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บทคัดยอ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูผลิตไฟฟาชั้นนําของประเทศไทย
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบการผลิตและสงพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ
รวมถึงการจํ า หน า ยพลัง งานไฟฟ าจํา นวนมาก เปน ผู ผลิต ไฟฟ า รายใหญ ที่ สุด ในประเทศไทย
ขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีเจาหนี้ตางประเทศ ผูจัดทําไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด และบันทึกคาใชจายเดินทางตางประเทศ โดยรับเรื่องอนุมัติคาใชจาย
เดินทางไปตางประเทศของพนักงานการไฟฟาฝายผลิต และปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรับเอกสาร
การเบิกจายคาใชจายเดินทางตางประเทศ ในระบบ Web Application บันทึกเงินยืมทดลอง จัดทํา
ใบสําคัญจายเพื่อสรุปยอดคาใชจายเดินทางตางประเทศของผูปฏิบัติงานเดินทางตางประเทศ และ
บันทึกคาใชจายเดินทางตางประเทศในระบบงาน SAP
ผูจั ด ทํ า ได ทํ าโครงงานนี้เ พื่ อเพิ่ มทัก ษะการบั น ทึก และการเบิ ก จ า ยคา ใช จ า ยเดิ นทาง
ตางประเทศดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการศึกษาระเบียบ กฝผ.ฉบับที่ 309 วาดวยคาใชจาย
เดินทางตางประเทศ ระเบียบ กฝผ. ฉบับที่ 339 วาดวย เงินยืมทดรอง เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
วิธีการใชงานระบบ Web Application และ System Application Products in data processing (SAP)
โครงงานนี้ทําใหผูจัดทํามีความเขาใจขั้นตอนบันทึกบัญชีและการเบิกคาใชจายเดินทางไปตางเทศ
และสามารถเพิ่มทักษะการทําการทํางาน ซึ่งจะนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคต
คําสําคัญ: คาใชจายตางประเทศ เงินยืมทดรอง ใบสําคัญจาย
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Abstract
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is Thailand’s leading stateowned power utility under the Ministry of Energy, and is responsible for electric power
generation and transmission for the whole country, as well as bulk electric energy sales as the
largest power producer in Thailand. While attending the internship under the cooperative program
in the international accounting department, the author was assigned to receive the approved
disbursement petitions for foreign expenses from web application system, inspect all related
documents, update the information of the approved disbursement petitions in document
registration with the web application system, record advance loans with System Application
Products in data processing (SAP), prepare a voucher to summarize the foreign expenses, and
record these expenses with SAP.
The author created this project to increase the skills of accounting recording and
disbursement of the foreign expenses through studying EGAT's Regulation No. 309 regarding
foreign expenses, EGAT's Regulation No. 339 regarding advance loans, the procedures of using
the web application system and SAP. The result was that the author had gained understanding of
the procedures of disbursement of the foreign expenses and could increase performance skills in
order to apply in future careers.
Keywords: Foreign expenses, Advance loan, Voucher
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษา ณ แผนกบัญชี เจ้าหนี้ ต่างประเทศ กองบัญชี เจ้าหนี้ งานผลิ ต
ไฟฟ้ า ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตาแหน่งงาน การบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ.2559 และผูจ้ ดั ท าได้รับ มอบหมายให้ฝึ กบันทึ ก บัญชี ค่ า ใช้จ่า ยเดิ นทางต่ า งประเทศของ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านที่ เดิ นทางไปต่า งประเทศ ซึ่ ง กฟผ.เป็ นหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จด้า นกิ จการพลังงาน
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงพลังงาน และได้กาหนดวิสัยทัศน์ คื อ เป็ นองค์การชั้นนาใน
กิจการไฟฟ้ าในระดับสากล และได้กาหนดพันธกิจ คือ ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ ง หรื อจาหน่ายซึ่ ง
พลังงานไฟฟ้ า ดาเนิ นธุ รกิจกับพลังงานไฟฟ้ า และธุ รกิจเกี่ ยวกับหรื อต่อเนื่ องกับกิ จการการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย รวมถึงผลิต และขายลิกไนต์ ซึ่ งเป็ นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ปี 2511 (ฉบับปรับปรุ งปี 2535) โดยการบันทึกบัญชี มีข้ นั ตอน
กระบวนการการดาเนินงานที่หลากหลาย
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานนี้ ข้ ึน เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการเบิกจ่าย
ค่ า ใช้จ่า ยเดิ น ทางต่ า งประเทศของผูป้ ฏิ บ ัติ งาน กฟผ.ที่ เดิ นทางไปต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู ้
ดาเนินงานเข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายและจัดทาค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นและผูจ้ ดั ทา
หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผูอ้ ่านคู่มือนี้ต่อไป
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านสถานที่ ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิสหกิ จศึ กษา ณ แผนกบัญชี เจ้าหนี้ ต่างประเทศ
กองบัญชีเจ้าหนี้งานผลิตไฟฟ้ า ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.3.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิ สหกิ จศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559

บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการบันทึกบัญชีและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
กรณี ศึกษาการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย : The procedure of accounting record and disburse
foreign travel expenses, case study of Electricity Generating Authority of Thailand” ผูจ้ ดั ทาได้ทบ
ทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความหมาย
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
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(ศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริรัตน์ธารง, 2538) บัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ เป็ นบัญ ชี ง บดุ ล
ซึ่ ง แสดงการจ่ า ยเงิ นทดรองราชการให้ข ้า ราชการหรื อลู ก จ้า งยืม ไปราชการ และการรั บ ชดใช้เป็ น
ใบสาคัญหรื อเงินสดจากผูย้ มื ดังกล่าวดุลปกติเป็ นเดบิต
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บัญชี ลูกหนี้ เงินยืมราชการ เป็ นบัญชี งบดุลซึ่ งแสดงการจ่ายเงินงบประมาณให้ขา้ ราชการหรื อ
ลูกจ้างยืมไปราชการรวมทั้งการรับชดใช้เป็ นใบสาคัญหรื อเงินสดจากผูย้ มื ดังกล่าว ดุลปกติเป็ นเดบิต
ตารางที่ 2.1 วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย
ที่
กิจกรรม
1 จัดทาใบเบิกถอนพร้อมสาเนา 1 ฉบับส่ งที่กองคลังฯ
เมื่อหน่วยย่อยได้รับสาเนาใบเบิกถอนจากกองคลังฯ
2 เมื่ อ จ่ า ยเงิ น ทดรองให้ ข ้า ราชการ/ลู ก จ้า งยื ม ไป
ปฏิบตั ิงานตามบันทึกขออนุมตั ิการยืมเงิน
3 เมื่อโอนเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการที่
จ่า ยให้ยืม เป็ นการเปลี่ ยนสภาพจากลู ก หนี้ เงิ นทด
รองราชการให้เป็ นลูกหนี้เงินยืมราชการ
เมื่ อ ได้ รั บ ชดใช้ จ ากข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งยื ม ไป
ปฏิบตั ิงาน
1)ได้รับชดใช้เป็ นใบสาคัญเท่ากับจานวนที่ยมื

วิธีบนั ทึกบัญชี
เดบิต เงินฝากธนาคาร
เครดิต เงินทดรองจ่ายรับจากกองคลัง
เดบิต ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
เครดิต เงินฝากธนาคาร
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมราชการ
เครดิต ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ)...
เครดิต ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
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2)ได้รับชดใช้เป็ นใบสาคัญมากกว่าจานวนที่ยมื เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ)...
บันทึกจานวนที่จ่ายเพิม่ ในส่ วนที่เกิน
เครดิต ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
เครดิต จ่ายคืนเงินทดรองราชการ
3)ได้รับชดใช้เป็ นใบสาคัญน้อยกว่าจานวนที่ยมื เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ)...
บันทึกเงินสดที่รับคืนในส่ วนที่เหลือ
เดบิต ส่ งคืนเงินทดรองราชการ
เครดิต ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
5 เมื่ อจ่ายเงิ นทดรองราชการทดรองจ่ายใบสาคัญให้ เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ)...
เจ้าหนี้
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
6 เมื่อหน่วยงานย่อยจ่ายเงิ นทดรองราชการส่ งคืนกอง เดบิต เงินทดรองราชการรับจากคลัง
คลัง
เครดิต เงินฝากธนาคาร
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ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานราชการจ่ายให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานราชการ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาให้
เดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่นอกราชอาณาจักรไทยตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรื อตามความจาเป็ น ทั้งนี้
ผูป้ ฏิบตั ิงานราชการสามารถขอยืมเงินทดรองราชการจากหน่วยงานราชการต้นสังกัด เพื่อนามาใช้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และนาเงินทดรองราชการมาชดใช้คืนในส่ วนที่เหลือจากการใช้
จ่ายในการเดิ นทาง หรื อ หน่ วยงานราชการต้นสังกัดจะต้องจ่ายเงิ นเพิ่มให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานราชการ เมื่ อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานราชการได้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าจานวนเงินทดรองราชการที่ยมื ไป

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิ ทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย หรื อ กฟผ. (Electricity Generating Authority of
Thailand : EGAT) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้ าใช้ภายในประเทศ
ไทยจัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยการรวม
หน่ วยงาน ด้านการผลิตและส่ งพลังงานไฟฟ้ า 3 แห่ ง ได้แก่ การไฟฟ้ ายันฮี การลิ กไนท์ และการ
ไฟฟ้ าตะวันออกเฉี ยงเหนือเข้าเป็ นหน่วยงานเดียวกัน มีฐานะเป็ นนิติบุคคลตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยมีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าแก่ประชาชน โดย
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และผูใ้ ช้พลังงาน
ไฟฟ้ ารายอื่ นตามที่ ก ฎหมายก าหนด รวมทั้ง ประเทศใกล้เคี ยง และดาเนิ นการต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อง
ทางด้านพลังงานไฟฟ้ า ตลอดจนงานอื่นๆที่ส่งเสริ มกิจการของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
โดยมีนโยบายหลักคือการผลิ ตไฟฟ้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มี ระบบไฟฟ้ าที่
มัน่ คงเชื่อถือได้ และราคาเหมาะสม
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

กองบัญชีเจ้าหนี้งานผลิตไฟฟ้ า

แผนกบัญชี
เจ้าหนี้ซ้ื อและ
จ้าง

แผนกบัญชี
เจ้าหนี้ค่าซื้ อ
เชื้อเพลิง

แผนกบัญชีเจ้าหนี้
ต่างประเทศ

แผนกบัญชีเจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายเดินทางและ
กิจกรรมทัว่ ไป

รู ปที่ 3.1 แผนผังรู ปแบบการจัดการและการบริ หารงานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองบัญชีเจ้าหนี้งานผลิตไฟฟ้ า
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษา ณ แผนกบัญชี เจ้าหนี้ ต่างประเทศ กองบัญชี เจ้าหนี้ งานผลิ ต
ไฟฟ้ า ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิง ในตาแหน่งงาน การบัญชี และได้
ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทางของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ โดยมี
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
3.4.1 บันทึกทะเบียนรับเอกสารเข้าสู่ ระบบ Web Application ของหน่วยงาน ซึ่ งเป็ น
ระบบที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
เมื่อหน่วยงานได้รับเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.4.2 ตรวจสอบรายการลูกหนี้เงินยืมทดรองในระบบงาน SAP เพื่อใช้ตรวจสอบจานวน
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศกับจานวนเงินยืมทดรองคงค้าง หากผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านไม่ มี ก ารยื ม เงิ นยื ม
ทดรองหรื อมีเงิ นยืมทดรองมากกว่าค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศ
ไทยต้องทาการจ่ายเงิ นให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน แต่ถา้ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีเงิ นยืมทดรองน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเดินทาง
ต่างประเทศ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินคืนจากผูป้ ฏิบตั ิงาน

9

3.4.3 ตรวจสอบจ านวนค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทางต่ า งประเทศของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเดิ น ทาง
ต่างประเทศให้สอดคล้องกับระเบียบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ต่างประเทศ
3.4.4 บันทึกขออนุ มตั ิต้ งั หนี้ ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศในระบบ Web Application
เพื่อนาเสนอต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
3.4.5 บันทึกตั้งหนี้และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ท า
ใบสั่งจ่ายในระบบงาน SAP เพื่อส่ งให้หน่ วยงานการเงิ นเป็ นผูด้ าเนิ นการจ่ายเงิ นให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
เดิ นทางต่ า งประเทศต่ อไปหรื อเพื่ อล้า งบัญชี เจ้า หนี้ ค่ า ใช้จ่า ยเดิ นทางของผูป้ ฏิ บ ัติง านเดิ นทาง
ต่างประเทศ
3.5 ชื่อและตาแน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา

:

นางวิจิตรา

คงสิ นธุ

ตาแหน่ง

:

หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษา ณ แผนกบัญชี เจ้าหนี้ ต่างประเทศ กองบัญชี เจ้าหนี้ งาน
ผลิ ตไฟฟ้ า ฝ่ ายบัญ ชี และงบประมาณสายงานผลิ ตไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิ ง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึ งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 เป็ นระยะเวลา
ทั้งสิ้ น 3 เดือน 3 วัน หรื อ 14 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การรวบรวมข้ อมูลของโครงงาน ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิ งานสหกิจศึกษา ณ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้รับมอบหมายจากพนัก งานที่ ปรึ กษาให้ปฏิ บตั ิ ง านบันทึ กบัญชี ค่าใช้จ่า ย
เดิ นทางต่า งประเทศของผูป้ ฏิ บตั ิ ง านเดิ นทางต่า งประเทศและได้รับการอนุ ญาตจากพนักงานที่
ปรึ กษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทาโครงงานต่อไป
การวิเคราะห์ ระบบงาน ผูจ้ ดั ทาได้ศึก ษาและวิเคราะห์ กระบวนการปฏิ บตั ิงานของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การออกแบบระบบงาน ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเอกสารที่สาคัญและซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
การจัดทาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานเดินทางต่างประเทศ
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การจัดทาหรื อพัฒนาระบบ ผูจ้ ดั ทาได้บนั ทึ กขออนุ มตั ิต้ งั หนี้ และบันทึ กบัญชี ค่าใช้จ่าย
เดินทางต่างประเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานเดินทางต่างประเทศ
การทดสอบและสรุ ปผล ผูจ้ ัด ท าได้ส รุ ป ผลการศึ ก ษาการเบิ ก จ่ า ยและการบัน ทึ ก บัญ ชี
ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยที่ เดิ นทางไป
ต่างประเทศ
จัดทาเอกสาร ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาคู่มือการใช้งานระบบ Web Application และโปรแกรม
SAP รวมทั้งขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผดู ้ าเนิ นงานจัดทาได้ง่าย
มากยิง่ ขึ้น
ตารางที่ 3.1

แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การรวบรวมข้อมูลของ
โครงงาน
การวิเคราะห์ระบบงาน
การออกแบบระบบงาน
การจัดทาหรื อพัฒนาระบบ
การทดสอบและสรุ ปผล
จัดทาเอกสาร

พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 สิ งหาคม 59 กันยายน 59
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ระเบี ยบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศ
โดยใช้ในการตรวจสอบอัตราและความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเดินทางต่างประเทศ
3.8.2 ระบบ Web Application โดยใช้ในการบันทึกวันที่รับและส่ งเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานเดินทางต่างประเทศภายในหน่วยงานบัญชี และใช้ใน
วัดค่า KPI รวมทั้งบันทึกขออนุมตั ิต้ งั หนี้ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
3.8.3 ระบบงาน SAP โดยใช้ในการตั้งหนี้ และบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
ของผูป้ ฏิบตั ิเดินทางต่างประเทศ และใช้ในการพิมพ์ใบสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ แผนกบัญชี เจ้าหนี้ ต่างประเทศ กองบัญชี เจ้าหนี้ งานผลิ ต
ไฟฟ้ า ฝ่ ายบัญชี และงบประมาณสายงานผลิ ตไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
ตาแหน่งงาน การบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึ งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ซึ่ งผูจ้ ดั ทา
ได้รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึ กษาให้บนั ทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เดินทางต่างประเทศ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการเดิ นทางไปปฏิบตั ิงาน ดูงาน
หรื อฝึ กงาน ณ ต่างประเทศและจะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
และต้อ งเป็ นการไปปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ งานในหน้า ที่ ต ามต าแหน่ ง ของผูป้ ฏิ บ ัติ ง านผูเ้ ดิ น ทางไป
ต่างประเทศนั้นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ประกอบด้วย
1. เบี้ยเลี้ ยงเดิ นทาง ผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถเบิกอัตราค่าเบี้ยเลี้ ยงเดิ นทางต่างประเทศได้ตาม
ระเบียบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โดยพิจารณาจากตาแหน่งงานของผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ต่างประเทศ ยกเว้นผูป้ ฏิบตั ิงานได้เดินทางไปปฏิบตั ิงานยังสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม จะพิจารณา
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงจากตาแหน่งงานของผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างประเทศและเขตปฏิบตั ิงานตามที่ระบุ
ไว้ในระเบียบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. ค่า เช่ าที่ พ กั ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสามารถเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พกั ได้ตามที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านได้จ่า ยจริ ง แต่
จะต้องไม่เกิ นจานวนเงิ นที่ กาหนดในระเบี ยบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย และผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
จะต้องนาใบเสร็ จรับเงินจากโรงแรมมาเป็ นหลักฐานในการจ่ายค่าเช่าที่พกั
3. ค่าพาหนะ ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริ ง เมื่อเป็ นการเดิ นทาง
ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศระหว่างที่อยูห่ รื อที่พกั ในเขตปริ มณฑลกับสนามบิน
เฉพาะเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
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3.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศระหว่างสนามบินกับที่พกั เฉพาะเที่ยวไปและเที่ยว
กลับ
3.3 ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศระหว่างที่พกั กับสถานที่ปฏิบตั ิไม่เกิ น 4 เที่ยว โดย
รถนัง่ รับจ้างเท่านั้น
3.4 ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศซึ่ งต้องเดินทางระหว่างเมืองสามารถเบิกได้เฉพาะ
เที่ยวไปและเที่ยวกลับเท่านั้น
4. ค่าเครื่ องแต่งตัว ผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถเบิกจ่ายค่าเครื่ องแต่งตัวตามอัตราที่กาหนดไว้ใน
ระเบี ย บการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย โดยพิ จ ารณาจากต าแหน่ ง งานของผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน แต่
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะไม่สามารถเบิ กจ่ายค่าเครื่ องแต่งตัวได้ภายใน 5 ปี นับจากการเดิ นทางครั้ งล่ าสุ ดหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้เดินทางไปประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่ องแต่งตัวได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการรับรองบุคคลภายนอกและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าสิ่ งของที่มอบให้
บุคคลภายนอก เป็ นต้น ทั้งนี้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะต้องนาใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆมาเป็ นหลักฐานในการ
จ่ายค่ารับรองบุคคลภายนอก
6. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเนื่ องจากการเดินทางไปปฏิบตั ิงานดูงาน หรื อ ฝึ กงานต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยม Passport หรื อ Visa ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม ค่าติดต่อสื่ อสารระหว่างปฏิบตั ิงานให้
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ค่าขนส่ งสัมภาระของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะต้องนาใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวมา
เป็ นหลักฐานในการจ่ายค่าใช้จ่าย และค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเบิกจ่ายได้ไม่
เกินอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทั้ง นี้ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านสามารถให้ผูบ้ งั คับ บัญชาอนุ ม ตั ิ ก ารยืม เงิ นทดรองเพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่า ย
เดิ นทางต่างประเทศได้ ซึ่ งถ้าผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้ยืมเงิ นยืมทดรองมากกว่าค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศ
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องนาเงินยืมทดรองส่ วนที่เหลือมาคืนให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย แต่ถา้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ยมื เงินยืมทดรองน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับเงินเพิ่มจาก
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยหน่วยงานการเงินจะเป็ นผูโ้ อนเงินเข้าบัญชีของผูป้ ฏิบตั ิงาน
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ทั้งนี้ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ใช้ Selling rate Bank Note ของ
ธนาคารกรุ งไทย ในอัตรา Round 1 เป็ นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เดินทางไปต่างประเทศ หรื อ ใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณี ที่ธนาคารกรุ งไทยไม่มีเงินสกุลเงินนั้น เพื่อใช้คานวณ
ค่าใช้จ่ายเดินทางของผูป้ ฏิบตั ิงานต่างประเทศในสกุลเงินบาทไทย

การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานเดินทางต่างประเทศ มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ขั้นตอนการตรวจรับเอกสารและการปรับปรุ งทะเบียนรั บเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทางต่างประเทศในระบบ Web Application ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.1 เลือกเมนู ตรวจรับเอกสาร กรอกเลขที่ทะเบียนรับเอกสาร คลิกค้นหา เพื่อทาให้
ระบบการค้นหาเอกสาร
1.2 เมื่อระบบได้คน้ หาทะเบียนรับเอกสารแล้ว คลิกเลือกรายการ และคลิกยืนยันการ
รับ เพื่อยืนยันว่าหน่วยงานได้ตรวจรับเอกสารแล้ว
1.3 เลือกเมนูปรับปรุ งทะเบียนรับเอกสาร กรอกเลขที่ทะเบียนรับเอกสาร คลิกแฟ้ ม
เพื่อให้ระบบทาการค้นหารายละเอียดข้อมูลของเอกสารที่ได้ทาการบันทึกไว้ก่อนการตรวจ
จ่ายเงิน
1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับข้อมูลหลังจากที่ได้
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เลขที่ประจาตัวและชื่ อผูป้ ฏิบตั ิงาน เลขที่เงินยืมทดรอง แล้วคลิก
Update เพื่อให้ระบบได้ปรับปรุ งข้อมูลให้ถูกต้อง
1.5 คลิก Detail เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลหลังจากที่ได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ เลขที่เงินยืมทดรอง และจานวนค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
แล้วคลิก Update เพื่อให้ระบบได้ปรับปรุ งข้อมูลให้ถูกต้อง
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2. ขั้นตอนการบันทึกขออนุมตั ิต้ งั หนี้ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศในระบบWeb Application
แบ่งเป็ น 3 กรณี ดงั นี้
2.1 กรณี ไม่มีเงินยืมทดรอง ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศเท่าที่เบิก
ได้จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยหลังจากกลับจากการปฏิบตั ิงาน
2.1.1 เลื อกเมนู ส ร้ างแบบพิม พ์อนุ มตั ิ ต้ งั หนี้ และเลื อกรายการเพื่ อออกใบสั่ ง จ่า ยPayment Voucher
2.1.2 กรอกเลขที่ ท ะเบี ย นรั บ เอกสาร คลิ ก Search เพื่ อ ให้ร ะบบท าการค้น หา
รายละเอี ยดข้อมูลของเอกสารที่ได้ทาการบันทึกและปรับปรุ งไว้แล้ว หลังจากนั้นคลิ กเลื อก
รายการเพื่อทาการขออนุมตั ิต้ งั หนี้
2.1.3 คลิก KPI บันทึกประเภทงานที่จะประเมินผล โดยเลือกรายการที่ 02 ค่าใช้จ่าย
เดินทาง และบันทึกวันที่เอกสารครบถ้วน หลังจากนั้นคลิก Save เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
2.1.4 คลิก Generate เพื่อขออนุ มตั ิต้ งั หนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ และตรวจสอบ
จานวนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศที่ตอ้ งจ่ายคืนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน หลังจากนั้นคลิ ก บันทึก
เพื่อให้ระบบทาการบันทึกการขออนุ มตั ิต้ งั หนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ และระบบจะทา
การระบุเลขที่ขออนุมตั ิต้ งั หนี้

2.2 กรณี มี เ งิ น ยื ม ทดรองมากกว่า ค่ า ใช้จ่ า ยเดิ น ทางต่ า งประเทศที่ ส ามารถเบิ ก ได้ ซึ่ ง
ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะต้องคืนเงิ นให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย หรื อกรณี มีเงิ นยืมทดรองเท่ากับ
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศที่สามารถเบิกได้
2.2.1 เลื อกเมนู ส ร้ า งแบบพิ ม พ์อนุ ม ตั ิ ต้ งั หนี้ และเลื อกรายการเพื่ อออกใบสั่ ง จ่ า ยJournal
2.2.2 กรอกเลขที่ ท ะเบี ย นรั บ เอกสาร คลิ ก Search เพื่ อ ให้ร ะบบท าการค้น หา
รายละเอียดข้อมูลของเอกสารที่ได้ทาการบันทึกและปรับปรุ งไว้แล้ว หลังจากนั้นคลิ กเลื อก
รายการเพื่อทาการขออนุมตั ิต้ งั หนี้
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2.2.3 คลิก KPI บันทึกประเภทงานที่จะประเมินผล โดยเลือกรายการที่ 06 ล้างเงินยืม
ทดรองค่าใช้จ่ายเดินทาง และบันทึกวันที่เอกสารครบถ้วน หลังจากนั้นคลิ ก Save เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล
2.2.4 คลิ ก Generate เพื่ อขออนุ ม ตั ิ ต้ งั หนี้ ค่ า ใช้จ่า ยเดิ นทางต่ า งประเทศ และกรอก
จานวนเงิ นค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่ างประเทศที่ ส ามารถเบิ ก ได้ หลังจากนั้นคลิ ก บันทึ ก เพื่อให้
ระบบทาการบันทึกการขออนุ มตั ิต้ งั หนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ และระบบจะทาการระบุ
เลขที่ขออนุมตั ิต้ งั หนี้

2.3 กรณี มี เงิ นยืม ทดรองน้อยกว่า ค่ า ใช้จ่า ยเดิ น ทางต่ า งประเทศที่ ส ามารถเบิ ก ได้ ซึ่ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับเงินเพิม่ จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.3.1 เลื อกเมนู ส ร้ างแบบพิม พ์อนุ มตั ิ ต้ งั หนี้ และเลื อกรายการเพื่ อออกใบสั่ ง จ่า ยPayment Voucher
2.3.2 กรอกเลขที่ ท ะเบี ย นรั บ เอกสาร คลิ ก Search เพื่ อ ให้ร ะบบท าการค้น หา
รายละเอี ยดข้อมูลของเอกสารที่ได้ทาการบันทึกและปรับปรุ งไว้แล้ว หลังจากนั้นคลิ กเลื อก
รายการเพื่อทาการขออนุมตั ิต้ งั หนี้
2.3.3 คลิก KPI บันทึกประเภทงานที่จะประเมินผล โดยเลือกรายการที่ 06 ล้างเงินยืม
ทดรองค่าใช้จ่ายเดินทาง และบันทึกวันที่เอกสารครบถ้วน หลังจากนั้นคลิ ก Save เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล
2.3.4 คลิก Generate เพื่อขออนุมตั ิต้ งั หนี้คา่ ใช้จา่ ยเดินทางต่างประเทศ
และบันทึกจานวนเงินยืมทดรองค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายคืนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน หลังจากนั้นคลิก บันทึก
เพื่อให้ระบบทาการบันทึกการ
ขออนุ มตั ิต้ งั หนี้ ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศและระบบจะทาการระบุเลขที่ ขออนุ มตั ิ ต้ งั หนี้
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3. ขั้นตอนการตั้ง หนี้ และบันทึ ก ค่า ใช้จ่า ยเดิ นทางต่า งประเทศแต่ ละรายการในระบบงาน
SAP ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กรณี ดงั นี้
3.1 กรณี ไม่มีเงินยืมทดรอง ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศเท่าที่เบิก
ได้จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยหลังจากกลับจากการปฏิบตั ิงาน
3.1.1 เลือกเมนู F-43
3.1.2 กรอกวันที่บนั ทึกและเลขที่ประจาตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน แล้วกด Enter เพื่อเริ่ มต้นตั้ง
หนี้ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
3.1.3 กรอกจานวนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ หรื อ จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายคืนให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน เพื่อทาการบันทึกจานวนเงินที่ตอ้ งตั้งหนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ และ
กรอกรหัส GL Account ของค่าใช้จ่ายเดินทางรายการต่างๆ แล้วกด Enter เพื่อเริ่ มทาการบันทึก
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
3.1.4 กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดินทางแต่ละรายการตามรหัส GL Account ตามที่
ระบุไว้ก่อนหน้า ซึ่ งมีรายละเอียดได้แก่ จานวนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการ และรหัส Cost Center รวมทั้ง รหัส PP Order หรื อ รหัส CO Production Order
หรื อ รหัส Internal Order หรื อ รหัส PM Order หรื อ รหัส Network หรื อ รหัส Sales Order
(ถ้ามี)
3.1.5 ไปที่แถบ Tool bar เลือกเมนู Extra เลือกรายการ Document Text พร้อมทั้งกรอก
รายละเอียดการเดินทางต่างประเทศ
3.1.6 ไปที่แถบ Tool bar เลือกเมนู Document และเลือกรายการ Simulate ตรวจสอบ
จานวนเงิ นให้เท่ากับจานวนเงิ นที่ได้ทาการตั้งหนี้ ไว้และค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศแต่ละ
รายการ ซึ่ งจะทาให้จานวนเงินด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน หลังจากนั้นคลิ กเมนู Post
เพื่อทาการบันทึกค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
3.1.7 เมื่อได้ทาการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้ว โปรแกรมจะทาการระบุเลขที่เอกสารเพื่อใช้
ในการพิมพ์ใบสั่งจ่ายต่อไป
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3.2 กรณี มีเงินยืมทดรองมากกว่าค่าใช้จา่ ยเดินทางต่างประเทศที่สามารถเบิกได้
ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจ่ายเงินคืนให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย หรื อกรณี มีเงินยืมทด
รองเท่ากับค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศที่สามารถเบิกได้
3.2.1 เลือกเมนู F-51
3.2.2 กรอกวันที่ บนั ทึ ก เลขที่ เงิ นยืมทดรอง และรหัส GL Account ของรายการ
ค่าใช้จ่ายเดินทางแต่ละรายการ
3.2.3 กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดิ นทางแต่ละรายการตามรหัส GL Account ตามที่
ระบุไว้ก่อนหน้า ซึ่ งมีรายละเอียดได้แก่ จานวนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการ และรหัส Cost Center รวมทั้ง รหัส PP Order หรื อ รหัส CO Production Order
หรื อ รหัส Internal Order หรื อ รหัส PM Order หรื อ รหัส Network หรื อ รหัส Sales Order
(ถ้ามี)
3.2.4 ไปที่แถบ Tool bar เลือกเมนู Extra เลือกรายการ Document Text พร้อมทั้ง
กรอกรายละเอียดการเดินทางต่างประเทศ
3.2.5 คลิกรายการ Choose open items แล้วกรอกเลขที่ประจาตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน พร้อม
ทั้งเลือกรายการ Assignment เพื่อระบุหวั ข้อที่ตอ้ งการค้นหา แล้วกด Enter หรื อ คลิกรายการ
Process open items
3.2.6 กรอกเลขที่เงิ นยืมทดรองที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานได้ทาการยืมเงิ นก่อนการเดิ นทางไป
ปฏิ บตั ิ งานต่างประเทศ แล้วคลิ ก Process open item เพื่อท าการค้นหาเงิ นยืมทดรองที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ยมื ไปเป็ นค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ซึ่ งได้บนั ทึกรายละเอียดไว้แล้ว
3.2.7 ตรวจสอบจานวนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศให้เท่ากัน
3.2.8 ไปที่แถบ Tool bar เลือกเมนู Document และเลือกรายการ Simulate ตรวจสอบ
จานวนเงิ นและรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ เงิ นยืมทดรองและค่ า ใช้จ่า ยเดิ นทางต่า งประเทศแต่ ล ะ
รายการ ซึ่ งจะทาให้จานวนเงิ นด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน หลังจากนั้นคลิ กเมนู Post
เพื่อทาการบันทึกค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
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3.2.9 เมื่อได้ทาการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้ว โปรแกรมจะทาการระบุเลขที่เอกสารเพื่อใช้
ในการพิมพ์ใบสั่งจ่ายต่อไป

3.3
กรณี มี เงิ นยืมทดรองน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศที่ ส ามารถเบิ ก ได้ ซึ่ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับเงินเพิ่มจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
3.3.1 เลือกเมนู F-51
3.3.2 กรอกวันที่บนั ทึก เลขที่เงินยืมทดรองและเลขที่ประจาตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.3.3 กรอกจานวนเงิ นที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะได้รับเงิ นเพิ่มจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดินทาง
3.3.4 กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดินทางแต่ละรายการตามรหัส GL Account ตามที่
ระบุไว้ก่อนหน้า ซึ่ งมีรายละเอียดได้แก่ จานวนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการ และรหัส Cost Center รวมทั้ง รหัส PP Order หรื อ รหัส CO Production Order
หรื อ รหัส Internal Order หรื อ รหัส PM Order หรื อ รหัส Network หรื อ รหัส Sales Order
(ถ้ามี)
3.3.5 ไปที่แถบ Tool bar เลือกเมนู Extra เลือกรายการ Document Text พร้อมทั้ง
กรอกรายละเอียดการเดินทาง
3.3.6 คลิกรายการ Choose open items แล้วกรอกเลขที่ประจาตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน พร้อม
ทั้งเลือก Assignment และคลิกรายการ Process open items
3.3.7 กรอกเลขที่เงิ นยืมทดรองที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานได้ทาการยืมเงิ นก่อนการเดิ นทางไป
ปฏิ บตั ิ งานต่างประเทศ แล้วคลิ ก Process open item เพื่อท าการค้นหาเงิ นยืมทดรองที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ยมื ไปเป็ นค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ซึ่ งได้บนั ทึกรายละเอียดไว้แล้ว
3.3.8 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศให้เท่ากัน
3.3.9 ไปที่แถบ Tool bar เลือกเมนู Document เลือกรายการ Simulate คลิก Post
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3.3.10 เมื่อได้ทาการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้ว โปรแกรมจะทาการระบุเลขที่เอกสารเพื่อ
ใช้ในการพิมพ์ใบสั่งจ่ายต่อไป

4. ขั้นตอนการพิ มพ์ใ บสั่ งจ่ า ยในระบบงาน SAP เพื่ อให้หน่ วยงานการเงิ นจ่า ยเงิ นคื นให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อ เพื่อบันทึกล้างบัญชีเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
4.1 เลือกเมนู ZFAPF003
4.2 กรอกเลขที่ เ อกสารใบสั่ ง จ่ า ย ในกรณี ต้องการพิ ม พ์ใ บสั่ ง จ่ า ยมากกว่า 1 ฉบับ คลิ ก
Multiple Selection พร้อมทั้งกรอกเลขที่เอกสารใบสั่งจ่ายแต่ละฉบับ
4.3 คลิก Copy และคลิก Print

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการบันทึกบัญชี และการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ กรณี ศึกษาการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนในการเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่าย
เดิ นทางต่างประเทศของผูป้ ฏิ บตั ิงานเดินทางต่างประเทศของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ต้องสอดคล้องกับระเบี ยบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยว่าด้วยเรื่ องการเบิ กจ่ายค่ าใช้จ่า ย
เดินทางต่างประเทศ โดยการบันทึกบัญชี มี 2 ระบบได้แก่ ระบบแรก ใช้ Web Application เพื่อใช้
ในการบันทึกขออนุมตั ิการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ และระบบที่สอง ใช้ระบบงาน SAP
เพื่อใช้ในการบันทึ กบัญชี ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศหรื อตั้งหนี้ ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศ
แล้วแต่ กรณี พร้ อมทั้งจัดทาใบสั่งจ่า ยเพื่อเป็ นการสรุ ปยอดค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศของ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านเดิ นทางต่า งประเทศ ทาให้ผูต้ รวจสอบดาเนิ นงานตรวจสอบและเบิ กจ่ ายค่า ใช้จ่า ย
เดิ นทางต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ งจากผลการศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ
โครงงานที่ผจู ้ ดั ทาได้กาหนดไว้
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยเป็ นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย
5.1.2.2 รายการบัญชี บางรายการผูจ้ ดั ทาไม่เคยพบในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ทาให้ผจู ้ ดั ทาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างได้
5.2.1.2 ทาให้ผจู้ ดั ทามีโอกาสศึกษากระบวนการและวิธีการดาเนินงานจริ งของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
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5.2.1.3 ทาให้ผจู้ ดั ทาสามารถนาความรู้จากการศึกษาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยมา
ประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานได้จริ ง
5.2.1.4 ทาให้ช่วยสร้างโอกาสให้ผจู ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้กระบวนการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ขนาดใหญ่
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ผูจ้ ดั ทาต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย
5.2.2.2 ผูจ้ ดั ทาใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาระเบียบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศ
ไทยว่าด้วยเรื่ องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศให้เข้าใจครบถ้วน เนื่ องจากการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดิ นทางต่างประเทศของผูป้ ฏิ บตั ิ งานเดิ นทางต่างประเทศจะต้องสอดคล้องกับระเบี ย บ
ดังกล่าว
5.2.2.3 ผูจ้ ดั ทาใช้เวลาค่ อนข้า งมากในการทาความเข้า ใจการบันทึ ก บัญชี ค่ าใช้จ่า ย
เดินทางต่างประเทศของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย เนื่ องจากการบันทึกบัญชี และรายการ
บัญชีดงั กล่าวผูจ้ ดั ทาไม่เคยพบเห็นในหลักสู ตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาก่อน
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