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Abstract 
 

The Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) is a  leader of Thailandis 
airport business operator. Its main business lines are managing, operating and developing airports. 
Presently, AOT has 6 international airports under responsibility: Don Mueang, Phuket, Chiang 
Mai, Hat Yai, Chiang Rai and Suvarnabhumi. While attending the internship under cooperative 
program at the accounting and financing department, Suvarnabhumi airport, I was assigned to 
prepare the invoices for the passenger loading bridge charge at Suvarnabhumi airport.  
Previously, it did not have a software package to calculate the passenger loading bridge charges 
of various airlines, and this caused delays and was time consuming.  

 

 This project was designed to increase the efficiency of invoicing for the passenger 
loading bridge charge.  I studied: 1) Rules and regulations related to the invoicing for the 
passenger loading bridge charge at Suvarnabhumi airport. 2) Writing formulas in Microsoft Excel 
and 3) The procedure of the invoicing for passenger loading bridge charge by FIPS program and 
System Application Products in data processing (SAP).  The results were: 1) Calculation program 
was r Check table-AOR-.xls s, which calculates the passenger loading bridge  charge at 
Suvarnabhumi airport.  2) The procedure of the invoicing for passenger loading bridge charge. 
and 3) The increased efficiency of invoicing for the passenger loading bridge charge and 
usefulness to the relevant  officers. 
 

Keywords: Loading bridge charge, System Application  Products (SAP), Suvarnabhumi airport 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามท่ีผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ท่ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน ส่วนบญัชีทัว่ไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ

ได้รับมอบหมายให้จดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ พบวา่การจดัทาํใบแจง้หน้ีฯตอ้งคาํนวณค่าใชบ้ริการสะพานเทียบดว้ยมือ จากการ

สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาแจง้ว่า เดิมนั้นฝ่าย Information Technology ไดพ้ฒันาโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับคาํนวณค่าใช้บริการสะพานเทียบฯ แต่เม่ือเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล

บางส่วนผูใ้ช้งานต้องใช้เวลาอย่างมากในการค้นหาและแก้ไขและผูใ้ช้งานไม่ได้แจง้ฝ่าย 

Information Technology ปรับปรุงโปรแกรมให้สะดวกในการใชง้าน จึงเปล่ียนมาคาํนวณค่า

ใช้บริการด้วยมือ ทําให้พนักงานมีภาระงานเพิ่มข้ึนและงานเสร็จล่าช้า หรืออาจเกิด

ขอ้ผดิพลาดได ้ซ่ึงส่งผลต่อการจดัทาํใบแจง้หน้ีฯ ไปยงัสายการบินต่างๆ   

  ผูจ้ดัทาํมีความสนใจศึกษาและจดัทาํโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัทาํใบ

แจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”โดยพฒันา Microsoft 

excel สาํหรับคาํนวณค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน และลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน 

รวมทั้ งแสดงถึงขั้นตอนการจัดทําใบแจ้งหน้ีค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบินด้วย

โป รแก รม  FIPS แล ะ  System  Application Products in data processing (SAP)  เพื่ อ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจและบุคลาการหรือนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

  1.2.1    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบ 

              เคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

  1.2.2    เพื่อจดัทาํขั้นตอนการจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

              สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

  1.3.1   ศึกษากฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัค่าใช้บริการสะพานเทียบ

             เคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

  1.3.2   ศึกษาการเขียนสูตรใน Microsoft Exce



2 
 

  1.3.3   ศึกษาขั้นตอนการจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ดว้ย

            โปรแกรม FIPS และ System Application Products in data processing  

            (SAP) 

  1.3.4   ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายงาน 

             บญัชีและการเงิน ส่วนบญัชีทัว่ไป ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง  

             วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  1.4.1   มีความรู้และเขา้ใจในการจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบ 

             เคร่ืองบิน ดว้ยโปรแกรม FIPS และ System Application Products in data      

             processing (SAP) 

  1.4.2   มีโปรแกรม Microsoft excel ช่ือ ตารางตรวจ-AOR- สาํหรับคาํนวณค่าใช้

             บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ซ่ึงสามารถลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ลด

             ภาระงานและเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานลงได ้ 

  1.4.3   สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทาํใบแจง้หน้ีเรียกเก็บค่าใชบ้ริการ 

             สะพานเทียบเคร่ืองบินได ้

  1.4.4   มีแนวทางการปฏิบติังานเร่ือง “การจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพาน

             เทียบเคร่ืองบิน” สาํหรับบุคลากรใหม่หรือนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษา ขั้นตอนการจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 ความหมายและส่วนประกอบของสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

2.2 ความหมายของระบบ AOR 

2.3 ความหมายของ MTOW 

2.4 พระราชกฤษฎีกา กําหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทน เพื่อการใช้        

สนามบินอนุญาตท่ีให้บริการแก่สาธารณะ ซ่ึงเจา้ของหรือผูด้าํเนินการจะเรียกเก็บได้ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2.5 ขอ้มูลอตัราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพยสิ์น บริการและความสะดวกต่าง ๆ 

ในกิจการของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ฉบบัปี ๒๕๕๙ 

2.6 รายช่ือสายการบินท่ีใชส้ะพานเทียบเคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2.7 ฟังกช์นั IF และฟังกช์นั SUM ในโปรแกรม Microsoft excel 

2.8 ความหมายของโปรแกรม SAP 
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2.1 ความหมายและส่วนประกอบของสะพานเทยีบเคร่ืองบิน 

สะพานเทียบเคร่ืองบิน (Jet bridge) หรือ งวงชา้ง เป็นโครงสร้างท่ีเคล่ือนท่ีได ้ทาํหนา้ท่ี

เช่ือมต่อตวัอาคารกบัเคร่ืองบิน เพื่ออาํนวยความสะดวกสําหรับการข้ึนและลงของผูโ้ดยสารจาก

เคร่ืองบินสู่อาคารผูโ้ดยสาร 

ส่วนประกอบสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

1. หอกลม (Rotunda) 

2. อุโมงค ์หรือซอง (Tunnel) 

3. ลอ้ขบัเคล่ือน (Wheel Carriage) 

4. เสาขบัเคล่ือน (Drive Column) 

5. หวัเก๋ง (Cab) 

6. กนัสาด (Closure/Canopy) 

 

2.2 ความหมายของระบบ AOR 

ระบบ AOR (Airport Operation Report) เป็นระบบท่ีใชซ้อฟตแ์วร์ IBM Cognos ช่วยใน

การรายงานการดาํเนินงานของสนามบิน 

ซอฟต์แวร์ IBM Cognos เป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการรายงานข้อมูลผนวกกับการ

วเิคราะห์การวดัผลในรูปแบบของสกอร์การ์ด(Scorecard) และแดชบอร์ด(Dashboard) นอกจากน้ียงั

ขยายความสามารถดว้ยการวางแผนการสร้างแบบจาํลองสถานการณ์สมมติ, การตรวจสอบแบบ

เรียลไทม์(Real-time) และการวิเคราะห์เชิงทํานายผล ทั้ งหมดน้ีส่งผลให้ผู ้ใช้สามารถดึงเอา

ประโยชน์ออกมาจากขอ้มูลเชิงลึกภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยสามารถเช่ือมต่อขอ้มูล

กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลกั เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัและช่วยใหส้ามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน 

2.3 ความหมายของ MTOW 

MTOW คือ นํ้ าหนกับรรทุกสูงสุดของเคร่ืองบินขณะบินข้ึนตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนดไว ้มี

หน่วยเป็นเมตริกตนั (Metric Ton) 

 

รูปท่ี 2.1 ภาพวาดสะพานเทียบเคร่ืองบิน 
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2.4 พระราชกฤษฎีกา กําหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทน เพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่

ให้บริการแก่สาธารณะ ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ดําเนินการจะเรียกเกบ็ได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด เพื่อการใช้

สนามบินอนุญาตท่ีใหบ้ริการแก่สาธารณะซ่ึงเจา้ของหรือผูด้าํเนินการจะเรียกเก็บได ้

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และ

มาตรา ๕๖(๕) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ . ๒๔๙๗ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเ ติมโดย

พระราชบญัญัติการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบาง

ประการเก่ียวกับการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํได้

โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกา กาํหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือ

เงินตอบแทน เพื่อการใชส้นามบินอนุญาตท่ีให้บริการแก่สาธารณะ ซ่ึงเจา้ของหรือผูด้าํเนินการจะ

เรียกเก็บได ้พ.ศ. ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บงัคบัตั้ งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนซ่ึงเจา้ของหรือผูด้าํเนินการสนามบิน

อนุญาตท่ีใหบ้ริการแก่สาธารณะจะเรียกเก็บได ้มีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  จากกิจกรรมการเดินอากาศ  ไดแ้ก่ 

 (ก) การใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกและพื้นท่ีในการรับส่งของทางอากาศ 

 (ข) การรักษาความปลอดภยัในเขตพื้นท่ีการบิน 

 (ค) การดาํเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(ง) การใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือบริการอย่างอ่ืนสําหรับการปฏิบติัการของ

อากาศยาน 

(๒)  จากกิจกรรมการบริการภาคพื้นดิน สําหรับสนามบินซ่ึงมิไดป้ระกาศเขตลานจอด  

ไดแ้ก่ 

 (ก) การใชอุ้ปกรณ์ภาคพื้นดิน 

 (ข) การรับส่งผูโ้ดยสารระหว่างตวัอากาศยานและอาคารท่ีพกัผูโ้ดยสาร รวมถึง

สะพานเทียบเคร่ืองบิน 

 (ค) การใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกหรือบริการภาคพื้นดินอ่ืน ๆ 
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(๓)  จากกิจกรรมซ่ึงมิใช่กิจกรรมตาม (๑) และ (๒) แต่เจ้าของหรือผูด้ ําเนินการ

สนามบินอนุญาตจดัทาํข้ึนโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

หรือเพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชส้นามบินอนุญาต 

มาตรา ๔  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชหกฎษฎีกาน้ี 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๕๖ แห่ง

พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินอากาศ 

(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญติัว่า เจา้ของหรือผูด้าํเนินการสนามบินอนุญาตซ่ึงให้บริการแก่

สาธารณะจะเรียกเก็บเพื่อการใชส้นามบินอนุญาตท่ีให้บริการแก่สาธารณะไม่ได ้ เวน้แต่ค่าบริการ  

ค่าภาระ  หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สมควรกาํหนดค่าบริการ ค่า

ภาระ หรือเงินตอบแทนเพื่อการใช้สนามบินอนุญาตท่ีให้บริการแก่สาธารณะซ่ึงเจ้าของหรือ

ผูด้าํเนินการจะเรียกเก็บได ้จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

2.5 ข้อมูลอตัราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการและความสะดวกต่าง ๆ ในกจิการของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉบับปี ๒๕๕๙ 

เน่ืองจากบญัชีอตัราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพยสิ์น บริการ และความสะดวก

ต่าง ๆ ในกิจการของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) และบญัชีอตัราค่าบริการอ่ืน ๆ ณ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ ฉบบัปัจจุบนัท่ีบงัคบัใชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ลาํดบัท่ี๒ รายการค่าบริการ

สะพานเทียบเคร่ืองบินไม่ครอบคลุมการบริการปัจจุบันของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกัด

(มหาชน) 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) จึงไดด้าํเนินการปรับปรุงบญัชีอตัราค่าภาระ

การใชท้่าอากาศยาน ทรัพยสิ์น บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของบริษทั ท่าอากาศยาน

ไทย จาํกดั(มหาชน) และบญัชีอตัราค่าบริการอ่ืน ๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

เพื่อรองรับบริการใหม่ให้ทนัสมยั โดยจะปรับปรุงและเพิ่มเติมรายการสําหรับค่าบริการสะพาน

เทียบเคร่ืองบินท่ีมีนํ้าหนกัมากกวา่ ๓๐๐ เมตริกตนัข้ึนไปดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.1 แสดงอตัราภาระค่าใชบ้ริการสะพานเคร่ืองบิน 

ลาํดับ รายการ อตัราทีจั่ดเกบ็ หมายเหตุ 

2. ค่าบริการใช้สะพานเทยีบเคร่ืองบิน 

- เค ร่ือง บิ น ท่ี มี นํ้ า หนัก ม า ก ก ว่า  0

เมตริกตนั ถึง 150 เมตริกตนั 

-เคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนักมากกว่า 150

เมตริกตนั แต่ไม่เกิน 300 เมตริกตนั 

 

2,000.-บาท/คร้ัง 

 

2,800.-บาท/คร้ัง 

 

 

-ก า ร จ อ ด เ ที ย บ  1 ค ร้ั ง

หมายถึงการใช้สะพาน

เ ที ย บ เ ค ร่ื อ ง บิ น ท่ี มี

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง  
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ลาํดับ รายการ อตัราทีจั่ดเกบ็ หมายเหตุ 

 -เคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนักมากกว่า 300

เมตริกตัน แต่ไม่เกิน 450 เมตริกตัน 

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง) 

-เคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนักมากกว่า 450

เมตริกตนัข้ึนไป (รายการเพิ่มเติม) 

 

4,000.-บาท/คร้ัง 

 

 

5,200.-บาท/คร้ัง 

15นาที หากใช้เวลาเกิน

ก ว่ า น้ี ใ ห้ คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร

เพิ่มข้ึนคร่ึงหน่ึงของอตัรา

การจอดเทียบ 1 คร้ัง ทุก ๆ 

30 นาที(เศษของ 30 นาที 

คิดเป็น 30 นาที) สําหรับ

ก า ร จ อ ด เ ที ย บ  โ ด ย มี

ระยะเวลาไม่เกิน 40 นาที 

ให้ คิดค่าบริการเพียงก่ึง

หน่ึงของการจอดเทียบ 1 

คร้ัง 

-นํ้ าหนักของเคร่ืองบินใช้

มวลวิ่งข้ึนสูงสุดท่ีระบุไว้

ในคู่มือการบินของอากาศ

ยาน 

2.6 รายช่ือสายการบินทีใ่ช้สะพานเทยีบเคร่ืองบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

- Aeroflot Russian Airlines 

- Air Astana 

- Air Austral 

- Air China 

- Air France 

- Air India 

- Air Macau Company Ltd. 

- Air Siberia 

- Alia-The Royal Jordanian Airline 

- Andaman Aviation Services Limited 

- Asia Atlantic Airlines Co., Ltd 

- Asiana Airlines 

- Austrian Airlines 

- Bangkok Airways Co., Ltd 

- Biman Bangladesh Airlines 

- British Airways Plc 

- Cambodia Angkor Air 

- Cathay Pacific Airways Limited 

- Cebu Pacific Air 

- China Airlines Ltd. 

- CHINA EASTERN AIRLINES 

Co.Ltd(Thailand) 

- China Southern Airlines 

- Eastar Jet 

- Egypt Air 

- El Al Israel Airlines Ltd. 

- Emirates 

- Ethiopian Airlines 
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- Etihad Airways 

- Eva Airways Corporation 

- Finnair 

- Gulf Air  B.S.C. © 

- Hainan Airlines Co., Ltd 

- Hebei Airlines 

- Hong Kong Airlines Limited 

- Indonesia Air 

- Interglobe Aviation Limited 

- Japan Airlines International Co., Ltd 

- Jc Combodia 

- Jeju Air 

- Jet Airways M/S India Pvt Ltd 

- Jet Asia Airways 

- Jetstar Airways 

- Jetstar Asia Airways Pte. Ltd. 

- Jetstar Pacific Airlines 

- Jin Air 

- Kenya Airways 

- Klm Royal Dutch Airlines 

- Korean Air 

- Kuwait Airways 

- Lanmel Airlines 

- Lao Airlines 

- Lucky Air 

- Lufthansa German Airlines 

- Malaysia Airlines Berhad 

- Maldivian 

- Mjets Limited 

- Mongolian Airlines 

- Myanmar Airlines Intl 

- Myanmar National Airlines 

- Nippon Cargo Airlines Co., Ltd 

- Norwegian Air 

- Okay Airways 

- Oman Air 

- Philippines Airlines Inc. 

- Pt. Garuda Indonesia 

- Qantas Airways Limited 

- Qatar Airways Company 

- Rossiya Airlines 

- Royal Brunei Airlines 

- Royal Nepal Airlines Corparation 

- Saenzhen Airlines 

- Sahara Airlines 

- Scoot Tigerair Pte. Ltd. 

- Shandong Airlines Co., Ltd 

- Sichuan Airlines 

- Singapore Airlines Limited 

- Spicejet Limited 

- Spring Airlines 

- Srilankan Airlines Limited 

- Swiss International Air Lines Ltd. 

- Thai Airways International 

- Thai Vietjet Air Joint Stock Co., Ltd 

- Turkish Airlines 

- T'way Airlines 

- Ukraine International Airlines 

- Ural Airline 

- Us-Bangla Airlines Limited 

- Uzbekistan Airways 

- Vietjet Air 

- Vietnam Airlines 

- Xiamen Airlines 
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2.7 ฟังก์ชัน IF และฟังก์ชัน SUM ในโปรแกรม Microsoft excel 

ฟังกช์นั IF  เป็นหน่ึงในฟังกช์นัยอดนิยมใน Microsoft excel ท่ีช่วยในการเปรียบเทียบ    

ตรรกะระหวา่งค่ากบัส่ิงท่ีคุณคาดหวงัในรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด  

ฟังกช์นั IF ระบุวา่ : IF(บางอยา่งเป็นจริง ใหท้าํอยา่งหน่ึง มิเช่นนั้นใหท้าํอีกอยา่งหน่ึง)

ดงันั้นขอ้ความ IF สามารถใหผ้ลลพัธ์ได ้2 แบบ ผลลพัธ์แรกคือ ถา้การเปรียบเทียบของคุณเป็นจริง 

ผลลพัธ์ท่ีสองจะเป็นเทจ็ 

ตวัอยา่งฟังกช์นั IF อยา่งง่าย  

 -   =IF(C2=”Yes”,1,2)  สูตรในเซลล ์D2 ระบุวา่ : IF(C2 = Yes ใหแ้สดง 1 มิ   

      เช่นนั้นใหแ้สดง 2  

             -  =IF(C2=1,”Yes”,”No”)  สูตรในเซลล ์D2 ระบุวา่ : IF(C2 = 1 ใหแ้สดง Yes มิ 

    เช่นนั้นให้แสดง No) 

       จะเห็นว่าสามารถใช้ฟังก์ชัน IF ประเมินทั้งข้อความและค่าได้ และสามารถใช้เพื่อ

ประเมินขอ้ผดิพลาดไดอี้กดว้ย นอกจากจะสามารถตรวจสอบไดว้า่ส่ิงหน่ึงเท่ากบัอีกส่ิงหน่ึงหรือไม่ 

แลว้แสดงผลลพัธ์เดียว ยงัสามารถใช้ตวัดาํเนินการคณิตศาสตร์ และคาํนวณเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด และยงัสามารถซอ้นฟังกช์นั IF เขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํการเปรียบเทียบหลายชั้น 

       ตวัอยา่งฟังกช์นั IF ท่ีซอ้นกนั 

            -  =IF(D2=1,”YES”,IF(D2=2,”No”,”Maybe”))  ในสูตรระบุวา่ : IF(D2 เท่ากบั 1 

 ใหแ้สดง “Yes” มิเช่นนั้น IF(D2 เท่ากบั 2 ใหแ้สดง “No” มิเช่นนั้นให้แสดง 

 “Maybe”))  

       สังเกตว่ามีวงเล็บปิดสองอนัท่ีส่วนทา้ยของสูตร จาํเป็นตอ้งใส่ จึงจะทาํให้ฟังก์ชนั IF 

ทั้งสองฟังกช์นัสมบูรณ์  

      ฟังก์ชัน SUM คือ ฟังก์ชนัท่ีใช้ในการหาผลบวกหรือผลรวมของขอ้มูลตวัเลขท่ีระบุ

ขอ้มูลหรือช่วงในสมุดงาน  

      ในการป้อนสูตรการคาํนวณจะต้องป้อนในช่องเซลล์ท่ีต้องการให้เป็นช่องเซลล์ท่ี

แสดงผล ซ่ึงสูตรท่ีป้อนจะตอ้งข้ึนตน้สูตรดว้ยเคร่ืองหมาย = หรือ + หรือ – นาํหน้าเสมอมิฉะนั้น

โปรแกรมจะคิดวา่เป็นขอ้ความธรรมดาและไม่คาํนวณ  

ในกรณีการบวกขอ้มูลตวัเลข นอกจากจะใชก้ารดาํเนินการดว้ยเคร่ืองหมาย + แลว้ ยงั

สามารถใชฟั้งกช์นั SUM ไดเ้ช่นกนั พิจารณา =B3+C3 มีความหมายเดียวกนักบั =SUM(B3:C3) 

หรือ =SUM(B3+C3)  

 

 

https://support.office.com/th-th/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-5907aac3-a09d-4761-97a1-d4e07726eef4
https://support.office.com/th-th/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-5907aac3-a09d-4761-97a1-d4e07726eef4
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2.8 ความหมายของโปรแกรม SAP 

SAP คือ โปรแกรมท่ีช่วยจดัการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ไดอ้ย่างรวดเร็วและไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถนาํไปใช้ประกอบการดาํเนินกิจกรรมของ

ธุรกิจได้ และผู ้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้  

     กล่าวโดยสรุป SAP (System Application products) เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ

ประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมนัท่ีใชค้วบคุมดูแลทุกสายงานของ

บริษทั  

 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

      บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

      999 หมู่ 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

      โทรศพัท ์ (66) 2132-1888, (66) 2132-1111-2 

      โทรสาร (66) 2132-1889 

      เวบ็ไซต ์ https://airportthai.co.th 

 
รูปท่ี 3.1 ดา้นหนา้อาคารสาํนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Operations Building : AOB) 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ท่าอากาศยานของประเทศ

ไทยโดยธุรกิจหลกัประกอบดว้ย การจดัการ การดาํเนินงาน และการพฒันาท่าอากาศยาน โดยมีท่า

อากาศยาน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบดว้ย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่

ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งน้ี ให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ ซ่ึงได้เปิด

ให้บริการเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 เพื่อรองรับปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมี

ความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสาร 45 ลา้นคนต่อปี สามารถรองรับการขนถ่ายสินคา้ได ้3 ลา้น

ตนัต่อปี และสามารถรองรับเท่ียวบินได ้76 เท่ียวบินต่อชัว่โมง รายไดจ้ากการดาํเนินงานของ บริษทั

https://airportthai.co.th/
https://th.foursquare.com/v/airport-operations-building-aob-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%A1/4b4d1e42f964a5209dcb26e3
https://th.foursquare.com/v/airport-operations-building-aob-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%A1/4b4d1e42f964a5209dcb26e3


12 
 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยรายไดจ้าก 2 ส่วนท่ีสําคญั คือ รายไดจ้ากกิจการ

การบินและรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจการการบิน โดยรายไดจ้ากกิจการการบินเป็นรายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัการจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น รายไดบ้ริการสนามบิน รายไดค้่าบริการผูโ้ดยสาร ขาออก 

และรายได้ค่าเคร่ืองอาํนวยความสะดวก ส่วนรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจการการบินเป็นรายได้ท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัการจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น รายไดค้่าเช่าพื้นท่ีและท่ีดิน รายไดเ้ก่ียวกบับริการ 

และรายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์ 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หน้าท่ีบญัชี  ได้รับงานมอบหมายดงัน้ี  ช่วยเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการจดัทาํใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวณฐัรดา สมพงษ ์ ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส 6 

 

 

ส่วนบญัชีทัว่ไป

• รายได้

• ทรัพยสิ์น

• เงินเดือน

• ค่าใชจ่้ายทัว่ไป

ส่วนบญัชีบริหาร

• ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน

• ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี

• วเิคราะห์งบ

การเงิน

ส่วนตรวจจ่าย

• จดัซ้ือจดัจา้ง

• ค่าใชจ่้ายทัว่ไป

• สวสัดิการ

ส่วนรับ-จ่ายและ

เร่งรัดหน้ีสิน

• ภาษี

• รับเงินอาคาร

ผูโ้ดยสาร

• รับเงินอาคาร

AOB
• เร่งรัดหน้ีสิน

• งานจ่ายเช็ค

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ข้ันตอน และวธีิการดําเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลโครงงาน 

- ศึกษาขั้นตอนการออกใบแจ้งหน้ีค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ณ 

ปัจจุบนัวา่  มีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร   

- รวบรวมเอกสารและขอ้มูลต่างๆโดยสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาบุคคลอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน   

- วิเคราะห์ว่าขั้นตอนการการปฏิบติังาน ณ ปัจจุบนั มีปัญหาอย่างไร โดยการ

สังเกต  สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

- นาํ Microsoft Excel มาช่วยในขั้นตอนการคาํนวณค่าใช้บริการสะพานเทียบ

เคร่ืองบิน  

3.7.4 วเิคราะห์และพฒันาระบบ 

- สร้าง “ตารางตรวจ -AOR-” ดว้ยฟังก์ชนั IFและฟังก์ชนั SUM เพื่อคาํนวณค่า

ใชบ้ริการสะพานเทียบ 

3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

-  ทดสอบความถูกต้องและความแม่นย ําของ “ตารางตรวจ -AOR-” โดย

เปรียบเทียบค่าใชบ้ริการฯ ท่ีคาํนวณโดยโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน กบั ค่าใชบ้ริการท่ี

คาํนวณดว้ยมือ  

3.7.6 จดัทาํเล่มโครงงาน 

- จดัทาํเล่มโครงงานและส่งใหอ้าจารยป์รึกษาเพือ่ขอคาํแนะนาํต่อไป  

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการ มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

1. ศึกษาข้อมูลของโครงงาน     

2. วเิคราะห์ระบบงาน     

3. ออกแบบระบบงาน     
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ข้ันตอนการดําเนินการ มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

4. จัดทาํหรือพฒันาระบบ     

5. ทดสอบและสรุปผล     

6. จัดทาํเอกสาร     

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

2. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรม FIPS  

2. โปรแกรม Microsoft Word  

3. โปรแกรม Microsoft Excel 

4. โปรแกรม SAP 

5. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของรายงาน 

6. IBM Cognos (ระบบ AOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

การประยกุตโ์ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคาํนวณค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

4.1 ข้ันตอนการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel เพือ่คํานวณค่าใช้บริการสะพานเทยีบเคร่ืองบิน

มีดังต่อไปนี ้

      ข้ันตอนที ่1 บันทกึข้อมูลอตัราค่าภาระการใช้สะพานเทยีบเคร่ืองบินตามประกาศของท่า 

             อากาศยานสุวรรณภูมิในชีต “อตัราค่าภาระ” ดังนี ้

  แถวท่ี 1 คอลมัน์ A : เวลา (นาที) / นํ้าหนกัเคร่ืองบิน (เมตริกตนั) 

   คอลมัน์ B : 1-150   

   คอลมัน์ C : 151-300 

   คอลมัน์ D : 301-450 

   คอลมัน์ E : มากกวา่ 450 

  แถวท่ี 2-16 คอลมัน์ A : ช่วงเวลาการใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

             คอลมัน์ B - E : อตัราค่าภาระใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน หน่วย

         เป็น บาท 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้าหนกัเคร่ืองบิน 

รูปท่ี 4.1 ตารางอตัราค่าภาระการใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 
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        ข้ันตอนที ่2 สร้างรูปแบบรายงานใน Microsoft Excel ในชีต “ ตารางตรวจ” 

  แถวท่ี 1 : AVIATION BRIDGE SERVICE ORDER  

  แถวท่ี 2 : ..…./….../…… = ใส่วนัเดือนปีตามใบ AVIATION BRIDGE SERVICE 

        ORDER 

  แถวท่ี 4 กาํหนดขอ้มูลต่างๆ ในแต่ละคอลมัน์ ดงัน้ี 

   คอลมัน์ A : Date = วนัท่ี 

   คอลมัน์ B : FLT. No. (Flight No.) = หมายเลขเท่ียวบิน 

   คอลมัน์ C : STND. No. (Stand No.) = หลุมจอด 

   คอลมัน์ F : A/C Type (Aircraft Type) = ประเภทเคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ G : A/C Reg. (Aircraft Registration) = ทะเบียนเคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ H : MTOW (Maximum Take-off Weight) = นํ้าหนกัของ 

             เคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ I : Started Date = วนัท่ีเร่ิมใชง้านสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ J : Started = เวลาท่ีเร่ิมใชง้านสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ K : Finished Date = วนัท่ีส้ินสุดการใชง้านสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ L : Finished = เวลาท่ีส้ินสุดการใชง้านสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

   คอลมัน์ M : Time/min = รวมเวลาในการใช้งานสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

      หน่วยเป็น นาที 

   คอลมัน์ N : Charges/฿ = ค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน หน่วยเป็น 

      บาท 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 รายงานค่าใชบ้ริการสะพานเทียบ

่  
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   คอลมัน์ O ถึง AC : ช่วงเวลาการใชส้ะพานเทียบฯ ตามอตัราค่าภาระใช้

         บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ข้ันตอนที ่3 สร้างสูตรคํานวณค่าใช้บริการสะพานเทยีบเคร่ืองบินตามช่วงเวลาการใช้บริการและ

       รวมผลค่าใช้บริการในแถวที ่5 คอลมัน์ต่างๆ ดังนี้ 

       3.1 คอลมัน์ O : ช่วงเวลา 0-40 นาที 

  =IF(AND($M5>=1,$M5<=40,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B2, 

  IF(AND($M5>=1,$M5<=40,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C2, 

  IF(AND($M5>=1,$M5<=40,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D2, 

  IF(AND($M5>=1,$M5<=40,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E2,0)))) 

       3.2 คอลมัน์ P : ช่วงเวลา 41-75 นาที 

  =IF(AND($M5>=41,$M5<=75,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B3, 

  IF(AND($M5>=41,$M5<=75,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C3, 

  IF(AND($M5>=41,$M5<=75,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D3, 

  IF(AND($M5>=41,$M5<=75,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E3,0)))) 

       3.3 คอลมัน์ Q : ช่วงเวลา 76-105 นาที 

  =IF(AND($M5>=76,$M5<=105,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B4, 

  IF(AND($M5>=76,$M5<=105,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C4, 

  IF(AND($M5>=76,$M5<=105,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D4, 

  IF(AND($M5>=76,$M5<=105,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E4,0)))) 

 

ช่วงนํ้าหนกัเคร่ืองบิน 

ค่าใช้บริการสะพาน

เทียบเคร่ืองบิน จาก

ชีต อตัราค่าภาระฯ 

รูปท่ี 4.3 ช่วงเวลาการใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 
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       3.4 คอลมัน์ R : ช่วงเวลา 106-135 นาที 

  =IF(AND($M5>=106,$M5<=135,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B5, 

  IF(AND($M5>=106,$M5<=135,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C5, 

  IF(AND($M5>=1066,$M5<=135,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D5, 

  IF(AND($M5>=106,$M5<=135,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E5,0)))) 

       3.5 คอลมัน์ S : ช่วงเวลา 136-165 นาที 
  =IF(AND($M5>=136,$M5<=165,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B6, 

  IF(AND($M5>=136,$M5<=165,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C6, 

  IF(AND($M5>=136,$M5<=165,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D6, 

  IF(AND($M5>=136,$M5<=165,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E6,0)))) 

       3.6 คอลมัน์ T : ช่วงเวลา 166-195 นาที 

  =IF(AND($M5>=166,$M5<=195,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B7, 

  IF(AND($M5>=166,$M5<=195,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C7, 

  IF(AND($M5>=166,$M5<=195,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D7, 

  IF(AND($M5>=166,$M5<=195,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E7,0)))) 

       3.7 คอลมัน์ U : ช่วงเวลา 196-225 นาที 

  =IF(AND($M5>=196,$M5<=225,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B8, 

  IF(AND($M5>=196,$M5<=225,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C8, 

  IF(AND($M5>=196,$M5<=225,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D8, 

  IF(AND($M5>=196,$M5<=225,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E8,0)))) 

       3.8 คอลมัน์ V : ช่วงเวลา 226-255 นาที 

  =IF(AND($M5>=226,$M5<=255,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B9, 

  IF(AND($M5>=226,$M5<=255,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C9, 

  IF(AND ($M5>=226,$M5<=255,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D9, 

  IF(AND($M5>=226,$M5<=255,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E9,0)))) 

       3.9 คอลมัน์ W : ช่วงเวลา 256-285 นาที 
 =IF(AND($M5>=256,$M5<=285,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B10, 

 IF(AND($M5>=256,$M5<=285,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C10, 

 IF(AND($M5>=256,$M5<=285,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D10, 

 IF(AND($M5>=256,$M5<=285,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E10,0)))) 
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      3.10 คอลมัน์ X : ช่วงเวลา 286-315 นาที 
 =IF(AND($M5>=286,$M5<=315,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B11, 

 IF(AND($M5>=286,$M5<=315,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C11, 

 IF(AND($M5>=286,$M5<=315,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D11, 

 IF(AND($M5>=286,$M5<=315,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E11,0)))) 

      3.11 คอลมัน์ Y : ช่วงเวลา 316-345 นาที 
 =IF(AND($M5>=316,$M5<=345,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B12, 

 IF(AND($M5>=316,$M5<=345,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C12, 

 IF(AND($M5>=316,$M5<=345,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D12, 

 IF(AND($M5>=316,$M5<=345,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E12,0)))) 

      3.12 คอลมัน์ Z : ช่วงเวลา 346-375 นาที 
 =IF(AND($M5>=346,$M5<=375,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B13, 

 IF(AND($M5>=346,$M5<=375,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C13, 

 IF(AND($M5>=346,$M5<=375,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D13, 

 IF(AND($M5>=346,$M5<=375,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E13,0)))) 

      3.13 คอลมัน์ AA : ช่วงเวลา 376-405 นาที 

 =IF(AND($M5>=376,$M5<=405,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B14, 

 IF(AND($M5>=376,$M5<=405,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C14, 

 IF(AND($M5>=376,$M5<=405,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D14, 

 IF(AND($M5>=376,$M5<=405,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E14,0)))) 

      3.14 คอลมัน์ AB : ช่วงเวลา 406-435 นาที 

 =IF(AND($M5>=406,$M5<=435,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B15, 

 IF(AND($M5>=406,$M5<=435,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C15, 

 IF(AND($M5>=406,$M5<=435,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D15, 

 IF(AND($M5>=406,$M5<=435,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E15,0)))) 

     3.15 คอลมัน์ AC : ช่วงเวลา 436-465 นาที 
 =IF(AND($M5>=436,$M5<=465,H5<=150),อตัราค่าภาระ!B16, 

 IF(AND($M5>=436,$M5<=465,H5>=151,H5<=300),อตัราค่าภาระ!C16, 

 IF(AND($M5>=436,$M5<=465,H5>=301,H5<=450),อตัราค่าภาระ!D16, 

 IF(AND($M5>=436,$M5<=465,H5>=450),อตัราค่าภาระ!E16,0)))) 
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3.16 คอลมัน์ N : สร้างสูตรการคาํนวณผลรวมค่าใชบ้ริการฯตามช่วงเวลาการใชบ้ริการ 

  =SUM(O5:AC5) 

             3.17 คดัลอกสูตรการคาํนวณในแถวท่ี 5 ตั้ งแต่คอลัมน์ N5 ถึงคอลัมน์ AC5ไปยงัแถวท่ี 

  6 เป็นตน้ไป 

 
  รูปท่ี 4.4 สูตรการคาํนวณค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบินในคอลมัน์ O ถึง คอลมัน์ AC 

 
รูปท่ี 4.5 สูตรการคาํนวณ แถวท่ี 5 คอลมัน์ N 
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ข้ันตอนที ่4 บันทกึไฟล์ 

บนัทึกไฟลโ์ดยใชช่ื้อวา่ ตารางตรวจ-AOR- 

 
รูปท่ี 4.6 ไฟลต์ารางตรวจ-AOR- 

4.2 การจัดทาํใบแจ้งหนีเ้รียกเกบ็ค่าบริการการใช้สะพานเทยีบเคร่ืองบิน มีข้ันตอนดังนี ้

      ข้ันตอนที ่1 บันทกึข้อมูลเวลาการใช้สะพานเทยีบเคร่ืองบิน 

นาํ Aviation Bridge Service Order ของแต่ละวนัท่ีไดรั้บจากฝ่ายปฏิบติัการเขตการ

บินมาบนัทึกขอ้มูลเวลาการใชส้ะพานเทียบท่ี Daily Rotation Data ในโปรแกรม FIPS 

 
รูปท่ี 4.7 Aviation Bridge Service Order 

 

 

 

 

 

   

 

Time From Time To 

รูปท่ี 4.8 Daily Rotation Data ในโปรแกรม FIPS 
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      ข้ันตอนที ่2 การนําข้อมูลจากระบบ AOR มาใช้ในการคํานวณค่าใช้บริการสะพานเทยีบ    

            เคร่ืองบิน 

       2.1 โหลดขอ้มูลการใช้สะพานเทียบเคร่ืองบินจากขั้นตอนท่ี 1 ผ่านระบบ AOR และ

     แสดงผลในรูปแบบของ Microsoft Excel  

 
                             รูปท่ี 4.9 รายงานขอ้มูลการใชส้ะพานเทียบเคร่ืองบินในรูปแบบ Microsoft Excel 

       2.2 เปิดไฟล ์ตารางตรวจ -AOR- จากนั้นคดัลอกขอ้มูลตามขอ้ 2.1 ใส่ลงตารางในชีต 

  “ตารางตรวจ” และเก็บบนัทึกขอ้มูลโดยตั้งช่ือไฟลต์ามวนัท่ีใน Aviation Bridge 

  Service Order จากนั้นปร้ินขอ้มูล 

 
รูปท่ี 4.10 การใส่ขอ้มูลลงตารางตรวจ -AOR- และเปล่ียนช่ือไฟลเ์ป็นวนัท่ีใน Aviation Bridge Service Order 
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      ข้ันตอนที ่3 การตรวจสอบข้อมูล 

       เปรียบเทียบวนัเวลาและนํ้าหนกัของเคร่ืองบินท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 และวนัเวลาและ

นํ้าหนกัของเคร่ืองบินใน Aviation Bridge Service Order วา่ตรงกนัหรือไม่อีกคร้ัง ถา้วนัเวลาและ

นํ้าหนกัของเคร่ืองบินใน Aviation Bridge Service ไม่ตรง ใหน้าํ Aviation Bridge Service ส่งกลบัท่ี

ฝ่ายปฏิบติัการเขตการบิน เพื่อทาํการแกไ้ขใหต้รง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ข้ันตอนที ่4 การทาํรายงานสรุปค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบินประจําเดือนของแต่ละสาย

             การบิน (Summary Passenger Loading Bridge) 

        4.1 ทุกวนัตน้เดือน จะทาํการดาวน์โหลดขอ้มลูการใชบ้ริการสะพานเทียบฯของเดือน

              ท่ีผา่นมาจากระบบ AOR แสดงผลในรูปแบบ Microsoft Excel 

        4.2 เปิดไฟล ์ฟอร์ม Summary จากนั้นคดัลอกขอ้มูลจากขอ้ 4.1 มาวางในตารางท่ี 

   ชีต Data แลว้เซฟไฟลช่ื์อเป็น Summary เดือน ปี ของขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 ขอ้มูลไฟล ์ฟอร์ม Summary ใน Sheet Data 

รูปท่ี 4.11 การเปรียบเทียบวนัเวลาและนํ้าหนกัของเคร่ืองบินท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 และวนัเวลา 

และนํ้าหนกัของเคร่ืองบินใน Aviation Bridge Service Order 
 



24 
 

 

       4.3 คดัลอกขอ้มูลจากชีต Data วางไวท่ี้ชีต Sum เพื่อแยกรายละเอียดแต่ละสายการบิน 

             และปร้ินข้อมูล Summary Passenger Loading Bridge ทั้ งหมดของเดือนนั้ น เพื่อ 

             แนบกบัใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบินและใชข้อ้มูลเพื่อออกใบแจง้

            หน้ีฯในโปรแกรม SAP ต่อไป 

รูปท่ี 4.13  ชีต Sum 

 
รูปท่ี 4.14 ขอ้มูล Summary Passenger Loading Bridge ของแต่ละสายการบิน 
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      ข้ันตอนที ่5 การทาํ Template Passenger Loading Bridge  

       5.1 เปิดไฟล ์Template PLB   จากนั้นคดัลอกขอ้มูลจากไฟล ์ฟอร์ม Summary ใน 

             ชีต Data  มาวางในชีต 1.Pre-pivot จากนั้นจะไดข้อ้มูลในชีต Template   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 4.15 ชีต 1.Pre-pivot ในไฟล ์Template PLB 

        5.2 ในชีต Template  หากในคอลมัน์ Cust ID เป็น CASH ใหต้ดัรายการนั้นออกไปวาง    

              ไวท่ี้ชีต Other  เน่ืองจากลูกคา้จ่ายเงินสดแลว้ไม่ตอ้งออกใบแจง้หน้ีฯ 

        5.3 คดัลอกขอ้มูลในชีต Template ตั้งแต่แถวท่ี 6 คอมลมัน์ E – M เป็นตน้ไป มาวางไว้

  ท่ี Microsoft Excel ใหม่ และบนัทึกช่ือไฟล์เป็น PLB-เดือน-ปี ของขอ้มูล ใชส้กุล

  ไฟลเ์ป็น .CSV Comma 

รูปท่ี 4.16  ชีต Template ในไฟล ์Template PLB 
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       ข้ันตอนที ่6 จัดทาํใบแจ้งหนีค่้าใช้บริการสะพานเทยีบเคร่ืองบิน 

       6.1 เขา้โปรแกรม SAP และเลือก “โปรแกรมนาํเขา้ใบแจง้หน้ี” 

       6.2 เลือกไฟล ์“PLB-เดือน-ปี.CSV” จากตาํแหน่งของไฟลข์อ้มูล 

       6.3 กด          ทดลอง Run 

       6.4 ปร้ินใบแจง้หน้ีฯของแต่ละสายการบิน 

 
         รูปท่ี 4.17  การอพัโหลดไฟล ์PLB-เดือน-ปี.csv ในโปรแกรม SAP 

 
 

 

รูปท่ี 4.18  ใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

-  มี “ตารางตรวจ-AOR-” สําหรับคาํนวณค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ซ่ึง

สามารถลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ลดภาระงานและ

เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานลงได ้ 

- การจดัทาํใบแจง้หน้ีเรียกเก็บค่าใช้บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน และการส่งใบ

แจง้หน้ีฯ ไปยงัสายการบินต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- มีแนวทางการปฏิบติังานเร่ือง “การจดัทาํใบแจ้งหน้ีค่าใช้บริการสะพานเทียบ

เคร่ืองบิน” สาํหรับบุคลท่ีสนใจ บุคลากรใหม่ หรือนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ไม่มี 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

- นักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปท่ีจะไปปฏิบติังานท่ีส่วนงานบญัชีทัว่ไป-รายได้ค่าใช้

บริการสะพานเทียบเคร่ืองบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พฒันาโปรแกรม “ตาราง

ตรวจ-AOR-” ในส่วนของการสรุปผลค่าใช้จ่ายบริการของแต่ละสายการบินให้มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5.2สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1   ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ฝึกความตรงต่อเวลา  ความอดทน และความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

- ฝึกการปฏิบติัตนต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และการทาํงานเป็นหมู่คณะ 

- ฝึกความสามารถดา้นการติดต่อส่ือสาร และกลา้แสดงออก 

- ฝึกไหวพริบ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

- สามารถนาํความรู้จากห้องเรียน มาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สั่งสมประสบการณ์เพื่อต่อยอดสู่ชีวติการทาํงานในอนาคต 

5.2.2   ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ช่วงแรกของการปฏิบติังานผูจ้ดัทาํตอ้งใชเ้วลานานมากในการศึกษาและทาํ

ความเขา้ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมาย



 

5.2.3   ขอ้เสนอแนะ 

- นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป ตอ้งศึกษาหาความรู้และทาํความเขา้ใจในเบ้ืองตน้

กบังาน ก่อนออกปฏิบติังานจริง  
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ภาคผนวก   

ภาพการปฏบัิติงานสหกจิศึกษาทีบ่ริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน)  

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพขณะบนัทึกขอ้มลูจาก Aviation Bridge Service Order ลงในโปรแกรม FIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพขณะตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังจากการเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลใน Aviation Bridge Service Order และ

ขอ้มูลในเอกสารจากไฟล ์ตารางตรวจ -AOR- 
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ภาพขณะจดัเตรียมใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการสะพานเทียบ 

ภาพขณะปฏิบติังานส่วนรายไดอ่ื้นๆ 
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