. uploading the payroll text file (net pay) to Standard Chartered Bank (Thai) 

web bank in the TBC Payroll Bank account 

b. preparing a web bank t ransfer entry to t ransfer the total payroll funds f rom 

the operating account to the payroll account 

c. batching t ransactions into different groups, printing the instructions and 

batches and attaching them to each payment group  

d. passing all supporting documents to SFM to verify and to obtain authorisation 

from cheque signatories  

4. Two cheque signatories log in to the GROUP ID Standard Chartered Bank 

(Thai) web bank system and authorise the payments. 

Note : allow two working days for the payment to be credited to staff bank accounts  

5. Acc Ofr emails HR&Adm Ofr with the date the payment will be credited to staff 

bank accounts and returns HR supporting documents (confidential) to HR for 

HR to file. 

6. HR&Adm Ofr emails the confirmed pay date to Thailand-based staff and generates 

e-pay slips from the payroll software and emails to staff. 

SFM 

 

HR&Adm Ofr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acc Ofr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chq Sig 

 

 

Acc Ofr 

 

 

HR&Adm Ofr 

1. SFM ตรวจทาน ลงนาม และส่งเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือนทัง้หมดให้ Acc Ofr เพื่อ

อัพโหลดข้ึนเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 

2. HR & Adm Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. สร้างไฟล์เงินเดือนสุทธิด้วยโปรแกรมปัญญามี (โปรแกรมเงินเดือน) 

ข. ส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมล์ให้ Acc Ofr เพื่ออัพโหลดข้ึนเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ (ไทย) เพื่อดําเนินการจ่ายเงิน 

ค. สร้างไฟล์เงินสะสมกองทุนประกันสังคม และเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของเจ้าหน้าท่ี  เพื่อ

อัพโหลดข้ึนเว็บไซตแ์ละย่ืนต่อสาํนักงานประกันสังคม และเว็บไซต์ของสรรพากร ตามลําดับ 

ง. พิมพ์รายงานท่ีย่ืน และใบนําฝากธนาคาร และส่งให้ Acc Ofr เพื่อดําเนินการจ่ายเงิน 

 

3. Acc Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. อัพโหลดไฟล์เงินเดือน (เงินเดือนสุทธิ) ข้ึนเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 

ในบัญชีเงินเดือนของ ทีบีซี 

ข. จัดการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อโอนยอดรวมเงินเดือนจากบัญชีดําเนินงาน ไปยัง

บัญชีเงินเดือน 

ค. รวมธุรกรรมโดยแยกประเภทการจ่ายเงิน (batching) พิมพ์คําสัง่และประเภท และแนบติด

กับธุรกรรมแต่ละประเภท 

ง. ส่งเอกสารประกอบทัง้หมดให้ SFM เพื่อพิสูจน์ยืนยัน และขออนุมัติจากผู้มีอํานาจเซ็นเช็ค 

 

4. ผู้มีอํานาจเซ็นเช็คสองคนล็อกอินเข้า GROUP ID ของระบบเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ (ไทย) 

หมายเหตุ : ต้องใช้เวลาสองวันทํางานก่อนจะจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าท่ี  

5. Acc Ofr ส่งอีเมล์แจ้งให้ HR & Adm Ofr ทราบวันท่ีเงินเดือนจะเข้าบัญชีของเจ้าหน้าท่ี และคืน

เอกสารประกอบ (เป็นความลับ) ให้ HR เพื่อให้เก็บเข้าแฟ้ม 

 

6. HR & Adm Ofr ส่งอีเมล์ให้เจ้าหน้าท่ีในประเทศไทย ยืนยันวันท่ีเงินเดือนจะเข้าบัญชี และจัดทํา 

อีเพย์สลิป โดยใช้โปรแกรมเงินเดือน และส่งให้เจ้าหน้าท่ีทางอีเมล์  
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3.6.3 PAYROLL PAYMENT PROCESSING : MYANMAR-BASED STAFF • กระบวนการจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีเ่มียนมา 

1. Adm Mgr is responsible for : 

a. preparing cheques and processing the net payments to all Myanmar staff  

bank accounts f rom the TBC Kanbawza Bank Call account in accordance 

with the approved payroll report  

b. preparing cheques to transfer the total monthly staff Provident Fund to the 

TBC Staff Provident Fund pool bank account held with Kanbawza Bank  

c. keeping track of staff monthly withholding tax and, every 3 months, preparing 

a cheque and filing the tax with payment to the Myanmar Internal Revenue 

Department 

d. filing all payment supporting documents in the YGN office 

e. emailing the confirmed pay date to MYM staff 

f. manually preparing e-pay slips and emailing to MYM staff 

 

Adm Mgr 

 

1. Adm Mgr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ทําเช็ค และดําเนินการจ่ายเงินเดือนสุทธิ  เข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าท่ีเมียนมาทุกคน 

โดยจ่ายจากบัญชี TBC Kanbawza Bank Call ตามรายงานเงินเดือนท่ีอนุมัติแล้ว 

ข. ทําเช็คเพื่อโอนยอดเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําเดือนเข้าบัญชีกลางสําหรับ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ ทีบีซี ท่ีธนาคาร Kanbawza 

ค. ติดตามเรื่องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายรายเดือนของเจ้าหน้าท่ี ทําเช็คและย่ืนภาษี พร้อมจ่ายเงิน

ทุกสามเดือนให้แก่กรมสรรพากรของเมียนมา 

ง. เก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินทัง้หมดในสํานักงานย่างกุ้ง 

จ. ส่งอีเมล์ให้เจ้าหน้าท่ีเมียนมายืนยันวันจ่ายเงินเดือน 

ฉ. เขียนอีเพย์สลิป และส่งให้เจ้าหน้าท่ีเมียนมาทางอีเมล ์

3.6.4 SUBMISSION OF CONTRIBUTIONS AND TAX •  การจัดส่งเงินสะสม และจ่ายภาษี 

1. HR&Adm Ofr submits the monthly Provident Fund contribution report  to the 

Provident Fund Management Company by email and confirms the payment.  

2. HR&Adm Ofr passes on the Social Security Funds and PND1 submitted reports 

to Finance to process the payments. 

3. Acc Ofr processes the payments through the Standard Chartered Bank (Thai) 

website for withholding tax (PND1) in accordance with Procedure 7.1 and prints 

and files the payment instructions and electronic receipts.  

4. For Social Security Funds contributions, cheque signatories are responsible for : 

a. logging in to the Social Security Office website under the TBC username 

b. process ing the payment and authorising in a batch through the Siam 

Commerc ial Bank webs ite 

c. printing and attaching the electronic receipt to the payment 

 

HR&Adm Ofr 

 

HR&Adm Ofr 

 

Acc Ofr 

 

 

Chq Sig 

 

1. HR & Adm Ofr ส่งรายงานเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรายเดือนให้บริษัทบริหารกองทุน 

ทางอีเมล์ และยืนยันการจ่ายเงิน 

2. HR & Adm Ofr ส่งรายงานกองทุนประกันสังคม และ PND1 ให้ฝ่ายการเงินเพื่อดําเนินการ

จ่ายเงิน 

3. Acc Ofr ดําเนินการจ่ายเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) สําหรับภาษี

หัก ณ ท่ีจ่าย (PND1) ตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 และพมิพ์คําสัง่จ่ายเงินและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์

และเก็บเข้าแฟ้ม 

4. สําหรับเงินจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ผู้มีอํานาจเซ็นเช็ค มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคม โดยใช้ username ของ ทีบีซี 

ข. ดําเนินการจ่ายเงิน และอนุมัติรวมเป็น batch ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ค. พิมพ์ และแนบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับการจ่ายเงิน 
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3.6.5 PAYROLL PAYMENT RECORDS • บนัทึกการจ่ายเงินเดือน 

1. Acc Ofr or Fin Ofr (HO) and Adm Mgr (YGN) post all payroll details in a journal 

entry in QB with general ledger account codes allocated to the appropriate 

donors, print  the QB General Journal Entry,  attach the supporting documents 

and file in Finance files. 

2. Adm Mgr maintains, manages and updates the Myanmar Provident Fund records. 

3. Fin Ofr and HR & Adm Ofr (HO) and Adm Mgr (YGN) compile and file all the 

above documents in the respective payroll and finance filing systems. 

 

Acc Ofr/Fin Ofr and 

Adm Mgr 

 

 

Adm Mgr 

Fin Ofr, Adm Mgr and 

HR&Adm Ofr 

1. Acc Ofr หรือ Fin Ofr (HO) และ Adm Mgr (ย่างกุ้ง) บันทึกรายละเอียดเงินเดือนทั้งหมดใน

บัญชีรายวัน (journal) ในระบบ QB  พร้อมกับระบุรหัสบัญชีแยกประเภทท่ีถูกต้องสําหรับผู้

บริจาค  พิมพ์บันทึกบัญชีรายวันของ QB แนบเอกสารประกอบ และเก็บไว้ในแฟ้มของฝ่าย

การเงิน 

2. Adm Mgr ลงบันทึก บริหารจัดการ และปรับปรุงบันทึกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเมียนมา 

3. Fin Ofr และ HR & Adm Ofr (HO) และ Adm Mgr (ย่างกุ้ง) รวบรวมเอกสารทัง้หมดดังกล่าว

ข้างต้น และเก็บไว้ในระบบแฟ้มเงินเดือนและการเงิน 

 

3.7 LEAVE ENTITLEMENTS • สิทธิการลางาน ISSUE: DEC 2019 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure all leave is taken according to staff enti tlement policy and is 

recorded and monitored. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้เจ้าหน้าทีใ่ช้สิทธิในการลาตามนโยบาย และบนัทึก

และติดตามตรวจสอบได้ 

PRINCIPLES : Leave is  requested on the relevant form and approved by the appropriate 

authorised person. Records are maintained and updated. 

 หลักการ :  การลางานต้องกรอกฟอร์ม และได้รับอนมุัตโิดยผู้มีอํานาจอนุมตัิ มีการบันทึก และปรับปรุง 

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Employees wishing to take leave complete a Leave Request Form (LRF) 

indicating the leave type and duration and submit the LRF to the supervisor 

(See Staff Policy Manual). 

2. The staff member consults the relevant supervisor on the leave request.  

3. The relevant supervisor approves and submits the LRF to Fld Adm/Adm Mgr 

(FO) or HR&Adm Asst (HO) to check and record.  

4. Fld Adm/Adm Mgr (FO) or HR&Adm Asst (HO) files the LRF approved by the 

appropriate supervisor in the employee’s personnel file. 

5. Leave taken over and above entitlements will be classified as unpaid leave and 

the salary adjusted accordingly. 

Staff member 

 

 

Staff member 

Supervisor 

 

Fld Adm/Adm 

Mgr/HR&Adm Asst 

HR&Adm Spl 

1. เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องการขอลางานต้องกรอกใบขอลางาน (LRF) ระบุประเภทของวันลา จํานวนวัน 

และย่ืนต่อหัวหน้างาน (ดู Staff Policy Manual) 

 

2. เจ้าหน้าท่ีต้องหารือกับหัวหน้างานของตนเก่ียวกับการขอลางาน 

3. หัวหน้างานอนุมตัิ และย่ืนใบขอลางานตอ่ Fld Adm/ Adm Mgr (FO) หรือ HR&Adm Asst (HO) 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกวันลา 

4. Fld Adm/Adm Mgr (FO) หรือ HR&Adm Asst (HO) เก็บใบขอลางานท่ีได้รับอนุมัติจา ก

หัวหน้างานแล้วไว้ในแฟ้มประวัตเิจ้าหน้าท่ี 

5. วันท่ีลาเกินสิทธิให้ถือว่าเป็นการลางานโดยไม่รับเงินเดือน และให้จัดการปรับเงิน เดือนใ ห้

สอดคล้องกัน 
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4 FOOD CARD SYSTEM (FCS) • โครงการบตัรอาหาร (FCS) ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that the Food Card System is properly set up, implementing vendors 

are monitored, supplies are available and sales are in a competitive market 

with fair prices, payments are documented, authorised, recorded, paid and 

reported and that the best value for money is obtained. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการวางระบบบตัรอาหารอย่างเหมาะสม  มีการ

ติดตามตรวจสอบผู้ขาย มีรายการอาหารที่เพียงพอ และขายในราคาที่เป็นธรรมและไม่แพงกว่าตลาด 

การจ่ายเงินมีหลักฐานรองรับ และได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง  มีการบนัทึก จ่ายเงิน และรายงาน        

และเป็นการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า 

PRINCIPLES : 

 

a. The Food Card System is implemented in accordance with the population 

criteria and approved budgets. 

b. The service provider and system selected used is reliable, simple to implement, 

and provides a well-controlled mechanism that is stable in remote environments. 

c. Segregation of duties is in place for population updates and top-ups, such that 

those recording and those making payments for purchase t ransactions are 

different staff. 

d. All sales and purchases are properly monitored, authorised and supplied in 

accordance with the food items set up in the system.  

e. Supplies received are in accordance with specifications for quality, quantity and 

the stipulated delivery period. 

f. Proper documentation for sale records, invoices and receipts are prepared, 

obtained, approved and paid in accordance with the records in the system 

and filing.   

 

 หลักการ :  

ก. บริหารจัดการระบบบัตรอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ความต้องการของกลุ่มประชากร และงบประมาณท่ี

ได้รับการอนุมัติ 

ข. เลือกใช้ผู้ให้บริการและระบบท่ีน่าเช่ือถือ ดําเนินการได้ง่าย และมีระบบควบคุมท่ีดี มีความ เสถียร  

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ค. ให้มีการแบ่งหน้าท่ีระหว่างผู้ปรับปรุงข้อมูลประชากร ผู้ เติมเงินในบัตร  เช่น เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

และเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินสําหรับสิ่งของท่ีจัดซื้อต้องเป็นคนละคนกัน 

ง. การซื้อขายทุกครัง้ต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และจัดหาให้ตามรายการอาหารท่ีกําหนดไว้ในระบบ 

จ. สินค้าท่ีรับไว้ต้องตรงกับข้อกําหนดในด้านคุณภาพ ปริมาณ และกําหนดเวลาจัดส่ง 

ฉ. มีเอกสารท่ีถูกต้องเป็นหลักฐานสําหรับการซื้อขาย มีการทําใบแจ้งหนี้ และขอรับใบเสร็จ มีการอนุมัติ 

และจ่ายเงินตามบันทึกในระบบ และเก็บเข้าแฟ้ม 

OPERATION 

SYSTEM AND 

CONTROL 

MECHANISM 

 Service Provider : Red Rose CPS Ltd and the operating system “ONEplatform” 

will jointly be referred to as the “TBC Food Card System” (FCS) in this manual. 

 The FCS Administrator oversees key technical aspects of the FCS including  

granting permission for users to access and manage the system.  

 Periodic FCS budget is  allocated into the system for all camps to ensure  

funds are available and in accordance with the approved budget. This is  the  

top key control mechanism so that the fund flow in the system never exceeds 

the annual approved budget. 

 ระบบปฏิบติัการและการควบคุม 

 ผู้ให้บริการ คือ Red Rose CPS Ltd. และระบบปฏิบัติการ “ONEplaform” ซึ่งต่อไปในคู่มือนี้จะเรียก ว่า

ระบบบัตรอาหาร (FCS) 

 แอดมินผู้ดูแลระบบบัตรอาหาร เป็นผู้ดูแลจัดการระบบทัง้หมด รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน  

และบริหารจัดการระบบ 

 มีการจัดสรรงบประมาณเข้าระบบ FCS เป็นระยะสําหรับทุกพื้นท่ีพักพิงฯ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามี เงินทุน

ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  ซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญในการควบคุมให้เงินทุนท่ีไหลเวียนในระบบไม่

เกินงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมัติ  
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4.1 FCS VENDOR SET UP • ระบบสําหรบัร้านค้าในโครงการบตัรอาหาร 

  

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. TBC and the FCS Work ing Group (with endorsement f rom the Camp Commit tee) 

support  the establishment of FCS vendor shops in camps, based on fixed vendor 

selection criteria. Refer to TBC Standard Vendors Guidelines. 

2. Vendors agree to operate under the rules and regulations set by TBC and the FCS 

Working Group and in compliance with donor expectations. 

3. At the outset,  TBC provides a smartphone device, finger-print  reader and a Bluetooth 

printer to each vendor so that they can process cardholder (beneficiary) transactions. 

 
1. ทีบีซี และ FCS Working Group (ซึ่งคณะกรรมการพื้นท่ีพักพิงฯ รับรอง) สนับสนุนให้ จัดตั ้ง

ร้านค้าในระบบบัตรอาหารในพื้นท่ีพักพิงฯ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกร้านค้า TBC Standard 

Vendors  Guidelines. 

2. ร้านค้ายอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีกําหนดโดย ทีบีซี และ FCS Working Group  และ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้บริจาค 

3. เมื่อเริ่มต้นโครงการ  ทีบีซี เป็นผู้จัดหาสมาร์ทโฟน เครื่องอ่านลายนิ้วมือ และเครื่องพิมพ์ผ่าน 

บลูทูธให้แต่ละร้านค้า เพื่อใช้ทํารายการขายอาหารให้ผู้ถือบัตรอาหาร 

 

 

4.2 FCS BUDGET ALLOCATION • การจดัสรรงบประมาณให้โครงการบตัรอาหาร 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Before the New Year,  FC calculates the annual fund required for all camps based on 

the latest Monthly Populat ion Report  (MPR) available after the Annual Populat ion 

Verification. FCs email the total to the TPD to review.  

2. TPD verifies sums based on the annual FCS approved budget.  

3. TPD then creates the fund allocation request in the FCS and emails  a final approval 

request to ED.  

4. ED reviews the request and logs into the FCS to make the approval. 

5. FC allocates a monthly budget into the FCS for each camp based on the updated 

Ration Distribution Register. 

6. FC creates a monthly fund request in the FCS and emails the budget projection amount 

needed for the following month’s top-up to the TPD for approval.  

7. TPD reviews and logs into the FCS to make approval. 

FC 

 

 

TPD 

TPD 

 

ED 

FC 

 

FC 

 

TPD 

1. ก่อนปีใหม่ FC จะคํานวณจํานวนเงินท่ีต้องใช้ทั ้งปีสําหรับทุกพื้นท่ีพักพิงฯ  โดยคํานวณจา ก

รายงานจํานวนประชากรประจําเดือน (MPR) ท่ีได้จากการตรวจสอบจํานวนประชากรประจําปี 

(APV) FC จะส่งยอดงบประมาณให้ TPD ทางอีเมลเ์พื่อตรวจสอบ 

2. TPD พิสูจน์ยืนยันจํานวนเงินเทียบกับงบประมาณประจําปีสําหรับ FCS ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 

3. จากนัน้ TPD จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณในระบบ FCS และส่งคําขออนุมัติให้ ED ทางอีเมล ์

 

4. ED ตรวจสอบคําขอ และล็อกอินเข้าในระบบ FCS เพื่ออนุมัติ 

5. FC จัดสรรงบประมาณประจําเดือนให้ FCS สาํหรับแตล่ะพืน้ท่ีพักพิงฯ  โดยพิจารณาจากทะเบียน

การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีปรับปรุงแล้ว 

6. FC จัดทําคําของบประมาณประจําเดือนในระบบ FCS และส่งอีเมล์แจ้งจํานวนงบประมาณท่ีคาด

ประมาณไว้ว่าต้องใช้สําหรับเติมเงินในเดือนต่อไปให้ TPD อนุมัติ 

7. TPD ตรวจสอบ และล็อกอินเข้าระบบ FCS เพื่ออนุมัติ 
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4.3 FCS TOP-UP SYSTEM • ระบบเติมเงินในบตัรอาหาร 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. FDO updates the population and food assistance allocations in the FCS in line with the 

monthly Ration Distribution Register.  

2. FDO creates a top-up request in the system and emails FC to review. 

3. FC logs in to approve the top-up request based on the monthly budget approvals made 

by the TPD.  

4. FC tops up beneficiary food cards on the Red Rose System to enable the purchase of 

food items at vendor shops up to the value available on the card (balance value plus 

the new month’s top-up amount).  

5. Any balance on a household’s food card is carried over to the subsequent month, with 

no expiry date, as long as the same service provider is in operation. 

FDO 

 

FDO 

FC 

 

FC 

1. FDO เป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลประชากร  และการจัดสรรความช่วยเหลือด้านอาหารในระบบ FCS  

ตามทะเบียนการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคประจําเดือน (RDR) 

2. FDO เข้าระบบเพื่อจัดทําคําขอเติมเงินให้บัตรอาหาร และส่งให้ FC เพื่อตรวจสอบ 

3. FC ล็อกอินเข้าระบบเพื่ออนุมัติคําขอเติมเงิน ตามงบประมาณประจําเดือนท่ี TPD ได้อนุมัติไว้

ก่อนหน้านี้ 

4. FC เติมเงินในบัตรอาหารในระบบ Red Rose System เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถซื้ออาหารจาก

ร้านค้าได้ตามวงเงินท่ีมีอยู่ในบัตร (ยอดคงเหลือยกมารวมกับเงินท่ีเติมให้ในเดือนใหม่) 

5. เงินคงเหลือในบัตรอาหารของแต่ละครัวเรือนนี้สามารถยกยอดคงเหลือมาใช้ในเดือนถัดไปได้ 

โดยไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดท่ีผู้ให้บริการยังปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

4.4 FCS PURCHASING SYSTEM • ระบบจดัซ้ือในโครงการบตัรอาหาร 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. For each purchase transaction, the card holder comes to the vendor shop to select food 

items of his/her choosing and presents the card to the vendor.  

2. The vendor uses the smartphone device to read and process the transaction as authorised 

by the card holder’s fingerprint (or PIN in exceptional cases) and prints two receipts (one for 

the card holder and one for the vendor). The card holder then takes the purchased items away.  

3. At the end of each day, the vendors print out the Day Summary Report from their devices. 

Once a week, each vendor prepares an invoice and attaches this to the matching Day 

Summary Reports. 

4. TBC FOO regularly  synchronises data f rom vendor devices to TBC devices and, where 

Card holder 

 

Vendor 

 

 

Vendor 

 

 

FOO 

1. ในการซื้อขายแต่ละครัง้ ผู้ถือบัตรต้องนําบัตรอาหารมาท่ีร้านค้า เพื่อเลือกรายการอาหารตาม

ความต้องการ และย่ืนบัตรอาหารให้ผู้ขาย 

2. ผู้ขายจะใช้สมาร์ทโฟนอ่านบัตร และทํารายการซื้อขาย โดยตรวจสอบจากลายนิ้วมือของผูถ้ือบัตร 

(หรือ PIN ในบางกรณีท่ียกเว้น) และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 2 ใบ (ใบหนึ่งให้ผู้ถือบัตร อีกใบหนึ่ง

ให้ผู้ขายเก็บไว้เป็นหลักฐาน) จากนัน้ ผู้ถือบัตรจึงนําอาหารท่ีซื้อกลับไปได้ 

3. เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน ร้านค้าต้องพิมพ์ Day Summary Report  จากสมาร์ทโฟนของตนเก็บไ ว้ 

ร้านค้าแต่ละร้านต้องทําใบแจ้งหนี้สัปดาห์ละหนึ่งครัง้ และแนบติดกับ Day Summary Reports 

ของสัปดาห์นัน้ๆ 

4. FOO ของทีบีซีจะปรับข้อมูลในอุปกรณ์ของสํานักงานให้ตรงกับข้อมูลในอุปกรณ์ของร้านค้าอย่าง
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Wi-Fi is available, uploads to the cloud system.  

5. FOO collects the invoice from each vendor and checks to ensure the invoice figures 

match the Day Summary Reports.  

6. FDO carries the collected documents back to the respective TBC field office, logs in to the 

FCS application and completes the reconciliation by verifying the Day Summary Reports 

with the transactions in the cloud system.  

 

 

 

FOO 

 

FDO 

สมํ่าเสมอ และไปยังพื้นท่ีมีสัญญาณไวไฟ เพื่ออัพโหลดรายการข้ึนระบบคลาวด์  

5. FOO รวบรวมใบแจ้งหนี้จากแต่ละร้านค้า และตรวจสอบจํานวนในใบแจ้งหนี้ ว่าตรงกับใน 

Day Summary Report  

6. FDO นาํเอกสารท่ีรวบรวมได้กลับมายังสาํนักงานภาคสนามนั้นๆ ล็อกอินเข้าระบบ FCS 

เพื่อพิสูจนย์อด ด้วยการพิสูจน์ยืนยันว่า Day Summary Report  นั ้นตรงกับรายการซื้อขา ยท่ี

บันทึกในระบบคลาวด์   

 

4.5 FCS VENDOR PAYMENTS • การจ่ายเงินให้ร้านค้าในโครงการบัตรอาหาร  

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. After reconciliations have been completed in FO, Fld Adm is responsible for : 

a. creating a payment request summary in the FCS  

b. printing a Purchase Summary Report from the system  

c. attaching the Purchase Summary Report to the invoice with supporting documents 

d. passing the collated documents to Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) 

2. Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) logs in to the FCS application, verifies the documents within  

the system and, if the payment amounts match those in the system and invoice(s), prints 

two copies of the receipts from the system and signs the receipt for the Payment Request.  

3. Once complete, Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) is responsible for:  

a. setting the payment for all vendors in each camp 

b. preparing a summary to submit to FC (FO) or SFM (HO) 

c. preparing an email of the payment summary list 

d. obtaining approval from the appropriate authoriser 

4. FC (FO) or SFM (HO) log in to approve completed t ransactions which are ready for 

payment in the FCS. At this step, the amount to approve is  determined by the top-up 

figure (similar to approving POs for payments).  

Fld Adm 

 

 

 

 

Fin Ofr/Fld Adm 

 

 

Fin Ofr/Fld Adm 

 

 

 

 

FC/SFM 

 

 

1. หลังพิสูจน์ยอดว่าข้อมูลตรงกันในสํานักงานภาคสนามแล้ว Fld Adm มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. จัดทํารายงานสรุปคําขอจ่ายเงินในระบบ FCS 

ข. พิมพ์รายงาน Purchase Summary จากในระบบ 

ค. แนบรายงาน Purchase Summary ติดกับใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบ 

ง. ส่งเอกสารท่ีรวบรวมไว้ทัง้หมดให้ Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) 

2. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) ล็อกอินเข้าระบบ FCS  ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในระบบ 

และถา้จํานวนเงินท่ีจ่ายตรงกับจํานวนในระบบ และใบแจ้งหนี้ ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากในระบบ 

2 ใบ และลงนามในใบเสร็จ 

3. เมื่อทํารายการทุกร้านค้าเสร็จ Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ทําการจ่ายเงินให้ร้านค้าทุกรายในพื้นท่ีพักพิงฯ แต่ละแห่ง 

ข. จัดทํารายงานสรุปเพื่อย่ืนต่อ FC (FO) หรือ SFM (HO) 

ค. ทําอีเมล์ส่งรายการสรุปการจ่ายเงิน 

ง. ขออนุมัติการจ่ายเงินจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 

4. FC (FO) หรือ SFM (HO) ล็อกอินเข้าระบบเพื่ออนุมัติรายการทั้งหมดท่ีพร้อมจะจ่ายเงินแล้ว

ในระบบ FCS  ในขัน้ตอนนี้ จํานวนเงินท่ีอนุมัติจะไม่เกินจํานวนเงินท่ีเติมในบัตร (คล้า ยกับ

การอนุมัติจ่ายเงินตาม PO) 
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5. Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) releases the actual payment to the FCS vendors following 

Procedure 7.1 (HO) and 7.3 (FO). 

Note : FCS vendors generally do not have legal documents that can be accepted by Thai financial 

institutions, so they are unable to open their own bank accounts. Therefore, they must seek a 

trusted third party (Thai national) to use their bank account and convey the payment for them. 

Alternatively, vendors can use the wholesaler accounts.  

6. After the payment has been made, Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) passes on two copies of 

the receipts and bank advice and notifies the FOO of the payment.  

7. FOO takes the receipts to vendors to sign acknowledgement of the payment and returns 

one copy to Fin Ofr (HO) or Fld Adm (FO) to file with other payment documents.  

8. Fin Ofr (HO) and Fld Adm (FO) enter the payment entry into QB Pay Bills option in 

accordance with Procedure 7.1.3 (HO) or 7.3.3 (FO).  

 

Fin Ofr/Fld Adm 

 

 

 

 

 

Fin Ofr/Fld Adm 

 

FOO 

 

Fin Ofr/Fld Adm 

 

 

5. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) จะจ่ายเงินจริงให้ร้านค้าตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 (HO) และ 

ข้อ 7.3 สําหรับสํานักงานภาคสนาม   

หมายเหตุ : เน่ืองจากผู้ขายไม่มีเอกสารรับรองสถานภาพทางกฎหมาย ซ่ึงสถาบันการเงินของประเทศไทย

ยอมรับ จึงไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารของตนเองได้ ดังนัน้ จึงต้องอาศัยบัญชีธนาคารของบุคคลท่ีสาม  

(สัญชาติไทย) ท่ีเขาไว้ใจ เพื่อรับเงินแทน อีกทางเลือกหน่ึงคือให้ผู้ขายใช้บัญชีของผู้ค้าส่งในการส่งผ่าน

เงินมาให้ 

6. หลังจากจ่ายเงินแล้ว Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) ส่งใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ พร้อมหลักฐาน

การโอนเงินให้เจ้าหน้าท่ี FOO เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน 

7. เจ้าหน้าท่ี FOO นําใบเสร็จรับเงินสองฉบับไปให้ร้านค้าลงนามรับเงิน และคืนสําเนาหนึ่งฉบับให้ 

Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) เพื่อเก็บเข้าแฟ้มพร้อมกับเอกสารการจ่ายเงินอื่นๆ 

8. Fin Ofr (HO) และ Fld Adm (FO) บันทึกรายการในระบบ QB ตามวิธีปฏิบัตงิาน ข้อ 7.1.3 (HO) 

หรือข้อ 7.3.3 (FO) 
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5 PROCUREMENT • การจดัซื้อ ISSUE: JULY16 

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. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมให้การจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคทัง้หมด มีเอกสารรับรอ ง  

ให้มีการอนุมัติ  การรับสินค้า การลงบนัทึก และการรายงานผลอย่างถูกตอ้ง และให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 

PRINCIPLES : a. Expenditure is in accordance with approved budgets. 

b. The methods, procedures and approval authorities of the TBC Procurement 

Manual are followed. 

c. Segregation of duties is  applied between those ordering, those receiving, those 

recording and those making payment for purchase transactions. 

d. All purchases are properly authorised and supplied against official Purchase Orders. 

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 is signed by both drivers 

and approved representatives of those receiving supplies. 

 

 หลักการ :  

ก. ให้รายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณได◌้รับการอนุมัติ 

ข. ให้วิธีการ ขัน้ตอน และการอนุมัติ เป็นไปตามคู่มือวิธีการจัดซื้อของ ทีบีซี 

ค. ให้แบ่งหน้าท่ีระหว่างผู้สัง่ซื้อสินค้า ผู้รับสินค้า ผู้ลงบันทึก และผู้จ่ายเงินสําหรับสินค้าท่ีจัดซื้อ 

ง. ให้การจัดซื้อทัง้หมดได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง และจัดส่งตรงตามใบสัง่ซื้อ 

จ. สิ่งของท่ีจัดส่งต้องมีคุณภาพ ครบตามปริมาณ และวันส่งมอบตามกําหนด  และได้รับการชดเชยหากมี 

ความคลาดเคลื่อน 

ฉ. การส่งมอบสินค้ามีเอกสารครบถ้วน และในการรับสินค้า ให้ทัง้คนขับรถ และตัวแทนท่ีได้รับการอนุมัติ  

เป็นผู้ลงนามตรวจรับสินค้า 

5.1 THRESHOLDS AND METHODS • ขอบเขตและวิธีการ   

  

5.1.1 TENDERING • การจัดซ้ือ 

Whenever possible, camp supplies and other purchases of over THB 600,000 should be covered by 

Contracts which are 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 SCS Spl for call off against Contract 

 
การจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีพักพิงฯ หรือสินค้าอื่นๆ ท่ีมีมูลค่าเกิน 600,000 บาท ต้องมี

สัญญาซื้อขายท่ีทํากับผู้ชนะการประมูล ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของสํานักงานกรุงเทพฯ เป็นผู้ดําเนินการเปิดประมูล 

 หลักปฏิบัติ : 

• จัดให้มีการประกาศเปิดประมูลในเว็บไซด์ ของ ทีบีซี 

• ย่ืนซองประมูลปิดผนึก 

• มีการตรวจสอบคุณภาพ 

• ประเมินความสามารถในการจัดหาของผู้ขาย 

• มีมตขิองคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ รวมทัง้คําช้ีแจงเหตุผล 

• สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องลงนามโดยผู้อํานวยการใหญ่ (หรือ FD ถ้าผู้อํานวยการใหญ่ไม่อยู่) 

• Field Coordinators หรือ SCS Spl เป็นผู้ลงนามในใบสัง่ซื้อท่ีเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายข้างต้น  
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5.1.2 COMPETITIVE PURCHASE • การจัดซ้ือที่ต้องมีการแข่งขัน 

Competit ive purchases are used in except ional circumstances where fully  open tendering for 

contracts or purchases of over THB 600,000 is  not feas ible. 

 Requirements : 

• minimum 3 supplier written quotes (sealed bids if it is a 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 Coordinators or SCS Spl  

 
ในกรณีท่ีวิธีการจัดซื้อแบบเปิดประมูล หรือ การจัดซื้อท่ีมีมูลค่าเกิน 600,000 บาท ไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ 

ให้อนุโลมใช้วิธีจัดซื้อแบบแข่งขัน 

 หลักปฏิบัติ : 

• ต้องมีใบเสนอราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย (ย่ืนซองปิดผนึกถ้าผู้บริจาคเงินมีระเบียบเช่นนัน้) 

• ประเมินความสามารถจัดหาของผู้ขาย (เช่น เย่ียมโรงงาน หรือใช้ข้อมูลเดิม) 

• มีการตรวจสอบคุณภาพ 

• มีมติของคณะกรรมการจัดซื้อ 

• สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือใบขออนุมัติจัดซื้อ ต้องลงนามโดยผู้อํานวยการใหญ่ 

• Field Coordinators หรือ SCS Spl เป็นผู้ลงนามในใบสัง่ซื้อ 
 

5.1.3 DIRECT PURCHASE • การจัดซ้ือตรง 

Purchase value THB 60,000 to 600,000  

 Requirements : 

• minimum 3 bids (may be a summary of verbal quotes or catalogue comparisons) 

• Purchase Request signed by Management 

• Purchase Order signed by FC or SCS Spl 

Purchase value under THB 60,000  

 There are no formal requirements for direct purchases under THB 60,000. Sound purchasing 

practices should be followed 

 

 
ในกรณีที่การจัดซ้ือมีมูลค่าตัง้แต่ 60,000 บาท ถึง 600,000 บาท 

 หลักปฏิบัติ : 

• มีใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย (อนุโลมให้ใช้ใบสรุปท่ีจดบันทึกราคาหรือใบเสนอราคาเปรียบเทียบ) 

• ผู้บริหารเป็นผู้ลงนามในใบขออนุมัติจัดซื้อ 

• ให้ FC หรือ SCS Spl ลงนามในใบสัง่ซื้อ 

การจัดซ้ือที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 60,000 บาท 

 ไม่มีหลักปฏิบัติอย่างเป็นทางการสําหรับการจัดซื้อตรงท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่า 60,000 บาท แต่ให้ป ฏิบัติตาม

หลักการจัดซื้อท่ีถูกต้องเหมาะสมทัว่ไป 

  

5.1.4 SINGLE QUOTE • การจัดซ้ือโดยมีการเสนอราคารายเดียว 

 Purchases based on a single quote may only be made on an exceptional basis in instances 

such as : 

• the need to respond urgently to a primary emergency situation 

• unusual logistical requirements for delivery to a remote location 

• no bids received in response to a TBC tender 

• the purchase item is 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. 

 

 
 อนุโลมให้ใช้วิธีจัดซื้อโดยมีการเสนอราคาเพียงรายเดียวเพียงบางกรณีเท่านัน้ เช่น 

• มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

• การจัดซื้อท่ีมีการจัดส่งพิเศษในพื้นท่ีห่างไกล 

• ไม่มีผู้ย่ืนประมูลหรือประกวดราคาตามหลักเกณฑ์การประมลูของทีบีซี 

• สินค้าท่ีจัดซื้อยังอยู่ในขัน้พัฒนาการผลิต 

 ในกรณีเช่นนี้ ใบขออนุมัติจัดซื้อต้องระบุเหตุผลของการเสนอราคารายเดียว  และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี

อํานาจอนุมัติตามมูลค่าการจัดซื้อท่ีระบุข้างต้น 
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5.2 CAMP SUPPLIES ORDERED FROM FIELD OFFICE • การจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคสาํหรบัพ้ืนทีพั่กพิงฯ โดยสํานักงานภาคสนาม ISSUE: JAN 20 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Contract or Purchase Request is  approved. Purchase Requests can be made 

using a standard form or by sending an email containing the same information 

with approval granted by email reply.  

2. Fld Adm (FO) prepares the Purchase Order (PO) to suppliers to call off regular  

supplies and annual supplies against the 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 and prints 

the Purchase Order. See QB User Manual. 

3. FC verifies and approves the PO. 

4. Fld Adm sends or faxes the POs to the supplier and files a copy of the PO to a  

temporary file. 

5. Fld Adm obtains a Thai Authority approval for delivery. 

6. SCS Spl advises inspection companies of impending deliveries.  

7. FOO notifies Camp officials of the expected deliveries. 

8. Goods are delivered to camp go-down. 

9. Godown Manager signs a Triplicate Delivery Receipt in accordance with 

Programme Guidelines : 

 Yellow copy is retained in the Godown 

 Pink copy is retained for TBC staff (Supply Officer) 

 White and Blue copies are taken back by the driver to the supplier 

 White copy is sent by the supplier to FO 

10. On completion of deliveries for the PO, Fld Adm prepares the Reconciliation of 

Delivery Receipts and posts Item Receipt to QB (dated the day of receipt of the  

last Delivery Receipt received) 

11. The supplier invoices FO and Fld Adm faxes a copy to HO.  

12. Once it is confirmed that any discrepancies have been made up, FC approves the  

Delivery Summary. 

 

Procedure 1.3 

 

 

Fld Adm 

 

 

 

 

FC 

Fld Adm 

 

Fld Adm 

SCS Spl 

FOO 

 

Godown Mgr 

 

 

 

 

 

Fld Adm 

 

 

Fld Adm 

FC 

 

 

1. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ใบขออนุมัติจัดซื้อ ต้องได้รับการอนุมัติ และสามารถขออนมุัติจัดซื้อ

โดยกรอกฟอร์มมาตรฐาน หรือจะขออนุมัติทางอีเมล์ก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลประกอบท่ีครบถ้วน

ตามฟอร์มมาตรฐาน ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จดหมายฉบับท่ีตอบกลับเป็นหลักฐาน  

2. Fld Adm (FO) จัดทําใบสัง่ซื้อ (PO) ส่งให้ผู้ขายตามสัญญาจ้ดซื้อ ให้จัดส่งสินค้าท่ีส่งตามปกติ

และเป็นประจําทุกปี ตามสัญญาซื้อขายท่ีได้ประมูล หรือตามใบขออนุมตัิจัดซื้อ (โดยคํานวณ

จากจํานวนประชากรในพื้นท่ีพักพิงฯ และอัตราการแจกจ่ายต่อคนท่ีตกลงไว้ และความต้องการ

พิเศษ) โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบ QB แยกรายการ และศูนย์ต้นทุน หลังจากนัน้พิมพ์ใบสัง่ซื้อ 

ดูคู่มือ QB 

3. FC ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติ PO 

4. Fld Adm ส่ง หรือ แฟกซ์ PO ให้ผู้ขาย  และเก็บสําเนาใบ PO เข้าแฟ้มชัว่คราว 

 

5. Fld Adm ดําเนินเรื่องขอหนังสืออนุญาตจากทางการไทยเพื่อจัดส่งสินค้าเข้าพื้นท่ีพักพิงฯ 

6. SCS Spl แจ้งตารางการจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 

7. FOO แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีพื้นท่ีพักพิงฯ ทราบว่าสินค้าจะส่งไปถึงวันใด 

8. สินค้าจัดส่งถึงโกดังในพื้นท่ีพักพิงฯ 

9. ผู้จัดการโกดังเซ็นใบรับของ (Delivery Receipt) ท่ีมีสําเนาสามชุด ตามคู่มือปฏิบัติงาน

โครงการ 

 สําเนาสีเหลืองเก็บไว้ท่ีโกดัง 

 สําเนาสีชมพูเก็บไว้ให้เจ้าหน้าท่ีทีบีซี (เจ้าหน้าท่ีซัพพลาย) 

 ต้นฉบับสีขาว และสําเนาสีฟ้า ให้คนขับรถนํากลับไปให้ผู้ขายสินค้า 

 ต้นฉบับสีขาวให้ผู้ขายสินค้าส่งให้ FO 

10. เมื่อจัดส่งสินค้าตามใบสัง่ซื้อแล้ว Fld Adm จัดทํา Reconciliation of Delivery Receipts และ

ลงบันทึก Item Receipt ในระบบ QB (โดยให้ลงวันท่ีตามวันท่ีระบุในใบส่งของใบสุดท้าย) 

 

11. ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ให้ FO และ Fld Adm ส่งสําเนาให้ HO ทางโทรสาร 

12. FC อนุมัติใบสรุปการรับของเมื่อได้รับคํายืนยันว่าผู้ขายได้ชดเชยจํานวนสินค้าท่ีส่งขาดไปแล้ว 
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13. Fld Adm prepares a printout of Item Receipts and attaches the PO and receipt 

documentation for FC to approve the payment to the supplier.  A payment 

approval may consist of more than one PO. 

14. FC sends a Payment Approval email to BKK Finance for completion, attaching the  

list of Item Receipts approved for payment. 

15. After FC confirms the payment approval to HO, Fld Adm sends all the original  

documents to Acc Ofr. 

16. Acc Ofr (HO) processes the payment in accordance with Procedure 7.1. 

17. Any donor allocation is made within the accounting software by Finance Staff. 

Fld Adm/FC 

 

 

FC 

 

Fld Adm 

 

Acc Ofr 

SFM/Acc Ofr/Fin Ofr/ 

Fld Admin/ Adm Mgr 

13. Fld Adm พิมพ์ใบรับสินค้าแล้วแนบกับ PO และเอกสารการรับสินค้า เพื่อให้ FC อนุมัติการ

จ่ายเงินให้ผู้ขาย โดยสามารถอนุมัติ PO หลายใบในคราวเดียวกันได้ 

 

14. FC ส่งอีเมล์ ยืนยันการอนุมัติจ่ายเงินให้ฝ่ายการเงินท่ีกรุงเทพฯ โดยแนบรายการสินค้าท่ีได้รับ

อนุมัติให้จ่ายเงินได้ 

15. หลังจาก FC ยืนยันกับ HO ว่าอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว Fld Adm จึงส่งเอกสารต้นฉบับทัง้หมด

ให้ Acc Ofr 

16. Acc Ofr (HO) ดําเนินการจ่ายเงิน ตามวิธีปฏิบัตงิาน ข้อ 7.1  

17. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินจะเป็นผู้จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาคเงินในระบบบัญชี 

 
 

5.3 OTHER SUPPLIES ORDERED FROM FIELD OFFICE • การจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยสํานักงานภาคสนาม ISSUE: JUL 16 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Purchase Request (PR) approved. The PR can be made using a standard form or  

by sending an email containing the same information with approval granted by an 

email reply.  

2. Field Coordinators are delegated annual budget limits to approve certain categories 

of expenses. 

3. Fld Adm prepares the Purchase Order (PO) in the FO to call off supplies against 

the approved PR by entering data to QB analysed by item and cost centre and  

prints the PO. See QB User Manual.  

4. FC verifies and signs the PO. 

5. Fld Adm sends/faxes the PO to the supplier and files a copy in a temporary file.  

6. Supplies are delivered to the beneficiary. Delivery Receipt is signed and returned  

to FO by the supplier. 

7. Fld Adm enters the Item Receipt to QB (dated the day the Delivery Receipt is  

received from the supplier). 

8. The supplier invoices the FO and Fld Adm faxes a copy to HO. 

 

Proc. 1.3 

 

 

Proc 1.3 

 

Fld Adm 

 

 

FC 

Fld Adm 

 

 

Fld Adm 

 

Fld Adm 

 

1. อนุมัติใบขออนุมัติจัดซื้อ (PR) ซึ่งอาจใช้ฟอร์มมาตรฐาน หรือโดยส่งอเีมล์ พร้อมเสนอข้อมูล

ครบถ้วนตามฟอร์มมาตรฐาน และการอนุมัติทําได้ด้วยการตอบทางอีเมล์  

 

2. Field Coordinators จะได้รับมอบอํานาจให้อนุมัติงบประมาณในระดับหนึ่งในแต่ละปี สําหรับ

ค่าใช้จ่ายบางประเภท 

3. Fld Adm จัดทําใบสัง่ซื้อ (PO) ในสํานกังานภาคสนาม ให้จัดส่งสินค้าตามใบขออนุมัติจัดซื้อท่ี

ได้รับการอนุมัตแิล้ว โดยกรอกข้อมูลในระบบ QB โดยแยกรายการ และศูนย์ต้นทุน หลังจากนัน้

จึงพิมพ์ใบสัง่ซื้อ ดูคู่มือ QB  

4. FC ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามใน PO 

5. Fld Adm ส่งใบสัง่ซื้อให้ผู้ขายสินค้า หรือส่งให้ทางโทรสาร และเก็บสําเนาเข้าแฟ้มชัว่คราว 

6. ผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผู้หนีภัย ผู้ขายสินค้าส่งใบรับของท่ีเซ็นรับของแล้วคืนให้ FO 

 

7. Fld Adm บันทึกรายการสินค้าท่ีได้รับในระบบ QB  (ลงวันท่ีท่ีได้รับใบรับของจากผู้ขาย) 

 

8. ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ให้ FO และ Fld Adm ส่งสําเนาทางโทรสารให้สํานักงานใหญ่ 
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9. Fld Adm prepares a printout of Item Receipts, attaching the POs and receipt 

documentation for FC to approve supplier payments. A payment approval may 

consist of more than one PO. 

10. FC sends the Payment Approval email to BKK Finance, attaching the list of Item 

Receipts approved for payment. 

11. After FC confirms the payment approval to HO, Fld Adm sends all the original  

documents to Acc Ofr. 

12. Acc Ofr (HO) processes the payment in accordance with Procedure 7.1. 

 
 

 

 

 

FC 

 

Fld Adm 

 

Acc Ofr 

9. Fld Adm พิมพ ์Item Receipts แล้วแนบกับ PO และเอกสารการรับสินค้า เพื่อให้ FC อนุมัติ

การจ่ายเงินให้ผู้ขาย โดยสามารถอนุมัติ PO หลายใบในคราวเดียวกันได้ 

 

10. FC ส่งอีเมล์อนุมัติการจ่ายเงินให้ฝ่ายการเงินท่ีกรุงเทพฯ โดยแนบรายการสินค้าท่ีได้รับ  

ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินแล้ว 

11. หลังจาก FC ยืนยันกับ HO เรื่องการอนุมัติจ่ายเงิน Fld Adm จึงส่งเอกสารต้นฉบับทัง้หมดให้ 

Acc Ofr 

12.   Acc Ofr (HO) ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

5.4 SUPPLIES ORDERED FROM BANGKOK OFFICE AND DELIVERED BY SUPPLIER • การจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค โดยสํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ และจดัส่งโดยผู้ขาย ISSUE: JAN 20 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Contract or Purchase Request is approved. 

2. Log Ofr (HO) prepares the Purchase Order (PO) to suppliers to call off  regular  

supplies and annual supplies against a 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 and prints the Purchase  

Order. See QB User Manual 

3. If the PO contains standard payment terms, Log Ofr verifies and signs the PO.  

4. If the PO contains non-standard payment terms (e.g. requiring a deposit payment) 

SCS Spl approves the PO. 

5. Log Ofr sends/faxes the PO to the supplier and files a copy in a temporary file. 

6. Log Ofr notifies Field Offices of impending deliveries. 

7. Fld Adm obtains Thai Authority approval for delivery. 

8. SCS Spl advises Inspection companies of impending deliveries.  

9. Fld Adm notifies Camp officials of the expected deliveries. 

10. Goods delivered to either Camp or Field Office or local godown. 

11. For goods delivered to camp go-down, the Godown Manager signs triplicate  

Delivery Receipt (DR) in accordance with Programme Guidelines.  

 

Procedure 1.3 

Log Ofr 

 

 

 

 

Log Ofr 

SCS Spl 

 

Log Ofr 

Log Ofr 

Fld Adm 

SCS Spl 

Fld Adm 

 

Godown Mgr 

 

 

1. อนุมัติสัญญาซื้อขาย หรือใบขออนุมัติจัดซื้อ 

2. Log Ofr (HO) จัดทําใบสัง่ซื้อ (PO) ส่งให้แก่ผู้ขาย ให้จัดส่งสินค้าตามปกติและเป็นประจําทุกปี

ตามสัญญาซื้อขายท่ีได้ประมูล หรือตามใบขออนุมัติจัดซื้อ (โดยคํานวณจากจํานวนประชากร

ในพื้นท่ีพักพิงฯ และอัตราการแจกจ่ายต่อคนท่ีตกลงไว้ และความต้องการพิเศษ) โดยกรอก

ข้อมูลเข้าระบบ QB โดยแยกรายการ และศูนย์ต้นทุน จากนัน้พิมพ์ใบสัง่ซื้อ ดูคู่มือ QB 

3. ถ้าใบสัง่ซื้อมีเง่ือนไขการชําระเงินแบบมาตรฐานอยู่แล้ว ให้ Log Ofr ตรวจสอบความถูกต้อง

และลงนามในใบสัง่ซื้อ 

4. ถ้าใบสัง่ซื้อมีการตกลงเง่ือนใขการชําระเงินอื่นๆ (เช่น ต้องจ่ายเงินมัดจํา) SCS Spl ต้อง

อนุมัติ PO นั ้น 

5. Log Ofr ส่ง หรือแฟกซ์ ใบสัง่ซื้อให้ผู้ขาย และเก็บสาํเนาเข้าแฟ้มชัว่คราว 

6. Log Ofr แจ้งให้สํานักงานภาคสนามทราบตารางการส่งของ 

7. Fld Adm ขอหนังสืออนุญาตจากทางการไทยเพื่อจัดส่งสินค้าท่ีจัดซื้อเข้าพื้นท่ีพักพิงฯ 

8. SCS Spl แจ้งตารางการจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 

9. Fld Adm แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีพื้นท่ีพักพิงฯ ทราบว่าสินค้าจะส่งไปถึงวันใด 

10. สินค้าส่งตรงไปท่ีพื้นท่ีพักพิงฯ หรือ สํานักงานภาคสนาม หรือโกดังในพื้นท่ี 

11. กรณีสินค้าท่ีจัดส่งไปยังโกดัง ให้ผู้จัดการโกดังเซ็นรับของในใบรับของ (DR) ซึ่งมีสําเนาสามชุด

ตามคู่มือปฏิบัติงานโครงการ 
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 Yellow copy is retained in the Godown 

 Pink copy is retained for TBC staff (Supply Officer) 

 White and Blue copies are taken back by the driver to the supplier 

 White copy is sent by the supplier to HO 

12. For goods delivered to FO, Fld Adm signs the DR and arranges onward delivery 

to Camp or other beneficiary. On receipt of the DR, Fld Adm enters the Item  

Receipt to QB. 

13. The supplier invoices HO. 

14. Once it is determined that all discrepancies have been made up, SCS Spl signifies 

payment approval on the supplier invoice and passes the invoice to BKK Finance. 

15. Acc Ofr (HO) processes the payment in accordance with Procedure 7.1. 

16. Donor allocation is made within the accounting software by Finance staff.  

 
 

 

 

 

 

Fld Adm 

 

 

 

SCS Spl 

 

Acc Ofr 

SFM,Acc Ofr,Fin 

Ofr,Fld Adm/Adm Mgr  

 สําเนาสีเหลือง เก็บไว้ท่ีโกดัง 

 สําเนาสีชมพู เก็บไว้ให้เจ้าหน้าท่ีทีบีซี (เจ้าหน้าท่ีซัพพลาย) 

 ต้นฉบับสีขาวและสําเนาสีฟ้า ให้คนขับรถนํากลับไปให้ผู้ขายสินค้า 

 ต้นฉบับสีขาว ให้ผู้ขายส่งคืนให้สํานักงานใหญ่ 

12. กรณีสินค้าท่ีส่งไปยังสํานักงานภาคสนาม ให้ Fld Adm เซ็นใบรับของ และจัดการส่งต่อไปยั ง

พื้นท่ีพักพิงฯ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ ต่อไป เมื่อได้รับใบรับของแล้ว Fld Adm จะบันทึกการ

รับของลงใน QB 

13. ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ให้สํานักงานใหญ่ 

14. เมื่อตรวจสอบแล้วว่าผู้ขายได้ชดเชยจํานวนสินค้าท่ีส่งขาดไปแล้ว ให้ SCS Spl อนุมัติการ

จ่ายเงินในใบแจ้งหนี้ แล้วส่งต่อให้ฝ่ายการเงินในกรุงเทพฯ 

15. Acc Ofr (HO) ดําเนินการจ่ายเงินให้ผู้ขายตามวิธีปฏิบัตงิาน ข้อ 7.1 

16. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินจะเป็นผู้จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาคในระบบบัญชี  

5.5 SUPPLIES ORDERED FROM BANGKOK OFFICE AND DELIVERED TO FIELD BY TBC-APPOINTED TRANSPORT COMPANY • การจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

โดยสํานักงานกรุงเทพฯ และจดัส่งโดยบริษัทขนส่ง 

ISSUE: JAN 20 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Contract or Purchase Request is approved. 

2. Log Ofr (HO) prepares the Purchase Order (PO) to suppliers to call off regular 

supplies and annual supplies against a 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 and prints the Purchase Order. See QB User Manual 

3. If the PO contains standard payment terms, Log Ofr verifies and signs the PO.  

4. If the PO contains non-standard payment terms, e.g. requiring a deposit payment, 

SCS Spl approves the PO. 

5. Log Ofr sends or faxes the PO to the supplier and files a copy of the PO to a 

temporary file. 

6. Log Ofr notifies Field Offices of impending deliveries. 

7. Fld Adm obtains Thai Authority approval for delivery. 

Procedure 1.3 

Log Ofr 

 

 

 

 

Log Ofr 

SCS Spl 

 

Log Ofr 

 

Log Ofr 

Fld Adm 

1. อนุมัติสัญญาซื้อขาย หรือใบขออนุมัติจัดซื้อ 

2. Log Ofr (HO) จัดทําใบสัง่ซื้อ (PO) ส่งให้ผู้ขาย ให้จัดส่งสินค้าท่ีส่งตามปกติ และเป็นประจําทุก

ปี ตามสัญญาซื้อขายตามท่ีได้ประมลู หรือใบขออนุมัติจัดซื้อ (โดยคํานวณจากจํานวนประชากร

ในพื้นท่ีพักพิงฯ และอัตราการแจกจ่ายต่อคนท่ีตกลงไว้ และความต้องการพิเศษ) โดยกรอก

ข้อมูลเข้าระบบ QB โดยแยกรายการและศูนย์ต้นทุน และในกรณีท่ีทราบผู้สนับสนุน ให้จัดสรร

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผู้บริจาคเงินในระบบบัญชี และพิมพ์ใบสัง่ซื้อ ดูคู่มือ QB 

3. ถ้าใบสัง่ซื้อ มีเง่ือนไขการชําระเงินแบบมาตรฐานอยู่แล้ว ให้ Log Ofr ตรวจสอบความถูกต้อง

และลงนามในใบสัง่ซื้อ 

4. ถ้าใบสัง่ซื้อมีการตกลงเง่ือนใขการชําระเงินอื่นๆ เช่น ต้องจ่ายเงินมัดจํา ให้ SCS Spl อนุมัติ 

ใบสัง่ซื้อนัน้ 

5. Log Ofr ส่ง หรือแฟกซ์ใบสัง่ซื้อให้ผู้ขาย และเก็บสาํเนาเข้าแฟ้มชัว่คราว 

6. Log Ofr แจ้งสํานักงานภาคสนามทราบตารางการส่งของ 

7. Fld Adm ขอหนังสืออนุญาตจากทางการไทยเพื่อจัดส่งสินค้าท่ีจัดซื้อเข้าพื้นท่ีพักพิงฯ 
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8. SCS Spl advises Inspection companies of impending deliveries. 

9. Fld Adm notifies Camp officials of the expected deliveries. 

10. Goods are delivered to HO or collected from the supplier by the nominated 

transport company. 

11. The transport  company signs the supplier despatch note which the supplier 

delivers to HO.  

12. Log Ofr enters Item Receipt to QB. 

13. The supplier invoices HO. 

14. Once satisfied with the quality  and quantity  of the goods received, SCS Spl 

approves the supplier invoice for payment. 

15. Acc Ofr (HO) processes the payment in accordance with Procedure 7.1. 

16. If a second company is required to complete the chain, the transport company 

delivers either directly to Camp or to FO where Fld Adm arranges for onward 

delivery to Camp or other beneficiary.  

17. For goods delivered to camp go-down, the Godown Manager signs triplicate 

Delivery Receipt in accordance with Programme Guidelines. 

 Yellow copy is retained in the Godown 

 Pink copy is retained for TBC staff (Supply Officer) 

 White and Blue copies are taken back by the driver to the supplier 

 White copy is sent by the supplier to HO 

18. For goods delivered to FO, Fld Adm signs the Delivery Receipt and arranges 

onward delivery to Camp or other beneficiary.  

19. The Transport Company invoices HO. 

20. Log Ofr collects Delivery Receipts from the supplier who gives to the SCS Spl 

to approve. 

21. The SCS Spl approves the payment of the invoice, which is  passed to BKK 

Finance for payment.  

22. Acc Ofr (HO) processes the payment in accordance with Procedure 7.1. 

23. Any donor allocation is made within the accounting software by Finance staff.   

 

SCS Spl 

Fld Adm 

 

 

 

 

Log Ofr 

 

SCS Spl 

 

Acc Ofr 

Fld Admin 

 

 

Godown Mgr 

 

 

 

 

 

Fld Adm 

 

 

Log Ofr 

 

SCS Spl 

 

Acc Ofr 

SFM/Acc Ofr/ 

Fin Ofr/Fld Adm/ 

Adm Mgr 

8. SCS Spl แจ้งตารางการจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไป 

9. Fld Adm แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีพื้นท่ีพักพิงฯ ทราบว่าสินค้าจะส่งไปถึงวันใด 

10. จัดส่งสินค้ามาท่ีสํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือ ให้บริษัทขนส่งไปรับจากผู้ขายโดยตรง 

 

11. บริษัทขนส่งเซ็นเอกสารรับของจากผู้ขาย ซึ่งผู้ขายจัดส่งมาให้สํานักงานใหญ่ 

 

12. Log Ofr บันทึกรายการในระบบ QB 

13. ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ให้สํานักงานใหญ่ 

14. เมื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้าท่ีได้รับว่าครบถ้วนแล้ว SCS Spl อนุมัติใบแจ้งหนี้

เพื่อดําเนินการจ่ายเงิน 

15. Acc Ofr (HO) ดําเนินการจ่ายเงินตามขัน้ตอนวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

16. ถ้าต้องใช้บริการของบริษัทท่ีสอง เพื่อจัดส่งสินค้าจนถึงพื้นท่ีพักพิงฯ ให้บริษัทขนส่งนัน้จัดส่ง

โดยตรงไปยังพื้นท่ีพักพิงฯ หรือส่งไปยังสํานักงานภาคสนาม จากนัน้ Fld Adm จะจัดการส่งต่อ

เข้าไปในพื้นท่ีพักพิงฯ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ  

17. สินค้าท่ีจัดส่งไปยังโกดัง ให้ผู้จัดการโกดังเซ็นใบรับของ ซึ่งมีสําเนาสามชุด ตามคู่มือปฏิบัติงาน

โครงการ 

 สําเนาสีเหลืองเก็บใว้ท่ีโกดัง 

 สําเนาสีชมพูเก็บไว้ให้เจ้าหน้าท่ีทีบีซี (เจ้าหน้าท่ีซัพพลาย) 

 ต้นฉบับสีขาว และสําเนาใบสีฟ้า ให้คนขับรถนํากลับไปให้ผู้ขาย 

 ต้นฉบับสีขาว ผู้ขายส่งคืนให้สํานักงานใหญ่ 

18.  กรณีท่ีส่งสินค้าไปยังสํานักงานภาคสนาม ให้ Fld Adm เซ็นใบรับของ และจัดการส่งสินค้าต่อไป

ยังพื้นท่ีพักพิงฯ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ  

19.  บริษัทขนส่งส่งใบแจ้งหนี้มาให้สํานักงานใหญ่ 

20.  Log Ofr รวมรวมใบรับของจากผู้ขาย ให้ SCS Spl อนุมัติการจ่ายเงิน 

   

21.  SCS Spl อนุมัติการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ และส่งให้ฝ◌่ายการเงินกรุงเทพฯ ดําเนินการ

จ่ายเงิน 

22.  Acc Ofr (HO) ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

23. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาคเงินในระบบบัญชี 
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5.6 OPERATING SUPPLIES (FOR BKK OFFICE OR FIELD OFFICE) • การจดัซ้ือของใช้ในสาํนักงาน (สําหรบัสํานกังานใหญ่และสํานักงานภาคสนาม) ISSUE: JAN 20 
 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Purchase Request is approved for purchases over THB 20,000. 

2. Log Ofr (HO) or Fld Adm (FO) prepares the Purchase Order (PO) by entering data 

to QB to analyse by item and cost centre and prints PO. See QB User Manual 

3. SCS Spl (HO) or FC (FO) verifies and signs the PO.  

4. Log Ofr (HO) or Fld Adm (FO) faxes or sends the PO to the supplier and files a 

copy in a temporary file. 

5. Goods are delivered. Log Ofr (HO) or Fld Adm (FO) enters Item Receipt to QB. 

6. Log Ofr (HO) or Fld Adm (FO) sends the supplier invoice to BKK Finance, with 

payment approval signed by the appropriate authority as per Procedure 1.3. 

7. Acc Ofr (HO) processes the payment in accordance with Procedure 7.1. 
 

Procedure 1.3 

Log Ofr/FldAdm 

 

SCS Spl/FC 

LogOfr/FldAdm 

 

LogOfr/FldAdm 

LogOfr/FldAdm 

 

Acc Ofr 

 

1. จัดทําใบขออนุมัติจัดซื้อ เพื่อขออนุมัติการจัดซื้อท่ีมีมูลค่าเกิน 20,000 บาท 

2. Log Ofr (HO) หรือ Fld Adm จัดทําใบสัง่ซื้อ โดยกรอกข้อมลูในระบบ QB แยกรายการ 

และศูนย์ต้นทุน แล้วพิมพ์ใบสัง่ซื้อ ดูคู่มือ QB 

3. SCS Spl (HO) หรือ FC (FO) ตรวจสอบ และลงนามในใบสัง่ซื้อ 

4. Log Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) จัดส่งหรือ แฟกซ์ใบสัง่ซื้อให้ผู้ขาย และเก็บสําเนาในแฟ้ม

ชัว่คราว 

5. จัดส่งสินค้า Log Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) บันทึกรับของลงใน QB 

6. Log Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) ส่งใบแจ้งหนี้ให้ฝ่ายการเงินในกรุงเทพฯ โดยให้ผู้มีอํานาจ

ลงนามอนุมัติการจ่ายเงิน ตามวิธีปฏิบัตงิาน ข้อ 1.3 

7. Acc Ofr (HO) ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัตงิาน ข้อ 7.1 

5.7 INSPECTION • การตรวจสอบ ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that supplies are adequately tested for quantity, (weight), 

specifications and quality. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจว่าสินค้าได้รับการตรวจสอบปริมาณ (นํ้าหนัก ) 

รายละเอียด และคุณภาพสินค้าอย่างเหมาะสม 

PRINCIPLES : a. Reliable, independent Inspection agencies are used. 

b. Defects found are corrected by the supplier where possible or other 

action is taken against the supplier as appropriate. 

 
หลักการ : 

ก. ใช้บริการของบริษัทตรวจสอบอิสระท่ีน่าเช่ือถือ 

ข. เม่ือพบข้อบกพร่องให้ผู้ขายจัดการแก้ไขใหถู้กต้อง  ถ้าทําได้ หรือดําเนินการลงโทษผู้ขายตามความเหมาะสม 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. TPD and SCS Spl decide the degree of third party inspection required for each supply. 

2. SCS Spl places Inspection Orders on Inspection Companies. 

3. SCS Spl or Log Ofr enters statistics from Inspection reports to Inspection 

Summary fi le (Excel),  alerting the relevant staff  to any problems discovered 

by Inspections with regard to the quality or quantity of supplies. 

4. SCS Spl/FD (HO) or FC/TPD (FO) asks the supplier to correct defects where 

possible. Consideration is also given to warning the supplier as to future conduct, 

negotiating penalties, withholding payments and terminating contracts. 

TPD and SCS Spl 

SCS Spl  

SCS Spl/Log Ofr 

 

 

SCS Spl/FC/ 

TPD/FD 

 

1. TPD และ SCS Spl ตัดสินใจว่าควรให้บุคคลภายนอกตรวจสอบเครือ่งอุปโภคแต่ละชนิดในระดับใด 

2. SCS Spl จัดทําใบสัง่ตรวจสอบ (Inspection Orders) ส่งให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพ 

3. SCS Spl หรือ Log Ofr บันทึกสถิติจากรายงานผลการตรวจสอบ ลงใน Inspection Summary 

File (Excel) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทราบปัญหาด้านคุณภาพหรือปริมาณของเครื่อง

อุปโภคบริโภค ท่ีพบจากการตรวจสอบ 

4. SCS Spl/FD (HO) หรือ FC/TPD (FO) ประสานงานให้ผู้ขายสินค้าแก้ไขข้อบกพร่องท่ีทําไ ด้  

รวมทัง้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ท่ีจะตักเตือนผู้ขายเก่ียวกับพฤติกรรมในอนาคต  เจรจาเรื่อง

โทษปรับ ยึดหน่วงการจ่ายเงิน และยกเลิกสัญญา 
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5. SCS Spl approves the payment of the Inspection Company invoices. 

6. Log Ofr copies Inspection invoices and certificates and distributes to : 

a. Finance: original invoice + original Inspection Order + copy of Certificate 

b. Procurement:  copy of invoice + copy of Inspect ion Order + original 

Cert if icate + Inspection records 

c. Suppliers: copy of Inspection Certificates 

d. Field Offices: copy of Inspection Certificates (and Inspection Records if  

necessary) related to their supplies 

7. Fin Ofr (HO) prepares the payment in accordance with Procedure 7.1. 

 

SCS Spl 

Log Ofr 

 

 

 

 

 

 

Fin Ofr 

5. SCS Spl อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทตรวจสอบ 

6. Log Ofr ทําสําเนาใบแจ้งหนี้ และหนังสือรับรองสําหรับการตรวจสอบ และแจกให้ : 

ก. ฝ่ายการเงิน : ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ + ต้นฉบับใบสัง่ตรวจสอบ + สําเนาหนังสือรับรอง 

ข. ฝ่ายจัดซื้อ : สําเนาใบแจ้งหนี้ + สําเนาใบสัง่ตรวจสอบ + ต้นฉบับหนังสือรับรอง + บันทึก

การตรวจสอบ 

ค. ผู้ขายสินค้า : สําเนาหนังสือรับรองการตรวจสอบ 

ง. สํานักงานภาคสนาม : สําเนาหนังสือรับรองการตรวจสอบ (และบันทึกการตรวจสอบ  

ถ้าจําเป็น) ท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคของสํานักงานนัน้ 

7.    Fin Ofr (HO) จัดการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

5.8 TRANSPORT • การขนส่ง ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that all supplies are delivered to Camps and other destinations 

economically and promptly without loss or damage. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมให้จัดส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภคทัง้หมดไปยังพ้ืนที่พักพิงฯ 

และจุดหมายอ่ืนๆ อย่างประหยัด รวดเร็ว และปราศจากการสูญเสีย หรือความเสียหาย 

PRINCIPLES : a. The Procurement Department maintains schedules of the 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. 

 

 หลักการ : 

ก. แผนกจัดหาต้องมีตารางอัตราค่าบริการท่ีบริษัทขนส่งจัดส่งมาให้เก็บไว้เสมอ 

ข. ในกรณีท่ีสัง่ซื้อสินค้าโดยไม่ต้องจัดส่ง ให้เลือกบริษัทขนส่งท่ีอัตราไม่แพง 

ค. ให้อนุมัติการจ่ายเงินเมื่อการจัดส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

Delivery cost exceeding THB 20,000 : 

1. Where necessary, SCS Spl selects the Transport Company from a schedule of 

rates supplied by the Transport Companies.  

2. SCS Spl approves the payment of Transport Company invoices. 

3. Log Ofr copies the Transport invoices for the Procurement file and passes the 

original to Finance for payment. 

4. Fin Ofr (HO) prepares payment in accordance with Procedure 7.1. 

Delivery cost under THB 20,000 : 

SCS Spl (HO) or FC (FO) selects the Transport Company and pays the invoice 

directly (refer to procurement procedures). 

 

SCS Spl 

 

SCS Spl 

Log Ofr 

 

Fin Ofr 

 

SCS Spl or FC 

สําหรับค่าขนส่งที่เกิน 20,000 บาท 

1. ถ้าจําเป็น SCS Spl จะคัดเลือกบริษัทขนส่งจากตารางอัตราค่าบริการ ท่ีได้รับจากบริษัท 

ขนส่งต่างๆ  

2. SCS Spl อนุมัติการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทขนส่ง 

3. Log Ofr ทําสําเนาใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งเพื่อเก็บเข้าแฟ้มแผนกจัดซื้อ และส่งตน้ฉบับให้แผนกการเงิน 

เพื่อทําการจ่ายเงิน 

4. Fin Ofr (HO) จัดการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

สําหรับค่าขนส่งที่ตํ่ากว่า 20,000 บาท 

SCS Spl (HO) หรือ FC (FO) จะเลือกบริษัทขนส่งและการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยตรง (ดูวิ ธี

ปฏิบัติงานในการจัดซื้อ) 
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6 FIXED ASSETS AND EQUIPMENT • สินทรพัย์ถาวร และอุปกรณ์ ISSUE: MAY 05 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that all fixed assets are adequately safeguarded, authorised,  

recorded and properly identified.  

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลสนิทรัพย์ถาวรทัง้หมดอย่างปลอดภัย 

มากพอ ให้มีการอนุมัติ ลงบนัทึก และการระบุตัวสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง 

PRINCIPLES : a. All purchases of fixed assets are properly authorised and within authorised 

limits. 

b. Payment for fixed asset purchases should be in keeping with the procedures 

for all other cash disbursements. 

c. Warranties and guarantees are kept in a secure place and taken advantage 

of as required. 

d. Major assets such as motor vehicles are regularly serviced and maintained. 

e. Fixed assets are purchased according to procurement guidelines concerning 

tender, value for money and suitability.  

f. 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. 

g. Procedures exist for custodianship, proper use and security of all fixed 

assets. 

h. Fixed assets are insured for loss, theft and damage.  

i. The most advantageous alternative is taken on asset disposal and proceeds 

and gain or loss on sale is correctly recorded.  

j. Depreciation of fixed assets is based on realistic life-spans. 

 

 หลักการ : 

ก. ให้การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรทัง้หมดได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง และไม่เกินขอบเขตอํานาจอนุมัติ 

ข. การจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรต้องกระทําตามวิธีการเดียวกันกับการเบิกจ่ายเงินสดอื่นๆ 

ทัง้หมด 

ค. ให้เก็บใบรับประกันในสถานท่ีท่ีปลอดภัย และนํามาใช้ประโยชน์เมื่อถึงคราวจําเป็น 

 

ง. สินทรัพย์รายการใหญ่ เช่นรถยนต์ ต้องได้รับการบริการ และซ่อมบํารุงเป็นประจํา 

จ. ให้จัดซื้อสินทรัพย์ถาวรตามระเบียบการจัดหา เก่ียวกับการประมูล ความคุ้มค่าเงินท่ีจ่ายไป และความ

เหมาะสม 

ฉ. ให้บันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรในทะเบียนสินทรัพย์ถาวร  ให้สามารถระบุตัวและสถานท่ี

เก็บสินทรัพย์ถาวรได้ และให้จัดทํารายการสินทรัพย์เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์นัน้มีอยู่ จริง  

และประเมินสภาพของสินทรัพย์ 

ช. ให้มีวิธีการควบคุมดูแล วิธีการใช้สอยอย่างเหมาะสม และรักษาความปลอดภัยสําหรับสินทรัพย์

ถาวรทัง้หมด 

ซ. ให้จัดทําประกันภัยสินทรัพย์ถาวรคุ้มครองการสูญหาย การลักขโมย และความเสียหาย 

ฌ. ให้เลือกวิธีการท่ีองค์การจะได้รับประโยชน์สูงสุดสําหรับการจําหน่ายสินทรัพย์ และให้บันทึกรายรับท่ี

ได้ รวมทัง้ผลกําไร หรือขาดทุนจากการขายให้ถูกต้อง 

ญ. ให้คํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรตามอายุใช้งานท่ีตรงกับความเป็นจริง 

WHEN 

APPLICABLE : 

 

An item is classified as a fixed asset If the asset value exceeds THB 60,000.  ให้ถือว่าสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกิน 60,000 บาท เป็นสินทรัพย์ถาวร 



TBC FINANCIAL PROCEDURES MANUAL 

 40 

6.1 FIXED ASSETS : GENERAL • สินทรพัย์ถาวร – ทัว่ไป ISSUE: DEC 2019 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Limits and approvals for the purchase of fixed assets are as stipulated in 

Procedure 1.3 and the Staf f Policy Manual 

2. Requests for new assets are made on a Purchase Request Form in accordance 

with purchase limits, verified by the supervisor and approved by the authorising 

officer depending on the value. 

3. SCS Spl or Log Ofr purchases and records the assets in accordance with 

procedures for purchases (Procurement Manual 3.1). 

4. SFM classifies the asset and enters the details in QB : 

 If the asset value exceeds THB 60,000, the asset is classified as a fixed asset. 

 If the asset value per item is between THB 15,000 and 60,000, the asset is 

classified as equipment expenses and expensed.  

 Any item below THB 15,000 is classified as a consumable. 

5. TBC manages assets in two separate control lists: IT items are managed by 

the IT Department and all other assets are managed by Finance. 

6. Fin Ofr updates the Fixed Assets Ledger with the invoice details (supplier, date 

of purchase, serial number, PO number and cost price) as well as the location 

and identification mark. 

7. HR & Adm Spl files warranties and guarantees (if applicable) in asset file folders 

kept within Administration. Documents required to obtain motor vehicle recovery 

and repair are to be kept in the vehicle. 

8. HR & Adm Spl ensures that all fixed assets are insured under all risks policy 

from the date of delivery and informing the insurance company of the purchase 

cost and location. 

9. Approved payments are in accordance with Procedure 7.1. 

10. The Finance department conducts a physical Inventory of Fixed Assets at least 

once a year with Logistics, IT and the Field Administration team using the 

Fixed Asset Register (FAR). 

Procedure 1.3 

 

 

 

 

SCS Spl/Log Ofr 

 

SFM 

 

 

 

 

 

 

Fin Ofr 

 

 

HR&Adm Spl 

 

 

HR&Adm Spl 

1. ขอบเขต และอํานาจอนุมตัิการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรมรีะบุไว้ใน วิธีปฏิบัติงาน ข้อ 1.3 และStaff 

Policy Manual 

2. เมื่อต้องการซื้อสินทรัพย์ใหม่ ให้จัดทําใบขออนุมัติจัดซื้อ (Purchase Request) ตามขอบเขต

อํานาจในการจัดซื้อ หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของใบขออนุมัติจัดซื้อ และอนุมัติ

โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจอนุมัติ ตามมูลค่าของสินทรัพย์นัน้ 

3. SCS Spl หรือ Log Ofr จัดซื้อและบันทึกรายการสินทรัพย์ตามวิธีปฏิบัติงานในการจัดซื้อ  

(คู่มือการจัดซื้อ ข้อ 3.1) 

4. SFM จัดประเภทของสินทรัพย์ และบันทึกรายละเอียดในระบบ QB 

 ถ้ามูลค่าของสินทรัพย์สูงกว่า 60,000 บาท จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถาวร 

 ถ้าสินทรัพย์มีมูลค่าต่อรายการตัง้แต่ 15,000 บาท แต่ตํ่ากว่า 60,000 บาท จะจัดให้อยู่ใน

ประเภทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และบันทึกตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

 สินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต่อรายการตํ่ากว่า 15,000 บาท จะจัดประเภทเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง 

5. ทีบีซี จัดการสินทรัพย์โดยแยกออกเป็นสองประเภท คือ อุปกรณ์ไอที จะบริหารจัดการโดย

ฝ่ายไอที ส่วนสินทรัพย์อื่นทัง้หมดจะบริหารจัดการโดยฝ่ายการเงิน 

6. Fin Ofr ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีประเภทสินทรัพย์ถาวร โดยบันทึกรายละเอียดท่ีระบุในใบแจ้ง

หนี ้ (ช่ือผู้ขายสินค้า วันท่ีซื้อ เลขรหัสสินทรัพย์ หมายเลขใบสัง่ซื้อ (PO) และราคาต้นทุน) 

รวมทัง้สถานท่ีเก็บ และเครื่องหมายท่ีใช้ระบุตัว 

7. HR & Adm Spl เก็บใบรับประกัน (ถ้ามี) ในแฟ้มสินทรัพย์ และเก็บไว้ในแผนกธุรการ 

ส่วนเอกสารท่ีต้องใช้ในการเรียกคืนและซ่อมรถยนต์ ให้เก็บไว้ในรถยนต์นั ้น 

 

8. HR & Adm Spl จะจัดทําประกันวินาศภัย (ประกันสรรพภัย) สําหรับสินทรัพย์ถาวรทัง้หมด 

นับจากวันท่ีได้รับมอบสินทรัพย์ และแจ้งราคาซื้อและสถานท่ีเก็บสินทรัพย์ให้บริษัทประกันภัย

ทราบ 

9. สําหรับการอนุมัติการจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

10. ฝ่ายการเงินต้องจัดการตรวจนับรายการสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปีละครัง้ร่วมกับทีมโลจิสติกส์ 

ไอที และ Fld Adm โดยใช้ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (FAR) 
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6.2 MOTOR VEHICLES • รถยนต ์ ISSUE: JAN 20 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. For custodianship, proper use, repairs and maintenance, accidents etc. refer to 

the Motor Vehicle Policy. 

2. Procurement of vehicles should be conducted on the basis of value for money 

and suitabil ity for TBC operations having obtained quotations from three 

different suppliers. 

3. ED approves a Purchase Request Form, provided the expenditure is included 

in the approved annual budget. Any requests not included in the annual budget 

will be approved by SMT. 

4. Log Ofr ensures that:  

 registration of all vehicles is in the name of TBC and registration fees are paid 

annually in advance 

 registration books are kept in the Bangkok office and copies are kept inside 

each vehicle 

 vehicles are comprehensively insured from the date of delivery 

 

 

 

 

 

ED 

 

 

Log Ofr 

 

 

1. ดูคําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมดูแล วิธีการใช้สอยอย่างถูกต้อง การซ่อม และบํารุงรักษา  

อุบัติเหตุ ฯลฯ ได้จาก Motor Vehicle Policy 

2. ในการจัดหารถยนต์ ควรให้คุ้มค่ากับราคาท่ีจ่าย และเหมาะสมกับการใช้งานของทีบีซี โดยขอ

ใบเสนอราคาจากผู้ขาย 3 ราย 

 

3. ED เป็นผู้อนุมัติใบขออนุมตัิจัดซื้อ ถ้าเป็นรายจ่ายท่ีรวมอยู่ในงบประมาณประจําปีท่ีอนมุัติแล้ว 

SMT จะเป็นผู้อนุมัติคําขอใดๆ ท่ีไม่รวมอยู่ในงบประมาณประจําปี 

  

4. Log Ofr จะดูแลให้ดําเนินการต่อไปนี้ 

 รถยนต์ทุกคันต้องจดทะเบียนในนามของทีบีซี และต้องจ่ายภาษีเพื่อต่อทะเบียนล่วงหน้า

ทุกปี 

 สมุดทะเบียนรถยนต์ต้องเก็บไว้ท่ีสํานักงานกรุงเทพฯ และเก็บสําเนาไว้ในรถยนต์แต่ละคัน 

 รถยนต์ต้องมีประกันภัยชัน้หนึ่งนับจากวันท่ีได้รับมอบ 

 

 

6.3 DEPRECIATION • ค่าเสื่อมราคา ISSUE: JAN 20 

 

POLICIES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Vehicles are to be depreciated over five years. 

2. IT assets are to be depreciated over three years. 

3. Office equipment is to be depreciated over five years. 

4. Depreciation is straight line, full month at the end of the month, starting with the 

month of purchase. 

 

SFM 

 

 

Acc Ofr 

1. รถยนต์ต้องหักค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 5 ปี 

2. สินทรัพย์ IT ต้องหักค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 3 ปี  

3. เครื่องใช้ประจําสํานักงานต้องหักค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 5 ปี  

4. ให้หักค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight-line)  โดยเริ่มต้นนับตัง้แต่เดือนท่ีจัดซื้อ และครบ

หนึ่งเดือนเมื่อถึงสิ้นเดือน 
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6.4 ASSET AND EQUIPMENT DISPOSAL • การจําหน่ายสินทรพัย ์และอุปกรณ์   ISSUE: JAN 20 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Requests for the disposal of assets and equipment are made on an Asset Disposal 

Form and are authorised in accordance with approval limits. 

2. Adm Mgr/Fld Adm (FO) or Log Ofr/HR & Admin Spl (HO) indicates on the 

Asset Disposal Form if  the application is  to donate the asset to another 

organisation. 

3. SCS Spl (or delegated authority) approaches three second-hand dealers to provide 

quotations for sale price. 

4. Staff members are given the opportunity  of bidding to buy the asset at a 

minimum of the middle of the three prices, with any transfer cost payable 

by the staff member. For motor vehicles, TBC will prepare t ransfer documents 

but 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, the asset should be sold to the dealer offering 

the highest price. 

6. Fin Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) records the cash, cheque or direct 

deposit from the purchaser in accordance with the procedure for cash receipts 

(Procedure 2) and posts the receipt in QB. 

7. SFM updates the Fixed Assets Register with the asset sale price (if the original 

cost was over THB 60,000). Profit and loss on disposal is calculated based on 

the depreciated value. If the original cost was less than THB 60,000, SFM 

updates the equipment log with the disposal. 

Procedure 1.3 

 

Adm Mgr/Fld Adm/ 

Log Ofr /HR&Adm Spl 

SCS Spl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Ofr/  

Fld Adm/Adm Mgr 

 

SFM 

1. ในการขออนุญาตจําหน่ายสินทรพัย์และอุปกรณ์ ให้ใช้ Asset Disposal Form (ใบขออนุญาต

ขายสินทรัพย์) และอนุมัติตามขอบเขตอํานาจอนุมตัิ 

2. Adm Mgr/Fld Adm (FO) หรือ Log Ofr/HR & Adm Spl (HO) จะระบุใน Asset Disposal 

Form ถ้ามีการขออนุญาตบริจาคสินทรัพย์ให้แก่องค์กรอื่น 

 

3. SCS Spl (หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ) ติดต่อผู้ค้าสินค้ามือสอง 3 รายให้เสนอราคาขาย 

 

4. เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิประมูลซื้อสินทรัพย์ก่อน โดยถือราคากลางในจํานวน 3 ราคา เป็นราคาขัน้ตํ่า 

ถ้ามีค่าโอนสินทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีต้องเป็นผู้จ่าย กรณีท่ีเป็นรถยนต ์ทีบีซี จะเตรียมเอกสารโอน

กรรมสิทธิใ์ห้ผู้ซื้อ แต่เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการโอนเอง และการประกันภัยของทีบีซี จะถือ

ว่าสิ้นสุดลงในวันท่ีโอน 

 

5. ถ้าไม่มีเจ้าหน้าท่ีคนใดสนใจซื้อ ให้ขายสินทรัพย์นัน้ให้แก่ผู้ค้าท่ีเสนอราคาสูงสุด 

 

6. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (FO) บันทึกเงินสด เช็ค หรือเงินมัดจําท่ีได้รับ

โดยตรงจากผู้ซื้อ ตามวิธีการปกติเช่นเดียวกับการรับเงินสดต่างๆ (วิธีปฏิบัติงาน ข้อ  2 )  

และให้ระบบ QB ออกใบเสร็จ 

7. SFM ปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย์ถาวรตามราคาขายสินทรัพย์นัน้ (กรณตี้นทุนเกิน 60,000 บาท) 

ให้บันทึกรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการขายโดยคํานวณจากมูลค่าหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว

กับราคาขาย กรณีท่ีต้นทุนตํ่ากว่า 60,000 บาท ให้ SFM บันทึกข้อมูลการขายเพื่อปรับปรุง

ทะเบียนอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
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7 BANK PAYMENTS AND CASH MANAGEMENT  • การจ่ายเงินผ่านธนาคาร และการบริหารเงินสด  

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that payments are properly authorised and that expenditure is 

properly acquitted with the necessary supporting documentation. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมให้การจ่ายเงินได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง และรายจ่ายนั้น 

มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง 

PRINCIPLES : a. Segregation of duties is applied between those approving, those recording and 

those making payments. 

b. All payments are properly authorised by authorised officers. 

c. Payees are notified of payments and receipts are obtained. 

d. Payments are properly recorded in the accounting system. 

e. All necessary supporting documentation is filed so that it is easily retrievable. 

 หลักการ : 

ก. ให้จัดแบ่งหน้าท่ีระหว่างผู้อนุมัติ ผู้ลงบันทึก และผู้จ่ายเงิน 

ข. การจ่ายเงินทุกครัง้ต้องได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบอํานาจ 

ค. แจ้งผู้รับเงินให้ทราบเรื่องการจ่ายเงิน และขอรับใบเสร็จ 

ง. บันทึกการจ่ายเงินอย่างถูกต้องในระบบบัญชี 

จ. เก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินท่ีจําเป็นทัง้หมดเข้าแฟ้ม เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา 

 

7.1 HEAD OFFICE BANK PAYMENTS: PAY QB BILLS • การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยสํานกังานใหญ่กรุงเทพ : การจ่ายบิลผ่านระบบ QB ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE :  

To process payments from Bills generated in QB when : 

 purchase orders are approved for payment  

 programme, FCS and operating expenses are accrued 

 

 
การดําเนินการจ่ายเงินจากบิลท่ีออกในระบบ QB ในกรณีต่อไปนี้ 

 ใบสัง่ซื้อได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินได้ 

 มีค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการบัตรอาหาร และค่าดําเนินงานท่ีค้างจ่าย 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

7.1.1 GENERATING BILLS IN QB FOR PAYMENT •  การจดัทําบิลในระบบ QB สําหรบัจ่ายเงิน 

A. From Purchase Orders that are approved for payment  

1. Acc Ofr : 

a. receives the Invoice from the supplier  

b. receives Payment Approvals in hard copy or by email for one or a list of  

Item Receipts from either FC (FO) or SCS Spl/HR & Adm Spl (HO). 

c. converts Item Receipts to Bills in QB for all approved transactions, printing 

out the Transaction Journal for the Bill. 

d. attaches the PO to the Transaction Journal together with any supporting 

documentation specific to the Bill. 

e. Where the Payment Approval covers more than one Bill,  groups the 

Transaction Journal (with supporting documents) and Supplier Invoices(s) 

by Payment Approval 

 

Acc Ofr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ใบสัง่ซ้ือได้รับการอนุมัติให้ชําระเงิน 

1. Acc Ofr : 

ก. ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย 

ข. ได้รับเอกสารอนุมัติการจ่ายเงิน หรือได้รับอนุมัติทางอีเมล์ สําหรับสินค้าหนึ่งรายการ 

หรือมากกว่าจาก FC (FO) หรือ SCS Spl/HR & Adm Spl (HO) 

ค. เปลี่ยนเอกสารรับสินค้า (Item Receipts) ให้เป็นบิลในระบบ QB  สําหรับธุรกรรมท่ี

ได้รับอนุมัติ พิมพ์ Transaction Journal (TJ) สําหรับบิลนัน้ 

ง. แนบใบสัง่ซื้อกับ TJ พร้อมกับเอกสารประกอบของบิลนัน้ๆ   

จ. กรณีท่ีเป็นการอนุมัติจ่ายมากกว่าหนึ่งบิล ให้เก็บ TJ (พร้อมเอกสารประกอบ) และใบ

แจ้งหนี้จากผู้ขาย รวมกันเป็นชุดตามการอนุมัติจ่าย 
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2. SFM verifies the Transaction Journal (or Payment Approvals for a group of 

Transaction Journals) for appropriate authorisation and the correct coding. 

3. Fin Ofr places all documents in a temporary file of Bills Awaiting Payment. 

SFM 

 

Fin Ofr 

2. SFM ตรวจสอบความถูกต้องของ TJ (หรือการอนุมัติจ่ายเงินสําหรับ TJ ชุดหนึ่ง) เพื่อ

อนุมัติ และเข้ารหัสอย่างถูกต้อง 

3. Fin Ofr เก็บเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มชัว่คราวสําหรับบิลท่ีรอการจ่ายเงิน 

 

B. From programme, FCS and operating expenses that are accrued 

1. Finance receives supplier invoices, Expenses Approval Request Forms, Staff  

Claim Forms, approved proposal or Sub-Grant LoA. 

2. Acc Ofr is subsequently responsible for: 

a. checking for and obtaining the appropriate approval if necessary  

b. entering the Bill into QB with the appropriate accounts codes, printing out 

the Transaction Journal for the Bill 

c. attaching the supporting documentation to the Transaction Journal and 

placing in a temporary file of Bills Awaiting Payment 

d. when Bills are due for payment and adequate funds are available, selecting 

individual and groups of Bills to be prepared for payments 

 

 

 

 

Acc Ofr 

 

ข. รับรู้ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ รวมถึง FCS และค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน   

1. ฝ่ายการเงิน ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ใบขออนุมัติค่าใช้จ่าย ฟอร์มขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของ

เจ้าหน้าท่ี และหนังสืออนุมัติโครงการขององค์กรภาคี (Sub-grants) 

2. Acc Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ตรวจสอบ และถ้าจําเป็น ให้ขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติรายการ 

ข. บันทึกบิลลงในระบบ QB โดยใช้รหัสบัญชีท่ีเหมาะสม พิมพ์ Transaction Journal 

(TJ) ของบิลแต่ละใบ 

ค. แนบเอกสารประกอบทัง้หมดกับ TJ เก็บเข้าแฟ็มชัว่คราวสําหรับบิลท่ีรอการจ่ายเงิน 

ง. เมื่อถึงกําหนดชําระเงิน และมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการชําระเงิน ให้เลือกบิลแต่

ละใบและแต่ละชุดเพื่อเตรียมจ่ายเงิน 

7.1.2 PAYMENT METHODS AND AUTHORISATION • วิธีจ่ายเงิน และการอนุมัติ   

Payments can be either by electronic t ransfer (Web Banking) or by cheque/direct 

transfer. The preferred method of payment is  by electronic transfer with cheque or 

direct transfer an option only where electronic transfer is not available. 

A. Web banking (WB) (Electronic transfer) 

1. Fin Ofr logs on to Standard Chartered Bank (Thai) or SCB website to prepare 

payments for each Bill or group of Bills and prints out and attaches the payment 

advice to the front of each Bill or group of Bills. 

2. SFM reviews the prepared payments against the supporting documentation and : 

a. initials the payment advices 

b. logs on to the website and places prepared payments in batches 

c. prints out the batch summary and initials 

3. SFM reviews all the required supporting documents, QB budget codes in the 

Transaction Journal with the batch report  and approves payments by initialling 

in the batch report. 

 

 

 

 

 

Fin Ofr 

 

 

SFM 

 

 

 

SFM 

 

การจ่ายเงินสามารถทําได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Web Banking)  หรือ

จ่ายโดยเช็ค/โอนเงินโดยตรง  แตถ่า้ทําได้ ควรเลอืกจ่ายเงินด้วยการโอนผา่นธนาคารทางอนิเตอร์เนต็ 

ด้วยเช็คหรือการโอนเงินโดยตรง ซึ่งเป็นทางเลือกเฉพาะกรณีท่ีไมส่ามารถโอนเงินทางอินเตอรเ์น็ตได้  

ก. Web Banking (WB) โอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 

1. Fin Ofr log on เข้าเว็บของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) หรือไทยพาณชิย์เพื่อทํา

รายการจ่ายบิลทีละใบ หรือเป็นชุด และพิมพ์รายการคําสัง่จ่ายเงิน แนบใว้ข้างหน้าบิลหรือ 

ชุดบิลท่ีจะจ่าย 

2. SFM ตรวจสอบใบคําสัง่จ่ายเงิน เปรียบเทียบกับเอกสารประกอบ และ 

ก. ลงนามในใบคําสัง่จ่ายเงิน  

ข. log on เข้าเว◌็บไซต์ แล้วจัดรายการทําจ่ายทัง้หมดรวมกัน (batch) 

ค. พิมพ์ใบสรุปจ่ายและลงนาม 

3. SFM ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินทั้งหมด รวมทั้งรหัสงบประมาณ QB ใน 

Transaction Journal เทียบกับใบสรุปจ่าย และอนุมัติจ่ายโดยลงนามในใบสรุปจ่าย 
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4. All documents are passed to bank signatories to authorise the batch payments 

online using their Standard Chartered Bank (Thai) Vasco Token Device and 

PIN and to sign the batch summary to signify that the authorisation is complete 

before returning all documents to Fin Ofr. 

5. Two authorised signatories log on to the Standard Chartered Bank (Thai) 

website to activate the authorised batches and complete the payment. 

Chq Sig 

 

 

 

Chq Sig 

4. ส่งเอกสารทัง้หมดให้ผู้มีอํานาจลงนามเพื่ออนมุัติสัง่จ่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Vasco 

Token Device ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) และรหัสท่ีได้รับจากธนาคาร และ

ลงนามในใบสรุปจ่ายเพื่ออนุมัติ และคืนเอกสารทัง้หมดให้ Fin Ofr 

 

5. ผู้มีอํานาจเซ็นสองคน Log on เข้า เว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ไทย) เพื่อ

ส่งรายการท่ีอนุมัติแล้วให้ธนาคารดําเนินการโอนต่อไป 

 

B. Cheque/direct bank transfer 

1. Fin Ofr marks the cheques “A/C Payee only” or as instructed by the supplier. 

2. SFM reviews the cheques against completeness of the process and supporting 

documents and approves payments by initialling cheque stubs. 

3. Fin Ofr passes cheques and all supporting documents to cheque signatories to 

sign. Chq Sig return all documents to Finance. 

4. Fin Ofr makes a photocopy of the signed cheque to place in front of the 

supporting documents. 

5. Fin Ofr either deposits the cheque into the supplier’s bank account and obtains a 

bank payment advice or notifies the payee to collect the cheque and bring a receipt. 

6. If the cheque has been deposited into the bank, Fin Ofr notifies the payee that 

the payment has been made and asks the payee to send a receipt. 

 

Fin Ofr 

SFM 

 

Fin Ofr/Chq Sig 

 

Fin Ofr 

ข. ชําระเงินโดยเช็ค/ โอนผ่านธนาคาร 

1. Fin Ofr ขีดคร่อม “A/C Payee only” หรือ ตามท่ีผู้ขายร้องขอ 

2. SFM ตรวจสอบเช็คว่าออกถูกต้องตามขัน้ตอน รวมทัง้เอกสารประกอบต่างๆ และอนุมัติ

จ่ายเงิน โดยลงนามท่ีตัน้ขัว้เช็ค 

3. Fin Ofr ส่งเช็ค และเอกสารประกอบทัง้หมด ให้ผู้มีอํานาจลงนามเพื่อลงนามสัง่จ่าย  แล้ว

ส่งเอกสารทัง้หมดคืนฝ่ายการเงิน 

4. Fin Ofr ทําสําเนาเช็คท่ีเซ็นแล้วเพื่อแนบกับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 

5. Fin Ofr นําเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย และรับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร หรือ

แจ้งผู้รับเงิน ให้มารับเช็คและนําใบเสร็จมารับเงินด้วย 

6. กรณีท่ีนําเช็คฝากเข้าธนาคาร Fin Ofr ต้องแจ้งผู้รับเงินว่าได้ทําการจ่ายเงินแล้ว และขอให้

ผู้รับเงินส่งใบเสร็จมาให้ 

 

7.1.3 PAYMENT RECORDS • บนัทึกการจ่ายเงิน   

1. Fin Ofr is subsequently responsible for :  

a. recording the payments 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.  

b. printing the Bil l Payment History Voucher (by clicking the QB Cheque 

His tory icon) and at taching to the f ront of the support ing documents 

ensuring that the receipt is  received f rom the payee 

2. Fin Ofr is responsible for filing all original documents, both from HO and those 

received monthly from Field Offices, with the payment documents by Payment 

Voucher number with : 

Fin Ofr 

 

 

 

 

 

 

Fin Ofr 

1. Fin Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. บันทึกการจ่ายเงินใน QB โดยเข้าไปท่ีเมนู “Pay Bills” เลือกบิลท่ีรวมอยู่ในเช็คแต่ละใบ 

การจ่ายเงินแต่ละครัง้ (เช็คท่ีออกโดย QB) จะได้รับหมายเลขท่ีควบคุมใบสําคัญจ่าย 

(Payment Voucher) 

ข. พิมพ์ Bill Payment History Voucher (โดยคลิกเลือกเมนู “History” ในระบบ QB) และ

แนบกับเอกสารประกอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าได้รับใบเสร็จจากผู้รับเงิน 

2. Fin Ofr  มีหน้าท่ีเก็บเอกสารต้นฉบับทัง้หมดเข้าแฟ้ม ทัง้จาก HO และเอกสารท่ีได้รับจาก

สํานักงานภาคสนามในแต่ละเดือน นํามาแนบกับเอกสารการจ่ายเงิน  โดยเรียงลําดับดังนี้  
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 Bill Payment History Voucher 

 Receipt from payee 

 Standard Chartered Bank (Thai) payment advice or photocopy of cheque 

 Supplier invoice/Misc Expense Request/Staff Claim (including receipts) 

 Payment Approval 

 Transaction Journals 

3. Each Transaction Journal should have attached: 

 Purchase Order or Purchase Request (PR) 

 Reconciliation of Delivery Receipts, Delivery Receipts or other proof of receipt  

 
 

 Bill Payment History Voucher 

 ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน 

 ใบรายงานการโอนเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ หรือสําเนาหน้าเช็ค 

 ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย หรือ Misc Expenses Request หรือ ใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของ

เจ้าหน้าท่ี (รวมทัง้ใบเสร็จสําหรับจํานวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จ่ายไป)    

 หลักฐานยืนยันการอนุมัติจ่ายเงิน 

 Transaction Journals 

3.    ในแต่ละ Transaction Journal ให้แนบเอกสารประกอบดังนี ้

 ใบสัง่ซื้อ หรือใบขออนุมัติจัดซื้อ (PR) 

 รายงานพิสูจน์ยอดการสัง่ซื้อ ใบรับของ หรือหลักฐานอื่นเก่ียวกับการรับของ 

 

7.2 HEAD OFFICE BANK PAYMENTS: DIRECT PAYMENTS (CURRENCY PAYMENT) • การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยสาํนักงานใหญ่: การจ่ายตรง (เงินสกุล

ต่างประเทศ) 

ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE :  

Direct payments are made when a payment is not first  entered 

into QB when the THB equivalent of the cost is unknown :  

 partner advances 

 Board member and others’ reimbursements 

 

 
ใช้วิธีจ่ายตรงสําหรับรายการจ่ายเงินท่ีไม่บันทึกในระบบ QB ก่อน  เมื่อยังไม่ทราบว่าเงินจํานวนนัน้ 

มีมูลค่าเท่าใดเป็นเงินบาท 

 เป็นเงินทดรองจ่ายโดยองค์กรภาคี 

 การคืนเงินให้กรรมการในคณะกรรมการบรหิารและการคืนเงินอื่นๆ  

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

7.2.1 PAYMENT APPROVAL • การอนุมัติจ่ายเงิน 

1. Fin Ofr receives supplier invoices, Expenses Approval Request Forms (EAR), 

Staff Claim Forms, approved Proposal or sub-grant LoA to be paid promptly. 

2. The EAR and claims are approved by authorised personnel. 

3. SFM checks for and obtains the appropriate approval if necessary and verifies 

the payment to be prepared. 

Fin Ofr 

 

Authority 

SFM 

1. Fin Ofr รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย หรือ EAR หรือใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ี หรือ

หนงัสือเสนอโครงการท่ีได้รับอนุมัติ หรือโครงการขององค์กรภาคี ท่ีต้องจ่ายเงินทันที 

2. ผู้ได้รับมอบอํานาจอนุมัติ EAR และใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย 

3. SFM ตรวจทานความถูกต้อง และถ้าจําเป็น ให้ขออนุมัติการจ่ายเงิน และพิสูจน์ยืนยันการ

จ่ายเงิน 

 

7.2.2 PAYMENT METHODS AND AUTHORISATION • วิธีจ่ายเงินและการอนุมัติ 

1. Payments can be by electronic transfer (Web Banking) or by cheque/direct 

transfer. The preferred method of payment is by electronic transfer with cheque 

or direct transfer an option only where electronic transfer is not available. 

 

 

 

1. การจ่ายเงินสามารถทําได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Web Banking ) 

หรือโดยเช็ค/โอนเงิน แต่ถ้าเป็นไปได้ ให้โอนผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต หรือการโอนเงิน

ผ่านเช็ค ซึ่งเป็นทางเลือกเฉพาะกรณีท่ีไม่สามารถโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตได้  
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2. See Procedure 7.1.2 for the preparation and authorisation for Web Banking and 

payments by cheque/direct transfer. 

3. Fin Ofr notifies the payee that a payment has been made and asks the payee 

to send a receipt. 

 

Fin Ofr/SFM/Chq Sig  

 

Fin Ofr 

 

2. ดูวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1.2 สําหรับการเตรียมจ่ายเงิน และการอนุมัติสัง่จ่ายทางอินเตอร์เน็ต 

(Web Banking) และการจ่ายเงินโดยเช็ค/การโอนตรง 

3. Fin Ofr แจ้งผู้รับเงินว่าได้จัดการจ่ายเงินแล้ว และขอให้ผู้รับเงินส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ 

 

7.2.3 PAYMENT RECORDS •  บนัทึกการจ่ายเงิน 

1. Fin Ofr is subsequently responsible for :  

a. recording payments in QB by using the Enter Cheque option. The expense 

is analysed by expense code, cost centre and donor (if appropriate).  

b. assigning the cheque a sequential number 

Note : if the payment is in a currency other than THB, the conversion rate o f the 

paid amount is used to record the expense in QB. 

c. coding the payment correctly and selecting the appropriate supplier 

 deposit payments are coded to Deposit Payments 

 payments on delivery are coded to Accounts Payable  

 advances are coded by selecting the appropriate balance sheet account 

d. printing a Transaction Journal by clicking on the QB Cheque Journal icon 

and attaching the Transaction Journal to the front of supporting documents. 

2. SFM verifies the Transaction Journal for coding and supporting documents.  

3. Fin Ofr ensures that a receipt is received from the payee. 

4. Fin Ofr files all documents by Transaction Journal sequence number (sequence 

as Bill Payment History Vouchers used to Pay Bills in Procedure 7.1.1) : 

 Transaction Journal 

 Receipt from payee 

 Standard Chartered Bank (Thai) 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 

Fin Ofr 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SFM 

Fin Ofr 

Fin Ofr 

 

1. Fin Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. บันทึกการจ่ายเงินใน QB โดยเข้าไปท่ีเมนู “Enter Cheque” ให้บันทึกค่าใช้จ่ายตาม

รหัสค่าใช้จ่ายท่ีถูกต้อง ตามศูนย์ต้นทุน หรือ จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาค (ถ้าจ่าย)  

ข. กําหนดหมายเลขให้เช็ค 

หมายเหตุ : ถ้าโอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของจํานวนเงินท่ี

จ่ายเป็นอัตราท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายใน QB 

ค. ใส่รหัสบัญชี และเลือกช่ือผู้ขายท่ีถูกต้อง 

 กรณีท่ีเป็นเงินมัดจํา ให้บันทึกโดยไช้รหัสบัญชีเงินมัดจํา  

 กรณีท่ีเป็นเงินท่ีต้องจ่าย ณ เวลาส่งมอบของ ให้บันทึกเข้าบัญชีเจ้าหนี้  

 กรณีท่ีเป็นเงินทดรองจ่าย ให้ใช้รหัสบัญชีเงินทดรองจ่ายซึ่งจะปรากฏในงบดุล 

ง. พิมพ์ Transaction Journal (TJ) โดยคลิกในระบบ QB ท่ีเมนู Cheque เลือกเมนู Journal 

แล้วแนบกับเอกสารประกอบ 

2. SFM ตรวจทาน การบันทึกบัญชีใน TJ รวมถึงเอกสารประกอบการจ่ายว่าครบถ้วน 

3. Fin Ofr จัดการให้มัน่ใจว่าได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินแล้ว 

4. Fin Ofr เก็บเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ◌้มโดยเรียงตามหมายเลข TJ (เหมือนกับ Bil l 

Payment History Voucher ท่ีใช้บันทึกการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ขัอ 7.1.1) 

 Transaction Journal 

 ใบเสร็จจากผู้รับเงิน 

 รายงานการโอนเงินจาก SCBT หรือ สําเนาเช็ค 

 ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย หรือ MER หรือ ใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ี 

 Transaction Journal ใบสัง่ซื้อ และเอกสารยืนยันการส่งของ เพื่อเตรียมการจ่ายเงิน ณ 

เวลาส่งมอบสินค้า 
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7.3 FIELD OFFICE BANK PAYMENTS: PAY QB BILLS • การจ่ายเงินผ่านธนาคาร โดยสํานักงานภาคสนาม : การจ่ายบิลผ่านระบบ QB  ISSUE: JAN 20 

WHEN 

APPLICABLE :  

To process payments from Bills generated in QB when : 

 purchase orders are approved for payment  

 programme, FCS and operating expenses are accrued 

 การดําเนินการจ่ายบิลท่ีออกโดยระบบ QB ในกรณีต่อไปนี้ 

 ใบสัง่ซื้อได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงิน 

 มีค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการบัตรอาหารและค่าดําเนินงานท่ีค้างจ่าย 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

7.3.1 GENERATING BILLS IN QB FOR PAYMENT •  การจัดทําบิลในระบบ QB สําหรับจ่ายเงิน 

From programme and operating expenses that are accrued. 

1. Fld Adm/Adm Mgr receives supplier invoices, vendor invoices, Expenses 

Approval Request Forms (EAR) or Staf f  Claim Forms. 

2. Fld Adm/Adm Mgr is subsequently responsible for : 

a. checking the PR/PO and FCS invoice with RedRose system and obtaining 

the appropriate approval if necessary  

b. entering Bill to QB and printing out the Transaction Journal (TJ) for the Bill. 

c. attaching the supporting documentation to the TJ 

d. verifying the TJ for appropriate authorisation and correct coding 

e. placing all documents with the TJ in a temporary file of Bills Awaiting Payment 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

บนัทึกเป็น Bills เมื่อต้องการรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการหรือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

1. Fld Adm/Adm Mgr รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ใบแจ้งหนี้จากร้านค้าในโครงการ FCS ใบ EAR 

หรือใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ี 

2. Fld Adm/Adm Mgr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ตรวจความถูกต้องของ PR/PO และใบแจ้งหนี้จากร้านค้า FCS ในระบบ Red Rose 

และขออนุมัติตามความเหมาะสม 

ข. บันทึกรับบิลลงใน QB และพิมพ์ Transaction Journal (TJ) สําหรับบิลนัน้ 

ค. แนบเอกสารประกอบกับ TJ 

ง. พิสูจน์ยืนยันเพื่อขออนุมัติ และการบันทึกรหัสบัญชีท่ีถูกต้องใน TJ 

จ. เก็บเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มชัว่คราวร่วมกับ TJ เพื่อรอการจ่ายเงิน 

 

7.3.2 PAYMENT METHODS • วิธีจ่ายเงิน 

Payments are either by electronic transfer (Web Banking), by cheque (Thailand) or 

cash (Myanmar).  The preferred method of payment is by electronic t ransfer with 

cheque or direct transfer an option only where electronic transfer is not available. 

A : Web banking (WB) (Electronic transfer) 

1. Fld Adm logs on to the SCB website to prepare payments for each Bill or group of Bills, 

prints out the payment advice and attaches to the front of each Bill or group of Bills 

2. FC or Chq Sig reviews the prepared payments against the supporting 

documentation for completeness and correctness and : 

a. logs on to the website to authorise the transactions 

b. signs the bank advice to signify the authorisation is complete 

c. returns all the documents to Fld Adm 

 

 

 

 
Fld Adm 

 
 

FC/Chq Sig 

 

 

 

การจ่ายเงินสามารถทําได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Web Banking) หรือจ่าย

โดยเช็ค หรือจ่ายเป็นเงินสด (เมียนมา) แต่ถ้าเป็นไปได้ ให้โอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

ด้วยเช็ค หรือการโอนเงินโดยตรง ซึ่งเป็นทางเลือกเฉพาะกรณีท่ีไม่สามารถโอนเงินทางอินเตอรเ์น็ตได้  

ก : Web Banking (WB) (โอนผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต) 

1. Fld Adm log on เข้าเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อทํารายการจ่ายบิลทีละใบ หรือ

เป็นชุด และพิมพ์คําสัง่จ่ายเงิน แนบใว้ข้างหน้าบิลหรือ ชุดบิลท่ีจะจ่าย 

2. FC หรือ ผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค ตรวจทานการจ่ายเงินท่ีเตรียมไว้ เทียบกับเอกสารประกอบ 

เพื่อให้มัน่ใจว่าครบถ้วนและถูกต้อง และ 

ก. log on เข้าเว็บไซต์เพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน 

ข. ลงนามในคําสัง่จ่ายเงินเพื่อยืนยันการอนุมัติ 

ค. คืนเอกสารทัง้หมดให้ Fld Adm 
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B : By cheque (Thailand) or Cash (Myanmar)  

1. Fld Adm/Adm Mgr raises the cheque marked “A/C Payee only” (No crossed 

cheques in Myanmar) and passes the cheques and all supporting documents 

to the cheque signatories to sign.  

2. Chq Sig check payments and supporting documents and sign the cheques. 

3. Fld Adm/Adm Mgr either deposits the cheque into the supplier’s bank account and 

obtains a bank payment advice or notifies the payee to collect the cheque and 

bring a receipt. For Myanmar, the cheque is cashed and cash paid to the payee. 

4. If the cheque has been deposited into the bank, Fld Adm or Adm Mgr notifies the 

payee that the payment has been made and asks the payee to send a receipt. 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

FC, MPM, MFM 

Fld Adm/Adm Mgr 

 
 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

ข : การจ่ายเงิน โดยเช็ค (ไทย) หรือจ่ายเป็นเงินสด (เมียนมา) 

1. Fld Adm/Adm Mgr เขียนเช็คสัง่จ่ายและขีดคร่อม “A/C Payee Only” (เฉพาะในเมียนมา ไม่

ต้องขีดคร่อมเช็ค) และส่งเช็คและเอกสารประกอบทัง้หมดให้ผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค  
 

2. ผู้มีอํานาจลงนามในเช็คตรวจสอบการจ่ายเงินและเอกสารประกอบ แล้วลงนามในเช็ค 

3. Fld Adm/Adm Mgr นําเช็คฝากเข้าบัญชีผู้ขาย และรับใบนําฝากจากธนาคาร หรือแจ้งให้

ผู้ขายมารับเช็คพร้อมนําใบเสร็จรับเงินมาด้วย กรณีประเทศเมียนมา ให้นําเช็คไปข้ึนเงินสด 

และจ่ายเงินสดให้ผู้รับเงิน 

4. ในกรณีนําเช็คฝากธนาคาร Fld Adm หรือ Adm Mgr จะแจ้งผู้รับเงินว่าได้จ่ายเงินให้แล้ว และ

ขอให้ผู้รับเงินส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ 

7.3.3 PAYMENT RECORDS •  บนัทึกการจ่ายเงิน 

1. Fld Adm or Adm Mgr is subsequently responsible for : 

a. recording payments 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. 

b. printing the Bill Payment History Voucher (by clicking the QB Cheque 

“History” icon and attaching to the front of the supporting documents 

c. ensuring a receipt is received from the payee. 

2. Fld Adm or Adm Mgr files all the 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 

3. Fld Adm or Adm Mgr sends original files to BKK Finance. 

4. Acc Ofr or Fin Ofr reviews the account coding and monthly documents in HO. 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

 

 

 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

Acc Ofr/Fin Ofr 

1. Fld Adm หรือ Adm Mgr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. บันทึกการจ่ายเงินในระบบ QB โดยเข้าไปท่ีเมนู “Pay Bills ” แล้วเลือกบิลท่ีจะจ่ายโ ดย

เช็คแต่ละฉบับ ระบบจะกําหนดหมายเลขใบสําคัญจ่ายเงิน (Payment Voucher) เรียง

ตามลําดับสําหรับการจ่ายเงินแต่ละครัง้ (เช็คท่ีออกโดยระบบ QB) 

ข. พิมพ์ “Bill Payment History Voucher” โดยคลิกท่ีไอคอน “History” ในเมนูเช็คใน QB  

และแนบใว้หน้าเอกสารประกอบ 

ค. จัดการติดตามใบเสร็จจากผู้รับเงิน 

2. Fld Adm หรือ Adm Mgr เก็บเอกสารต้นฉบับทัง้หมดไว้ในแฟ้ม รวมกับเอกสารการจ่ายเ งิน 

โดยจัดเรียงตามหมายเลขของใบสําคัญจ่ายเงินดังนี้ 

 Bill Payment History Voucher 

 ใบเสร้จจากผู้รับเงิน 

 ใบนําฝากธนาคาร   

 ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย หรือ Misc. Expenses Request หรือ ใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของ

เจ้าหน้าท่ี (ซึ่งแนบพร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

 หลักฐานการอนุมัติจ่าย 

 Transaction Journal พร้อมเอกสารประกอบ 

3. Fld Adm หรือ Adm Mgr ส่งแฟ้มเอกสารต้นฉบับให้ฝ่ายการเงินท่ีสํานักงานใหญ่ 

4. Acc Ofr หรือ Fin Ofr ตรวจสอบรหัสบัญชี และเอกสารบัญชีประจําเดือนท่ีสํานักงานใหญ่ 
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WHEN 

APPLICABLE : 
Direct Payments are made for an unaccrued expense such as 

monthly rental.  

 

 การจ่ายเงินโดยตรงสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าเช่ารายเดือน 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

7.4.1 PREPARING PAYMENTS • การเตรียมการจ่ายเงิน 

1. Fld Adm/Adm Mgr: 

a. receives supplier invoices, vendor invoices, Expenses Approval Request 

Forms (EAR) or Staff Claim Forms which are to be paid promptly 

b. checks for and obtains the appropriate approval if  necessary and verifies the 

payment to be prepared 

c. raises the cheque marked “A/C Payee only” (No crossed cheques in 

Myanmar) and passes the cheques and all supporting documents to 

cheque signatories to sign 

2. Chq Sig checks supporting documents and signs the cheques. 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

 

 

 

 

 

FC/MPM/MFM 

 

1. Fld Adm/Adm Mgr 

ก. รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย จากร้านค้าในระบบบัตรอาหาร EAR หรือใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของ

เจ้าหน้าท่ี ซึ่งต้องจ่ายทันที 

ข. ตรวจทานความถูกต้องสําหรับการจ่ายเงิน และขออนุมัติ ถ้าจําเป็น และพิสูจน์ยืนยันความ

ถูกต้องของการจ่ายเงินนัน้ 

ค. เขียนเช็คและขีดคร่อม “A/C Payee only” (เฉพาะในเมียนมา ไม่ต้องขีดคร่อมเช็ค) และส่ง

เช็คและเอกสารประกอบให้ผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค 

 

2. ผู้มีอํานาจลงนามตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และลงนามในเช็ค 

7.4.2 PROCESSING PAYMENTS •  กระบวนการจ่ายเงิน 

Fld Adm/Adm Mgr : 

a. either deposits the cheque into the supplier’s bank account and obtains a 

bank payment advice or notifies the payee to collect the cheque and bring 

a receipt. For Myanmar, the cheque is cashed and paid 

b. notifies the payee of the payment made and asks payee to send a receipt 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

Fld Adm/Adm Mgr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. นําเช็คฝากเข้าบัญชีผู้ขาย และรับใบนําฝากจากธนาคาร หรือแจ้งให้ผู้รับเงินมารับเช็ค พร้อมนํา

ใบเสร็จรับเงินมาด้วย กรณีประเทศเมียนมา ให้นําเช็คไปข้ึนเงินสด และจ่ายเงินสดให้ผู้รับเงิน 

 

ข. แจ้งผู้รับเงินว่าได้จ่ายเงินแล้ว และขอให้ผู้รับเงินส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ 

7.4.3 PAYMENT RECORDS • บนัทึกการจ่ายเงิน 

1. Fld Adm/Adm Mgr is subsequently responsible for : 

a. recording payments in QB by using the “Write Cheque” option: the expense 

is analysed by expense code, cost centre and donor (if appropriate) 

b. assigning the cheque a sequential number 

c. coding the payment correctly and selecting the appropriate supplier: 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

 

 

1. Fld Adm/Adm Mgr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. บันทึกการจ่ายเงินใน QB โดยเข้าไปท่ี “Write Cheque” ให้บันทึกค่าใช้จ่ายตามหมวดรหัส

บัญชีท่ีเหมาะสม ศูนย์ต้นทุน หรือ จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาค (ตามความเหมาะสม) 

ข. กําหนดหมายเลขเช็คเรียงตามลําดับ 

ค. ใส่รหัสการจ่ายเงิน และเลือกช่ือผู้ขายให้ถูกต้อง 

7.4 FIELD OFFICE BANK PAYMENTS : DIRECT PAYMENTS • การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยสํานักงานภาคสนาม : การจ่ายตรง ISSUE: JUL 16 
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d. deposit payments are coded to Deposit Payments 

e. payments on delivery are coded to Accounts Payable  

f. advances are coded by selecting the appropriate balance sheet account  

g. printing a Transaction Journal (TJ) by clicking on the QB Cheque “Journal” 

icon and attaching the TJ to the front of the supporting documents.  

h. ensuring a receipt is received from the payee 

2. Fld Adm or Adm Mgr files all documents by the TJ sequence number (same 

sequence as Bill Payment History Vouchers used for Pay Bills in Procedure 7.1.3) : 

 Transaction Journal 

 Receipt from payee 

 Photocopy of cheque 

 Supplier invoice or Misc Expense Request or Staff Claim Form 

3. FC verifies and approves the TJ coding and supporting documents. 

 

 

 

 

 

 

 

Fld Adm/Adm Mgr 

 

 

 

 

 

FC 

ง. กรณีเงินมัดจํา ให้บันทึกโดยไช้รหัสบัญชีเงินมัดจํา 

จ. กรณีการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า ให้บันทึกเข้าบัญชีเจ้าหนี้ 

ฉ. กรณีเงินทดรองจ่าย ให้ใช้รหัสบัญชีเงินทดรองจ่ายซึ่งจะปรากฏในงบดุล 

ช. พิมพ์ Transaction Journal (TJ) โดยใช้ QB เมนู Cheque เลือกเมนู Journal แล้วแนบ TJ 

กับเอกสารประกอบ 

ซ. จัดการให้มัน่ใจว่าได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน 

2. Fld Adm หรือ Adm Mgr เก็บเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้ม โดยเรียงตามหมายเลข TJ (เหมือนกับ 

Bill Payment History Voucher ท่ีใช้บันทึกการจ่ายบิล ตามวิธีปฏิบัติงาน ขัอ 7.1.3) 

 Transaction Journal 

 ใบเสร็จจากผู้รับเงิน 

 สําเนาเช็ค 

 ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย หรือ MER หรือ ใบขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ี 

3. FC พิสูจน์ยืนยัน และอนุมัติรหัสบัญชีใน TJ และเอกสารประกอบ 

7.5 PETTY CASH • บญัชีเงินสดย่อย ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that petty cash and other working funds are disbursed only for 

the proper purposes, are adequately safeguarded and properly recorded. 

Cash balances are kept to a minimum. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายจากบญัชีเงินสดย่อย และเงินทุน

สําหรับการดําเนินงานอ่ืนๆ ให้ดําเนินการเพ่ือจุดประสงค์ที่ถูกต้อง มีการดูแลรักษาอย่างดีพอ 

และลงบนัทึกอย่างถูกต้อง และให้ดุลเงินสดอยู่ในระดับที่ตํ่า 

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. The petty cash box must be kept in a secure location and locked away when 

not in use. 

d. A maximum amount is applied for each expense item that can be settled using 

petty cash. Items in excess of the maximum should be settled by cheque. 

e. The petty cash custodian may authorise small value expenses up to the 

delegated l imit,  above which, expenses must be approved by another 

authorised person. 

 

 หลักการ : 

ก. ให้มีเงินสดย่อยหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ขัน้ตํ่า โดยคํานึงถึงสิ่งท่ีปฏิบัติได้ (เช่น การยอมรับ เช็คใน

ชุมชนท้องถิ่น) และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 

ข. ให้ใช้ระบบเงินทดรองจ่าย (จ่ายคืนเมื่อตัง้เบิกและตามจํานวนท่ีใช้ไปจริง) 

ค. กล่องเก็บเงินสดย่อยต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย และล๊อคไว้เมื่อใดท่ีไม่ใช้งาน 

ง. กําหนดจํานวนเงินสูงสุดสําหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการท่ีสามารถจ่ายจากบัญชีเงินสดย่อย รายการ

ใดท่ีเกิน ให้จ่ายด้วยเช็ค 

จ. ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยอาจอนุมัติค่าใช้จ่ายทัว่ไปท่ีมีจํานวนเล็กน้อยได้ไม่เกินขอบเขตท่ีได้รับมอบ

อํานาจอนุมัติ ถ้าเกิน ต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลอื่นท่ีได้รับมอบอํานาจ 
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f. All petty cash expenses must be validated with proper receipts/invoices or a 

Substitute Receipt Form (008). 

g. Monthly cash counts and reconciliations must be conducted by the custodian’s 

supervisor in the presence of the custodian and any discrepancies investigated. 

ฉ. การจ่ายเงินสดย่อยทุกครัง้จะต้องมีเอกสารรับรอง เช่น ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ หรือ Substitute Receipt 

Form (008) 

ช. หัวหน้างานของผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยจะทําการตรวจนับ และพิสูจน์ยอดเงินสดเดือนละครัง้ต่อหน้า

ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อย และต้องสอบสวนหากพบความคลาดเคลื่อน 

WHEN 

APPLICABLE : 

 The petty cash custodian can release cash for small value amounts up to  

THB 2,000 per transaction without authorisation.  

 Amounts over THB 2,000 require a properly authorised claim form in accordance 

with authority levels.  

 Amounts over THB 10,000 (YGN 100,000 MMK) should be paid by cheque. 

  ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยสามารถจ่ายเงินสดเป็นจํานวนเล็กน้อยได้ ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อการจ่ายเงิน

หนึ่งรายการโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ 

 จํานวนท่ีเกิน 2,000 บาท ต้องมีใบเคลมท่ีได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามระดับอํานาจอนุมัติ 

 จํานวนท่ีเกิน 10,000 บาท (ท่ีย่างกุ้ง 100,000 จ๊าต) ควรจ่ายด้วยเช็ค 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Staff member requests petty cash for claims under THB 2,000.  

2. The custodian disburses the cash to the claimant who purchased the item. 

3. The claimant submits invoices/receipts and any cash balance to the custodian. 

If no receipts were obtainable, the claimant completes a Substitute Receipt Form.  

4. The custodian keeps invoices, receipts and Substitute Receipt Forms in a 

temporary petty cash file. 

5. The custodian reconciles the petty cash on a monthly basis.  

6. When the cash balance is almost depleted, the custodian prepares a Petty 

Cash Replenishment Form and attaches all receipts/Substitute Receipt Forms 

and submits the documentation to SFM (HO) or FC/MPM/MFM (FO) for approval. 

7. SFM (HO) or FC/MPM/MFM (FO) approves the Petty Cash Replenishment Form.  

8. Fin Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) prepares the cash cheque and submits 

to the authorised signatories with the Petty Cash Replenishment Form and 

attachments.  

9. The custodian cashes the cheque at the bank and places the cash in the cash 

box and secures in a safe location. 

10. Fin Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) posts the transaction to QB and prints 

a disbursement voucher. 

11. Fin Ofr (HO) or Fld Adm/Adm Mgr (FO) compiles and files all documentation. 

 

Claimant 

Custodian 

Claimant 

 

Custodian 

 

Custodian 

Custodian 

 

 

SFM/FC/MPM/MFM 

FinOfr/FldAdm/ 

Adm Mgr 

 

Custodian 

 

FinOfr/FldAdm/ 

Adm Mgr 

 

 

1. เจ้าหน้าท่ีขอเบิกเงินสดย่อยสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท 

2. ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิกท่ีซื้อสินค้ารายการนัน้ 

3. ผู้ขอเบิกย่ืนใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน และเงินสดคงเหลือให้ผู้ดูแลบัญชี  ถ้าไม่มีใบเสร็จ ผู้ขอเบิก 

ต้องกรอก Substitute Receipt Form 

4. ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยเก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และ Substitute Receipt Form เข้าแฟ้ม

บัญชีเงินสดย่อยชัว่คราว 

5. ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยต้องพิสูจน์ยอดเงินสดเดือนละหนึ่งครัง้ 

6. เมื่อดุลเงินสดย่อยใกล้จะหมด ให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยกรอกฟอร์ม Petty Cash Replenishment 

Form และแนบใบเสร็จ/Substitute Receipt Forms ทัง้หมด และย่ืนเอกสารให้ SFM (HO) 

หรือ FC/MPM/MFM (FO) เพื่อขออนุมัติ 

7. SFM (HO) หรือ FC/MPM/MFM (FO) เป็นผู้อนุมัติ Petty Cash Replenishment Form 

8. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (FO) จัดทําเช็คเงินสด และเสนอให้ผู้มีอํานาจเซ็นเช็ค 

พร้อมกับ Petty Cash Replenishment Form และเอกสารแนบ 

 

9. ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยนําเช็คไปเบิกเงินสดจากธนาคาร เก็บเงินสดในกล่อง ซึ่งต้องเก็บไว้ใน

สถานท่ีปลอดภัย 

10. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (FO) ลงบันทึกธุรกรรมในระบบ QB และพิมพ์ 

Disbursement Voucher 

11. Fin Ofr (HO) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (FO) รวบรวมเอกสารทัง้หมดเก็บเข้าแฟ้ม 
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12. Fld Adm/Adm Mgr sends all petty cash documentation to HO at the beginning 

of the following month. 

13. The custodian’s supervisor checks the cash balance on a monthly basis in the 

presence of the cash custodian. Any discrepancies are investigated. 

 
 

 

 

SFM/FC/MPM/MFM 

12. Fld Adm/Adm Mgr ส่งเอกสารเก่ียวกับบัญชีเงินสดย่อยทัง้หมดไปให้สํานักงานใหญ่ เมื่อถึง

ต้นเดือนถัดไป 

13. หัวหน้างานของผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อยจะตรวจนับดุลเงินสดเดือนละครัง้  ต่อหน้าผู้ดูแลบัญชี

เงินสดย่อย และทําการตรวจสอบเมื่อพบความคลาดเคลื่อน 

7.6 MONTHLY CASH FLOW REQUEST • กระแสเงินสดประจําเดือน ISSUE: JAN 20 

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. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม :  เพ่ือควบคุมให้การโอนเงินให้สํานักงานภาคสนามทัง้หม ด

ได้รับการอนุมัติ สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอไว้ ถูกโอนเข้าบญัชีธนาคารโดยตรง และมีก าร

ยื่นเอกสารรับรองอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

PRINCIPLES : a. Requests for transfers are submitted to Finance Manager/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 f rom 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. 

 

 หลักการ : 

ก. ย่ืนเอกสารการขอโอนเงินให้ Finance Manager/Finance Director  

ข. แจ้งยอดเงินท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายให้สํานักงานภาคสนามทราบ 

ค. การโอนเงินทุกครัง้ให้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของสํานักงานภาคสนามโดยตรง 

ง. รายจ่ายจากบัญชีธนาคารของสํานักงานภาคสนามต้องเป็นไปตามขอบเขตท่ีกําหนด 

จ. รักษาดุลบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานภาคสนามให้อยู่ในขัน้ตํ่าเท่าท่ีเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่าย

หนึ่งเดือนล่วงหน้า 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Before the last day of each month, Programme Managers send the monthly 

cash need (lump sum), via email to the Fld Adm or Adm Mgr (FO). 

2. Fld Adm and Adm Mgr (FO) consolidate the cash needs into the Monthly Cash 

Projection form (Excel) and give to FC and MPD for approval. 

3. FC and MPD send the approved Monthly Cash Projection form via email to the 

Fin Ofr (HO). 

4. Fin Ofr (HO) receives and consolidates the cash flow need requests for all 

offices and sends Monthly Cash Projection form on to the SFM for approval. 

Any Mgr 

 

 Fin Ofr/Fld Adm/Adm  

 

MPD/FC 

 

Mgr 

 

1. ก่อนวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน Programme Manager ต้องส่งตารางคาดการณ์เงินสดท่ีจะใช้

ในเดือนถัดไป (เงินก้อน) ให้ Fld Adm หรือ Adm Mgr (FO) โดยส่งทางอีเมล์  

2. Fld Adm และ Adm Mgr สรุปการคาดการณ์เงินสดทั้งหมดท่ีต้องใช้ในฟอร์ม Monthly Cash 

Projection Form (Excel) และส่งให้ FC และ MPD อนุมัติ 

3. FC และ MPD ส่ง Monthly Cash Projection Form ต่อให้ SFM อนุมัติ 

4. Fin Ofr (HO) รับและรวบรวมคําขอกระแสเงินสดสําหรับทุกสํานักงาน และส่ง Monthly Cash 

Projection form ต่อให้ SFM อนุมัติ 
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5. SFM (HO) reviews the Monthly Cash Projection form for each office and sends 

to ED for approval (or FD if ED is not present). 

6. ED or FD (if designated) approves Monthly Cash Projection form. 

7. Fin Ofr prepares transfers in accordance with Procedure 7.1.1. 

8. If FO requires additional funds after the Monthly Cash Projection form is 

already approved, FC or MPD must send an email to the SFM with the 

justification. SFM reviews and submits to the ED for approval and sends to the 

Fin Ofr to prepare the transfer according to Procedure 7.1.1.  

SFM 

 

ED or FD 

Fin Ofr  

Fin Ofr 

5. SFM (HO) ตรวจทาน Monthly Cash Projectin form สําหรับสํานักงานแต่ละแห่ง และส่งให้ 

ED อนุมัติ (หรือส่งให้ FD ถ้า ED ไม่อยู่) 

6. ED หรือ FD (ถ้าได้รับมอบอํานาจ) อนุมัติ Monthly Cash Projection form 

7. Fin Ofr เตรียมโอนเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1.1 

8. ถ้า FO ต้องการเงินงบประมาณเพิ่มหลังจาก Monthly Cash Projection form ได้รับอนุมัติแล้ว 

FC หรือ MPD ต้องส่งอีเมล์ถึง SFM และแจ้งเหตุผล SFM ตรวจทานและย่ืนเรื่องให้ E D 

อนุมัติ และส่งให้ Fin Ofr เพื่อเตรียมโอนเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1.1  
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8 ADVANCES• เงินทดรองจ่ายให้เจ้าหน้าท่ี  

WHEN 

APPLICABLE : 

Advances are non-standard payments which are granted in specif ic 

c ircumstances to fac iltate the smooth implementat ion of programme 

operat ions and require higher-level approval such as :  

 for staff members incurring regular monthly expenses 

 for the procurement of goods where supplier conditions require payment 

in advance and there is no reasonable economic alternative 

 for sub-grants 

 

 เงินทดรองจ่ายไม่ใช่การจ่ายเงินท่ีปกติ โดยจะอนุมัติในสถานการณ์เฉพาะ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน ใน

โครงการดําเนินไปอย่างราบรื่น และต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีระดับสูงกว่าการอนุมัติตามปกติ เช่น 

 สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีค่าใช้จ่ายเป็นประจํา 

 สําหรับจัดซื้อสินค้าท่ีผู้ขายตั้งเง่ือนไขให้จ่ายเงินล่วงหน้า และไม่มีทางเลือกอื่นท่ีประหยัดและ

สมเหตุสมผล 

 สําหรับเงินสนับสนุนองค์กรภาคี (sub-grants) 

8.1 STAFF LONG-TERM ADVANCES • เงินทดรองจา่ยระยะยาวใหเ้จ้าหน้าที ่ ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that advances to staff are properly documented, authorised and 

managed within approved budgets. 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมให้เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหน้าที่มีเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง  

ได้รับอนุมัติ และบริหารจัดการภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

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 member’s 

normal monthly expenses. 

c. The level of advance can be adjusted as employee circumstances change 

d. On completion of employment or transfer to a position not requiring an 

advance, the employee will return the advance to TBC or have it  deducted 

from final salary payment. 

 

 หลักการ : 

ก. เงินทดรองจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีจะใช้ระบบจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อทดรองค่าใช้จ่าย (Imprest System) คือ 

จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจํานวนตายตัว และเบิกเงินคืนเต็มตามจํานวนท่ีใช้จ่ายจริง 

ข. เงินทดรองจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนตามปกติของเจ้าหน้าท่ี ควรอยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผล 

ค. สามารถปรับระดับของเงินทดรองจ่ายได้เมื่อสถานการณ์ของเจ้าหน้าท่ีเปลี่ยนไป 

ง. เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน หรือเมื่อโอนไปทํางานในตําแหน่งท่ีไม่จําเป็นต้องใช้เงินทดรองจ่าย เจ้าหน้าท่ีจะ

คืนเงินทดรองจ่ายให้ทีบีซี หรือให้หักออกจากเงินเดือนงวดสุดท้าย 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Requests for staff expense advances for a fixed amount is submitted to the 

relevant authorisation level on an Expense Approval Request Form (EAR) or by 

email. The staff supervisor sends a request via email on behalf  of the person 

requesting the advance to TPD or MPD for approval. 

2. TPD or MPD authorises and sends the request to SFM by email. 

3. SFM reviews and emails the request to Fin Ofr to process the request.  

Procedure 1.3 

 

 

 

TPD/MPD 

SFM 

1. สําหรับการย่ืนคําขอเงินทดรองจ่ายท่ีจํานวนคงท่ี ให้ใช้ฟอร์ม Expenses Approval Request 

(EAR) หรือส่งคําขอมาทางอีเมลถ์ึงผู้มีอํานาจอนุมัติในระดับท่ีเหมาะสม หัวหน้างานของ

เจ้าหน้าท่ีจะส่งคําขอทางอีเมล์ในนามของเจ้าหนา้ท่ีผู้ขอเงินทดรองจ่าย ถึง TPD หรือ MPD เพื่อ

ขออนุมัติ 

2. TPD หรือ MPD อนุมัติและส่งคําขอไปให้ SFM ทางอีเมล ์

3. SFM ตรวจทานและส่งคําขอทางอีเมล์ถึง Fin Ofr เพื่อดําเนินการตามคําขอ 
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4. Fin Ofr is subsequently responsible for : 

a. transferring the advance directly to the staff member’s bank account in 

accordance with Procedure 7.1 

b. coding the advance to a Staff Advance account in QB  

c. filing the advance deposit payment voucher in the employee’s bank account  

d. submitting monthly expense claims to supervisor for approval  

5. Supervisor approves expense claims in full accordance with Procedure 9.1. 

 

Fin Ofr 

 

 

 

 

 

HR/SFM 

4. Fin Ofr มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. โอนเงินทดรองจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าท่ีโดยตรง ตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 

ข. ใส่รหัสบัญชี Staff Advance ในระบบ QB 

ค. ทําใบสําคัญจ่ายเงิน เก็บเข้าแฟ้มของเจ้าหน้าท่ี  

ง. ให้ย่ืนขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนให้หัวหน้างานอนุมัติ 

5. หัวหน้างานอนุมัติคําขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 9.1 

 

8.2 DEPOSIT PAYMENTS • การจ่ายเงินมดัจํา ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To secure and optimise the procurement of necessary supplies and control  

the application of funds required. Deposits may also be required on rent and 

utility agreements 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และควบคุมการใช้จ่ายเงิน นอกจากน้ี อาจต้องจ่ายเงินมัดจําตามสัญญาเช่า และค่าสาธารณูปโภค

ด้วย 

PRINCIPLES : 

 

a. Deposit payments are made only where there is  no sensible economic 

alternative.  

b. Deposit payments require the prior approval of the Finance Director in order 

to forecast and control cash agreements. 

c. Deposit payments are properly  controlled to ensure that they are offset when 

subsequent payments are made against the same order. 

 หลักการ : 

ก. ให้จ่ายเงินมัดจําเพียงเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นท่ีเหมาะสม และประหยัด 

ข. การจ่ายเงินมัดจําต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก Finance Director ก่อน  เพื่อคาดคะเน และควบคุม

สัญญาท่ีต้องจ่ายเงินสด  

ค. ให้ควบคุมการจ่ายเงินมัดจําอย่างถูกต้อง เพื่อนําไปหักลบหนี้เมื่อมีการจ่ายเงินชําระหนี้ในงวดหลังจาก

นัน้ ในการจัดซื้อครัง้เดียวกัน 

WHEN 

APPLICABLE : 

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. Deposit payments 

can only be act ioned on Purchase Orders accompanied by an Expenses 

Approval Request Form approved by FD. 

 
การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในบางกรณี อาจจําเป็นต้องจ่ายเงินมัดจํา หรือจ่ายเป็นงวดล่วงหน้าจนครบ

ทัง้จํานวน ควรใช้วิธีนี้ เฉพาะเมื่อไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เท่านัน้ การจ่ายเงินมัด

จําสามารถทําได้ด้วยการจัดทําใบสัง่ซื้อ ควบคู่กับ Expenses Approval Request Form ท่ีได้รับอนุมัติจาก 

FD เท่านัน้ 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. The Purchase Order is raised. 

2. SCS Spl raises an Expenses Approval Request form, attaches the PO and 

related support ing documents and submits to FD to approve the deposit  or 

progress payment. 

3. Fin Ofr raises the cheque in accordance with Procedure 7.2, codes the disbursement 

voucher to Deposit Payments in QB and gives the cheque to SCS Spl. 

SCS Spl 

SCS Spl & FD 

 

 

Fin Ofr 

 

1. ให้จัดทําใบสัง่ซื้อ 

2. SCS Spl กรอกฟอร์ม Expenses Approval Request แนบติดกับใบสัง่ซือ้ และเอกสารประกอบ

ท่ีเก่ียวข้อง และเสนอต่อ FD ให้อนุมัติเงินมัดจําหรือการจ่ายเงินเป็นงวด 

3. Fin Ofr จัดทําเช็คตามวิธีปฏิบติังาน ข้อ 7.2 ใส่รหัสให้ disbursement voucher สําหรับการ

จ่ายเงินมัดจําในระบบ QB และมอบเช็คให้ SCS Spl 
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4. SCS Spl is responsible for obtaining a receipt from the supplier. 

5. On completion of the order, Fin Ofr records the Item Receipt and supplier’s Bill 

to QB in accordance with QB Procedure. 

6. When the supplier’s  bill is to be paid, Fin Ofr makes a QB Journal entry to 

transfer the deposit payment from Deposit  Payments to Accounts Payable so 

that it will be deducted from the invoice payment. 100% advance payments are 

to be cleared in the same way. 

7. Fin Ofr reconciles the Deposit Payments account monthly and reports to SFM.  

8. Fin Ofr or SFM also codes deposit payments for items such as rent and utility 

agreements to the appropriate Deposit Payments account. 

 

SCS Spl 

Fin Ofr 

 

Fin Ofr 

 

 

 

Fin Ofr 

Fin Ofr/SFM 

4. SCS Spl มีหน้าท่ีติดตามขอใบเสร็จจากผู้ขาย 

5. เมื่อได้รับสินค้าครบถ้วนตามใบสัง่ซื้อแล้ว Fin Ofr บันทึกรายการสิ่งของท่ีได้รับ และบิลจาก

ผู้ขายในระบบ QB ตามวิธีปฏิบัติงานของ QB 

6. เมื่อถึงกําหนดจ่ายเงินให้ผู้ขายตามบิล ให้ Fin Ofr บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป (QB 

Journal) เพื่อโอนการจ่ายเงินมัดจําออกจากบัญชี Deposit Payment ไปเข้าบัญชี Accounts 

Payable เพื่อหักออกจากการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ การจ่ายเงิน 100% ล่วงหน้าก็ต้องหัก

บัญชีด้วยวิธีเดียวกันนี้  

7. Fin Ofr ต้องพิสูจน์ยอดบัญชี Deposit Payments เดือนละครัง้ และรายงานต่อ SFM 

8. Fin Ofr หรือ SFM ต้องใส่รหัสการจ่ายเงินมัดจําสําหรับรายการต่างๆ ในบัญชี Deposit  

Payments ด้วย เช่น ค่าเช่า และสัญญาการใช้สาธารณูปโภค 

8.3 PAYMENT ON DELIVERY • การชําระเงิน ณ วันส่งมอบสินค้า  ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To secure and optimise the procurement of necessary supplies and 

control the application of funds required. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้ปลอดภัย และได้ประโยชน์สงูสุดจากการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค

บริโภคที่จําเป็น และควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่ ร้องขอ 

PRINCIPLES : 

 

a. Payments on delivery are only made where there is  no sensible 

economic alternative. 

b. Payments on delivery are not standard terms and require appropriate 

approval so that the impact on cash flow is understood. 

c. Controls ensure that payments on delivery are offset when the order 

is delivered and the item receipt and bill payment is  processed in the 

accounting software. 

 หลักการ: 

ก. ให้ใช้วิธีชําระเงิน ณ วันส่งมอบสินค้าเฉพาะในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอื่นท่ีประหยัดหรือสมเหตุสมผล 

ข. การชําระเงิน ณ วันส่งมอบสินค้าไม่ใช่เง◌ื◌่อนไขการชําระเงินปกติ จึงต้องได้รับอนุมัติอย่า ง

ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจผลกระทบต่อกระแสเงินสด 

ค. ควบคุมให้มัน่ใจได้ว่าจะนําจํานวนเงินท่ีจ่าย ณ วันส่งมอบสินค้าไปหักลบหนี้  เมื่อผู้ขายจัดส่งสิน ค้า 

ตามใบสัง่ซื้อ และได้รับรายการสินค้า และดําเนินการจ่ายเงินตามบิลในระบบบัญชี 

 

WHEN 

APPLICABLE : 

In certain circumstances it may be necessary to prepare a payment in 

advance when procuring supplies : 

 to release the delivery of goods or services 

 to be collected by the supplier on delivery 
 

 ในบางกรณีอาจจําเป็นต้องเตรียมการจ่ายเงินไว้ตัง้แต่วันท่ีจัดซื้อสินค้า 

 เพื่อให้จัดส่งสินค้า หรือเริ่มต้นการบริการได้ 

 เพื่อให้ผู้ขายรับเงินได้เมื่อส่งมอบสินค้า 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. When the supplier advises that delivery is ready and a payment on delivery needs 

to be prepared, the Log Ofr raises an Expense Approval Request (EAR), attaches 

the form to a copy of the PO and submits to the appropriate approval authority.  

Log Ofr 

 

 

1. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ขายว่าพร้อมจะส่งมอบสินค้าแล้ว และต้องเตรียมเงินสําหรับชําระ ณ  วัน

ส่งมอบสินค้า ให้ Log Ofr กรอกฟอร์ม Expense Approval Request (EAR) และแนบกับ 

PO และส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจอนุมัติลงนาม 
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2. Fin Ofr processes the payment in accordance with Procedure 7.1, coding the 

payment to Accounts Payable in QB and printing and filing a Transaction Journal.  

3. When the Item Receipt has been entered and converted to a Bill in QB, Acc 

Ofr prints and files the Transaction Journal with the payment voucher.  

4. Fin Ofr carries out the procedure to pay QB Bill and matches the QB Bill to the 

debit for the Payment on Delivery in QB.  

5. I f  100% of the payment was made on delivery, there wil l be no further 

payment.  A Bill Payment History will show against the Bil l the number 

of the Payment on Delivery Transaction Journal.   

 
 

Fin Ofr 

 

Acc Ofr 

 

Fin Ofr 

2. Fin Ofr ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 โดยใส่รหัสสําหรับเข้าบัญชี เจ้า หนี้  

(Accounts Payable) ในระบบ QB แล้วพิมพ์ Transaction Journal และเก็บเข้าแฟ้ม 

3. เมื่อบันทึกรายการสิ่งของท่ีได้รับ และเปลี่ยนให้เป็นบิลในระบบ QB แล้ว Acc Ofr จะพิมพ์  

Transaction Journal และเก็บเข้าแฟ้มแนบกับใบสําคัญจ่ายเงิน 

4. Fin Ofr ดําเนินการจ่ายเงินตามบิลใน QB โดยจับคู่บิลใน QB กับยอดท่ีเดบิทไว้สําหรับการ

ชําระเงิน ณ วันส่งมอบสินค้าใน QB 

5. ถ้าชําระเงินครบ 100% ณ เวลาส่งมอบสินค้า จะไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มอีก Bill Payment History 

จะแสดงหมายเลขของการจ่ายเงินเมื่อส่งมอบสินค้านัน้ใน Transaction Journal 

 

8.4 ADVANCE TO SUB-GRANTS • ค่าใช้จ่ายโครงการ: เงินทดรองจ่ายใหอ้งค์กรภาคี (SUB GRANTS) ISSUE: JAN 20 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Board approves the annual budget and may approve revisions. 

2. Sub-grants are normally  negotiated annually.  SGA, Fld AC and MFM assist  

partners to present proposal budgets. 

3. SGA, Fld AC and MP Mgr prepare Letters of Agreement (LOA) annually 

together with proposals and budgets which are submitted to Management for 

review and approval. 

4. MPD, FD and ED approve proposals and any budget revisions. 

5. Acc Ofr prepares monthly or periodic transfers in accordance with the approved 

schedule by Finance (including revisions). 

Note : For payment to sub-grantees, TBC will use the exchange rate of the donor who 

supports the sub-grantee to convert the budget and transfer to the partner. For MYM 

sub-grantees managing in Kyat, TBC uses the same accrued method from the Central 

Bank of Myanmar website: https://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate 

 

 

 

Board 

SGA, Fld AC, MFM 

  

SMT 

 

 

MPD/FD/ED 

Acc Ofr 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการบริหารอนุมัตงิบประมาณประจําปี รวมถึงการทบทวนงบประมาณ 

2. เงินสนับสนุนกลุ่มภาคีจะมีการทบทวนและพิจารณาเป็นรายปี SGA, Fld AC และ MFM จะ

เป็นผู้ช่วยกลุ่มต่างๆ ในการนําเสนองบประมาณโครงการ 

3. SGA, Fld AC และ MP Mgr เป็นผู้เตรียมหนังสือสัญญา (LOA) ของ Sub Grants ในแต่ละปี 

พร้อมกับจัดทําข้อเสนอและงบประมาณ และเสนอให้ทีมผู้บริหารเพื่อตรวจสอบและอนุมัต ิ

 

4. MPD, FD และ ED เป็นผู้อนุมัติโครงการ และการแก้ไขปรับปรุงงบประมาณ 

5. Acc Ofr จัดการโอนเงินเป็นรายเดือน หรือเป็นระยะ ตามกําหนดเวลาท่ีฝ่ายการเงินอนุมัติ 

(รวมถึงการแก้ไขทบทวน) 

หมายเหตุ : สําหรับการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มภาคีต่างๆ ทีบีซีจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของผู้บริจาคท่ี

สนับสนุนกลุ่มภาคีนัน้ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินของงบประมาณและโอนให้กลุ่มภาคี ในกรณีของกลุ่ม

ภาคีในเมียนมาท่ีใช้เงินจ๊าด ทีบีซีจะใช้วิธีการเดียวกันกับธนาคารชาติของเมียนมา ตามเว็บไซต์  

http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate  

 

 

 

https://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate
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6. Fin Ofr (HO) or Adm Mgr (FO) processes payments in accordance with 

Procedure 7.1 or 7.3.  

Note : 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. 

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. 

7. Fin Ofr (HO) or Adm Mgr (FO) advises sub-grantees by email of the t ransfer 

of funds. 

8. Sub-grantees issue and send receipts. Partners report  back to TBC in the 

currency of the funds received. 

9. Sub-grantees maintain accounting records, including monthly bank reconciliations 

and a photocopy of the bank passbook and send all records monthly or quarterly 

(as per the Agreement) to SGA and Fld AC (Thailand) or Fld Adm/Adm Mgr 

(Myanmar). 

10. Once the Financial Reports have been received from sub-grantees, SGA and 

Fld AC (Thailand) or Fld Adm/Adm Mgr (Myanmar) are responsible for : 

a. checking and verifying all supporting documents 

b. journalising the QB entry to accrue expenses incurred for the period by 

date to the end of the period date (e.g. Q1 is 31 Mar, Q2 is 30 Jun etc.) 

c. debiting the appropriate project expenses codes  

d. crediting the appropriate CSO or CBO advance code to clear their advance 

in the balance sheet. This step uses the total expenses summary of each 

account code in the financial report to accrue.  

e. printing the QB Journal Entry and attaching with all the above reports and 

documents, filing by QB sequence number.  

f. archiving the documents in YGN for all Myanmar projects and in BKK for 

all Thailand projects 

 

Fin Ofr/ Adm Mgr 

SFM/Adm Mgr 

 

 

 

 

Fin Ofr/Adm Mgr 

 

 

 

SGA/Fld AC/Fld Adm 

 

 

 

SGA/Fld AC/Fld Adm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fin Ofr (HO) หรือ Adm Mgr (FO) ดําเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 หรือ 7.3 

หมายเหตุ : การโอนเงินผ่านธนาคาร จะโอนไปเข้าบัญชีของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย/เมียนมา ซ่ึงเป็นผู้ท่ี

กลุ่มภาคีเช่ือถือและไว้วางใจ รวมทัง้เป็นท่ีรู้จักของเจ้าหน้าท่ี ทีบีซี ถ้าเป็นได้ให้ใช้บัญชีร่วม เน่ืองจาก

ตามกฎหมายไทยและเมียนมาไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติ เปิดบัญชีธนาคาร จึงเป็นไปไม่ได้ท่ี

คณะกรรมการพื้นท่ีพักพิงฯ และคณะกรรมการผู้หนีภัยจะเปิดบัญชีเป็นของตนเอง 

 

7. Fin Ofr (HO) หรือ Adm Mgr (FO) แจ้งกลุ่มภาคีต่างๆ ทางอีเมล์เรื่องการโอนเงิน 

 

8. กลุ่มภาคีออกใบเสร็จรับเงินและส่งใบเสร็จให้ ทีบีซี กลุ่มภาคีรายงานให้ ทีบีซี ทราบจํานวนเงิน

ในสกุลเงินท่ีได้รับ 

9. กลุ่มภาคีมีการบันทึกรายการในบัญชี รวมถึงการพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือน พร้อมทัง้

ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก และส่งบันทึกทัง้หมดทุกเดือน หรือทุกไตรมาส (ตามข้อตกลงท่ี

ได้เซ็นไว้) ให้ SGA และ Fld AC (ประเทศไทย) หรือ Fld Adm/Adm Mgr (เมียนมา) 

 

10. เมื่อได้รับรายงานทางการเงินจากกลุ่มภาคีแล้ว SGA และ Fld AC (ประเทศไทย) หรือ  

Fld Adm/Adm Mgr (เมียนมา) มีหน้าท่ีดังนี้ 

ก. ตรวจสอบ และพิสูจน์ยีนยันเอกสารประกอบทัง้หมด 

ข. บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายในระบบ QB สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในงวดนัน้  โดยใช้วัน

สุดท้ายของงวดเป็นวันรับรู้ค่าใช้จ่าย (เช่น ไตรมาส 1 คือ 31 มี.ค. ไตรมาส 2 คือ 30  

มิ.ย. เป็นต้น) 

ค. เดบิตตามรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ 

ง. เครดิตบัญชีเงินทดรองจ่ายในงบดุลของ CSO หรือ CBO ท่ีถูกต้องเพื่อลา้งยอด ขัน้ตอน

นี้ใช้รายงานสรุปค่าใช้จ่ายสําหรับแต่ละรหัสบัญชีในรายงานทางการเงินเพื่อรับรูค่้าใช้จ่าย 

จ. พิมพ์ QB Journal Entry แนบกับรายงานและเอกสารทั้งหมดข้างต้น และเก็บเข้าแฟ้ม

เรียงตามหมายเลขใน QB   

ฉ. ให้เก็บเอกสารสําหรับโครงการทัง้หมดในเมียนมาใว้ท่ีสํานักงานย่างกุ้ง และเก็บเอกสาร

สําหรับโครงการทัง้หมดในประเทศไทยไว้ท่ีสํานักงานกรุงเทพฯ 
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11. SGA/FD regularly  reconcile the advance account codes in QB on each report  

period or the year end. At the end of the project, the advance accounts must 

be reconciled. If there is a fund balance left with the sub-grantee, they must 

return the balance to TBC. If there is  an overspend with prior approval by 

TBC, TBC will reimburse the approved amount to the partner.  If there are 

any discrepancies caused by the exchange rate used over the project period, 

it will be written off to the gain and loss from the exchange rate.  

12. Sub-grantees are subject to an annual financial assessment by TBC and may 

be required to have annual financial statements audited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGA/FD 

 

 

 

 

 

 

Fin Ofr/SFM 

 

11. SGA/FD ต้องจัดการพิสูจน์ยอดบัญชีทดรองจ่ายในระบบ QB ทุกงวดท่ีรายงาน หรือตอนสิ้นปี 

เมื่อโครงการสิ้นสุดลง จะต้องมีการพิสูจน์ยอดบัญชีทดรองจ่ายทัง้หมด ถ้าปรากฏว่ามีเงินคงเหลือ 

กลุ่มภาคีจะตอ้งคืนให้ ทีบีซี ถ้ากลุม่ภาคีใช้เงินเกินโดยได้รับอนุมัติจาก ทีบีซี ล่วงหนา้ ทีบีซี จะ

จ่ายคืนส่วนเกินท่ีได้รับอนุมัตินัน้ให้แก่กลุ่มภาคี  กรณีมียอดต่างท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ตลอดช่วงโครงการ  ให้ตัดผลต่างออกไปเป็นกําไรหรอืขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
 
 

12. ทีบีซี จะประเมินงานด้านการเงินของกลุ่มภาคีเป็นรายปี และอาจส่งผู้ตรวจสอบบัญชีเ ข้า

ไปตรวจสอบรายงานทางการเงินได้ด้วย  
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9 REIMBURSEMENTS • เงินจ่ายคืน  

  

9.1 STAFF EXPENSES REIMBURSEMENT CLAIMS • การขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที ่  ISSUE: JUL 16 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that all travel and other expenses claimed for reimbursement by 

staff are within authorised limits, are properly acquitted with val id 

documents and are properly recorded and reported within a reasonable time 

of being incurred without creating an excessive administrative burden. 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าทีเ่บิกคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แล ะ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกินขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ให้มีเอกสารรับรอง ลงบนัทึก และรายงานอย่างถูกต้อง

ตามระยะเวลาอันสมควร หลังจากการใช้จ่าย โดยไม่ก่อภาระด้านการบริหารให้มากเกินไป 

PRINCIPLES : a. Expenses are for clear and legitimate business reasons and costs are not 

excessive and fall within approved expenditure limits. 

b. Complete documentation (invoices, receipts etc.) is obtained and submitted 

for t ravel 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. Unacquitted expenditure within a reasonable period is  recouped f rom 

personal emoluments of delinquent officers. 

 หลักการ : 

ก. ค่าใช้จ่ายต้องมีเหตุผลทางธุรกิจและชัดเจน ไม่สูงเกินไป หรือเกินขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติ 

ข. มีเอกสารประกอบครบถ้วน (เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ เป็นต้น) สําหรับค่าตัว๋เดินทาง ค่าท่ีพัก  เบ้ียเลี้ยง 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่ารับรอง ค่าอาหารจํากัดตามวงเงิน และเงินสวัสดิการ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ค. การขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายให้ทําเดือนต่อเดือน เจ้าหน้าท่ีสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ เพื่อไม่ให้เงินขาดมือ

จนกว่าจะขอเบิกค่าใช้จ่ายได้ 

ง. รายจ่ายใดท่ีไมส่ามารถหาเอกสารรับรองได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้หักออกจากเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับ 

WHEN 

APPLICABLE : 

Use this procedure to reimburse for : 

 transport, accommodation and per diem for TBC business 

 long-term advances to staff regularly incurring expenses 

 temporary advances for specific  purchases made or expenses incurred on 

behalf of TBC and which are not covered by a long-term advance 

 

 
ให้ใช้วิธีปฏิบัติงานนี้สําหรับขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 

 ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก และเบ้ียเลี้ยงสําหรับการทํางานให้ ทีบีซี 

 เงินทดรองจ่ายระยะยาวจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นประจํา 

 เงินทดรองจ่ายชัว่คราวในกรณีท่ีมีการจัดซื้อเป็นการเฉพาะ หรือค่าใช้จ่ายในนามของ ทีบีซี และไม่รวม 

อยู่ในเงินทดรองจ่ายระยะยาว 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Entitlements to benefits ,  t ravel,  meal,  accommodation allowances etc.  are 

s t ipulated in the lates t Staff Policy Manual. 

2. Claimant submits expense claims on a calendar month bas is 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. 

 

 

Claimant 

 

 

 

1. สิทธิในสวัสดิการ ค่าเดินทาง อาหาร ท่ีพัก และเงินช่วยเหลืออื่นๆ ท่ีระบุใน Staff Policy Manual 

 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีย่ืนขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนปฏิทิน  โดยใช้ฟอร์ม Expenses Claim Form 

(Form 009) พร้อมแนบใบเสร็จต้นฉบับ  ถ้าไม่มใีบเสร็จต้นฉบับ ให้ใช้ฟอร์ม Substitute Receipt 

กรอกรายละเอียด และเซ็นรับเงินโดยผู้ขอเบิก 
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3. 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. 

4. The claimant’s immediate supervisor approves the Expenses Claims Form. 

5. Reimbursement is processed by the Finance staff at the supervisor’s office 

location to the claimant’s bank account or cash (Myanmar) in accordance with 

Procedure 7.1 (HO) or 7.3 (FO). 

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 required by staff to be paid in advance are expensed and the staff  

member provides a receipt after the deposit has been paid.   

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.  

 

 

 

Supervisor 

 

 

 

FD/MPD/MP Mgr 

 

 

 

 

Fin Ofr/Fld Adm 

 

FD 

3. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในหมวดเดียวกัน (เช่น ค่านํ้ามันรถ ค่าทางด่วน เบ้ียเลี้ยง) ให้นํามารวม

กับยอดรวมค่าใช้จ่ายสําหรับเดือนนัน้ และกรอกลงใน Expenses Claim Form 

4. หัวหน้างานโดยตรงของเจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกจะเป็นผู้อนุมัติ Expenses Claim Form 

5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินท่ีสํานักงานของหัวหน้างานจะดําเนินการจ่ายคืนค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติ

แล้ว ฝากเข้าบัญชีธนาคาร หรือเงินสด (เมียนมา) ตามวิธีปฏิบัติงานข้อ 7.1 (HO) หรือ 7. 3 

(FO) 

6. เงินทดรองจ่ายชัว่คราว สามารถขอได้ในกรณีท่ีมีการจัดซื้อเป็นการเฉพาะ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายใน

นามของ ทีบีซี และไม่รวมอยู่ในเงินทดรองจ่ายระยะยาว เงินจํานวนน้ีจะต้องเคลียคืนทันทีที่

ทําได้หลังจากค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้มีอํานาจอนุมัติเงินทดรองจ่ายชัว่คราวจะเป็น

คนเดียวกับผู้มีอํานาจอนุมัติเงินทดรองจ่ายระยะยาว 

7. เงินมัดจําท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องจ่ายล่วงหน้าจะถือเป็นค่าใช้จ่าย และเจ้าหน้าท่ีต้องมอบใบเสร็จรับเงิน

หลังจากได้จ่ายเงินมัดจําแล้ว 

8. ค่าใช้จ่ายใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีท่ีจ่ายหรือ จ่ายล่วงหน้าโดย ทีบีซี แล้วเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถจัดหา

เอกสารประกอบการจ่ายเงินภายในระยะเวลาอันเหมาะสม อาจจะถูกนําไปหักจากเงินเดือนได้ 

 

9.2 REIMBURSEMENT TO PARTNER AGENCIES • การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรภาคี ISSUE: JAN 20 

   

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. Prog Spl (HO) or TPD (FO) prepares and reviews partner agency Agreements.  

2. ED signs Agreements with partner agencies. In some cases, agreements can 

be approved if it is within the authorisation level of the staff. 

3. Partner agencies submit a monthly programme and financial report and a 

request to BKK Finance for reimbursement together with supporting documents 

as detailed in the Partner Agreement. 

4. SFM (HO) or Fld Adm (FO) checks and reviews the documentat ion for 

completeness. 

5. Acc Ofr (HO) or Fld Adm (FO) approves the reimbursement claim. 

6. Pro Spl (HO) or FC (FO) processes the documentation in accordance with the 

payments policy outlined in Procedure 7.1 or 7.3. 

FC/Prog Spl/TPD  

 ED/TPD 

 

Partner Agency 

 

 

SFM/Fld Adm 

 

Acc Ofr/Fld Adm 

Pro Spl/FC 

1. Prog Spl (HO) หรือ TPD (FO) จัดทําและทบทวนสัญญากับองค์กรภาคี 

2. ED ลงนามในข้อตกลงให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรภาคี ในบางกรณี สามารถอนุมตัิสัญญาได้

ถ้าอยู่ภายในอํานาจอนุมัติของเจ้าหน้าท่ี 

3. องค์กรภาคีเสนอโครงการรายเดือน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งคําขอเบิกค่าใช้จ่าย  

โดยเสนอต่อฝ่ายการเงินของสํานักงานกรุงเทพฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบท่ีระบุไว้ใน

สัญญาขององค์กรภาคี 

4. SFM (HO) หรือ Fld Adm (FO) ตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

 

5. Acc Ofr (HO) หรือ Fld Adm (FO) อนุมัติรายการเบิกจ่ายเงิน 

6. Pro Spl (HO) หรือ FC (FO) ดําเนินการจ่ายเงินตามนโยบายการจ่ายเงินท่ีระบุในวิธี

ปฏิบัติงาน ข้อ 7.1 หรือ 7.3  
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10 FINANCIAL PROCEDURES • วิธีปฏิบติังานด้านการเงิน  

  

10.1 ACCOUNTING POLICIES • นโยบายการบัญช ี ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that financial reporting complies with international standards and 

donor requirements. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้การรายงานด้านการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีสากล 

และระเบียบของผู้บริจาคเงิน 

PRINCIPLES : a. Accounting polic ies conform to laws and regulations for UK companies and 

charities. 

b. Accrual basis accounting is applied. 

c. Clear and consistent reporting is provided. 

 หลักการ : 

ก. เพื่อให้นโยบายด้านการบัญชีสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศอังกฤษว่าด้วย

องค์กรการกุศล 

ข. ใช้เกณฑ์คงค้างบันทึกบัญชี 

ค. เพื่อให้รายงานด้านการเงินชัดเจนและมีมาตรฐานปฏิบัติในแนวเดียวกัน  
 

POLICIES  นโยบาย 

10.1.1 BASIS OF PREPARATION • มาตรฐานการบนัทึกบญัชีเบื้องต้น 

The financial statements are prepared under the historic cost convention and in accordance with the  

Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice (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. 

 จัดทํางบการเงินโดยใช้หลักการบันทึกบัญชีสากลแบบต้นทุนการได้มาหรือเกิดข้ึนของรายการ และตาม

มาตรฐานการบญัชขีองประเทศอังกฤษ ว่าด้วยรายงานการเงินขององค์กรการกุศล (SORP FRS  

102 ฉบับประกาศเมื่อ ค.ศ. 2014) มาตรฐานบัญชีตามพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจ ค.ศ.  2006 และ

พระราชบัญญัติเกียวกับองค์กรการกุศล ของประเทศองักฤษ  

ทีบีซี ปฏิบัติงานในประเทศไทย และใช้สกุลเงินบาทในการบันทึกรายการบัญชี 

10.1.2 INCOMING RESOURCES • การรับรู้รายได้ 

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. 

 

 ทรัพย์สินหรือรายได้จะบันทึกบัญชีต่อเมื่อองค์กรมีหลักฐานเพียงพอให้เช่ือได้ว่าองค์กรจะได้รับสิทธิใ์น

ทรัพย์สินเหล่านัน้แน่นอน พร้อมทัง้สามารถช้ีวัดเป็นมูลค่าตัวเงินได้ รายได้ดังกล่าวจะบันทึกเป็นรายได้

รับล่วงหน้า เฉพาะเมื่อผู้บริจาคระบุช่วงเวลาการใช้เงินไว้ชัดเจนว่าเป็นของงวดบัญชีถัดไป 

 รายได้จากการบริจาค ประกอบด้วย เงินช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนหรือรัฐบาล ทรัพย์บริจาคทัง้

ท่ีเป็นตัวเงินหรือสิ่งของ เพื่อเป็นเงินทุนหลักในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทรัพย์ท่ี

บริจาคในรูปของสิ่งของจะตีราคาประมาณการตามราคาตลาดในขณะนัน้ 

 รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ดอกเบ้ียธนาคาร ซึ่งจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 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. 

Income is recognised using the THB exchange rate against the original currency recorded on the  

last working day of the month when the contract begins using the Bank of Thailand (BOT) website 

as its source.  

 รายได้จากกิจกรรมการกุศล ประกอบด้วย รายได้จากผลงานหรืองานวิจัย 

 รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร หรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

การรับรู้รายได้จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเทียบกับเงินสกุลท่ีได้รับมา  ซึ่งบันทึกในวันทํา การ

สุดท้ายของเดือนท่ีสัญญาเริ่มต้นมีผลบังคับ โดยใช้เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลอ้างอิง 

The policy will be applied according to the following historical scenarios : 

1. Donations received without a signed agreement will use the actual forex rate on the date that  

funds are converted into TBC's bank accounts. 

2. Donations received with a signed agreement with multiple payments and conditions will fall into  

one of the following scenarios.  

a. Agreement signed with no payment or partial payment received before the agreement will  

accrue the total amount of the grant based on the forex rate cited on the last working  

day of the month that the project begins. 

b. Agreement signed and payment received before the end of the same month wil l use the  

actual exchange rate to accrue the total grant value. 

c. Agreement signed, partially  paid, with budget amendments/increments throughout the  

durat ion of the project will accrue the budget increment as income using the original  

accrued rate. 

3. For multi-years agreements :  

a. Agreements that are 1-2 years long, consequently overlapping TBC’s financial year (Jan-Dec) 

and do not have a unique budget for each year, will use the exchange rate outlined in 2.a.  

b. Agreements that are multi-year and have specific budgets by year will recognise income for  

the first period according to 2.a and subsequent yearly budgets will accrue income at the  

rate published on the first working day of TBC’s financial year starting January 

c. Donor rules will apply as stipulated in the contract.  

d. For agreements that are granted additional funds more than 10% to the original budget and 

extended beyond the original duration of the grant for longer than 3 months, i.e. Cost-

extensions, the additional income/budget will accrue similar to 2.b, using the ending FX rate 

of the month that the extension begins.  

 
การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะเป็นไปตามเหตุการณท่ี์เคยเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 

1. เงินบริจาคท่ีได้รับมาโดยไม่มีการเซ็นสัญญา จะใช้อตัราแลกเปลี่ยนของวันท่ีเงินถูกเปลี่ยนและนาํฝาก 

ในบัญชีธนาคารของ ทีบีซี 

2. เงินบริจาคท่ีได้รับมาโดยมีการเซ็นสัญญา มีการจ่ายเงินหลายครัง้ และมีเง่ือนไขท่ีอยู่ในข่ายของ

เหตุการณ์ต่อไปนี้ 

ก. สัญญาท่ีเซ็นโดยไม่มีการจ่ายเงิน หรือได้รับเงินบางส่วน ก่อนเซ็นสัญญา จะรับรู้เป็นมูลค่า

เต็มของเงินช่วยเหลือค้างรับ ท่ีคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน

ท่ีโครงการนัน้เริ่มต้น 

ข. สัญญาท่ีเซ็นและได้รับเงินก่อนสิ้นเดือนเดียวกัน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง เพื่อรับรู้มูลค่า

เตม็ของเงินช่วยเหลือ 

ค. สัญญาท่ีเซ็นแล้ว จ่ายเงินบางส่วนแล้ว และมีแก้ไข/เพิ่มงบประมาณ ตลอดระยะเวลาของ

โครงการ จะรับรู้ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของงบประมาณเป็นรายได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 

3. สําหรับสัญญาท่ีมีระยะเวลาหลายปี 

ก. สัญญาท่ีมีระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งเหลื่อมกับปีการเงินของ ทีบีซี (มกราคม-ธันวาคม) และไม่มี

งบประมาณพิเศษสําหรับแต่ละปี จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีระบุในข้อ 2ก 

ข. สัญญาท่ีมีระยะเวลาหลายปี และกําหนดงบประมาณเฉพาะสําหรับแต่ละปี จะรับรู้รายไ ด้

สําหรับระยะท่ีหนึ่งตามข้อ 2ก ส่วนงบประมาณของในปีตอ่ๆ มาจะรับรู้เป็นรายได้ตามอตัรา

แลกเปลี่ยนท่ีประกาศ ณ วันทําการแรกของปีการเงินของ ทีบีซี ซึ่งเริ่มต้นตัง้แต่เดือนมกราคม 

ค. ให้ปฏิบัติตามระเบียบของผู้บริจาคท่ีกําหนดในสัญญา 

ง. สําหรับสัญญาท่ีได้รับเงินทุนเพิ่มเกินร้อยละ 10 ของงบประมาณเดิม และขยายเวลาเกิน

ระยะเวลาเดิมมากกว่า 3 เดือน คือ ขยายระยะเวลาของค่าใช้จ่าย การรับรู้รายได้/

งบประมาณส่วนเพิ่มนัน้จะเหมือนกับข้อ 2ข โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันสุดท้ายของ
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TBCs source for exchange rates for Income Recognition uses the Transfer Average Buying Rate 

from the Bank of Thailand (BoT). Website: 

https://www.bot.or.th/english/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx 

เดือนท่ีการขยายเวลานัน้เริ่มต้น 

ทีบีซี ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับรับรู้รายได้ จาก Transfer Average Buying Rate จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  

 

10.1.3 RESOURCES EXPENDED • การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 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.  

 

 
 ให้บันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่างตามเกณฑ์คงค้าง โดยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีการก่อให้เกิดข้อผูกมัด

ในค่าใช้จ่ายนัน้หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมาย 

 ภาษี VAT ในประเทศไทยท่ีไม่สามารถขอคืนได้นัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

 ค่าใช้จ่ายในการระดมเงินทุน คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จากการบริจาค 

 ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการกุศล ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทัง้สิ้นท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนนิงานตามวัตถุประสงค์ 

ของ ทีบีซี รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยตรง และค่าใช้จ่ายสนับสนนุท่ีเกี◌่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ 

 ค่าใช้จ่ายในการกํากับดูแล คือค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการปฏิบัต ิ

ตามกฎระเบียบต่างๆ 

10.1.4 TANGIBLE FIXED ASSETS • สินทรัพย์ถาวร 

 Individual fixed assets costing THB 60,000 or more are capital ised 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% 

 

 
 สินทรัพย์ถาวรท่ีมีมูลค่าต่อรายการตัง้แต่ 60,000 บาทหรือมากกว่า จะบันทึกเป็นต้นทุน สินทรัพย์

ถาวรท่ีมีตัวตนจะตัดค่าเสื่อมราคาโดยหลักวิธีทางตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้ 

หมวดสินทรัพย์                     อัตราค่าเสื่อมต่อปี 

อุปกรณ์สํานักงาน                          20% 

คอมพิวเตอร์                                33% 

ยานพาหนะ                                 20% 

10.1.5 FUND STRUCTURE • โครงสร้างเงินทุน 

 There are a number of restricted income funds to account for situat ions where a donor  

contracts to meet specific expenses or directs the funds 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 des ignated fund in  

 
 มีเงินทุนจํานวนหนึ่งท่ีได้รับมา ซึ่งผู้บริจาคระบุอย่างเจาะจงให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการ หรือใช้

เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ 

 เงินทุนอื่นๆ จะไม่มีการระบุวัตถปุระสงค์ ซึ่งในหมวดนี้บางส่วนจะถูกจัดสรรหรือสาํรองไว้เพื่อจ่ายเป็น 

เงินชดเชยท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ SMT/Trustees จะทบทวนมูลค่าของเงินจัดสรรท่ีเก่ียวข้องกับความรับ

https://www.bot.or.th/english/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx
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relation to the potential liability and its likelihood is reviewed annually by SMT/Trustees. 

 Additional restricted funds to close TBC operations in Thailand are reserved and reviewed on  

an annual basis by the Board. 

 

ผิดท่ีอาจเกิดข้ึนได้ และความเป็นไปได้นี้ทุกปี 

 คณะกรรมการบริหารจะสํารองและทบทวนจํานวนเงินทุนอื่นๆ ท่ีเจาะจงให้ใช้สําหรับการปิดกิจการ

ของ ทีบีซี ทุกปี 

 

10.1.6 FOREIGN CURRENCIES • เงินตราระหว่างประเทศ   

 Thai baht expenses which have been converted to foreign currencies for reporting to donors  

will be converted back into the donor currency by using the Monthly Average Rate (MAR) of  

the month relevant to the transaction accrued date. The reference for the MAR will be  

obtained from the www.bot.or.th .  See annex C for detail.   

 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. 

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. 

 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 or the Central Bank of Myanmar. 

  

 
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาทท่ีเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศสําหรับการรายงานให้ผู้บริจาค จะต้อง

เปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลเงินของผู้บริจาค โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน (MAR) ของเดือน

ท่ีรับรู้ธุรกรรมนัน้ สําหรับการอ้างอิงอัตรา MAR ให้ใช้ข้อมูลจาก www.bot.or.th ดูรายละเอียดไ ด้

จากภาคผนวก ค.  

 ธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีธุรกรรมนัน้เกิดข้ึนหรือรับรู้ 

รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงยอดเป็นเงินบาทในงบการเงิน

ตอนสิ้นงวดบัญชีนัน้ จะปรับปรุงรายการโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ส่วนผลต่างสุทธิ

จากการปรับปรงุอัตราแลกเปลี่ยนของงวดบัญชีนัน้ๆ จะถูกบันทึกเป็นกําไรจากอัตราแลกเปลีย่น ภายใต้

หมวดเงินได้ หรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในหมวดค่าใช้จ่าย 

 เมื่อรับรู้รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ และปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารรับซื้อ (telex t ransfer) ของวันท่ี

บันทึกบัญชีรายการนัน้ๆ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางเมียนมา 

 

10.1.7 EMPLOYEE BENEFITS • สวัสดิการพนักงาน 

TBC operates a Staff Provident Fund. Contributions deducted f rom the basic salary of the staff  

participating in the plan are invested in a government-registered provident fund managed by a  

recognised financial institution. Effective from 1st January 2016, staff can contribute between 2%  

and 15% and TBC will match up to a maximum of 6% of staff contributions. TBC’s contributions to 

the plan are charged to the Statement of Financial Activities in the year to which they relate. Staff 

are entitled to the benefits on resignation from TBC. 

 

 

 

 

 

TBC มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้เจ้าหน้าท่ี เงินสะสมท่ีหักจากเงินเดือนพื้นฐานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม

ในแผนสํารองเลี้ยงชีพ จะนําไปลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมา ย  

ซึ่งบริหารจัดการโดยสถาบันการเงินท่ีเช่ือถือได้ เริ่มต้นจากวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าท่ีสามารถ

สะสมได้ระหว่าง 2% ถึง 15% ของเงินเดือน และทีบีซีจะจ่ายสมทบเป็นจํานวนเท่ากัน แต่ไม่เกิน 6% ของ

เงินสะสมของเจ้าหน้าท่ี เงินสมทบของ ทีบีซี จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินของปีท่ีรายการเหลา่นี้

เกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีจะได้รับสวัสดิการนี้เมื่อลาออกจาก ทีบีซี  

 

http://www.bot.or.th/
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10.2 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS • งบการเงินประจําปี ISSUE: JAN 20 

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. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายได้ และรายจ่ายทัง้หมดที่ควรรับรู้ ได้ถูกรวม

ไว้ในงบการเงินตามปีบญัชีอย่างถูกต้อง และแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินในงบดุลอย่าง

ถูกต้อง ณ วันสิ้นสุดรอบบญัช ี

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. การตัดยอดบัญชี (cut-off procedures) ต้องทําเป็นเอกสารอย่างครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีแผนกบัญชี

สามารถปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีอย่างถูกต้อง 

ข. ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องในปีถัดไป 

ค. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแต่ยังไม่ได้ชําระ ให้นํามารวมเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายสําหรับปีการเงิน

ถัดไปให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

ง. ให้บันทึกรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักร 

จ. รายได้จากดอกเบ้ียท่ียังไม่ได้บันทึก ให้ถือเป็นรายได้ค้างรับสําหรับปีปัจจุบัน 

ฉ. ให้คํานวณค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์ถาวรทัง้หมดในอัตราท่ีเหมาะสม 

ช. ให้คํานวณผลกําไร หรือขาดทุน จากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร และรวมไว้ในงบการเงิน 

 

ซ. ให้ตัง้งบสํารองไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และตามการจัดสรรงบประมาณ 

ฌ. ให้พิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง และบันทึกลงในงบการเงิน 

ญ. คํานวณดุลเงินทุนให้ถูกต้องในงบ Financial Activities และรวมไว้ในงบดุล 

 

ฎ. ให้ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบัติงาน 

1. In the month before the end of the financial year, the Senior Finance Manager 

prepares and sends a circular to all accounting staff concerning year-end cut-

off procedures including closure of accounts, clearance of advances and travel 

expenses and 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. SFM converts foreign currency denominated assets and liabilities to the period 

end rate, taking any difference to Gain/Loss on Exchange. 

SFM 

 

 

 

FD 

 

SFM 

 

1. ภายในหนึ่งเดือนก่อนสิ้นปีการเงิน Senior Finance Manager จะทําหนังสือเวียนส่งถึง

เจ้าหน้าท่ีแผนกบัญชีทุกคน เก่ียวกับวิธีการตัดยอดบัญชีปลายปี รวมถึงการปิดบัญชี การเคลีย

ค่าใช้จ่ายของเงินทดรองจ่าย และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการบันทึกรับสินค้าท่ีได้รับ

แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึก 

2. ให้เวลาหนึ่งเดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชีปีปั จ จุบัน

ให้เสร็จใน QB และปิดบัญชีหลังจากนัน้ 

3. รายการเงินตราต่างประเทศในหมวดสินทรัพย์และหนี้สิน ให้ SFM แปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นงวด บันทึกผลต่างไว้ในหมวดกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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4. SFM prepares bank reconciliations for all bank accounts and interest accrued 

and bank fees and charges accrued listed for adjustment. 

5. Fin Ofr reconciles Accounts Receivable. 

6. Acc Ofr reconciles Accounts Payable. 

7. Fin Ofr or Acc Ofr reconciles other receivable and payable deferral accounts in 

the Balance Sheet. 

8. Acc Ofr compiles 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.  

9. Acc Ofr calculates depreciation on all classes of fixed assets and profit/loss on 

asset disposal and prepares the fixed asset reconciliation. 

10. SFM approves all reconciliations and any specific reserves to be included in the 

financial statements.  

11. SFM posts all adjustments to QB for the financial year being closed as well as 

selected transactions and adjustments from the previous year to be reversed in 

the new financial year.   

12. FD gives Financial Statements to ED for review and present to the Board of 

Directors. 

13. SFM gives Trial Balance to the TBC auditor. 

14. FD prepares Financial Statements for the auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFM 

 

Fin Ofr 

Acc Ofr 

    Fin Ofr/Acc Ofr 

 

Acc Ofr 

 

 

 

Acc Ofr 

 

SFM 

 

SFM 

 

 

FD and ED 

 

SFM 

FD 

 

4. SFM พิสจูน์ยอดบัญชีเงินฝากทุกบัญชี ดอกเบ้ียธนาคารค้างรับ ค่าธรรมเนียมธนาคารและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงรายการบัญชี  

5. Fin Ofr พิสูจน์ยอดรายการบัญชีลูกหนี้ 

6. Acc Ofr พิสูจน์ยอดรายการบัญชีเจ้าหนี้ 

7. Fin Ofr หรือ Acc Ofr พิสูจน์ยอดบัญชีลูกหนื้ เจ้าหนี้ เงินรับล่วงหน้าในงบดุล 

 

8. Acc Ofr รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายท่ีชําระล่วงหน้า ดอกเบ้ียธนาคารค้างรับ เงินจ่ายคืนค้างจ่าย 

และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงรายการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะต้อง

จ่ายคืนให้องค์กรภาคีต่างๆ สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี 

9. Acc Ofr คํานวณค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท และคํานวณผลกําไรขาดทุน

จากการจําหน่ายสินทรัพย์ รวมถึงการพิสูจน์ยอดบัญชีของสินทรัพย◌์ถาวร 

10. SFM อนุมัติรายการพิสูจน์ยอดทั้งหมด รวมถึงรายการเงินสํารองท่ีจะต้องบันทึกไว้ในงบ

การเงิน 

11. SFM บันทึกรายการปรบัปรุงทัง้หมดลงในระบบ QB สําหรับปีการเงินท่ีกําลังปิดบัญชี และเลือก

รายการท่ีจะต้องกลับรายการ (reversed) ในปีการเงินถัดไป 

12. FD ส่งงบการเงินให้ ED เพื่อตรวจทาน และส่งให้คณะกรรมการบริหารอนุมตัิ 

 

13. SFM ส่งงบทดลองให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของ ทีบีซี 

14. FD เตรียมงบการเงินท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ 
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10.3 MONTHLY FINANCIAL CONTROLS • การควบคุมทางการเงินรายเดือน ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that the accounting records are maintained on a timely basis, 

with adequate reconciliations performed to confirm their accuracy, in 

total and by cost centre and donor allocation. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือควบคุมใหท้ําการลงบญัชีได้ทันเวลา มีการพิสูจน์ยอดเพ่ือยืนยัน

ความถูกต้อง ทัง้ยอดรวม และยอดของแต่ละศูนย์ต้นทุน และการลงบญัชีจัดสรรค่าใช้จ่ายของผู้บริจาค 

(donor allocation) 

PRINCIPLES : 
a. Balance Sheet accounts are reconciled monthly. 

b. Donor allocations are checked monthly. 

 

 หลักการ : 

ก. พิสูจน์ยอดบัญชีงบดุลเดือนละครัง้ 

ข. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาคเงินเดือนละครัง้ 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

Fin Ofr is responsible for : 

 adjusting income accruals to recognise income in line with the principles 

laid out in SORP FRS 102 

 checking and filing copies of petty cash reconciliations at month end 

 checking and filing bank reconciliations at month end for all bank accounts 

(Procedure 10.4) 

 reconciling sundry receivables, deposits and other sundry payables 

Acc Ofr is responsible for :  

 printing out and reconciling the Accounts Payable balance to print outs of 

Item Receipts and Unpaid Bills 

 investigating any Item Receipts, Unpaid Bills, and Open Purchase Orders 

more than two months old 

SFM is responsible for : 

 checking and fi ling the Accounts Receivable reconciliation to the Income 

Recognition control 

 checking Item, Class and General Ledger coding 

 checking the allocation of expenses to restricted funds 

 checking no expenses are coded to Dummy Account 9999 

SFM/FD is responsible for : 

 signing off all reconciliations 

Fin Ofr 

 

 

 

 

 

 

Acc Ofr 

 

 

 

 

SFM 

 

 

 

 

 

SFM/FD 

Fin Ofr มีหน้าที่ดังน้ี 

 ปรับปรุงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชีประเทศอังกฤษ SORP FRS 102 

 

 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินสดย่อย ณ สิ้นเดือน และเก็บเข้าแฟ้ม 

 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน สาํหรบัทุกบัญชี และเก็บเข้าแฟ้ม 

(ดู วิธีปฏิบัตงิาน ข้อ 10.4) 

 พิสูจน์ยอดบัญชีลูกหนี้รายย่อย เงินมัดจํา และบัญชีเจ้าหนี้รายย่อย 

Acc Ofr มีหน้าที่ดังน้ี 

 พิมพ์ และพิสูจน์ยอดงบดุลบัญชีเจ้าหนี้ กับรายการบันทึกรับของและบิลค้างจ่าย 
 

 ตรวจสอบบันทึกรับของ บิลค้างจ่าย และใบสั◌่งซื้อท่ียังไม่ได้บันทึกรับของท่ีนานกว่า

สองเดือน 

SFM มีหน้าที่ดังน้ี 

 ตรวจสอบและพิสูจน์ยอดบัญชีลูกหนี้ กับการรับรู้รายได้ และเก็บเข้าแฟ้ม 

 ตรวจสอบการบันทึกรหัสรายการสิ่งของ ประเภท และบัญชีแยกประเภท  

 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีผู้บริจาคว่ามีค่าใช้จ่ายท่ีไม่อนุญาตหรือไม่ 

 ตรวจสอบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดท่ีบันทึกในรหัสของบัญชี 9999 

SFM/FD มีหน้าที่ดังน้ี 

 อนุมัติใบพิสูจน์ยอดทัง้หมด 
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10.4 BANK AND PETTY CASH RECONCILIATIONS • การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินสดย่อย  ISSUE: JAN 20 

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 unpresented 

cheques and uncredited deposits are promptly followed up. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจได้นํารายได้ทัง้หมดนําฝากบญัชีธนาคารต ามที่

บนัทึกไว้ และค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารตรงกับต้นขัว้สมุดเช็ค และไ ด้ลง

บนัทึกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ในบญัชี และใหติ้ดตามเช็คที่ยังไม่ได้นํามาขึ้นเงิน และติดตาม

เงินฝากที่ยังไม่โอนเข้าบญัชีอย่างรวดเร็ว 

PRINCIPLES : a. All cash and bank accounts are reconciled monthly.  

b. All documents are prepared and checked by someone other than the person 

responsible for petty cash, banking and cheque payments. 

c. All reconciliations are approved by the Finance Manager. 

d. Discrepancies are immediately investigated and reversed by the bank if  

applicable. 

e. Bank fees and charges are checked for correctness and posted to the bank 

book.  

f. Unpresented cheques and deposits that are as yet uncredited are followed 

up with creditors and bank officials. 

 

 

 หลักการ : 

ก. ให้พิสูจน์ยอดเงินสด และ เงินฝากในบัญชีธนาคารทัง้หมดเป็นประจําทุกเดือน 

ข. ผู้ท่ีจัดทําและตรวจสอบเอกสารทัง้หมดควรเป็นบุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีดูแลบัญชีเงินสดย่อย เงินนําฝาก

ธนาคาร และการจ่ายเงินด้วยเช็ค 

ค. Finance Manager เป็นผู้อนุมัติการพิสูจน์ยอดทัง้หมด 

ง. ให้สอบสวนความคลาดเคลื่อนทันที และให้ธนาคารแก้ไขรายการ ถ้าธนาคารเป็นฝ่ายผิด 

จ. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าธรรมเนียมธนาคาร และบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝาก 

ฉ. กรณีของเช็คท่ียังไม่นําไปข้ึนเงิน ให้ติดตามกับเจ้าหนี้ และกรณเีงินฝากท่ียังไม่โอนเข้าบัญชี ให้ติดตามกับ

เจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. On the first  day of each month, Fin Ofr (HO) and Fld Adm/Adm Mgr (FO) 

collect or request bank statements to be sent to HO and FO. 

2. SFM (HO) and MPD/MFM/FC (FO) physically  check and count the Raised 

Petty Cash reconciliation form. 

3. Fin Ofr (HO) and Fld Adm/Adm Mgr (FO) perform a QB bank reconciliation on 

all petty cash and savings accounts by the end of the first week of the month. 

See QB User Manual.  

4. Fin Ofr gives the bank reconciliation to SFM (HO) and FC (FO) to approve.  

5. Fld Adm sends all reconciliation statements to Fin Ofr for review. 

6. Fin Ofr or Acc Ofr checks with relevant staff or the bank on any outstanding issues. 

7. SFM reviews and files all reconciliations at HO. 

Fin Ofr/Fld Adm/ 

Adm Mgr 

FC/SFM/MPD/MFM 

 

Fin Ofr/Fld Adm/ 

Adm Mgr 

 

Fin Ofr 

Fld Adm 

Fin Ofr/Acc Ofr 

SFM 

1. ในวันท่ี 1 ของแต่ละเดือน Fin Ofr (HO) และ Fld Adm/Adm Mgr (FO) ขอรับใบแจ้งยอดเงินฝาก 

หรือขอให้ธนาคารส่งให้สํานักงานใหญ่ และสํานักงานภาคสนาม 

2. SFM (HO) และ MPD/MFM/FC (FO) ตรวจนับฟอร์มพิสูจน์ยอดบัญชีเงินสดย่อย 

 

3. เมื่อถึงปลายสัปดาห์แรกของเดือน Fin Ofr (HO) และ Fld Adm/Adm Mgr (FO) ทําการพิสูจน์

ยอดเงินสดย่อย และเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชีด้วยระบบ QB ดู QB User Manual 

4. Fin Ofr ส่งใบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้ SFM (HO) และ FC (FO) เพื่อเซ็นอนุมัติ  

5. Fld Adm ส่งใบพิสูจน์ยอดทัง้หมดให้ Fin Ofr เพื่อตรวจทาน 

6. Fin Ofr หรือ Acc Ofr ตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง หรือธนาคาร หากมีป◌ัญหาใดท่ียังค้างอยู่ 

7. SFM ตรวจทานรายการพิสูจน์ยอดทัง้หมดและเก็บใบพิสูจน์ยอดเข้าแฟ้มท่ี HO 
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10.5 BUDGETING • การจดัทํางบประมาณ ISSUE: JAN 20 

CONTROL 

OBJECTIVE :  

To ensure that programme expenditure is anticipated and approved, that 

fundraising targets are known and to provide a reference to monitor 

actual expenses. 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และอนมุัติ

รายจ่ายของโครงการ รู้เป้าหมายของการระดมทุน และเพ่ือให้มีข้อมูลอ้างอิงสําหรับตรวจควบคุม

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง 

PRINCIPLES : a. The annual planning process is based on calendar years. 

b. The Annual Budget is used: 

 to establish funding requirements  

 to set management authority levels for various categories of 

programme expenditure 

 as a reference to monitor actual expenses 

  

 หลักการ : 

ก. มีกระบวนการวางแผนประจําปี ตามปีปฏิทิน 

ข. ใช้งบประมาณประจําปี : 

 เพื่อให้ทราบจํานวนเงินทุนท่ีต้องใช้ 

 เพื่อกําหนดระดับอํานาจบริหารสําหรับรายจ่ายประเภทต่างๆ ของโครงการ 

 เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับตรวจควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจริง 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. In November, all budget holders are involved in the preparation of the following 

year’s annual budget. 

2. In January, FD or ED submits an Operating Budget for the current year to the 

Board for approval and for publication in the annual report. 

3. In August, FD or ED publishes a Revised Projection for the year in the half-

year report. 

4. Acc Ofr enters the approved Operating Budget to QB to allow actual expenditure 

by expense type and cost centre to be compared with the budget.  

5. Acc Ofr or SFM issues actual budget variance reports every 2 months to budget 

holders for review.  

6. FD distributes a monthly Financial Summary of key financial data to the 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.  

8. 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. 

 

 

Specialists/Managers/FC 

 

FD/ED 

 

FD / ED 

 

Acc Ofr 

 

Acc Ofr/SFM 

 

FD 

 

ED 

 

Board 

1. ในเดือนพฤศจิกายน ให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณของทุกโครงการ จัดทําประมาณการงบท่ี

จะใช้ในปีถัดไป  

2. ในเดือนมกราคม FD หรือ ED เสนองบประมาณการดําเนินงานสําหรับปีในปัจจุบัน ให้

กรรมการบริหารอนุมัติ โดยจะตีพิมพ์ในรายงานประจําปี  

3. ในเดือนสิงหาคม FD หรือ ED ตีพิมพ์ประมาณการท่ีปรบัปรุงใหม่ในรายงานครึ่งปี 

4. Acc Ofr บันทึกงบประมาณการดําเนินงานท่ีอนุมัติแล้วลงในระบบ QB เพื่อใช้เปรียบเทียบ

งบประมาณกับรายจ่ายจริง โดยแยกเป็นประเภทค่าใช้จ่ายและศูนย์ต้นทุน 

5. Acc Ofr หรือ SFM ทํารายงานเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับงบประมาณทุกๆ 2 เดือน ส่ ง

ให้ผู้ดูแลงบประมาณของโครงการเพื่อตรวจสอบ 

6. FD ทํารายงานการเงินสรุปตัวเลขท่ีสําคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บรหิาร 

 

7. คณะกรรมการบริหารมอบอาํนาจให้ ED กํากับดูแลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

การดําเนินงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหาร  

8. คณะกรรมการบริหารอาจใช้ประมาณการท่ีปรับปรุงใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับอํานาจ

บริหารสําหรับปีนัน้ หรือเปลี่ยนในเวลาอื่น โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการบริหาร 
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11 DATA PROTECTION AND RECORDS MANAGEMENT • การปกป้องรกัษาข้อมูล และนโยบายจดัเก็บเอกสาร ISSUE: JAN 20 

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. 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุม : เพ่ือใหม้ัน่ใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินทัง้หมดในระบบ QB และใน

ซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ได้รับการคุ้มกันให้ปลอดภัยจากไวรัส จากนักเจาะข้อมูล จากการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักขโมย การสูญหาย เหตุเพลิงไหม้ หรือการถูกทําลาย เพ่ือให้

มัน่ใจได้ว่าบนัทึกทางบญัชีจะได้รับการเก็บรักษาให้ปลอดภัยระหว่างระยะเวลาที่กําหนดตาม

กฎระเบียบของประเทศไทย และข้อบงัคับของบริษัทในสหราชอาณาจักร 

PRINCIPLES : a. QB system has an Administrator responsible for all data protection matters. 

b. Different levels of access by system users are determined by the Administrator 

in response to the user’s level 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 a safe location, 

with a copy maintained off site. 

e. Anti-virus software is regularly updated. 

f. Firewalls to prevent hackers and viruses are regularly checked and updated. 

g. All hard financial documentation (invoices, receipts, vouchers etc.) are kept in a safe place, 

are easy to retrieve and are retained in accordance with legal and donor requirements. 

 หลักการ : 

ก. ระบบ QB ต้องมีผู้บริหารระบบ (แอดมิน) ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการคุ้มกันข้อมูลทัง้หมด 

ข. ผู้บริหารระบบเป็นผู้กําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้ใช้ระบบ ตามระดับความรับผิดชอบของผู้ใช้

ระบบ 

ค. ให้ทําสําเนาสํารองข้อมูลในระบบ QB ทุกวัน 

ง. ให้เก็บสําเนาสํารองไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และเก็บรักษาในสถานท่ีท่ีปลอดภัย และมี

สําเนาเก็บไว้ในสถานท่ีอื่นนอกสํานักงาน 

จ. ให้ปรับปรุงซอฟท์แวร์ตรวจหาไวรัสให้ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ 

ฉ. ให้ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบป้องกันข้อมูล (firewall) จากนักเจาะข้อมูลและไวรัส อย่างสมํ่าเสมอ 

ช. การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินทัง้หมด (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบสําคัญจ่ายเงิน เป็นต้น) ให้เก็บไว้ใน

สถานท่ีปลอดภัย เรียกคืนเพื่อตรวจสอบได้ง่าย และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของผู้บรจิาคเงิน 

PROCEDURES RESPONSIBILITY วิธีปฏิบติังาน 

1. The Senior Finance Manager is the Administrator responsible for data protection 

matters, maintaining the key password and allocating passwords to all other 

users on a case-by-case basis. SFM changes the passwords from time to time 

and protects closed periods with a separate password. 

2. SFM places the Administrator key password in a sealed envelope in the safe. 

Management should know of its existence.  

3. Access to all levels is granted to the Administrator and the Finance Director only. 

4. SFM is responsible for daily  back ups. In SFM absence, respons ibility is  

delegated to Fin Ofr or Acc Ofr.  

5. HR&Adm Spl manages the IT Consultancy Company responsible for virus and 

firewall protection updates and regular contact with the software supplier.  

SFM 

 

 

 

SFM 

 

SFM 

SFM 

 

HR&Adm Spl  

 

1. Senior Financial Manager เป็นผู้บริหารระบบ และเป็นผู้เก็บรักษารหัสผา่นหลัก และกําหนด

รหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้ระบบทุกคนเป็นรายๆ ไป SFM จะเปลี่ยนรหัสเป็นครัง้คราว และป้องกัน

งวดบัญชีท่ีได้ถูกปิดไปแล้วโดยมีรหัสป้องกันต่างหาก 

 

2. SFM เก็บรหัสผ่านหลักของผู้บริหารระบบไว้ในซองปิดผนึกในตู้นิรภัย คณะผู้บริหารควร

รับทราบว่ามีรหัสผ่านหลักนี้ 

3. ผู้บริหารระบบ และ Financial  Director เท่านัน้ท่ีเข้าถึงระบบได้ทุกระดับ 

4. SFM รับผิดชอบการทําสําเนาสํารองเป็นประจําทุกวัน เมื่อ SFM ไม่อยู่ ให้ Fin Ofr หรือ 

Acc Ofr ทําหน้าท่ีแทน 

5. HR&Adm Spl เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท IT ท่ีปรึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส 

และระบบป้องกันข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ และติดต่อกับผู้ขายซอฟท์แวร์เป็นประจํา 
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6. Hard financial documentation is kept within the Finance division for a period of 2 

(two) years on site (current year and the year before) and subsequently archived 

in the off-site rented warehouse.  

7. The period of retention of hard financial documentation is  7 (seven) years 

(excluding the current year documents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ให้เก็บเอกสารทางการเงินไว้ภายในแผนกการเงิน เป็นเวลา 2 ปี (ของปีปัจจุบันและปีก่อน) 

จากนัน้จึงเก็บเข้าคลังเก็บเอกสาร ท่ีเช่าไว้ข้างนอก  

7. ระยะเวลาในการเก็บเอกสารคือ 7 ปี (ไม่นับปีปัจจุบัน) 
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APPENDIX A: SEGREGATION OF DUTIES TABLE • ตารางแสดงการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ISSUE: JAN 20 

POSITIONS APPROVED BY MANAGEMENT TO BE RESPONSIBLE 

FOR TASKS INDICATED  

ED TPD MPD FD  SFM Chq 

Sig 

Fin Ofr Acc 

Ofr 

SCS Spl 

Log Ofr 

HR& 

Adm Ofr 

Adm & 

HR Spl 

FC, MPD, 

MPM, MFM 

Fld Adm, Adm Asst, 

Fld AC 
Adm Mgr Fld Ofr 

Cash Receipts (รับเงินสด)                

a. Receives cash/cheques (รับเงนิสด/เช็ค)     √  √    √ √    

b. Endorses cheques (สลักหลังเช็ค)      √          

c. Prepares deposit slips (ทําสลิปนําฝากเงิน)       √      √   

d. Takes deposit to bank (นําเงินไปฝากธนาคาร)       √      √   

Purchasing (จัดซ้ือ) 

a. Approves choice of suppliers (อนุมัติผูข้ายท่ีเลือก) 
     

          

Procurement Committee (TPD, SCS Spl, Log Ofr, Finance), representative from donors (if required) 

b. Places Purchase Orders (สัง่สินคา้ตามใบสัง่ซ้ือ)         √    √   

c. Receives goods (รับสินคา้)         √      √ 

d. Receives and checks invoices including FCS (รับและ

ตรวจสอบใบแจ้งหน้ีรวมถงึ FCS) 
       √     √ √ √ 

b. Approves invoice for payment (อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบ

แจ้งหน้ี) 
√ √ √ √ √    √  √ √    

e. Approves Payment (อนุมัติการจา่ยเงิน)    √ √    √  √ √    

Bank Payments (จ่ายเงินผา่นธนาคาร)                

a. Reviews/matches documents with Purchase Orders 

(ตรวจทาน/จับคูเ่อกสารกบัใบสัง่ซ้ือ) 
       √     √ √  

b. Processes payments (ดําเนินการจ่ายเงนิ)       √      √ √  

c. Prepares cheques/electronic payments (ทําเช็ค/จ่ายเงนิ

ผ่านธนาคาร) 
      √ √     √ √  

d. Verifies cheque and documentation (ตรวจสอบเช็คและ

เอกสาร) 
   √ √       √    

e. Signs cheques (as assigned by Management) เซ็นเช็ค 
(ตามท่ีคณะผู้บริหารมอบหมาย) 

     √          

Payroll (เงินเดือน)                

a. Prepares payroll (ทํารายการเงินเดอืน)          √    √  

b. Reviews/authorises payroll (ตรวจสอบ/อนุมัตกิารจ่าย

ค่าจ้าง) 
√   √ √      √     

c. Records payroll in General Ledger (บันทึกเงินเดอืนใน

บัญชีแยกประเภททัว่ไป) 
      √ √      √  

d. Prepares payroll transfers (ทําการโอนเงินเดอืน)     √  √ √      √  
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Banking (ธุรกรรมกับธนาคาร)                 

a. Signs bank transfers (เซ็นโอนเงนิผา่นธนาคาร)      √          

b. Reconciles bank accounts (พิสูจน์ยอดบัญชีธนาคาร)       √      √ √  

d. Reviews/approves bank reconciliations (ตรวจสอบ/

อนุมัติใบพิสูจน์ยอดบัญชีธนาคาร) 
   √ √       √    

e. Petty Cash Custodian (ผู้ดูแลบัญชีเงินสดย่อย)       √      √ √  

Recording transactions (บันทึกธุรกรรม)                

a. Prepares journal entries (ลงบันทึกรายวนั)       √ √     √ √  

b.  Approves journal entries (อนุมัตบัินทึกรายวนั)    √ √           

d. Maintains accounting records (general ledgers, etc) 
(จัดการบันทึกบัญชี เช่น บัญชีแยกประเภททัว่ไป) 

   √ √  √ √     √ √  

e. Prepares Financial Reports (จัดทํารายงานการเงิน)    √ √   √     √ √  

f. Reviews/Approves Financial Reports (ตรวจสอบ/อนุมัติ

รายงานการเงิน) 
√   √            

Fixed Assets (60,000 baht and above) and Assets 

(15,000 baht up to below 60,000 baht) (สินทรพัย์ถาวร

มูลค่าตัง้แต่ 60,000 บาทขึ้นไป และสินทรัพย์มูลค่าตัง้แต ่

15,000 ถึง 60,000 บาท) 

      

a. Custody of fixed assets (การดแูลสินทรัพย์ถาวร)      Assigned staff 

b. Records fixed assets in QB (บันทึกสินทรัพย์ถาวรใน QB)     √   √        

c. Maintains fixed asset records in QB (ดูแลบันทึก

สินทรัพย์ถาวรใน QB) 
    √   √        

d. Maintains asset records: Excel (15,000–59,999 baht) 

(ดูแลบันทึกสินทรัพย์ 15,000-59,999 บาท) 
      √      √ √  

 

[IT assets are maintained by IT team] IT ทีมเป็นผู้ดูแล

สินทรัพย์ IT 
               

e. Maintains and services assets (including insurance) 
(ดูแลและบํารุงรักษาสินทรัพย์ (รวมถึงการประกันภัย)) 

        √  √  √ √  

Access to Records การเข้าถึงบันทึก                

a. Financial Documents/Files (เอกสาร/แฟ้มการเงิน) √   √ √  √ √ √   √ √ √  

b. Personnel Files (แฟ้มประวตัิบุคลากร) √         √ √   √  

c. Payroll Files (แฟ้มรายการเงนิเดือน) √   √ √  √ √  √ √   √  

d. General Ledger/Sub-Ledgers (บัญชีแยกประเภททัว่ไป/

บัญชีแยกประเภทย่อย) 
   √ √  √ √ √    √ √  

e. Financial Statements (งบการเงนิ) √   √ √  √ √ √    √ √  
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APPENDIX B: SHARED PROGRAMME COSTS • ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการร่วม 

OVERVIEW  สรุป 

All of  the costs of the TBC operations are set out in an annual budget 

approved by the Board.  Wherever possible, reasonable and justifiable, 

these costs are recognised as being incurred in support of the TBC 

operational costs to run its off ices located in Bangkok, along the 

Thai/Myanmar border and within Myanmar as well as for project 

implementat ion funded by donors .   

The following policy is explained to : 

 meet donor requirements for justification and verification of support 

costs 

 assure that adequate recovery of support costs is applied 

TBC ensures that the allocation of support  costs is allowable and fair 

with the benefits that each project receives and that each will provide 

sufficient information to meet donor audit requirements.   

 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการดําเนินงานของ ทีบีซี มีระบุไว้ในงบประมาณประจําปีท่ีคณะกรรมการบริหารอนุมัติ โดยเมื่อมีเหตุผลรองรับ 

จะถือว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดข้ึนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ทีบีซี  เพื่อให้สํานักงานทํางานได้  ทัง้สํานักงานในกรุงเทพฯ 

สํานักงานท่ีตัง้อยู่ตามแนวชายแดนไทย/เมียนมา และภายในประเทศเมียนมา รวมทัง้การดําเนินโครงการท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค 

 
 

คําอธิบายนโยบายต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 

 ปฏิบัติตามระเบียบของผู้บริจาค เพื่ออธิบายเหตุผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายท่ีผู้บริจาคสนับสนุน 

 เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามีการเรียกคืนค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ 

ทีบีซี รับรองว่าการจัดสรรค่าใช้จ่ายนัน้สามารถทําได้และเป็นธรรม โดยแต่ละโครงการได้รับประโยชน์ และแต่ละโครงการจะเสนอข้อมูล  

ท่ีเพียงพอเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบบัญชีได้ 

POLICY  นโยบาย 

All reasonable and justifiable operating costs will be allocated to the 

individual contracted projects as directly att ributable. Operating costs 

not directly  att ributable to a specific  project wil l be financed by TBC 

unrestricted funds. 

 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรโดยตรงอย่างสมเหตุสมผลให้แก่แต่ละโครงการท่ีทําสัญญากัน ค่าใช้จ่ายในการ 

ดําเนินงานท่ีไม่จัดสรรให้โครงการใดโดยเฉพาะจะได้รับเงินสนับสนุนจากเงินทุนท่ีไมร่ะบุวัตถุประสงค์ของ ทีบีซี  

 Directly Attributable Expenses are those that can be verified as 

reasonable and justifiable expenditure against an approved budget 

line and will often include salaries of project staff. Direct expenses 

also include office expenses incurred in the implementation of the 

project such as rental expenses, repairs and maintenance, vehicle 

fuel and other running costs such as utilities. 

  ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนได้ คือรายจ่ายท่ีพิสูจน์ได้ว่าสมเหตุสมผลตามงบประมาณท่ีอนุมตัิแล้ว และมักรวมถึงเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 

ค่าใช้จ่ายโดยตรงหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในสํานักงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในโครงการ เช่น ค่าเช่า ค่าซ่อมบํารุง ค่านํ้ามันรถ 

และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค 

 Un-allocable Expenses are those that cannot be verified as being 

reasonably or justifiably charged against an approved budget such 

as Fundraising, BOD meetings and similar, general working hours 

of support staff and costs that are specifically excluded from 

  ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้ คือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมเหตุสมผล หรือสามารถใช้เงินงบประมาณท่ีอนุมัตแิล้วได้ เช่น 

การระดมทุน การประชุมของคณะกรรมการ และการประชุมทํานองเดียวกัน ชัว่โมงทํางานปกติของบุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายท่ีไม่

รวมอยู่ในแนวทางท่ีตกลงไว้กับผู้บริจาค 
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agreed donor guidelines. 

 Shared Program Costs (SPC) are expenses that can be verified 

as having been reasonably and necessarily incurred by the TBC 

office from its approved annual budget to maintain its capacity to 

implement individual projects. Costs can include rentals, vehicle 

operating costs, supplies, and salaries and benefits for support-

related positions such as HR, Finance, Procurement, and Senior 

Management. 

 SPC costs do not pertain to ICR, NICRA, or any percentage (%) of 

the Management costs or Overhead often calculated as a subtotal 

of a budget.   

 

  ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการร่วม (SPC) คือค่าใช้จ่ายท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า ทีบีซี ได้ใช้จ่ายไปอย่างสมเหตุสมผลและตามความจําเป็นจาก

งบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้สามารถดําเนินงานในแต่ละโครงการได้ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเช่า ค่าใช้จ่า ยในการ

ใช้ยานพาหนะ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเดือนและสวัสดิการสําหรับตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับงานสนับสนุน  เช่น ฝ่ายบุคคล การ เงิน       

การจัดซื้อ และผู้บริหารอาวุโส 

 

 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมไม่เก่ียวข้องกับ ICR, NICRA หรืออัตราร้อยละ (%) ใดๆ ของค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ  ท่ี

มักคํานวณเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ 

PROCEDURES FOR ALLOCATION OF SHARED PROGRAMME-RELATED COSTS  วิธีปฏิบติังานสําหรับจัดสรรค่าใช้จ่ายของโครงการร่วม 

1. Budget l ines related to Shared Programme costs are c losely 

monitored to avoid overspending and remain within donor 

compliance requirements including f lex ibi li ty of budget l ine 

over/under spending.  

2. Project/programme-related staff  costs are charged directly to 

projects budgets and often shared depending on the estimated 

amount of time each person works directly on the specific  project 

normally stipulated in the budget proposal and project plan. 

3. Management and support -related staff  costs that are not directly  

charged to a project are paid for with TBC unrestricted funds. 

4. Field office operations expenses are allocated directly to projects 

depending on which budgets are supporting the specific location 

and activities.   

5. Such costs are allocated directly at the source, and any that are not 

will be appropriately allocated by the Bangkok finance team in 

agreement with programme-related staff. Costs not deemed directly 

allocable to a project will be borne with TBC unrestricted funds. 

 
1. เส้นงบประมาณของค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจะต้องได้รับการติดตามควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินงบประมาณ และให้การใช้จ่าย

เป็นไปตามระเบียบของผู้บริจาค รวมถึงความยืดหยุ่นของเส้นงบประมาณท่ีเกินกว่าหรือตํ่ากว่าการใช้จ่าย 

 

2. ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับโครงการจะลงบัญชีในงบประมาณโครงการโดยตรง และมักแบ่งสรรปันส่วนกัน ข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ี

เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนใช้ไปในการทํางานโดยตรงในโครงการนัน้ๆ ซึ่งตามปกติจะระบุเป็นเง่ือนไขในข้อเสนองบประมาณและแผนโครงการ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายของบุคลากรสนับสนุนท่ีไม่ลงบัญชีในโครงการหนึ่งโดยตรงจะจ่ายด้วยเงินทุนท่ีไม่ระบุวัตถุประสงค์ของ 

ทีบีซี 

4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานภาคสนามจะจัดสรรโดยตรงให้โครงการต่างๆ ข้ึนอยู่กับว่างบประมาณใดสนับสนุนพื้นท่ีและ

กิจกรรมใดโดยเฉพาะ 
 

5. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจัดสรรโดยตรงจากแหล่งเงินทุนนัน้ สําหรับค่าใช้จ่ายใดท่ีไม่สามารถจัดสรรเงินทุนให้ได้ ฝ่ายการเงินของสํานักงาน

กรุงเทพฯ จะจัดสรรเงินทุนให้ ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานในโครงการ สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีไม่อาจจัดสรรโดยตรงให้โครงการ

หนึ่งได้ จะใช้เงินทุนท่ีไม่ระบุวัตถุประสงค์ของ ทีบีซี 
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STAFF COSTS ALLOCATION  การจัดสรรค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 

1. Staff who work solely on one project should be fully funded by the 

donor budget supporting that project and includes support staff  

when possible. 

2. Staff who work on multiple projects supported by multiple donors 

will have their costs shared amongst the relevant budgets. Costs 

will be allocated to the budgets available but will not exceed 

flexibility allowed by each of the donor rules. 

3. Staff Costs for related support departments and upper management 

who are working for the general operations of the TBC program will 

charge costs directly to the project when relevant and in compliance 

with donor rules and budget availability. TBC will monitor charges to 

assure that charges do not exceed budget availability and remain 

within donor rules of flexibility. 

4. Staff costs allocable to a project according to the TBC HR Policy, 

such as base salary and benefits, will be charged as per the base 

salary percentage where and when possible and in compliance with 

the donor rules and regulations. 

 
1. ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานในโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ  ควรได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากงบประมาณของผู้บริจาคท่ีสนับสนุน

โครงการนัน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายของบุคลากรสนับสนุนด้วยถ้าเป็นไปได้ 

 

2. ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานในหลายโครงการท่ีมีผู้บริจาคหลายรายสนับสนุน ควรเป็นค่าใช้จ่ายท่ีแบ่งสันปันส่วนกันในงบประมาณ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้จัดสรรค่าใช้จ่ายในงบประมาณท่ีมีอยู่ แต่ไม่เกินจํานวนท่ีกฎระเบียบของผู้บริจาคแต่ละรายจะยอมรับได้ 

 
 

3. ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีในแผนกสนับสนุน และผู้บริหารระดับสูงท่ีทํางานด้านปฏิบัติการทัว่ไปในโครงการของ ทีบีซี จะลงบัญชีโครงการนัน้

โดยตรงเมื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบของผู้บริจาคและถ้ามีงบประมาณ ทีบีซี จะติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้มัน่ใจว่าไม่เกินงบประมาณ   

ท่ีมีอยู่ และอยู่ภายในกฎยืดหยุ่นของผู้บริจาค 

 
 

 

4. ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดสรรให้โครงการหนึ่งตามนโยบายทรัพยากรบุคคลของ ทีบีซี เช่น เงินเดือนพื้นฐาน และสวัสดิการ จะลงบัญชี

ตามอัตราร้อยละของเงินเดือนพื้นฐานในกรณีใด และเมื่อใดท่ีทําได้ และโดยสอดคลองกับกฎข้อบังคับของผู้บริจาค 

 

OPERATING EXPENSES    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

Where multiple projects are implemented in the field offices, costs will be 

directly charged to projects whenever possible and justifiable. Costs 

include rent, water, electricity, office supplies, internet, communications, 

maintenance and other running costs. Costs that cannot be justifiably 

charged to a donor budget will be borne with TBC unrestricted funds. 

 ในกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการหลายโครงการในสาํนักงานภาคสนาม ให้ลงบัญชีค่าใช้จ่ายในโครงการเหล่านัน้โดยตรง ถา้ทําได้และมีเหตุผลรองรับ 

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประกอบด้วยค่าเช่า นํ้าประปา ไฟฟ้า เครื่องใช้ในสํานักงาน อินเตอร์เน็ต การสื่อสาร ค่าบํารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

อุปกรณ์ ส่วนค่าใช้จ่ายใดท่ีไม่สามารถลงบัญชีงบประมาณของผู้บริจาคได้ จะจ่ายโดยเงินทุนท่ีไม่ระบุวัตถุประสงค์ของ ทีบีซี  

 

  

BUDGETING FOR SHARED PROGRAM COSTS  งบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายโครงการร่วม 

Budgets are prepared and submitted to donors and will include shared 

programme costs that are estimates of non-direct-type inputs that would 

be required and relevant to support the activities within the proposal. 

 งบประมาณท่ีจัดทําและเสนอต่อผู้บริจาคจะรวมใว้ด้วยค่าใช้จ่ายโครงการร่วมท่ีเป็นจํานวนคาดประมาณจากข้อมูลทางอ้อม (non-direct-type  

inputs) ท่ีจําเป็นสําหรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในข้อเสนอ 
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APPENDIX C: DONOR REPORTING AND FX RATES การทํารายงานส่งผู้บริจาค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

With the following policy and procedures.   

Control: To ensure that financial reporting fulfils donor requirements, reflect the accuracy of funds TBC receives, and converts into the local currencies, especially those that are received in installments.  

Principles:  

1.  Expenditure reporting is transparent, accurate and consistent. 

2.  Manage and minimize exchange fluctuations.   

3.  Report back to the donor the equivalent amount received in local currency. 

Because TBC’s accounting systems is based in Thai Baht, Thai baht expenses which have been converted to foreign currencies for reporting to donors will be converted back into the donor currency by using the 

Monthly Average Rate (MAR) of the month relevant to the transaction date. In cases when the reporting of partners in both Thailand and Myanmar experience delays in officially accounting for the expenditure, 

TBC will use the posted date for reporting. This means that if a transaction has an actual date of March but is only received, reviewed, and posted in August, TBC will use the August MAR for that transaction.  We 

specially note that many partners are working in challenging contexts, so they are not always able to report to TBC at regular times.  

The reference for the MAR will be obtained from the www.bot.or.th  (Bank of Thailand). For cases where an FX rate is not listed, e.g USD or GBP to MMK, the forex.cbm.gov.mm  (Central Bank of Myanmar) will 

be used.  This allows for consistency across reported transactions that are in like currencies and accommodates fluctuating exchange rates so that expenses are converted at accurate cost.  Example:  Expenses 

transacted/posted in February will use February MAR etc.   

Partner advances will be calculated based on the previous months’ MAR.  On reporting to the donor, the relevant monthly MAR will be applied to the transactions according to the month that they are posted.   

Unrealized FX gain/loss will be calculated and properly accounted for during the life of each grant. 

The following procedures will be applied: 

1. The monthly average exchange rates will be downloaded from the www.bot.or.th  

2. The relevant MAR will be applied to expenditure when a donor’s report is due. 

3. The Finance Manager and Director will both confirm that correct rates have been applied when a financial report is ready to submit to the donor 

ให้ใช้นโยบายและวิธีปฏิบติังานดังต่อไปน้ี 

การควบคุม: เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการรายงานการเงินเป็นไปตามระเบียบของผู้บริจาค แสดงจํานวนของเงินทุนท่ี ทีบีซี ได้รับและเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเงินทุนท่ีได้รับเป็นงวด 

หลักการ: 

1.   รายงานรายจ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.   บริหารจัดการ และลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

3.   รายงานค่าใช้จ่ายให้ผู้บริจาคทราบในจํานวนเงินท่ีใกล้เคียงกับเงินสกุลเงินท้องถิ่น ท่ีได้รับจริง 

เนื่องจากเงินสกุลหลักในระบบบัญชีของ ทีบีซี แสดงค่าเป็นเงินบาท ค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาทท่ีได้เปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างประเทศสําหรับรายงานให้ผู้บริจาคทราบ จะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลเงินของประเทศผู้บริจาคอีกครัง้หนึ่ง โดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน (MAR) ของวันท่ีธุรกรรมนัน้ถูกบันทึก ในกรณีท่ีองค์กรภาคีทัง้ในประเทศไทยและเมียนมาประสบกับความลา่ช้าในการรายงานค่าใช้จ่ายตามรอบระยะบัญชีนัน้ ๆ ตามท่ีควรจะเป็น ทีบีซีจะใช้วันท่ี

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
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บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายเข้าไปในระบบบัญชี เป็นวันท่ีรายการเกิดข้ึน หมายความว่า ถ้าธุรกรรมนัน้เกิดข้ึนจริงในเดือนมีนาคม แต่ได้รับ ตรวจทาน และบันทึกบัญชีในเดือนสิงหาคม ทีบีซี จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของเดือน

สิงหาคมสําหรับธุรกรรมนัน้ เรายอมรับว่าองค์กรภาคีส่วนใหญ่ทํางานในสภาพแวดล้อมท่ียากลําบาก องค์กรเหล่านี้จึงไม่สามารถส่งรายงานให้ ทีบีซี ได้อย่างสมํ่าเสมอ 

การอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน จะใช้ข้อมูลจาก www.bot.or.th (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ในกรณีท่ีไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกันบางสกุลอยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น จาก USD หรือ 

GBP เป็น MMK ให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากธนาคารกลางแห่งเมียนมา forex.cbm.gov.mm ซึ่งจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้เป็นเกณณ์มาตรฐานเดียวกันสําหรับการรายงานในเงินสกุลเดียวกัน และรับมือกับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีผันผวน 

เพื่อให้เปลี่ยนสกุลเงินของค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง: ค่าใช้จ่ายท่ีดําเนินการ/ผ่านบัญชีในเดือนกุมภาพันธ์ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่รายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น 

 

สําหรับเงินทดรองจ่ายท่ีจะจ่ายล่วงหน้าให้แก่องค์กรภาคี จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเพื่อทําการเปลี่ยนเงินงบประมาณและโอนจ่ายให้องค์กรภาคี สําหรับการรายงานค่าใช้จ่ายต่อผู้บริคาค จะใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของเดือนท่ีผ่านบัญชี เพื่อคํานวณธุรกรรมต่าง ๆ  

กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ียังไม่รับรู้ จะคํานวณและรายงานอย่างเหมาะสมไว้ในระบบบัญชี ตลอดช่วงของสญัญาเงินบริจาคของผู้บริจาคแต่ละราย 

วิธีปฏิบัติงานท่ีใช้ คือ 

1.    ดาวน์โหลดอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนจาก www.bot.or.th 

2.   ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเดือนนัน้ ๆ เพื่อคํานวณรายจ่ายเมื่อถึงกําหนดส่งรายงานให้แก่ผู้บริจาค 

3.   ทัง้ Finance Manager และ Director จะยืนยันว่าได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีถูกต้องแล้วเมื่อพร้อมจะส่งรายงานการเงินให้แก่ผู้บริจาค 
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