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Abstract 

Provincinl Electricity Authority (PEA) at Samphran District, Nakronprathom. Thailand is a department 

ol"thc third area of Provincial Electricity Authority (PEA) that operates on distributing electricity and manages 

the usc orclcctricity in Samphran district. Since Provincial Electricity Authority (PEA) has adapted the software 

called "System Application Products (SAP)" in order to replace the old system of managing computer data. 

S1\I) is a ready to use con1puter software or program that records all expenses incurred during construction; such 

as labor cost, or can also be called as an "Controlling Construction Account in Progress. Therefore, this project 

h:1s g:1thcred accounting information for the construction process on SAP dntn base which will be convenient 

ancl easy to track with the process.- Also, this project will be beneficial to users in terms of wcll-unclcrstoocl of 

duties and work during the construction, in order to avoid any mistakes and defects of the working system. 

l..:e�"ords: Controlling Construction Account in Progress. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสามพราน เป็นหน่วยงานสังกดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2499 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัโรงเรียนนายร้อยสามพราน 
และชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียง แต่ในปัจจุบนัได้มีการขยายตวัและมีการดูแลการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ี 
อ าเภอสามพรานรวม 4 เทศบาล 11 ต าบล 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดน้ าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลกัมา
ใชง้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยใชซ้อฟตแ์วร์ SAP (System Application Products) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการบริหารจดัการขอ้มูลแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม ในปัจจุบนัมีการน าระบบงานระหว่าง
ก่อสร้างไปใชง้านในการไฟฟ้าหนา้งาน คณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในการจดัท าโครงงานเร่ือง การ
ควบคุมบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง งานบญัชีระหวา่งก่อสร้าง หมายถึง การบนัทึกรายการค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ของงานก่อสร้างระหวา่งท าเขา้เป็นตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง และเม่ืองานก่อสร้างใดเสร็จ
แลว้ให้โอนปิดบญัชีงานระหวา่งก่อสร้างเขา้บญัชีสินทรัพยถ์าวรแต่ละประเภท เน่ืองจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ไดด้ าเนินกิจการเก่ียวกบัการจ าหน่ายไฟฟ้า จึงมีงานก่อสร้างระบบจ าหน่าย งานขยาย
เขต และปรับปรุงระบบจ าหน่าย ซ่ึงตามลกัษณะงานนั้นสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 1. กฟภ. 
ด าเนินการเอง ตามโครงการและแผนงาน 2. จา้งเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการ นอกจากน้ี บญัชี
งานระหวา่งก่อสร้างยงัเป็นส่วนหน่ึงของระบบงานบญัชีการเงินอีกดว้ย 
 ดังนั้ น ผูจ้ ัดท าได้ท าการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารเก่ียวกับขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานต่างๆ ตามล าดบัขั้นของ ระบบบญัชีงานระหว่างก่อสร้าง บนระบบงาน SAP เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ และเพื่อลดขอ้ผิดพลาด ความซับซ้อน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่โครงงานฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน หาก
มีขอ้ผดิพลาดประการใดก็ขออภยั ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานเสมือนวา่เป็นพนกังานขององคก์ร 
 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน บญัชีระหวา่งก่อสร้าง บนโปรแกรม SAP  
 3. เพื่อน าความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 
หน่ึง 
หน่ึง 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 - ศึกษาขอ้มูลและขั้นตอนของ งานบญัชีระหวา่งก่อสร้าง บนระบบงาน SAP 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 
 -.ปฏิบัติงานตั้ งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2559
 1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอสามพราน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/1 หมู่ 1 ต าบล ท่าตลาด อ าเภอ
 สามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1..ได้เรียนรู้วิธีการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีระหว่างก่อสร้างบน
 โปรแกรม SAP 
 2. ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถและทศันคติเก่ียวกบัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ระหวา่ง
 ปฏิบติังาน 
 3. ได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการเวลา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง และความ
 รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บหมอบหมาย 
 4. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ดา้นวชิาชีพการบญัชี 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
1. ความหมายของบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง 
 บญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง หมายถึง การบนัทึกรายการค่าใชจ่้ายต่างๆ ของงานก่อสร้าง
ระหว่างท า ได้แก่ ค่าแรง, ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าพสัดุ, ค่าใช้จ่ายทางอ้อม, 
ดอกเบ้ียกู ้และค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้เขา้เป็นตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง เม่ืองานก่อสร้างแลว้
เสร็จให้ปิดบญัชีงานระหวา่งก่อสร้างไปยงับญัชีสินทรัพยถ์าวรแต่ละประเภท เช่น ระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงต ่า, สถานีไฟฟ้า, หมอ้แปลง ฯลฯ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการเก่ียวกบัการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จึงมีงานก่อสร้าง
ระบบจ าหน่าย งานขยายเขตและงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนั้นไดร้วบรวม
บนัทึกไวใ้นบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง เป็นมูลค่าของงานนั้นๆ และจะโอนเป็นสินทรัพยถ์าวรเม่ือ
งานก่อสร้างใดท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายหน้างาน (ค่าแรง,.ค่าควบคุม,       
ค่าขนส่ง.และค่าเบ็ดเตล็ด) ค่าพสัดุ ดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้และค่าใชจ่้ายทางออ้ม 
ซ่ึงค านวณตามเกณฑท่ี์ก าหนดของค่าใชจ่้ายหนา้งานและค่าพสัดุ ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน 
เม่ืองานก่อสร้างใดแลว้เสร็จให้โอนปิดบญัชีงานระหวา่งก่อสร้างเขา้บญัชีสินทรัพยถ์าวร โดยแยก
ตามประเภทสินทรัพยน์ั้นๆ 
 งานก่อสร้างของ กฟภ. ประกอบดว้ยงานก่อสร้างท่ีเป็นโครงการ และงานก่อสร้างท่ีเป็น
แผนงาน ตามลกัษณะของงานสามารถแบ่งได ้2 ประเภท 
 1. กฟภ. ด าเนินการเอง ตามโครงการและแผนงาน 
 2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการ โดยมีข้อตกลง หรือจดัท าสัญญาจ้างระหว่าง
ผูรั้บเหมา กบั กฟภ. เช่น ก่อสร้างอาคารส านกังาน, สถานีไฟฟ้า ฯลฯ  
 รูปแบบงานจา้งเหมา มี 2 รูปแบบ คือ  
 1. จา้งเหมาค่าแรง 
 กฟภ..จะจดัหาวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างระบบจ าหน่ายทุกชนิด ไดแ้ก่ เสา, คอน, สมอบก 
 เคร่ืองเหล็กประกอบหวัเสา, ชุดยดึโยง, สายไฟฟ้า, และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การจา้ง
 เหมาโดยวิธีน้ี กฟภ. มีอนุมติัหลกัการและก าหนดค่าแรงกลางส าหรับการปักเสา ติดตั้ง
 อุปกรณ์หวัเสา และพาดสายซ่ึง กฟข., กฟภ., กฟส., สามารถด าเนินการจา้งเหมาไดโ้ดย
 ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจา้งปี 2532 และอนุมติัหลกัการ ผวก. ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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  - อนุมติัหลกัการค่าแรงปักเสา คอร.,.เสาตอม่อ, การติดตั้งอุปกรณ์หวัเสา
  และอุปกรณ์ชุดยดึโยง 
  - อนุมติัหลกัการค่าพาดสายแรงสูง 
  - อนุมติัหลกัการค่าพาดสายแรงต ่า และติดตั้งหมอ้แปลง 
 2. จา้งเหมาเบด็เสร็จ (Turnkey) 
  กฟภ. ได้เร่ิมใช้นโยบายการจา้งในลกัษณะน้ีตั้งแต่ปี 2535 ซ่ึงได้ก าหนด
  ขอ้จ ากดัท่ีส าคญั คือ กฟภ.สงวนสิทธ์ิท่ีจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ประเภท
  สายไฟ และลูกถว้ยไฟฟ้าเองทั้งหมด ส่วนวสัดุอุปกรณ์รายการอ่ืนๆท่ีเหลือ
  ผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาโดยมีการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุอุปกรณ์ทุก
  รายการตอ้งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีเท่ากนั หรือสูงกว่าท่ีคุณภาพและ
  มาตราท่ี กฟภ. ก าหนด 
 
2. ผู้ใช้งาน 
 ผูใ้ชง้านระบบงานบญัชีงานระหว่างก่อสร้าง CO-PS.คือ.เจา้หน้าท่ีบญัชีของการไฟฟ้า
หนา้งานต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นบญัชีงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบขอ้มูล
ทางบญัชีก่อนการปิดงานก่อสร้าง และตรวจสอบแฟ้มงานก่อสร้างท่ีได้รับจากช่างผูค้วบคุมงาน 
รับรองความถูกตอ้ของรายการทางบญัชีเพื่อปิดงานก่อสร้างทางบญัชี ไดแ้ก่ 
 1. แผนกบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 
 2. แผนกบญัชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 3. แผนกบญัชีก่อสร้างและทรัพยสิ์น กองบญัชีการเงิน.ส านกังานการไฟฟ้าเขต 
 4. แผนกตน้ทุนทรัพยสิ์น กองสินทรัพย ์ส านกังานใหญ่ 
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3. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบับัญชีงานระหว่างก่อสร้าง 
 ในการน าระบบซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูป SAP.(System Application Products).เขา้มาใชแ้ทน 
ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. เดิมจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไข รหสับญัชี รหสัหน่วยงาน 
รหัสหมายเลขงาน ฯลฯ ซ่ึง กทส..ไดร้วบรวมรหสัและโครงสร้างท่ีมีการใชง้านในระบบงาน  SAP 
และมีความส าคญัในระบบบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง (CO-PS) ดงัน้ี 
 3.1 รหสับญัชีแยกประเภท (GL Account) 
 3.2 โครงสร้างหมายเลขงาน (Work Breakdown Structure: WBS) 
 3.3 ศูนยต์น้ทุน (Cost Center Accounting) 
 3.4 สถานะหมายเลขงาน (System and User Status) 
กด  
 3.1 รหัสบัญชีแยกประเภท (GL Account) 
 การก าหนดโครงสร้างของรหัสบญัชีแยกประเภท ประกอบดว้ยตวัเลขทั้งหมด 8 หลกั
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

X-X-XX-XX X-X 
ส่วนท่ี 1:  ประกอบดว้ยตวัเลข 1 หลกั หมายถึง หมวดบญัชี (Category) 
    เช่น หมวดสินทรัพย ์หมวดหน้ีสิน หมวดทุน หมวดรายได ้
ส่วนท่ี 2:  ประกอบดว้ยตวัเลข 1 หลกั หมายถึง ประเภทบญัชี (Type) 
    เช่น ประเภทสินทรัพยห์มุนเวยีน ประเภทหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนท่ี 3:  ประกอบดว้ยตวัเลข 2 หลกั หมายถึง กลุ่มบญัชี (Group) 
    เช่น กลุ่มเงินสด กลุ่มเงินฝากธนาคาร กลุ่มเงินกูร้ะยะยาว 
ส่วนท่ี 4:  ประกอบดว้ยตวัเลข 3 หลกั หมายถึง บญัชีหลกัในแต่ละกลุ่มบญัชี (Main Acc)  
    เช่น บญัชีเงินกูร้ะยะยาวในประเทศ บญัชีเงินกูร้ะยะยาวต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 5:  ประกอบดว้ยตวัเลข 1 หลกั หมายถึง บญัชียอ่ยของบญัชีหลกั (Sub Acc)  
    เช่น บญัชีปรับมูลค่าของเงินกูร้ะยะยาวต่างประเทศ 
  
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 3.2 โครงสร้างหมายเลขงาน (Work Breakdown Structure: WBS) 
 การก าหนดโครงสร้างหมายเลขงาน เป็นการก าหนดเพื่อให ้กฟภ. ใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การบนัทึกขอ้มูลโดยไม่มีมาตรฐานเดียวกนัส าหรับทุกโครงการท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ซ่ึงจากความ
ตอ้งการทางธุรกิจดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถก าหนดรหสัโครงสร้างหมายเลขงานในระบบ
บริหารงานโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน ไดด้งัน้ี 
 1. หมายเลขงานส าหรับการศึกษาและการจดัเตรียมความพร้อมส าหรับงานโครงการ 
 (First Stage Perparation - F) 
 2. หมายเลขงานส าหรับงบลงทุนโครงการ (Project - P) 
 3. หมายเลขงานส าหรับงบลงทุนโครงการพิเศษ (Special - S) 
 4. หมายเลขงานส าหรับลงทุนปกติ (Investment - I) 
 5. หมายเลขงานส าหรับงบผูใ้ชไ้ฟ (Customer - C) 
 6. หมายเลขงานส าหรับงานเร่งด่วนเพื่อบริจาค (Donation - D) 
 7. หมายเลขงานส าหรับเงินดอกผลการประกนัการใชไ้ฟ ( - U) 
 8. หมายเลขงานส าหรับ (Counterpart Fund - V) 
 9. หมายเลขงานส าหรับงบท าการ (Fund - W) 
กด 
 3.3 ศูนย์ต้นทุน (CCA: Cost Center Accounting) 
 -.เพื่อก าหนดรหัสหน่วยงานท่ีใช้ในการจดัเก็บข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อใหท้ราบวา่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึนจากหน่วยงานใด 
 - เพื่อก าหนดศูนยต์น้ทุนเป็นแหล่งรับรองการรวบรวมค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้
 - เป็นฐานขอ้มูลในระดบัการไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตามหน่วยธุรกิจเครือข่ายระบบ
ไฟฟ้าจ าหน่ายและบริการ 
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 3.4 สถานะงานในหมายเลข (System and User Status) 
 ใช้สถานะในระบบ SAP.(System Application Products).ในการติดตามผลการด าเนิน 
การก่อสร้าง ซ่ึงได้มีการปรับปรุงสถานะงานใหม่ตาม.บนัทึก.สชก. (ธส) 515/2551 ลว 26 ธ.ค. 
2551 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.1 แสดงสถานะงาน 
ล าดับ สถานะงาน สถานะผู้ใช้ ค าอธิบาย หน่วยงาน 
1. CRTD A0 สร้างหมายเลขงาน WBS  
2. CRTD A1 ตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชี บญัชี 
3. CRTD A2 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณการ ก่อสร้าง 
4. CRTD A5 อนุมติัประมาณการ ก่อสร้าง 

5. CRTD B1 จดังานเขา้โครงการ/ช าระเงินแลว้ ก่อสร้าง 

6. CRTD B2 บนัทึก-โอนเงินประมาณเขา้ WBS งบประมาณ 
7. REL C1 อยูร่ะหวา่งงานก่อสร้าง ก่อสร้าง 

8. REL C2 อยูร่ะหวา่งจดัซ้ือ-จดัจา้ง ก่อสร้าง 

9. REL C3 หยดุงาน รอจดัหาพสัดุ ก่อสร้าง 

10. REL C4 หยดุงานชัว่คราว – กฟภ. ก่อสร้าง 

11. REL C5 หยดุงานชัว่คราว – ผชฟ. ก่อสร้าง 

12. REL C6 หยดุงานชัว่คราว – บา้นจดัสรร ก่อสร้าง 

13. REL C9 ยกเลิกสถานะ TECO ก่อสร้าง 

14. REL D1 แลว้เสร็จ - ตรวจสอบพสัดุ - คชจ. ก่อสร้าง 

15. TECO D2 แลว้เสร็จทางเทคนิค (TECO) ก่อสร้าง 
16. TECO D3 รับเอกสารปิดงาน บญัชี 

17. TECO D9 ยกเลิกสถานะ CLSD บญัชี 

18. TECO F0 ตรวจสอบ คชจ. และแจง้โอนคืนงบ บญัชี 

19. TECO F1 โอนคืนงบประมาณเรียบร้อยแลว้ งบประมาณ 
20. CLSD F2 ปิดงานทางบญัชีระดบั WBS บญัชี 

21. CLSD F3 ปิดงานทางบญัชี – บางส่วน บญัชี 

22. 
CLSD/ 
CRTD 

E2 ยกเลิกหมายเลขงานระดบั WBS บญัชี/ก่อสร้าง 

23. CLSD F4 ข้ึนสินทรัพยถ์าวรแลว้ บญัชี 
24. CLSD Z0 ขอ้มูล WBS ระดบั Node  



8 
 

4. หน้าทีห่ลกัส าหรับผู้ใช้งานในระบบ SAP  
 1. การตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชีก่อนอนุมติัเปิดงาน 
 2. การปันส่วนค่าใชจ่้ายเขา้งานก่อสร้าง 
     2.1 การปันส่วนดอกเบ้ียเงินกูแ้ละอตัราปริวรรตเขา้เป็นตน้ทุนงาน 
    2.2 การปันส่วนค่าประสานงานเขา้เป็นตน้ทุนงาน 
     2.3 การปันส่วนค่าขนส่ง.ขนยา้ยเขา้.เป็นตน้ทุนงาน 
 3. การค านวณค่าใชจ่้ายทางออ้มเขา้งานก่อสร้าง 
 4. การรับรู้รายไดง้านก่อสร้างงบผูใ้ชไ้ฟ ทรัพยสิ์นผูใ้ชไ้ฟ 
 5. การช าระบญัชีค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนงาน 
 6. การปิดบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง 
  
5. การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนอนุมัติเปิดงาน 
หลกัเกณฑ ์
     Resp. Cost cntr  ใส่ รหสั CCA ของหน่วยงานท่ีด าเนินการจดัซ้ือ/  
    ด าเนินการก่อสร้าง 
     ศูนยต์น้ทุนท่ีขอ  ใส่ รหสั CCA ของหน่วยงานท่ีด าเนินการจดัซ้ือ/ พื้นท่ี
    ด าเนินการก่อสร้าง 
     เขตธุรกิจ  ใส่ Z000 
    โครงสร้างการค านวณตน้ทุน ใหใ้ส่ ZPS 
    คียค์่าโสหุย้   ใส่           อตัราค่าใชจ่้ายทางออ้มท่ีค านวณเขา้งาน 
    ZPS01 = 15% ก่อสร้างระบบจ าหน่าย สายส่ง 
    ZPS02 = 9%   ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  
    ZPS03 = 6%   ก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
    SPS04 = 3%   ก่อสร้างอาคารส านกังาน 
** ถ้าเป็นการซ้ือสินทรัพย์พร้อมใช้ไม่ต้องใส่ ** 
คียก์ารวเิคราะห์ผล PEA001  ใส่เฉพาะกรณีงบผูใ้ชไ้ฟทรัพยสิ์น (C02.2) เท่านั้น  
องคป์ระกอบการวางบิล ใส่เฉพาะกรณีงบผูใ้ชไ้ฟ ทรัพยผ์ูใ้ชไ้ฟ (C02.2) เท่านั้น 
 การก าหนดกฎการช าระบญัชี เพื่อให้ระบบ SAP ทราบได้ว่า ค่าใช้จ่ายท่ีบนัทึกผ่าน 
WBS เม่ือช าระบญัชี จะโอนค่าใช้จ่ายดงักล่าวไปท่ีใด โดยทุกคร้ังหลังเจา้หน้าท่ี CO-PS.เปล่ียน
สถานะงานก่อสร้างจาก A0 เป็น A1 เรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการแจง้เจา้หนา้ท่ี AA ให้สร้างหมายเลข 
AUC แลว้น ามาใส่ในกฎการช าระบญัชี 
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ค าส่ังทีเ่กีย่วข้อง (T-Code) 
 1. CJ20N ตวัสร้างโครงการ 
 2. AS01 สร้างเลขท่ีสินทรัพย ์
 3. AS02 แกไ้ขท่ีสินทรัพย ์
 4. AS03 แสดงเลขท่ีสินทรัพย ์  
 
ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติในระบบ SAP 

 
รูปท่ี 2.1 เรียกใชค้  าสั่ง CJ20N 

 

 
รูปท่ี 2.2 ระบุหมายเลขงาน WBS ท่ีตอ้งการตรวจสอบ 



10 
 

**เม่ือตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลทางบญัชีถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหท้  าการสร้างกฎการช าระบญัชีให้
เปล่ียนสถานะผูใ้ชจ้าก A0 เป็น A1 และใหห้น่วยงานท่ีด าเนินการแจง้หน่วยงานงบประมาณเปล่ียน 
สถานะของระบบเป็น REL เพื่อด าเนินการจดัซ้ือ/ ก่อสร้างต่อไป 
And 
6. การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง 
 การปันส่วน (Allocation) หมายถึง การแบ่งส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยงัตน้ทุนงาน
ก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์ต่างๆ ของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ส าหรับในส่วนของตน้ทุนงานก่อสร้าง 
ปันส่วนเขา้เป็นตน้ทุนของงานยอ่ยตามสัดส่วนของตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนเช่นกนั 
 เม่ือระบบบัญชีแยกประเภทปิดบัญชีประจ าเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานผ่านบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทางบัญชีเพื่อการควบคุม (Controlling) จะต้องท าการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานถูกตอ้งชดัเจนมากข้ึน 
ส าหรับ กฟภ.จะมีวตัถุประสงคใ์นการปันส่วนเพื่อประเมินผลในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 1. การปันส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินกู้เพื่อก าหนดสัดส่วนส าหรับค่าใช้จ่ายตาม
 ภาระหน้าท่ีงาน และการก าหนดสัดส่วนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งคิดเป็นตน้ทุนงาน
 หรือตน้ทุนโครงการ 
 2. การปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดกบัเงินกู ้
 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการกูย้มืเงินเพื่อโครงการมี 3 ประเภท คือ 
 1. ดอกเบ้ียจ่าย 
 2. ค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้
 3. ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีการเกิดข้ึนจริง 
 โดยค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ประเภทดงักล่าวทางผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัตน้ทุนงานโครงการจะ
พิจารณาหลกัเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนจ่ายเป็นตน้ทุนงานและค่าใชจ่้ายก่อนท่ีทางบญัชีบริหารจะท า
การปันส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนต่อไป 
 - การปันส่วนค่าแรงเขา้งาน 
 - การปันส่วนค่าใชจ่้ายทางออ้มเขา้งาน 
 - การปันส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินกู้เพื่ อก าหนดสัดส่วนส าหรับค่าใช้จ่ายตาม
 ภาระหน้าท่ีงาน และการก าหนดสัดส่วนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งคิดเป็นตน้ทุนงาน
 หรือตน้ทุนโครงการ 
 - การปันส่วนค่าใชจ่้ายตามภาระหนา้ท่ีงาน 
 - การปันส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อการวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานในระดบัการไฟฟ้าจุดรวมงาน
 การปันส่วนเพื่อวเิคราะห์ก าไร 
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 6.1 การปันส่วนดอกเบีย้เงินกู้และค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้เข้าเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง 
 ดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest on Loans) รหัสบญัชี 55020020 หมายถึง ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจาก
การกูเ้งิน เพื่อใชใ้นงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามสัญญาเงินกูต่้างประเทศและในประเทศรวมถึง
เงินกูเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานอ่ืนๆ ของ กฟภ. ดว้ย 
 ค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้(Charges for Loans) รหัสบญัชี 55010010 หมายถึง ค่าธรรม 
เนียมจดัการเงินกูใ้นประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการออกหลกัฐานในการโอน
เงินค่าเก็บรักษาเงินกูส่้วนท่ียงัไม่มีการเบิกจ่าย ฯลฯ 
หลกัเกณฑ ์
 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 49 เร่ืองสัญญาก่อสร้าง.ข้อ 7.ต้นทุนการก่อสร้าง
ประกอบดว้ยรายการทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสัญญา 
 2. ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโดยทัว่ไป ซ่ึงสามารถปันส่วนให้กบังานก่อสร้าง
 ตามสัญญา 
 3. ตน้ทุนอ่ืนท่ีสามารถเรียกเก็บจากผูจ้า้งไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาก่อสร้าง 
 ดงันั้น ดอกเบ้ียเงินกู้ และค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู้ ท่ีท  าสัญญากู้เงินเพื่อใช้ลงทุนใน
งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ใหถื้อเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโดยทัว่ไป และเป็นกิจกรรม
ท่ีด าเนินการท าใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กฟภ. จึงใหเ้กณฑ์การปันส่วนให้กบังานก่อสร้างตามโครงการ 
(งบ P: Project) เฉพาะโครงการท่ีกูเ้งินมาลงทุนเท่านั้น โดยปันส่วนจากฐานขอ้มูลเฉพาะ.ค่าพัสดุ
อุปกรณ์และค่าจ้างเหมา ท่ีเบิกเขา้งานก่อสร้าง ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ปันส่วนดอกเบ้ียเงินกู ้และค่าธรรมเนียมจดัการเงินกูท้ ั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนงานก่อสร้างและค่าใช้จ่าย ตามฐานข้อมูลงานระหว่างก่อสร้างตามโครงการท่ีกู้เงิน และ
มูลค่างานก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จ 
 2. ปันส่วนตน้ทุนงานก่อสร้าง เขา้เป็นตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้างในหมายเลขงานยอ่ย 
(WBS) ตามฐานขอ้มูลงานระหวา่งก่อสร้างตามโครงการท่ีกูเ้งินDo 
โครงการทีด่ าเนินการ งบ P: Project เฉพาะโครงการท่ีกูเ้งินมาลงทุน และอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มี 2 หน่วยงานดงัน้ี  
 1. กคจ.-ส่งขอ้มูลยอดเบิกจ่ายเงินกู ้(Loan) แต่ละสัญญา แยกตามโครงการทุกเดือนไม่
เกินวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 
 2. กบช.-ส่งดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมจดัการเงินกูทุ้กเดือนไม่เกินวนัท่ี 8 ของเดือน
ถดัไป ทั้งน้ี เม่ือด าเนินการปันส่วนมูลค่าเข้างานระหว่างก่อสร้างแล้วเสร็จ กทส. ท าบนัทึกแจง้ 
กบช. เพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
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ค าส่ังงานทีเ่กีย่วข้อง (T- Code) 
 1. ZCME009 -โปรแกรมปันส่วนยอดเบิกจ่ายเงินกู ้จ  าแนกโครงการและสัญญา 
 2..ZCME009_INTERIM.-โปรแกรมค านวณดอกเบ้ียเงินกู้และค่าธรรมเนียมจดัการ
เงินกู ้ของแต่ละหมายเลขงานยอ่ย (WBS) 
 3. SM35 -โปรแกรมโอนดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้เขา้เป็นตน้ทุนงาน
ระหวา่งก่อสร้าง ในหมายเลขงานยอ่ย ท่ีสถานะ Open 
 4. FBL3N -โปรแกรมดึงขอ้มูลดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้ท่ีเป็นตน้ทุน
งานก่อสร้าง ส าหรับจดัท ารายงานส่ง กบช. 
 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน 
 ผูใ้ชง้านในขั้นตอนน้ี คือ กองทรัพยสิ์นจะเป็นผูป้ฏิบติังานในส่วนขั้นตอนน้ีในช่วงของ
วนัท่ี 5-10 ของเดือนถดัไป 
 
ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติในระบบ SAP 
 ศึกษาขั้นตอนและวิธีปฏิบติังานในระบบ SAP.ไดจ้าก คู่มือระบบงานบญัชีงานระหวา่ง
ก่อสร้าง (CO-PS) บนระบบ SAP ส าหรับผูดู้แลระบบงาน (Key User) 
 
 6.2 การปันส่วนค่าประสานงานเข้าเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง 
 การปันส่วนค่าประสานงานเข้าเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง คือ การปันส่วนค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจากการติดตามประสานงาน เพื่อให้งานในโครงการด าเนินการก่อสร้างจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ 
โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นงานใดงานหน่ึง ท าให้ตอ้งมีการบนัทึก
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั หรือค่ายานพาหนะของผูค้วบคุมงาน ไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
หลกัเกณฑ์ 
 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายของโครงการท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้งานในโครงการด าเนินการก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่สามารถระบุไดโ้ดยตรงวา่เป็นของงานใด ดงันั้น จึงไดมี้
การก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติัของค่าใชจ่้ายประเภทน้ี ซ่ึงเรียกวา่ “ค่าประสานงานโครงการ” 
 หลกัเกณฑก์ารบนัทึกค่าใชจ่้ายประเภทค่าประสานงานโครงการ ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 1. บนัทึกในหมายเลขงาน WBS ท่ีมีโครงสร้างเป็น P-xxxxxxx-y-COORD.ZZZ เท่านั้น 
 xxxxxxx = รหสัโครงการ y = รหสัการไฟฟ้าเขต (A-Z) 
 2. บนัทึกค่าใชจ่้ายดว้ยรหสับญัชี 53052050 ค่าประสานงานโครงการ เท่านั้น 
 3. ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของทั้งโครงการ  
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 ทุกเดือนจะท าการปันส่วนรหสับญัชี 53052050 ค่าประสานงานโครงการท่ีอยูใ่น WBS 
ท่ีมีโครงสร้างเป็น P +++++++ COORDZZZZ โดยให้ตรวจสอบไดท่ี้ T-CODE S_ALR_87013542 
และใช ้T-CODE ZCME008 ในการปันส่วน 
 

ฐานในการปันส่วนของค่าประสานงานโครงการ 
 
 
**เฉพาะ WBS ท่ีมีสถานะเปิดงาน (REL และ TECO) 
 
ค าส่ังงานทีเ่กีย่วข้อง (T-Code) 
 1. S_ALR_87013542 
 2. ZCME008 
 3. SM37 
 4. SM35 
 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน 
 ผูใ้ช้งานในขั้นตอนน้ี.คือ เจา้หน้าท่ีบญัชีงานระหว่างก่อสร้าง กองทรัพย์สินจะเป็น
ผูป้ฎิบติัในขั้นตอนน้ี ในช่วงวนัท่ี 5-10 ของเดือน 
 
ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติระบบ SAP 
 1. ตรวจสอบค่าใชจ่้ายใน WBS ท่ีมีโครงสร้างเป็น P +++++++ COORDZZZZ ในค าสั่ง 
 S_ALR_87013542 ว่ามีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิใช่รหัสบัญชี 53052050 ค่าประสานงาน
 โครงการถูกบนัทึกเขา้มาหรือไม่ ถา้มีแจง้ให ้กบช.ปรับปรุงออกใหเ้รียบร้อย 
 ถา้มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเขา้มาให้แจง้ กฟข. ปรับปรุงออก พร้อมทั้งให้ตรวจสอบ WBS 
 นั้นในค าสั่ง CJ20N วา่ใส่ช่องคียค์่าโสหุย้หรือไม่ ถา้มีใหล้บออก 
 2. หลงัจากปรับปรุงเสร็จ ใชค้  าสั่ง ZCME008 ในการ RUN 
 - รหสับริษทั ระบุ 9000 
 - S_PSPID  ระบุ P* 
 - งวดบญัชี (Period) ระบุ งวดบญัชีท่ีท าการปันส่วน 
 - ปีบญัชี (Year) ระบุ ปีบญัชีท่ีท าการปันส่วน 
 - Posting Date ระบุ วนัท่ีตอ้งการผา่นรายการบญัชี  
                    (ใหใ้ส่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีท าการปันส่วน) 

ค่าใช้จ่ายคดิเข้างานประจ าเดอืนของ WBS ในโครงการนั้นๆ X ค่าประสานงานโครงการประจ าเดอืนของโครงการนั้นๆ ที่ยงัไม่ปันส่วน 
ค่าใช้จ่ายคดิเข้างานสะสมของโครงการนั้นๆ 
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 การก าหนดค่าทางเทคนิค WBS ท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ ระบบจะก าหนดค่า WBS ท่ีลง
ทา้ยดว้ย *9999, *ZZZZ และ *ZZAA ไม่ใหน้ ามาค านวณ 

 - กดปุ่ม  บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบบญัชี 

 - กดปุ่ม  
หมายเหตุ ขอ้มูลจะมีการประมวลผลแบบแบชน์แยกตามรายโครงการ เพื่อประมวลผลจ านวนมาก
ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง โดย 1 แบชน์จะมีเพียง 1 เอกสารเท่านั้น 

3. ใช้ค  าสั่ง.“SM37”.ดูว่าการประมวลผล.Complete.หรือยงัถ้าเสร็จแล้วให้ใช้ค  าสั่ง 
“SM35”.ผา่นรายการต่อไป 

**เลือก User name ท่ีเราใชแ้ลว้ RUN ในค าสั่ง ZCME008 และเลือกช่วงวนัท่ีท่ีเราท าการประมวล 
ผลถา้ Complete เรียบร้อยแลว้ใหท้  าขั้นตอนต่อไป 
 4. ท าการผ่านรายการเอกสารโดยการเลือกข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในแบชน์โดยเข้า T-Code 
 “SM35” 
  
 6.3 การปันส่วนค่าขนส่ง ขนย้าย เข้าเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง 
 การปันส่วนค่าขนส่งเขา้เป็นตน้ทุนก่อสร้าง คือ การปันส่วนค่าขนส่งพสัดุเพื่อใชใ้นการ
ก่อสร้างของงานโครงการต่างๆ ไปยงัคลงัพสัดุเขต หรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการก่อสร้าง เขา้เป็นตน้ทุน
ของงานก่อสร้างนั้นๆ เน่ืองจากไม่สามารถระบุไดโ้ดยตรงว่าควรเขา้เป็นตน้ทุนงานก่อสร้างของ
งานใด ดงันั้นจึงตอ้งใชก้ารปันส่วนเขา้งานแทน 
หลกัเกณฑ ์
 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1..พนักงานของ กฟภ. เป็นผูข้นส่งเอง ค่าใช้จ่ายของพนักงานท่ีด าเนินการขนส่งพสัดุ 
ควรถือเป็นตน้ทุนของงานก่อสร้างนั้นๆ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสามารถบนัทึกบญัชีเขา้เป็นตน้ทุน
ของงานโครงการนั้นๆ มีดงัน้ี   
  1.1 รหสับญัชี 52010990 ค่าตอบแทนอ่ืน-พนกังาน 
  1.2 รหสับญัชี 52022010 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบติังานต่างทอ้งท่ี  
  1.3 รหสับญัชี 52022020 ค่าเบ้ียเล้ียง 
  1.4 รหสับญัชี 53039010 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะ 
ทุกส้ินเดือน ให้รวบรวมค่าใชจ่้ายดงักล่าวและโอนไปยงับญัชี 53069020 ค่าขนส่ง ขนยา้ย เพื่อท า
การปันส่วนในระบบ SAP (ตามบนัทึก จจ. (ฝ) 291/2551) 
 2. จา้งเหมาบริษทัขนส่ง จะบนัทึกค่าใชจ่้ายดว้ยรหัสบญัชี 53069020 ค่าขนส่ง ขนยา้ย 
และน าค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปปันส่วนในระบบ SAP 
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ฐานในการปันส่วนของค่าขนส่ง 
 
 
** เฉพาะ WBS ท่ีมีสถานะเปิดงาน (REL และ TECO) 
 
 ทุกส้ินเดือนเจา้หนา้ท่ี CO-PS.ของกองทรัพยสิ์นและ กฟฟ.เขต จะท าการปันส่วนค่าขน 
ส่งดังกล่าวเขา้เป็นตน้ทุนของงานก่อสร้างด้วย T-Code.“ZCME007”.โดยเจา้หน้าท่ี.CO-PS.ของ
ทรัพยสิ์นจะไดรั้บมูลค่าท่ีตอ้งการปันส่วนจาก.กคพ. โดยแยกรายละเอียดเป็นโครงการ ส่วนเดือน
เจา้หน้า ท่ี CO-PS.ของ กฟฟ.เขต จะไดมู้ลค่าท่ีตอ้งการปันส่วนจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีปรับปรุง
เขา้รหสับญัชี 53069020 ค่าขนส่ง ขนยา้ย 
 
ขั้นตอนและวธีิการปฏิบัติบน SAP 
1. Maintain ตารางเพื่อใชเ้ป็นฐานในการค านวณก่อนจะท าการกระจายเขา้งาน.โดยจะมีวธีิการ.ดงัน้ี 
 - เขา้ T-Code ZT_ZCME007_BA (กฟข.เป็นผูปั้นส่วน) หรือ T-Code ZT_ZCME007 
(สนญ. เป็นผูปั้นส่วน) กดปุ่ม Enter 
 1.1 กดปุ่ม “สร้าง” เพื่อท่ีท าการ Maintain ค่าเขา้ไปตามตาง 
 1.2 กดปุ่ม “เปล่ียนแปลง” กรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงค่าท่ีเคย Maintain ไวแ้ลว้ 
 1.2 กดปุ่ม “แสดง” กรณีท่ีตอ้งการแสดงค่าท่ีเคย Maintain ไวแ้ลว้ 
 ......กดปุ่ม “ลบ” กรณีท่ีตอ้งการ ลบขอ้มูลค่าท่ีเคย Maintain ไวแ้ลว้ 
หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม เปล่ียนแปลง, แสดง, ลบ โปรแกรมจะไม่เปิดฟิลด์ “เขต” ให้ระบุเน่ืองจาก
โปรแกรมมีการก าหนดสิทธิไวใ้ห้สามารถ เปล่ียนแปลงได้เฉพาะของแต่ละ Username.เท่านั้ น 
ดงันั้น ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลของเขตอ่ืนไดน้อกจากเขตของตนเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าพสัดุคดิเข้างานประจ าเดอืนของ WBS ในโครงการนั้นๆ  X  ค่าขนส่ง ขนย้ายประจ าเดอืนของโครงการนั้น 

ค่าพสัดุคดิเข้างานสะสมของโครงการ 
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 1.2 ฟิลด ์“เขต” ใหร้ะบุค่า ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2.2 ฟิลดแ์สดงเขตงาน 

กฟข. ค่าท่ีระบุ 
กฟน. 1 A 
กฟน. 2 B 
กฟน. 3 C 
กฟฉ. 1 D 
กฟฉ. 2 E 
กฟฉ. 3 F 
กฟก. 1 G 
กฟก. 2 H 
กฟก. 3 I 
กฟต. 1 J 
กฟต. 2 K 
กฟต. 3 L 

  

 1.3 กดปุ่ม จะ   .เขา้สู่หนา้จอ Maintain ค่า และกดปุ่ม “รายการใหม่” 
 1.4 ท าการ Maintain ค่าตามฟิลดท่ี์ก าหนด และกดปุ่ม        เพื่อบนัทึก 

.. 
ตารางท่ี 2.3 ค่าฟิลดท่ี์ตอ้งระบุ 

ฟิลด์ ค่าทีร่ะบุ 
ขอ้ก าหนดโครงการ ระบุ รหสัโครงการ (Project def) 

Region 
รหสัเขต จะตอ้งเป็นรหสัเดียวกบัท่ีระบุใหห้นา้จอแรก 
หมายเหตุ โปรแกรมจะท าการล็อคสิทธ์ิไม่อนุญาตให้สามารถ 
Key ขา้มเขตได ้

ฟิลด์ ค่าทีร่ะบุ 

ปี 
ระบุปีบญัชี 
หมายเหตุ ซ่ึงจะเป็นปีบญัชีท่ีจะท าการบนัทึกบญัชี 

งวด 
ระบุงวดบญัชี 
หมายเหตุ ซ่ึงจะเป็นงวดบญัชีท่ีจะท าการบนัทึกบญัชี 

Currentcy with sign ระบุจ านวนเงินท่ีจะท าการปันส่วน 
สง. ระบุสกุลเงิน = THB 
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2. ท าการกระจายค่าใชจ่้ายเขา้ Project โดยเขา้ T-Code ZCME007_BA (กรณี กฟข. เป็นผูปั้นส่วน) 
และเขา้ T-Code ZCME007 (กรณี สนญ. เป็นผูปั้นส่วน) ฟิลด ์“รหสับริษทั” ระบุ 9000 

ตารางท่ี 2.4 ฟิลด ์“ประเภทธุรกิจ” และ “ศูนยต์น้ทุน” ท่ีตอ้งระบุ 
กฟข. เขตธุรกจิ ศูนย์ต้นทุน 
กฟน. 1 A000 A301021030 
กฟน. 2 B000 B301021030 
กฟน. 3 C000 C301021030 
กฟฉ. 1 D000 D301021030 
กฟฉ. 2 E000 E301021030 
กฟฉ. 3 F000 F301021030 
กฟก. 1 G000 G301021030 
กฟก. 2 H000 H301021030 
กฟก. 3 I000 I301021030 
กฟต. 1 J000 J301021030 
กฟต. 2 K000 K301021030 
กฟต. 3 L000 L301021030 

หมายเหตุ โปรแกรมจะท าการล็อคสิทธ์ิไม่อนุญาตใหส้ามารถ KEY ขา้มเขตได ้ 
  
 - ฟิลด ์“Project Definition” ระบุ P 
 - ฟิลด ์“งวดบญัชี” ระบุ งวดบญัชี (จะตอ้งเป็นงวดเดียวกนักบั ตารางท่ีท าการ Maintain 
 ZT_ZCME007_BA) 
 - ฟิลด์ “ปีบัญชี” ระบุ ปีบัญชี (จะต้องเป็นงวดเดียวกันกับ ตารางท่ีท าการ Maintain 
 ZT_ZCME007_BA) 
 - ฟิลด ์“Posting Date” ระบุ วนัท่ีตอ้งการผา่นรายการบญัชี 
 - การก าหนดค่าทางเทคนิค WBS ท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ ระบบจะก าหนดค่า WBS ท่ีลง
 ทา้ยดว้ย *999, *ZZZ และ *ZZAA ไม่ใหน้ ามาค านวณ 
 - กดปุ่ม.       .บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบบญัชี 

 - กดปุ่ม   
หมายเหตุ ขอ้มูลจะมีการประมวลผลแบบแบชน์แยกตามรายโครงการ เพื่อการประมวลผลจ านวน
มากไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง โดย 1 แบชน์จะมีเพียง 1 เอกสารเท่านั้น 
3. ท าการผา่นรายการเอกสารโดยการเลือกขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นแบชน์ของเรา โดยเขา้ T-Code SM35 
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7. การค านวณค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง 
 การค านวณค่าใชจ่้ายทางออ้มเขา้เป็นตน้ทุนงานก่อสร้าง เน่ืองจากค่าใชจ่้ายบางประเภท 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง แต่ไม่สามารถบนัทึกเขา้เป็นตน้ทุนไดโ้ดยตรง.เช่น.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
พนกังานท่ีท างานใหง้านก่อสร้างนั้นๆค่าเส่ือมราคา และค่าวสัดุส านกังาน 
 - จะมีการก าหนดให้ระบบท าการค านวณค่าใช้จ่ายทางอ้อมคิดเข้างานโดยจะมีการ
ก าหนดเป็นอตัราร้อยละของรายการท่ีตอ้งการ เช่น เป็นร้อยละของค่าพสัดุท่ีเบิกใชร้วมกบัค่าแรง 
ซ่ึงอตัราร้อยละน้ีจะถูกก าหนดอยู่ใน Costing.sheet ของการก าหนดอยูใ่นระบบบ ารุงรักษา (Plant 
Maintenance) ระบบงานโครงการ (Project.System) และระบบต้นทุนงาน (Work.Order) ตาม
ลกัษณะของใบสั่งงานนั้น 
 - เม่ือส้ินงวด แผนกบญัชีตน้ทุนของเขตจะตอ้งท ารายการปันส่วนค่าใชจ่้ายทางออ้มเขา้
งานก่อน 
หลกัเกณฑ์  
 เม่ือเจา้หน้าท่ี CO-PS ค  านวณ ค่าใช้จ่ายทางออ้มเขา้เป็นตน้ทุนงานก่อสร้าง ดว้ยค าสั่ง 
CJ45 (แบบกลุ่มชุดเลือก) หรือ CJ44 (แบบราย WBS) ในระบบ บญัชี CO-PS จะมีการบนัทึกบญัชี 
ดงัน้ี 
 Dr. 84300010 ค่าโสหุย้โครงการ-DM (WBS) XXX 
 Dr. 84300020 ค่าโสหุย้โครงการ-DL (WBS) XXX 
 Dr. 84300030 ค่าโสหุย้โครงการ-OP (WBS) XXX 
  Dr. 84300010 ค่าโสหุย้โครงการ-DM (CAA 9000000203) XXX 
  Dr. 84300020 ค่าโสหุย้โครงการ-DL (CAA 9000000203) XXX 
 Dr.  Dr. 84300030 ค่าโสหุย้โครงการ-OP (CAA 9000000203) XXX 
กด  
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
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ตารางท่ี 2.5 ประเภทและบญัชีท่ีคิดค่าโสหุย้ 
ประเภท บัญชีทีค่ิดค่าโสหุ้ย 

ค่าโสหุย้โครงการ-DM 53051020 ค่าวสัดุเบิกจากคลงัเพื่อเปล่ียนแทนและก่อสร้าง 
53051080 ค่าวสัดุเพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการ และงานดา้นช่าง  

ค่าโสหุย้โครงการ-DL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52022010 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบติังานต่างทอ้งท่ี-พนกังาน 
52022020 ค่าเบ้ียเล้ียง-พนกังาน 
52022030 ค่าท่ีพกั-พนกังาน 
52022050 ค่าชดเชยการใชย้านพาหนะส่วนตวั 
89000100 ค่าแรงทางตรง วศิวกร-เวลาท างาน 
89000200 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-เวลาท างาน 
89000300 ค่าแรงทางตรง ผูเ้ช่ียวชาญ-เวลาท างาน 
89000400 ค่าแรงทางตรง นกัปฏิบติังานเทคนิค-เวลาท างาน 
89010110 วศิวการ-OT1 
89010115 วศิวการ-OT1.5 
89010120 วศิวการ-OT2 
89010130 วศิวการ-OT3 
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1 
89010215 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5 
89010220 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT2 

ค่าโสหุย้โครงการ-OP 
 

89010230 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT3 
89010310 ค่าแรงทางตรง ผูเ้ช่ียวชาญ-OT1 
89010315 ค่าแรงทางตรง ผูเ้ช่ียวชาญ-OT1.5 
89010320 ค่าแรงทางตรง ผูเ้ช่ียวชาญ-OT2 
89010330 ค่าแรงทางตรง ผูเ้ช่ียวชาญ-OT3 
89010410 ค่าแรงทางตรง นกัปฏิบติังานเทคนิค-OT1 
89010415 ค่าแรงทางตรง นกัปฏิบติังานเทคนิค-OT1.5 
89010420 ค่าแรงทางตรง นกัปฏิบติังานเทคนิค-OT2 
89010430 ค่าแรงทางตรง นกัปฏิบติังานเทคนิค-OT3 
52010990 ค่าตอบแทนอ่ืน-พนกังาน 
53010060 ค่าตอบแทน-ค่าจา้งคนงานรายวนั 
51021010 ผลต่างราคาพสัดุ 
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ค่าโสหุย้โครงการ-OP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53030010 ค่าวสัดุส านกังาน 
53030020 ค่าวสัดุงานดา้นช่าง 
53030030 ค่าวสัดุเบด็เตล็ด 
53033010 ค่าเช่าท่ีดิน 
53033020 ค่าเช่าส่ิงปลูกสร้าง 
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ 
53039010 ค่าน ้ามนัยานพาหนะ 
53039990 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 
53051030 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า 
53051050 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-ยานพาหนะ 
53051990 ค่าบ ารุงรักษาอ่ืนๆ 
53052050 ค่าใชจ่้ายประสานงานโครงการ 
53062020 ค่าเบ้ียประกนั-ยานพาหนะ 
53062030 ค่าเบ้ียประกนั-สินทรัพย ์
53062040 ค่าเบ้ียประกนั-การขนส่ง 
53069030 ค่าจา้งเหมายานพาหนะ/ เคร่ืองจกัรกลหนกั 
53069020 ค่าขนส่ง ขนยา้ย 

 
 ค่าโสหุ้ยท่ีบนัทึกใน WBS.จะถือเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง และเม่ือช าระ
บญัชีในระบบ ดงัน้ี 
 Dr. 910XXXXX (สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง)  XXX 
  Cr.61010080 ค่าโสหุย้คิดเขา้งานก่อสร้าง XXX 
 ในงบการเงิน บญัชี 61010080 จะน าไปหักค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ในศูนยต์น้ทุนตาม
อตัราท่ีก าหนด (ตามบนัทึก ทส.(ตท) 630/2548 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
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ตารางท่ี 2.6 รหสับญัชีและเปอร์เซ็นตใ์นศูนยต์น้ทุน 
รหสับญัชี % 

52010010 เงินเดือนพนกังาน 
52010020 ค่าจา้งและสวสัดิการลูกจา้ง 
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวชิาชีพ 
52012020 เงินเพิ่มการเส่ียงภยั 
52012040 เงินยงัชีพ 
52010990 ค่าตอบแทนอ่ืนพนกังาน 
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนกังาน 
52021020 ค่ารักษาพาบาล-ครอบครัวพนกังาน 
52020010 เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร 
52013010 เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนกังานเกษียณอายหุรือใหอ้อก 
52012030 ค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
52012050 เงินเพิ่มพิเศษส าหรับผูท้  างานอยูก่ะ 
52010040  ค่าอยูเ่วรแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

60.80 
0.85 
0.30 
0.14 
0.03 
0.19 
1.68 
3.83 
10.07 
0.65 
0.47 
0.47 
2.26 
0.31 
0.50 

52011010 เงินสมทบ FUND FAVOR กฟภ. 
52011020 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
54051020 ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้โรงซ่อม โรงรถ 
53030010 ค่าวสัดุส านกังาน 
54060030 ค่าเส่ือมราคา-รถยนตบ์รรทุก 

0.23 
3.82 
2.02 
1.55 
9.83 

รวม 100.00 

กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
กด 
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ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติบนระบบ SAP  

 
รูปท่ี 2.3 ใชค้  าสั่งงาน CJ20N ขอ้มูลในระดบั WBS ช่องแถบ การก าหนดจะมีฟิวส์ คียค์่าโสหุย้ให้

ใส่ตามประเภทของงานก่อสร้าง 
 

 
รูปท่ี 2.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งใหค้รบถว้น 

กด 
กด 
กด 
กด 
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 จาการทบทวน อตัราค่าใชจ่้ายทางออ้มของกองทรัพยสิ์นในปี 2548 สรุปไดว้า่อตัราการ
คิดค่าใชจ่้ายทางออ้ม จะแยกประเภททรัพยสิ์นท่ีก่อสร้าง ดงัน้ี 
 ระบบจ าหน่าย   15%  (ZPS01) 
 สถานีไฟฟ้า   ..9% (ZPS02) 
 ระบบผลิต    ..6% (ZPS03) 
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง,หมอ้แปลงไฟฟ้า ..3% (ZPS04) 
 
วธีิการปรับปรุงค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้างาน ด้วยค าส่ังงาน KB15N 
 1. ตรวจสอบมูลค่างานก่อสร้างดว้ยค าสั่งงาน S_ALR_87013 
เงื่อนไข 
 บญัชี 53010060 ค่าตอบแทนค่าจา้งคนงานรายวนั 
 : ตอ้งมีบญัชี 84300020 ค่าโสหุย้-DL 800 x 15% =.120 
 บญัชี 89000200 ช่างเทคนิค-เวลาท างาน 
 : ตอ้งมีบญัชี 84300020 ค่าโสหุย้-DL 372.48 x 15%  =.55.88 
 บญัชี 53051020 วสัดุคลงัเปล่ียน/สร้าง 
 : ตอ้งมีบญัชี 84300010 ค่าโสหุย้-DM 5,689.63 x 15% =.853.45 
 2. ใชค้  าสั่งงาน KB15 ในการปรับปรุงค่าใชจ่้ายทางออ้มเขา้งานก่อสร้าง 
ระบุข้อมูลดังนี ้
 1..ว/ท เอกสาร  วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล 
 2..วนัท่ีผา่นรายการ   ตามงวดบญัชีปัจจุบนั 
 3..งวด   งวดบญัชีปัจจุบนั 
 4..DOC.Text   ปรับปรุงค่าใชจ่้ายทางออ้มท่ีบนัทึกไม่ครบถว้น 
 5..ชุดจอภาพ   เลือก ทั้งหมด 
 6..Input Type   เลือก แสดงรายการ  
 การส่ง คือ การปรับลดค่าใชจ่้ายทางออ้มท่ีบนัทึกมากเกินไป 
 การรับ คือ การปรับเพิ่มค่าใชจ่้ายทางออ้มท่ีบนัทึกนอ้ยเกินไป 
 CCtr ใช ้ 9000000203 
จากตัวอย่าง ต้องปรับเพิม่ค่าใช้จ่ายทางอ้อมใน WBS  
  CCtr ท่ีส่ง   ใส่ 9000000203 
 สปก.ตน้ทุน  ใส่ 84300020 
 จ านวนเงิน   ใส่ 175.88 
 องคป์ระกอบ WBS ท่ีรับ ใส่  C-50-D-SKKCS.0019.02.1 
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และอกีบรรทดั 
 CCtr ท่ีส่ง   ใส่ 9000000203 
 สปก.ตน้ทุน  ใส่ 84300020 
 จ านวนเงิน   ใส่ 175.88 
 องคป์ระกอบ WBS ท่ีรับ ใส่  C-50-D-SKKCS.0019.02.1 
 3. หลงัจากปรับปรุงแล้วกด SAVE แล้วท าการจดเลขท่ีเอกสาร Doc No.ไวต้รวจสอบ
ภายหลงั 
 
8. การรับรู้รายได้งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ 
 งานก่อสร้างท่ีผูใ้ชไ้ฟลงทุน ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการก่อสร้าง เป็นของผูใ้ชไ้ฟ ซ่ึงถือเป็น
ลกัษณะการจา้งท างานก่อสร้างตามมาตรฐานการบญัชี จะท าการรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้าง และ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชี โดยใชห้ลกัเกณฑ์วิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าส าเสร็จ (Percentage 
of.Completion) ซ่ึงไดจ้ากการค านวณอตัราส่วนของตน้ทุนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุน (Cost 
to.Cost.Method) โดยน าอตัราส่วนท่ีค านวณได้ไปคูณกับรายได้แผน เพื่อบันทึกรับรู้เป็นรายได้
ประจ างวดบญัชี ผลต่างของรายไดท่ี้ไดรั้บจริงจากผูใ้ช้ไฟจะถูกปรับปรุงเขา้เป็นภาระผูกพนังาน
ก่อสร้าง โดยจะมีการบนัทึกรับรู้รายไดทุ้กคร้ังท่ีมีการช าระบญัชี จนกวา่งานก่อสร้างแลว้เสร็จ 
หลกัเกณฑ์ 
 กฟภ. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การรับรู้รายไดง้านก่อสร้างงบผูใ้ช้ไฟในระบบ SAP ดงัน้ี
 1. เม่ือไดรั้บเงินค่าก่อสร้างจากผูใ้ชไ้ฟในระบบงานเดิม บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 10XXXX เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
  เครดิต. 1373XX ลูกหน้ีภาระผกูพนังานก่อสร้าง 
พร้อมกบัตั้งภาระผกูพนังานก่อสร้าง บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 1373XX ลูกหน้ีภาระผกูพนังานก่อสร้าง 
  เครดิต. 1473XX  เจา้หน้ีภาระผกูพนังานก่อสร้าง 
โดยจะมีการสร้างหมายเลขงานเดิม (2303XX/XXXXX/XXXX/XXX/XX) ในระบบงานเดิมและมี
การสร้างหมายเลขงานใหม่ (WBS) ในระบบSAP 
 2. ทุกส้ินเดือน กบช. จะท าการ Interface บญัชี 1473XX เขา้บญัชี.41035010 + WBS ซ่ึง
ส าหรับบญัชีน้ีระบบจะจบัคู่ระหว่างหมายเลขงานเดิมของระบบเดิม กบั เลขท่ีโครงการเดิมบญัชี 
และเลขท่ีโครงการเดิมช่วงใน WBS ของระบบ SAP โดยบนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 91109990  ยอดคงเหลือบรรทดัรายการ 
  เครดิต. 41035010  รายไดจ้ากการก่อสร้างใหผู้ใ้ชไ้ฟ 
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 3. เม่ือด าเนินการก่อสร้างเบิกพสัดุเขา้งานจากสตอ๊กโครงการ บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 53051020 ค่าวสัดุเบิกจากคลงัเพื่อเปล่ียนแทนและก่อสร้าง  
  เครดิต.   1210XXXX+WBS  
 4. เม่ือตั้งหน้ีจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เขา้งาน บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 5XXXXX ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุ Network 
  เครดิต.   เจา้หน้ีการคา้ 
 5. เม่ือช่างยนืยนัชัว่โมงการท างาน บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 89XXXXX  พนกังานดา้นช่าง-เวลาท างาน ระบุ Network 
  เครดิต. 89XXXXX พนกังานดา้นช่าง-เวลาท างาน ระบุ ศูนยต์น้ทุน 
 6. ทุกส้ินงวดบัญชีเจา้หน้าท่ีบัญชีงานก่อสร้าง CO-PS.สังกัดการไฟฟ้าเขต ค านวณ
ค่าใชจ่้ายทางออ้มเขา้งาน (Overhead) บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต.DM 84300010 ค่าโสหุย้โครงการ ระบุ Network 
 เดบิต..DL 84300020 ค่าโสหุย้โครงการ ระบุ Network 
 เดบิต..OP 84300030 ค่าโสหุย้โครงการ ระบุ Network 
  เครดิต.DM 84300010 ค่าโสหุย้โครงการ ระบุ ศูนยต์น้ทุน 
  เครดิต..DL 84300020 ค่าโสหุย้โครงการ ระบุ ศูนยต์น้ทุน 
      เครดิต..OP 84300030 ค่าโสหุย้โครงการ ระบุ ศูนยต์น้ทุน 
 7. ทุกส้ินงวดบญัชี เจา้หน้าท่ีบญัชีงานก่อสร้าง CO-PS.สังกัดส านักงานใหญ่ท าการ
ค านวณรับรู้รายได้ดว้ยค าสั่งงาน KKAJ โดยจะมีการบนัทึกรับรู้รายได้ทุกคร้ังท่ีมีการช าระบญัชี 
บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 41035019 ปรับปรุงรายไดจ้ากการก่อสร้างใหผู้ใ้ชไ้ฟ 
  เครดิต. 29040010 เจา้หน้ีตามภาระผกูพนังานก่อสร้างผูใ้ชไ้ฟ 
 8. ในงวดบัญชีถดัไป ระบบจะท าการปรับปรุงเจา้หน้ี ตามภาระผูกพนังานก่อสร้าง
ลดลงตามสัดส่วนท่ีค านวณไดข้องเดือนนั้นๆ บนัทึกบญัชีโดย 
 เดบิต. 29040010 เจา้หน้ีตามภาระผกูพนังานก่อสร้างใหผู้ใ้ชไ้ฟ 
  เครดิต. 41035019 ปรับปรุงรายไดจ้ากการก่อสร้างใหใ้ชไ้ฟ 
 9. จะมีการด าเนินการรับรู้รายไดต้ามขอ้ 7-8 จนกวา่งานก่อสร้างจะแลว้เสร็จ ยกเวน้ใน
กรณีท่ีช่างควบคุมงานปิดงานทางเทคนิค (TECO) ระบบจะท าการรับรู้รายไดท่ี้เหลือทั้งจ  านวนไม่
วา่ค่าใชจ่้ายท่ีเบิกเขา้งานเป็นตน้ทุนของงานครบถว้นหรือไม่ ดงันั้นก่อนท่ีช่างผูค้วบคุมงานปิดงาน
ทางเทคนิค จะตอ้งคืนพสัดุและเบิกค่าใชจ่้ายหนา้งานในระบบใหค้รบถว้น 
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ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติในระบบ SAP 
 ศึกษาขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในระบบ SAP.คู่มือระบบงานบญัชีงานระหว่างก่อสร้าง 
(CO-PS) บนระบบ SAP ส าหรับผูดู้แลระบบงาน (KEY User) 
 
ปัญหาทีค่วรตรวจพบและวธีิแก้ไข 
 1..ไม่ระบุองคป์ระกอบการวางบิล 
 มีผลกระทบต่อการ.INTERFACE.บญัชีรายได้จากการก่อสร้าง.“งบผูใ้ช้ไฟ”.ท าให้ไม่
สามารถ INTERFACE บญัชีรายไดจ้ากการก่อสร้างงบผูใ้ชไ้ฟได ้
 2..ไม่ก าหนดคียว์เิคราะห์ผลลพัธ์ PEA001 
 ระบบจะไม่น าหมายเลขงาน WBS ท่ีไม่ก าหนดคียว์ิเคราะห์ผลลพัธ์ PEA001 ดงักล่าว
มาค านวณรับรู้รายได ้ดงันั้นหมายเลขงานนั้นจะรับรู้รายได ้100% ถา้หมายเลขงานท่ีไม่ก าหนดคีย์
วิเคราะห์ผลลพัธ์และช าระบญัชีแลว้ จะไม่สามารถไปก าหนดไดอี้ก ตอ้งถอยการช าระบญัชีก่อน 
โดยถอยทีละงวดเดือนจากงวดเดือนหลงัสุดไปงวดเดือนหนา้สุด ให้บนัทึกลงในงวดเดือนปัจจุบนั 
แลว้ไปก าหนดคียว์ิเคราะห์ผลลพัธ์จากนั้นให้ท าการค านวณรับรู้รายได ้และช าระบญัชีใหม่แต่ถา้
ขา้มปีตอ้งปิดและเปิดหมายเลขงาน WBS ใหม่อยา่งเดียว 
 3..ไม่มีการบนัทึกรายไดแ้ผนในหมายเลขงาน WBS 
 ถา้ตรวจพบก่อนค านวณรับรู้รายไดใ้ห้แจง้ กฟข. บนัทึกรายไดแ้ผนส าหรับ WBS นั้นๆ 
แต่ถา้ตรวจพบการทดสอบการค านวณรับรู้รายได ้ใหย้กเวน้ WBS นั้นๆ ไม่ตอ้งน ามา 
 4. รายไดจ้ริงเป็นบวก (ดา้นเดบิต) และตน้ทุนจริงติดลบ (ดา้นเครดิต) 
 จะตรวจพบจากการทดสอบการค านวณรับรู้รายได้ ให้ยกเวน้ WBS นั้นๆ ไม่ตอ้งน า
ค านวณรับรู้รายไดแ้ลว้แจง้ กฟข. ทราบหลงัจากการค านวณรับรู้รายไดส้ าหรับงานงวดนั้นเรียบร้อย 
 5. ไม่สามารถปิดบญัชีไดเ้น่ืองจาก สปก. ไม่เป็นศูนย ์(มีบญัชี 813XXXXX คา้ง) 
 จากการตรวจสอบพบว่า กฟข.มีการค านวณค่าโสหุ้ย ปรับปรุงรายการทางด้านบญัชี 
หรือมีการเปล่ียนสถานะของระบบ (D2/E2) ใน WBS หลงัจากท่ีมีการรับรู้รายไดแ้ลว้ ดงันั้นตอ้งรอ
การค านวณรับรู้รายไดใ้นงวดเดือนถดัไป หรือค านวณเป็นหมายเลขแลว้แต่กรณี สปก.จึงจะเป็น
ศูนย ์
 6. เปิดหมายเลขงาน WBS ผิด คือเป็นงานก่อสร้างงบผูใ้ช้ไฟ ทรัพยสิ์นผูใ้ช้ไฟ แต่เปิด
งานเป็น C02.1 และก าหนดกฎกาช าระบญัชีเป็น PSG ให้ กฟข. เปิดหมายเลข WBS ใหม่เป็นงาน 
C02.2 และปรับปรุงโอนรายการทางบญัชีจาก WBS เพื่อเปิดเป็น C02.1 ไปบนัทึกใน WBS ท่ีเป็น
C02.2 จากนั้นค านวณค่าโสหุ้ยและค านวณรับรู้รายได ้C02.1 เพื่อให้บญัชี 843XXXXX และบญัชี
813XXXXX แสดงยอดเป็นศูนย ์
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 7. เปิดงานผลิตกระบวนงานท าให้ไม่สามารถเรียกดูในรายงาน S_ALR_87013542 และ
ไม่สามารถช าระบญัชีให้ สปก. เป็นศูนยไ์ด ้วิธีแกไ้ข แจง้ท่ีปรึกษาเน่ืองจากงาน C02.2 ไม่สามารถ
แกไ้ขไดเ้หมือน C02.1 เพราะงาน C02.2 ไม่สามารถ track ขอ้มูลยอ้นกลบัไปตรวจสอบไดต้อ้งให้ท่ี
ปรึกษาดึงขอ้มูลจาก TABLE ในระบบ 
 8. สถานะระบบเป็นยกเลิก (E2) ติด สปก. ไม่เป็นศูนย ์ปิดงานไม่ได ้
 สถานะระบบของ WBS ถา้เป็นสถานะ E2 ระบบจะไม่น ามาค านวณรับรู้รายได ้ดงันั้น
หลงัจากท่ีมีการปรับปรุงรายการทางบญัชีและตอ้งการยกเลิกงานนั้น ดว้ยการเปล่ียนสถานะเป็น E2 
(ยกเลิกงาน LOCKED ไม่นบังาน) ให้ด าเนินการเปล่ียนสถานะหลงัการท่ีมีการค านวณรับรู้รายได้
ก่อน เน่ืองจากถา้มีการปรับปรุงรายการทางบญัชีแลว้ ตอ้งผา่นการค านวณค่าโสหุย้และค านวณรับรู้
รายได้ใหม่เพื่อให้บัญชี 843XXXXX และบัญชี 813XXXXX แสดงยอดเป็นศูนย์ วิธีการแก้ไข
ดงักล่าวให้ กฟข. ท าการถอยสถานะของ WBS จาก E2 เป็น D2/TECO จากนั้นท าการค านวณรับรู้
รายไดแ้ละช าระบญัชีใหม่ สปก. จึงจะเป็นศูนย ์
 9. มีการปรับปรุงบญัชีค่าใช้จ่ายในงวดพิเศษ คือ.งวด 13-16 หลงัจากมีการรับรู้รายได ้
ท าให ้สปก. ไม่เป็นศูนย ์จากการตรวจสอบพบวา่ กฟข. ปรับปรุงรายการทางบญัชี หลงัจากท่ีมีการ
รับรู้รายไดแ้ลว้ วธีิการแกไ้ขใหค้  านวณรับรู้รายไดเ้ป็นรายหมายเลขและช าระบญัชีใหม่ 
 10. มีการเปล่ียนแปลงรหัสศูนย์ ก าไรในข้อมูลหลักของหมายเลข WBS.ท  าให้ไม่
สามารถช าระบญัชี 90000001 และช าระบญัชีแล้ว หลงัจากนั้นเปล่ียนศูนยก์  าไรเป็น A3011011 
ระบบจะไม่ยอมให้ช าระบญัชีอีก โดยระบบจะฟ้องขอ้ผิดพลาดวา่ตวัรับไม่สัมพนัธ์กบัตวัส่ง ดงันั้น
ให้แกไ้ขกฎการช าระบญัชีใหม่ โดยก าหนดงวดท่ีส้ินสุดของกฎการช าระบญัชีเดิมแลว้สร้างกฎการ
ช าระบญัชีใหม่ จึงสามารถช าระบญัชีให ้สปก. เป็นศูนยไ์ด ้
 
9. การช าระบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนงาน 
 การช าระบญัชีเขา้เป็นตน้ทุนงานก่อสร้าง คือ การโอนค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน เขา้
เป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างในงบดุล 
หลกัเกณฑ์ 
 ระบบงานบัญชีของ กฟภ. การบันทึกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ จะบันทึกผ่าน WAS, 
Network,.จะใช้งบประมาณประเภท งบลงทุน (งบ.I), งบโครงการ (งบ P), งบผูใ้ช้ไฟ (งบ C), งบ
ดอกผลเงินประกนัการใช้ไฟ (งบ.U) และงบโครงการพิเศษ (งบ.S) ส่วนการบนัทึกค่าใช้จ่ายผ่าน 
CCA และใบ Order จะใชง้บประมาณประเภทงบท าการ 
 ค่าใชจ่้ายท่ีใชง้บประมาณประเภท งบลงทุน งบโครงการ และงบผูใ้ชไ้ฟ จะเป็นการใช้
งบเพื่อก่อให้เกิดทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ข้ึน ดงันั้นจึงควรแสดงมูลค่าทางบญัชีงบดุล, แต่ในระบบ
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บญัชีของ.กฟภ. การบนัทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะแสดงในงบก าไรขาดทุนก่อนทุกส้ินเดือน จึงจะมี
การโดนค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นเขา้เป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง (AUC) 
 เจา้หน้าท่ีระบบบญัชี CO-PS.จะตอ้งท าการก าหนดกฎการช าระบญัชีใน.WBS.ท่ีเป็น
งานก่อสร้าง ส่วน WBS ท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยพ์ร้อมใช ้เจา้หนา้ท่ี AA จะเป็นผูก้  าหนด 
 การก าหนดกฎการช าระบญัชีเพื่อให้ระบบ SAP ทราบไดว้า่ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกผา่น WBS 
จะเม่ือช าระบญัชีจะโอนค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปท่ีใด โดยทุกคร้ังหลงัเจา้หนา้ท่ี CO-PS เปล่ียนสถานะ
งานก่อสร้างจาก A0.เป็น A1 เรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการแจง้เจา้หน้าท่ี AA.ให้สร้างหมายเลข AUC 
แลว้น ามาใส่ในกฎการช าระบญัชี 

 

 
รูปท่ี 2.5 ไปท่ี แกไ้ข (E)        ตน้ทุน (C)       กฎการช าระบญัชี (T) 

 
ตารางท่ี 2.7 กรอกขอ้มูลตามประเภทงานก่อสร้าง 

รายการ 
ก าหนดกฎการช าระบญัชี 

Cat ผูรั้บการช าระบญัชี % 
1.ทรัพยสิ์น กฟภ. 
2.คชจ. ประสานงาน 
  (ลงทา้ย .ZZZZ) 

FAX 
ไม่ตอ้งใส่ 

หมายเลข AUC (จากเจา้หนา้ท่ี AA) 
ไม่ตอ้งใส่ 

100 
100 

3. งบ C ทรัพยสิ์นผูใ้ชไ้ฟ 
4. งบ S-Solar Home 
5. งบ C ดอกผลเงินประกนัผูใ้ชไ้ฟ 

PSG 
GL 

CTR 

(ขอ้มูลปรากฏโดยอตัโนมติั) 
91100020 
ศูนยต์น้ทุน กลุ่มบริหารเขต-ตน้ทุน เช่น 
กบห. กฟน.1-ตท. (A301000001) 

100 
100 
100 
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ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติบนระบบ SAP 
ใชค้  าสั่ง CJ8G 
 - ชุดการเลือกขอ้มูล **เหมือนในการค านวณค่าโสหุย้** 
 - งวดการช าระบญัชี ตามงวดเดือนนั้น 
 - ปีบญัชี  ตามงวดปี 
 - งวดการผา่นรายการ ตามงวดเดือนท่ีตอ้งการผา่นรายการ 
 - วนัท่ีคิดมูลค่า ท/ส ใหใ้ชว้นัท่ี 1 ม.ค. ของปีบญัชี 
 * การทดสอบ ให้คลิกปุ่ม ทดสอบ, รายการรายละเอียด และ ตรวจสอบขอ้มูลรายการ
ทั้ง 3 ช่อง หากตอ้งการช าระบญัชีจริง ใหเ้อาปุ่ม ทดสอบออก 
 ** ก่อนด าเนินการให้กดรูปดินสอ.      .ก่อนเพื่อตรวจสอบชุดขอ้มูลการเลือกวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่ให้เปิดดู.ขอ้ผิดพลาด.แล้ว.SAVE.ลงใน EXCEL.เพื่อกรองขอ้มูลส่งให้.กฟข. ด าเนินการ
แกไ้ขเม่ือพบขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดใหแ้กไ้ข ดงัน้ี 
ปรับปรุงกฎการช าระบัญชี 
แก้ไขโดย  - ถา้เป็นงานของ กฟข. แจง้ให ้สร้างกฎการช าระบญัชี ใน WBS ดงักล่าว 
  - ถา้เป็นงานของ สนญ. ให้ขอรหัส AUC.จากแผนก ผทค. แลว้น ามาใส่ใน
  กฎการช าระบญัชีใน WBS ดงักล่าว 
ปันส่วน Z3 ให้สมบูรณ์ 
แก้ไขโดย  -.ถา้เป็นงานของ กฟข. ใหแ้จง้ กฟข. ใหต้รวจสอบ WBS หรือ NETWORK  
  ดงักล่าว บนัทึกค่าใชจ่้ายอะไรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม 9PS และปรับปรุงแกไ้ขให้
  ถูกตอ้ง 
  -.เม่ือเขตแกไ้ขเสร็จ ตอ้งผูกรหัสบญัชีดงักล่าว ไวใ้นกลุ่ม 9PS เพื่อให้เขต 
  ช าระบญัชีได ้
สถานะระบบ LKD และสถานะระบบ.AALK ท างานอยู ่
 -.ให ้กฟข. ตรวจสอบก่อนวา่งานยกเลิก หรือ เป็นการหยดุงานชัว่คราว  
ถา้ ยกเลกิงาน แกไ้ขโดย 
 -.ใหป้รับปรุง “ค่าใชจ่้าย”  ท่ีคา้งอยูไ่ปเขา้งานใหม่ หรือถา้ไม่ไดเ้ปิดงานใหม่ให้ปรับเขา้
ศูนยต์น้ทุนของการไฟฟ้านั้น 
ถา้ หยุดงานช่ัวคราว แกไ้ขโดย 
 -.ใช้ T-Code “CJ20N”.ปลดล็อคสถานะระบบ และท าการช าระบญัชี เม่ือเสร็จให้ล็อค
กลบัคืน 
** ถ้าคุณไม่สามารถผ่านไปยงัสินทรัพยน้ี์ได้ แสดงว่า.AUC.ถูกยกเลิกการใช้งานให้ใช้ T-Code 
AS02 ลบขอ้มูลวนัท่ีในช่องยกเลิกการท างาน ในระบบ AA 
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10. การปิดบัญชีระหว่างก่อสร้าง 
หลกัเกณฑ์ 
เอกสารประกอบในการปิดงานระหวา่งก่อสร้างท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 
 1. รายงานการปิดงานระหวา่งก่อสร้าง.ZPSR018 
 2. รายงานการตรวจสอบมาตรฐาน 
 3. รายงานในระบบ SAP 
 4. บนัทึกอนุมติัจ่ายไฟ 
 5. รายงานการร้ือถอน 
 6. รายละเอียดอุปกรณ์หลกั 
 7. ใบส าคญัจ่ายหรือใบตดังบ 
 8. อนุมติัเปล่ียนแปลงประมาณการ (กรณีการเปล่ียนแปลงประมาณการ) 
 9. บนัทึกโอนงบ 
 ขั้นตอนการปิดงานระหวา่งก่อสร้าง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
1. การตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารในแฟ้มงานก่อสร้าง 
 1.1 ตรวจสอบสถานะปิดงานทางเทคนิค.TECO D2 
 1.2 ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารในแฟ้มงาน เปล่ียนสถานะเป็น.TECO.D3 
2. การตรวจสอบขอ้มูลในแฟ้มงานก่อสร้าง 
 2.1.ตรวจสอบการเบิกพสัดุตามประมาณการจากรายงาน ZPSR018 
       2.1.1 อุปกรณ์หลกัตอ้งเบิกครบทุกรายการ 
      2.1.2 พสัดุร้ือถอน 
 2.2.ตรวจสอบค่าใชจ่้ายเขา้งานตามประมาณการ 
      2.2.1 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายประมาณการกบัค่าใชจ่้ายจริง จะตอ้งไม่เกิน 80% 
  (กรณีค่าใชจ่้ายเกิน 80% ตอ้งแนบอนุมติัเพิ่มเติม) 
      2.2.2 ตรวจสอบผลต่างของค่าใช้จ่ายประมาณการกบัค่าใช้จ่ายจริงตอ้งไม่
  ติดลบ (กรณีติดลบตอ้งตรวจสอบบนัทึกโอนงบประมาณระหวา่งกิจกรรม) 
  2.2.3 ตรวจสอบ.Time Confirm ตอ้งไม่เกินประมาณการค่าควบคุมงาน 
  2.2.4 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายทางออ้ม 
     2.2.5 ตรวจสอบประมาณการกบัค่าใช้จ่ายรวม ตอ้งไม่เกิน 80%.เทียบกบั
  รายงาน.ZPSR005 
      2.2.6 ลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับครบถว้น 
      2.2.7 ตรวจสอบ AUC กบัค่าใชจ่้ายจริงในรายการ ZPSR018 ตอ้งเท่ากนั 
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 กรณีงาระหว่างก่อสร้างงบผูใ้ช้ไฟ ทรัพยสิ์นของผูใ้ช้ไฟ ตอ้งตรวจสอบก าไร/ขาดทุน
จากการปิดงานระหวา่งก่อสร้าง โดยตรวจสอบจากรายงาน.S_ALR_87013564.โดยดูรายการไดจ้ริง
เทียบกบัรายไดต้ามแผนหลงั.Interface.เพิ่มเติม 
3. การตรวจสอบในระบบงาน SAP โดยตรวจสอบจากรายงาน S_ALR_87013542 
 3.1 ตรวจสอบบญัชี 121 ตอ้งไม่คา้ง (กรณีคา้งแจง้ช่างผูค้วบคุมงานประสานงานคลงั
 พสัดุ) 
 3.2 ตรวจสอบบญัชีค่าแรง 
 3.3 ตรวจสอบ USER ผูใ้ช ้
 3.4 ตรวจสอบภาระผกูผนั (กรณีมีภาระผกูพนัคงคา้ง แจง้ช่างปิด PR/PO) 
 3.5 ค านวณค่าใชจ่้ายทางออ้มดว้ยค าสั่ง CJ44 
 3.6 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายทางออ้ม (กรณีไม่ตรงปรับปรุงดว้ยค าสั่ง KB15N) 
 3.7 ช าระบญัชีดว้ยค าสั่งงาน.CJ88 
 3.8 ตรวจสอบส่วนประกอบตน้ทุนเป็นศูนย ์
 กรณีงานระหวา่งก่อสร้างงบผูไ้ฟ ทรัพยสิ์นของผูใ้ชไ้ฟ ตอ้งตรวจสอบบญัชี.41035010 
รายไดจ้ริงกบัรายตามแผนเพิ่มเติม 
4. การปิดงานระหวา่งก่อสร้าง 
 4.1 เปล่ียนสถานะงานเป็น.TECO F0 แลว้แจง้หน่วยงานงบประมาณคืนงบ 
 4.2 เม่ือหน่วยงานงบประมาณคืนงบเรียบร้อยแลว้ เปล่ียนสถานะงานเป็น TECO F1 
 4.3 ตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ปิดงานทางบญัชี CLSD F2 
 
ขั้นตอนและวธีิปฏิบัติในระบบ SAP 
 1. ตรวจสอบรายงาน Zpsr018 รายการเบิกพสัดุและค่าใช้จ่ายว่าเบิกครบตามประมาณ
การหรือยงัถ้ายงัให้ด าเนินการเบิกให้ครบก่อนท่ีจะ.Close.งานเพราะถ้า.Close.แล้วจะไม่สามารถ
เบิกค่าใชจ่้ายได ้
  1.1 กรณีถา้เบิกค่าใชจ่้ายแลว้แต่ในรายการ.Zpsr018.ไม่มีรายการค่าใชจ่้ายท่ี
เบิกให้ตรวจสอบใบส าคญัจ่ายวา่ตั้งหน้ีตามเอกสารเลขท่ีอะไร แลว้ใชค้  าสั่ง.FB03.เขา้ดูรายละเอียด
ในเอกสารวา่จ่ายเขา้เลขท่ีโครงข่ายอะไร.ถา้โครงข่ายผดิใหด้ าเนินการปรับปรุงบญัชีใหถู้กตอ้ง 
  1.2 ถา้มีค่าใชจ่้ายมากกวา่ประมาณการใหดู้รายงาน.S_ALR_87013542 แลว้
เข้าไปดูบัญชีค่าใช้จ่ายท่ีเกินประมาณการว่า.กฟฟ.ได้บันทึกผิดมาตามเลขท่ีตั้ งหน้ีอะไร และ
ด าเนินการแจง้.กฟฟ.ท่ีบนัทึกผดิปรับปรุงบญัชี 
 2. กรณีเป็นทรัพยสิ์น กฟภ..ใหต้รวจสอบค่าใชจ่้ายวา่ช าระบญัชีไปหมายเลข.AUC.หมด
หรือยงัถ้ายงัตอ้งรอแผนกบญัชีงานก่อสร้าง.กบง.น.2 ช าระบญัชีก่อนโดยตรวจสอบจากรายงาน 



32 
 

S_ALR_87013542.สปก..ต้นทุนทั้งหมดเป็นศูนย.์แสดงว่าช าระบญัชีหมดแล้วก็สามารถเปล่ียน
สถานะผูใ้ชเ้ป็น.F2.และสถานะระบบเป็น.CLSD 
 3. กรณีเป็นทรัพย์สินของผูใ้ช้ไฟให้ตรวจสอบ.S_ALR_87013542.บัญชี 41035010 
(รายได้จากงานก่อสร้างให้ผูใ้ช้ไฟ) ช าระบญัชีไปบญัชี 81300010 ครบหมดหรือยงั ถ้ายงัตอ้งรอ
ส านกังานใหญ่ ค านวณรับรู้รายไดก่้อนแลว้แผนกบญัชีงานก่อสร้างท าการช าระบญัชี แลว้จึงตรวจ 
สอบค่าใชจ่้าย.สปก.ตน้ทุนทั้งหมด ถา้เป็นศูนยก์็ใหเ้ปล่ียนสถานะเป็น CLSD F2 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 
 ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอสำมพรำน  (PROVINCIAL ELECTRICITY 
AUTHORITY) ตั้ งอยู่เลขท่ี 33/1 หมู่ 1 ต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110 
โทร 034-311756-7 เวลำท ำกำร ทุกวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลำ 08.30-15.30 น. 

 

 
รูปท่ี 3.1 สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอสำมพรำน 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอสำมพรำน ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2499 ซ่ึงเร่ิมแรกนั้นได้
จดัตั้งเป็นโรงจกัรเดินเคร่ืองยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 100 HAV.จ ำนวน 2 เคร่ือง โดยมีจุดมุ่งหมำย
จ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กบั โรงเรียนนำยร้อยสำมพรำน และรำษฎรท่ีอำศยัอยู่ในบริเวณสำมพรำน 
ต่อมำไดมี้กำรขยำยตวัและมีพนกังำนเพิ่มข้ึนตำมล ำดบั ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสำมพรำน
จึงไดมี้กำรจดัซ้ือท่ีดินริมถนนเพชรเกษม และไดจ้ดัตั้งเป็น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอสำมพรำน 
มำจนถึงปัจจุบนั  
 ปัจจุบนักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสำมพรำน เป็นหน่วยงำนสังกัดกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคเขต 3 (ภำคกลำง) นครปฐม  
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กด  
รูปท่ี 3.2 ส ำนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอสำมพรำน 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.3 รูปแบบกำรจดัองคก์ำรและกำรบริหำรงำนขององคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับหมอบหมาย 
ต าแหน่งงาน 
 พนกังำนบญัชี แผนกบญัชีและประมวลผล 
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ลกัษณะงาน 
 1. พนกังำนแคชเชียร์ 
 2. ออกเลขท่ีในสมุดคุมเลขท่ีใบส ำคญัจ่ำย 
 3. ลงรับงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ท ำใบเบิกพสัดุ 
 5. เขียนเช็ค 
 6. โปรแกรม BPM 
 7. ท ำรำยงำนกำรรับช ำระเงินทั้งหมดในเคร่ืองรับเงิน 
 8. ท ำรำยงำนกำรรับช ำระเงินของผูรั้บเงิน 
 9. โทรแจ้งหน้ีและส่งจดหมำยกับผูใ้ช้ไฟฟ้ำเน่ืองจำกยงัไม่มำช ำระค่ำบริกำรแก้ไข
 ไฟฟ้ำขดัขอ้ง 
 10. ลงบนัทึกกำรตอบรับเงินในสมุดทะเบียนจ่ำยเช็คและคุมกำรส่งตอบรับเงินไดน้ ำส่ง 
 กฟภ. 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของหนักงานทีป่รึกษา 
 นำงศศมน ปทุมำสูตร ต ำแหน่งงำน หวัหนำ้แผนกบญัชีและประมวลผล 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน 
 คณะผู้จ ัดท ำท ำกำรศึกษำข้อมูลและขั้นตอนของ “กำรควบคุมบัญชีงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง” ส ำหรับผูใ้ชง้ำนบนระบบ SAP.(System Application Products) 
 3.7.2 วเิครำะห์ระบบงำน 
 คณะผู้จ ัดท ำได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสอบถำมพนักงำนท่ีปรึกษำและผู ้ท่ี
เก่ียวข้อง และได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว ผูจ้ ัดท ำจึงได้ท ำกำรวิเครำะห์เก่ียวกับขั้นตอนของกำร
ปฏิบติังำนวำ่มีปัญหำหรือพบขอ้ผดิพลำดในกำรปฏิบติังำนหรือไม่ อยำ่งไร 
 3.7.3 จดัท ำหรือพฒันำระบบ 
 คณะผูจ้ดัท ำได้รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ “กำรควบคุมงำนบัญชีระหว่ำง
ก่อสร้ำง” ศึกษำและสอบถำมเก่ียวกบัขั้นตอนในแต่ละส่วนงำนวำ่มีวธีิปฏิบติัและด ำเนินกำรอยำ่งไร 
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จำกนั้นจึงไดล้งมือปฏิบติัจริง อีกทั้งยงับนัทึกกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปฏิบติังำน พร้อมทั้ง
หำแนวทำงในกำรแกไ้ขเก่ียวกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี 
 3.7.4 ทดสอบและสรุปผล 
 คณะผู้จ ัดท ำได้น ำผลท่ีได้จำกกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน มำด ำเนินกำรตำม
วตัถุประสงคข์องโครงงำน 
 3.7.5 จดัท ำเอกสำร 
 คณะผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำเก่ียวกบั แนวทำงในกำรเขียนโครงงำนสหกิจศึกษำ และจดัท ำเป็น
รูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน ำเสนอต่อภำควชิำ 
 3.7.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 

1. รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำ
ขอ้มูลของโครงงำน 
2. วเิครำะห์ระบบงำน 
3. จดัท ำหรือพฒันำระบบ 
4. ทดสอบและสรุปผล 
5. จดัท ำเอกสำร 
6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

     

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  2. กลอ้งถ่ำยรูป 
 ซอฟต์แวร์ 
  1. โปรแกรม SAP (System Application Products) 
  2. โปรแกรม BPM (Billing & Payment Management) 
  3. โปรแกรม Microsoft Word 
  4. โปรแกรม PowerPoint  
  5. แบบบนัทึกขอ้มูลกำรปฏิบติังำน 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
คณะผูจ้ดัท ำไดร้วบรวมขอ้มูลเร่ือง ระบบงำนบญัชีระหวำ่งก่อสร้ำง ไวด้งัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการเปลีย่น A0 เป็น A1 

 
............รูปท่ี 4.1 เขำ้ T-Code “CJ20N” และคลิกท่ี “บนัทึก”       จำกนั้นคลิกท่ี “แฟ้ม”          

 

 
รูปท่ี 4.2 ใส่หมำยเลขงำนในช่ององคป์ระกอบ WBS จำกนั้นคลิกท่ี “เปิด (บนัทึก)”    

CJ20N 
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รูปท่ี 4.3 คลิกท่ีโครงกำรใหญ่เพื่อใหไ้ดโ้ครงกำรยอ่ยแยกออกมำ 

 

 
รูปท่ี 4.4 คลิกท่ีโครงกำรยอ่ยอนัล่ำงสุดก่อน (02.2) 
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รูปท่ี 4.5 คลิกท่ี “กำรก ำหนด” ตรวจสอบท่ี เขตธุรกิจ=I051, โรงงำน I050, ศูนยก์  ำไร=I3051011,  

ออบเจคคลำส=ค่ำโสหุย้ 
 

 
รูปท่ี 4.6 คลิกท่ี “พื้นฐำน&วนัท่ี” จำกนั้นตรวจสอบท่ี Resp. Cost cntr (ศูนยต์น้ทุนท่ีรับผดิชอบ) 
และศูนยต์น้ทุนท่ีร้องขอ จะตอ้งศูนยต์น้ทุนของแต่ละไฟฟ้ำ จำกนั้นคลิก“ระบบ/สถำนะผูใ้ช”้ 
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รูปท่ี 4.7 คลิกท่ี A1 จำกนั้นใหค้ลิกท่ี “กลบั”  

 

 
รูปท่ี 4.8 สถำนะผูใ้ชจ้ะเปล่ียนเป็นจำก A0 เป็น A1 จำกนั้นคลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  
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รูปท่ี 4.9 คลิกท่ีโครงกำรยอ่ย (02.1) 

 

 
รูปท่ี 4.10 คลิกท่ี “กำรก ำหนด” ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง คือ เขตธุรกิจ=I051, โรงงำน=I050, 

 ศูนยก์  ำไร=I3051011, ออบเจคคลำส=ค่ำโสหุย้ 
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รูปท่ี 4.11 คลิกท่ีโครงกำร 02.1 คลิก “พื้นฐำน&วนัท่ี” จำกนั้นตรวจสอบท่ี Resp. Cost cntr 

ศูนยต์น้ทุนท่ีร้องขอ จะตอ้งศูนยต์น้ทุนของไฟฟ้ำสำมพรำน จำกนั้นคลิก “ระบบ/สถำนะผูใ้ช”้ 
 

 
รูปท่ี 4.12 คลิกท่ี A1 จำกนั้นคลิกท่ี “กลบั”  
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รูปท่ี 4.13 สถำนะผูใ้ชก้็จะเปล่ียนจำก A0 เป็น A1 จำกนั้น คลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  

 

 
รูปท่ี 4.14 คลิกท่ี “กำรก ำหนด” ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง คือ เขตธุรกิจ=I051, โรงงำน=I050, 

 ศูนยก์  ำไร=I3051011, ออบเจคคลำส=ค่ำโสหุย้ 
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รูปท่ี 4.15 คลิกท่ีโครงกำรใหญ่ คลิก “พื้นฐำน&วนัท่ี” จำกนั้นตรวจสอบท่ี Resp. Cost cntr 

ศูนยต์น้ทุนท่ีร้องขอ จะตอ้งศูนยต์น้ทุนของไฟฟ้ำสำมพรำน จำกนั้นคลิกท่ี“ระบบ/สถำนะผูใ้ช”้ 
 

 
รูปท่ี 4.16 จำกนั้นใหค้ลิกท่ี A1 และคลิกท่ี “กลบั”  
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 รูปท่ี 4.17 สถำนะผูใ้ชก้็จะเปล่ียนจำก A0 เป็น A1 จำกนั้นคลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  
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4.2 ขั้นตอนการหยอดงบประมาณ 

 
รูปท่ี 4.18 เขำ้ T-Code “CJ30” และคลิกท่ี “บนัทึก”  

 

 
รูปท่ี 4.19 ใส่โครงสร้ำงหมำยเลขในช่ององคป์ระกอบ WBS จำกนั้นคลิกท่ี “งบประมำณตน้แบบ” 
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รูปท่ี 4.20 ใส่จ ำนวนเงินรวมค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำง จำกนั้นกด Enter 

 

 
รูปท่ี 4.21 ตวัเลขงบประมำณจะกระจำยไปยงัช่องต่ำงๆ 

 
 
 
 

จ ำนวนเงิน 
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รูปท่ี 4.22 จำกนั้นน ำตวัเลขรวมค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงไปใส่ในช่องโครงกำร กด Enter 

 

 
รูปท่ี 4.23 คลิกท่ี “ตรวจสอบ”   

 
 

จ ำนวนเงิน 
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รูป 4.24 คลิกท่ี “ใช่” 

 

 
รูปท่ี 4.25 จำกนั้นใหค้ลิกท่ี “เปิด (บนัทึก)”  
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รูปท่ี 4.26 จะมีขอ้ควำมข้ึนวำ่ “ไม่พบขอ้ผดิพลำด” ท่ีมุมล่ำงซำ้ย 

 

 
รูปท่ี 4.27 คลิกท่ี “ขอ้ควำม”         และใส่ “งบประมำณค่ำใชจ่้ำย+ค่ำพสัดุ” ลงในช่อง “ขอ้ควำม” 

จำกนั้นคลิกท่ี “ท ำต่อ (บนัทึก)”  
 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 3 



51 
 

 
รูปท่ี 4.28 คลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  

 

 
รูปท่ี 4.29 จะไดเ้ลขท่ีเอกสำรท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรหยอดงบค่ำใชจ่้ำย จำกนั้นจดเลขท่ีเอกสำร Doc No. 

ไวท่ี้เอกสำร(เพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบภำยหลงั) 
 
 
 
 
 
... 
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4.3 ขั้นตอนการสร้างเลขที ่AUC 

 
รูปท่ี 4.30 เขำ้ T-Code “CJ20N” และคลิกท่ี “บนัทึก”  

 

 
รูปท่ี 4.31 คลิกท่ี “เปิด”         .จำกนั้นใส่หมำยเลขงำนลงในช่ององคป์ระกอบ WBS จำกนั้นคลิกท่ี 

“เปิด (บนัทึก)”   
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รูปท่ี 4.32 คลิกท่ีโครงกำรใหญ่เพื่อใหไ้ดโ้ครงกำรงำนยอ่ยแยกออกมำ 

 

 
รูปท่ี 4.33 คลิกท่ี “สร้ำงเซสชัน่ใหม่”          เพื่อจะสร้ำงหนำ้ต่ำงใหม่ 
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        รูปท่ี 4.34 จำกนั้นเรำก็จะไดห้นำ้ต่ำงคู่เขำ้ T-Code “AS01” จำกนั้นคลิกท่ี “บนัทึก”     

 

 
รูปท่ี 4.35 จะท ำกำรสร้ำง AUC โดยกำรใส่รหสั Z9100 ลงไปในหมวดสินทรัพยแ์ละกด Enter 

จำกนั้นใหค้ลิกท่ี “ขอ้มูลหลกั” 
 
 
 
 
 
 

AS01 
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                          CJ20N                                                                                    AS01 

 
รูปท่ี 4.36 Copy ช่ืองำนจำกหนำ้ต่ำง “CJ20N” มำวำงในช่อง ค ำอธิบำย จำกนั้น Copy องคป์ระกอบ 

WBS มำวำงในช่อง WBS/ รหสัสินทรัพยเ์ดิม ลงในหนำ้ต่ำงงำนใหม่ 
 

 
รูปท่ี 4.37 คลิกท่ีแรงต ่ำ จำกนั้นเลือกท่ีส่วนเพิ่มลูกคำ้ และ Copy หมำยเลขงำนและ 

น ำมำวำงใตช่้องค ำอธิบำย พร้อมกบัลบเคร่ืองหมำย / เป็นเคร่ืองหมำย  – และกด Enter 
 

 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 
ขั้นท่ี 4 
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รูปท่ี 4.38 คลิกท่ี “ข้ึนกบัเวลำ” เลือก “ศูนยต์น้ทุน” ซ่ึงศูนยต์น้ทุน จะตอ้งใช ้I2 แลว้ตำมดว้ยรหสั
กำรไฟฟ้ำ 5 หลกัและลงทำ้ยดว้ย 001 เช่น กฟภ.สพร. ศูนยต์น้ทุน คือ I205101001 จำกนั้นกด Enter 

 

 
รูปท่ี 4.39 คลิกท่ี “สถำนะ” เลือกท่ี “ดร็อฟดำว”  เพื่อดูรหัสวิธีของกำรได้มำให้เลือกรหัส 1032 
(วธีิกำรไดม้ำมี งบ P (งบโครงกำร) ใช ้1030, งบ I (งบลงทุน) ใช ้1031, งบ C (งบผูใ้ชไ้ฟ) ใช ้1032) 
ประเภทสินทรัพยย์่อย งบ P, งบ I, งบ C 01.1 ใช้ 910001 งบ C 03.1 ใช้ 910002 งบ C 02.1 จะใช ้
910003) จำกนั้นคลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  

ดร็อฟดำว 

AS01 
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รูปท่ี 4.40.จำกนั้นจะไดเ้ลขท่ี AUC หรือเลขท่ีทรัพยสิ์น 9 หลกัท่ีมุมล่ำงดำ้นซำ้ยเพื่อท่ีจะน ำไปสร้ำง 

“กฎกำรช ำระบญัชี” (ท ำกำรจดเลขท่ีเอกสำร.Doc.No.) จำกนั้นท ำกำรปิดหนำ้ต่ำง AS01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

AS01 
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4.4 ขั้นตอนการสร้างกฎการช าระบัญชี 

 
รูปท่ี 4.41 เขำ้ T-Code “CJ20N” คลิก “บนัทึก”         จำกนั้นคลิกท่ี “เปิด”         .ใส่หมำยเลขงำนลง

ในช่ององคป์ระกอบ WBS และคลิกท่ี “เปิด (บนัทึก)”  
 

 
รูปท่ี 4.42  คลิกท่ี แกไ้ข(E)         ตน้ทุน(C)        กฎช ำระบญัชี (T) 
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รูปท่ี 4.43 ขอ้มูลในช่อง Cat ใหเ้ลือก FAX ช่องผูรั้บกำรช ำระบญัชี ให้ใส่ หมำยเลข AUC  

จำกนั้นกด Enter 
 

 
รูปท่ี 4.44 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งดงัน้ี 

1. ผูรั้บขอ้ควำมนั้น จะตอ้งเป็นช่ืองำนเดียวกนักบัช่ือดำ้นบน 
2. ในช่อง % จะตอ้งเป็น 100% 
3. ช่องของประเภท จะตอ้งเป็น FUL เท่ำนั้น หำ้มใช ้PER (Periodic) 
4. คลิกท่ี “กลบั”         และคลิกท่ี “เก็บบนัทึก”         จำกนั้นจะมีขอ้ควำมข้ึนวำ่ “เปล่ียนแปลง
โครงกำรแลว้” ท่ีมุมล่ำงซำ้ย 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 
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รูปท่ี 4.45 คลิกท่ี “พื้นฐำน&วนัท่ี” จำกนั้นคลิกท่ี         เปล่ียนสถำนะจำก B1 เป็น B2  

และคลิก “กลบั”  
 

 
รูปท่ี 4.46 เม่ือเปล่ียนสถำนะงำนเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิก “เก็บบนัทึก”  
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4.5 ขั้นตอนการถอยงบประมาณ 

 
รูปท่ี 4.47 เขำ้ T-Code “ZBUR064” จำกนั้นคลิกท่ี “บนัทึก”   

 

 
    รูปท่ี 4.48 คลิกท่ี องคป์ระกอบ WBS สูงกวำ่ ใส่หมำยเลขงำน จำกนั้นคลิกท่ี “EXECUTE” 
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รูปท่ี 4.49 ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ดงัน้ี 

1. ช่ืองำนตอ้งตรงกบัช่ือท่ีอยูใ่นเอกสำร 
2. PR/ PO จะตอ้งเป็น 0 (ไม่เช่นนั้นจะปิดงบไม่ได)้ 
3. ตรวจสอบ ACT. ทุกตวัวำ่ตรงตำมเอกสำรท่ีไดม้ำหรือไม่ 
4. Status ตอ้งเป็น TECO จำกนั้นก็ปร้ินเอกสำร และท ำกำรยอ่หนำ้ต่ำงงำน 

 

 
             รูปท่ี 4.50 เปิดหนำ้ต่ำงงำนใหม่เขำ้ T-Code “CJ38” จำกนั้นคลิกท่ี “บนัทึก”       
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รูปท่ี 4.51 ใส่เลขท่ีเอกสำรลงในช่อง “องคป์ระกอบ WBS” และคลิกท่ี “ส่งคืน” 

 

 
รูปท่ี 4.52 สร้ำงเซสชัน่ใหม่ คลิกท่ี“ขอ้ควำม”         คลิกท่ีช่องขอ้ควำมเลือก “บนัทึกส่งคืนเงิน

งบประมำณค่ำจ่ำย+ค่ำพสัดุ” คลิก “ท ำต่อ (บนัทึก)” จำกนั้นคลิกท่ี “เก็บบนัทึก” 
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รูปท่ี 4.53 ก็จะได ้“เลขท่ีเอกสำร” ท่ีอยูมุ่มล่ำงซำ้ย จำกนั้นจดเลขท่ีเอกสำร Doc No. ไวท่ี้เอกสำร 

(เพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบภำยหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
6. ขั้นตอนการปิดงานก่อสร้าง 

 
รูปท่ี 4.54 เขำ้ T-Code “s_air_87013542” และคลิกท่ี “บนัทึก” 

 

 
    รูปท่ี 4.55 คลิกท่ี องคป์ระกอบ WBS จำกนั้นใหใ้ส่หมำยเลขงำน และคลิกท่ี “EXECUTE”  
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         รูปท่ี 4.56 สปก. (ส่วนประกอบ) ตน้ทุนทั้งหมดตอ้งเป็นศูนย ์จำกนั้นคลิก “กลบั”  

(ค่ำใชจ่้ำยทุกตวัตอ้งตรงตำมเอกสำร) 
 

 
รูปท่ี 4.57 คลิกท่ี “ใช่” 
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รูปท่ี 4.58 เขำ้ T-Code “s_air_87013532” และคลิกท่ี “บนัทึก”        (เพื่อดูยอด สปก.) 

 

 
รูปท่ี 4.59 คลิกท่ี “EXECUTE” 
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รูปท่ี 4.60 ตรวจสอบจ ำวนเงิน “ยอดค่ำจริง” อีกคร้ังวำ่ตรงตำมเอกสำรหรือไม่ 

 

 
รูปท่ี 4.61 ตรวจสอบยอดเงินช่อง “ค่ำจริง” ใหต้รงกบัเอกสำรจำกนั้นคลิก “กลบั”         คลิกท่ี “ใช่” 
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รูปท่ี 4.62 เขำ้ T-Code “CJ20N” และคลิกท่ี “บนัทึก”    

 

 
รูปท่ี 4.63 คลิกท่ี “เปิด”        .คลิกท่ี องคป์ระกอบ WBS ใส่หมำยเลขงำน จำกนั้นคลิกท่ี  

“เปิด (บนัทึก)”   
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รูปท่ี 4.64 คลิกท่ีโครงกำรใหญ่ เพื่อแยกโครงกำรยอ่ยออกมำ 

  

  
รูปท่ี 4.65 คลิกท่ีโครงกำรยอ่ย (03.1) จำกนั้นคลิกท่ี “ระบบ/สถำนะผูใ้ช”้  
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รูปท่ี 4.66 คลิกท่ี “D3 รับเอกสำรปิด กส. (TECO)” จำกนั้นคลิกท่ี “หนำ้ถดัไป”    

 

 
รูปท่ี 4.67 คลิกท่ี “F0 ตรวจสอบ คชจ. และแจง้โอนคืนงบ” จำกนั้นคลิกท่ี “หนำ้ถดัไป” 
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รูปท่ี 4.68 คลิกท่ี “F1 โอนคืนงบประมำณเรียบร้อยแลว้” 

 

 
รูปท่ี 4.69 จำกนั้นคลิกท่ี “F2 ปิด กส. ทำงบญัชีระดบั WBS” จำกนั้นใหค้ลิกท่ี “กลบั”         จำกนั้น

คลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  
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รูปท่ี 4.70 คลิกท่ี แกไ้ข      สถำนะ      ปิด(C)      ก ำหนด(S)  

 

 
รูปท่ี 4.71 ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง Resp. Cost cntr. และศูนยต์น้ทุนท่ีขอ จะตอ้งเป็น กำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคอ ำเภอสำมพรำน (I3051) จำกนั้นคลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  
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รูปท่ี 4.72 จะมีขอ้ควำมท่ีมุมล่ำงซำ้ยข้ึนวำ่ “เปล่ียนแปลงโครงกำรแลว้” 

 

 
รูปท่ี 4.73 Copy ช่ืองำน และคลิกท่ี “สร้ำงเซสชัน่ใหม่” 

 
 
 



75 
 

 
รูปท่ี 4.74 รูปท่ี 4.1 เขำ้ T-Code “as02” และคลิกท่ี “บนัทึก”  

 

 
รูปท่ี 4.75 ใส่รหสัสินทรัพย ์(รหสัสินทรัพยจ์ะข้ึนดว้ย 42) และคลิกท่ี “ขอ้มูลหลกั” 
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รูปท่ี 4.76 น ำช่ืองำนท่ี Copy (รูปท่ี 4.75) วำงท่ีช่องค ำอธิบำย, ใส่หมำยเลขงำนลงในช่อง WBS/

รหสัสินทรัพยเ์ดิม, ปริมำณ ใส่ระยะทำง 
 

 
รูปท่ี 4.77 คลิกท่ี “พื้นฐำน&วนัท่ี” จำกนั้นตรวจสอบท่ี Resp. Cost cntr (ศูนยต์น้ทุนท่ีรับผดิชอบ) 

ศูนยต์น้ทุนท่ีร้องขอ จะตอ้งศูนยต์น้ทุนของแต่ละไฟฟ้ำ  
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รูปท่ี 4.78 คลิกท่ี แรงสูงภำยนอก (คิด 50%) จำกนั้นคลิกท่ี ส่วนเพิ่มลูกคำ้ จำกนั้น Copy เลขท่ี

โครงกำรเดิมบญัชี 
 

 
รูปท่ี 4.79 น ำเลขท่ีโครงกำรบญัชีเดิม ท่ี Copy ไว ้(รูปท่ี 4.79) วำงใตช่้องค ำอธิบำย และเปล่ียน

เคร่ืองหมำย / เป็นเคร่ืองหมำย - 
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รูปท่ี 4.80 Copy ช่ืองำน 

 

 
รูปท่ี 4.81 คลิกท่ี “ข้ึนกบัเวลำ” จำกนั้นใส่ “รหสัประจ ำตวัพนกังำน” ในช่อง “หมำยเลขพนกังำน” 
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รูปท่ี 4.82 คลิกท่ี “สถำนะ” ใส่รหสั 1032 ช่องวธีิกำรไดม้ำ, ใส่รหสัสินทรัพย ์ในช่องประเภท

สินทรัพยย์อ่ย “420002” 
 

 
รูปท่ี 4.83 ดบัเบิ้ลคลิกท่ี “เลขท่ีอุปกรณ์” 
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รูปท่ี 4.84 จำกนั้นจะแสดงหนำ้งำน “แสดงอุปกรณ์: ขอ้มูลทัว่ไป” 

 

 
รูปท่ี 4.85 คลิกท่ี “องคก์ร” ตรวจสอบช่ืองำนตอ้งตรงกนักบัหนำ้งำน จำกนั้นคลิกท่ี “กลบั”  
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รูปท่ี 4.86 คลิกท่ี “เก็บบนัทึก”.  

 

 
รูปท่ี 4.87 จำกนั้นก็จะได ้“รหสัสินทรัพยท่ี์ถูกเปล่ียนแปลงแลว้” และคลิก “กลบั”…….  
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รูปท่ี 4.88 เขำ้ T-Code “aiab” จำกนั้น คลิกท่ี “บนัทึก”  

 

 
รูปท่ี 4.89 ใส่เลขท่ีสินทรัพย ์ลงในช่องสินทรัพย ์จำกนั้นคลิกท่ี “EXECUTE”  
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รูปท่ี 4.90 “จ ำนวนเงินรวม” ตอ้งตรงกบั “ค่ำจริง” จำกนั้นคลิกท่ี  

 

 
    รูปท่ี 4.91 ใส่ “รหสัสินทรัพย”์ ในช่อง ผูรั้บกำรช ำระบญัชี กด Enter จำกนั้นคลิก “กลบั”  
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รูปท่ี 4.92 คุมเทำงำนทั้งหมด จำกนั้นคลิกท่ี  

 

 
รูปท่ี 4.93 คลิกท่ี “ใช่”  
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รูปท่ี 4.94 จะไดเ้ลขท่ี “สินทรัพย”์  

 

 
รูปท่ี 4.95 วนัท่ีคิดมูลค่ำ ใส่ วนัท่ีจ่ำยงำนไป, กำรก ำหนด ใส่ หมำยเลขงำน, กำรอำ้งถึง ใส่ แผนก 

(แผนกแรงสูง, แผนกแรงต ่ำ)จำกนั้นคลิกท่ี  



86 
 

 
      รูปท่ี 4.96 ยอดรวมจ ำนวนเงินผำ่นรำยกำรจะตอ้งตรงกบั “ค่ำจริง” จำกนั้นคลิกท่ี “กลบั”   

 

 
รูปท่ี 4.97 คลิกท่ีหนำ้ “ทดสอบ” เพื่อเอำเคร่ืองหมำยถูกออก จำกนั้นใหค้ลิกท่ี  
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รูปท่ี 4.98 จะมีขอ้ควำมท่ีมุมล่ำงซำ้ยข้ึนวำ่ “สินทรัพยถู์กเปล่ียนแปลงแลว้” จำกนั้นจดเลขท่ีเอกสำร 

Doc No. ไวท่ี้เอกสำร (เพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบภำยหลงั) คลิกท่ี “กลบั”  
 

 
          รูปท่ี 4.99 เขำ้ T-Code “CJ20N” และคลิกท่ี “บนัทึก”         จำกนั้นคลิกท่ี “เปิด”  
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รูปท่ี 4.100 คลิกท่ีโครงกำรยอ่ย (03.1) จำกนั้นคลิกท่ี “ระบบ/สถำนะผูใ้ช”้  

 

 
รูปท่ี 4.101 คลิกท่ี F4 จำกนั้นคลิกท่ี “กลบั”  
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รูปท่ี 4.102 คลิกท่ีโครงกำรใหญ่ จำกนั้นคลิกท่ี “ระบบ/สถำนะผูใ้ช”้  

 

 
4.103 คลิกท่ี F4 จำกนั้นคลิกท่ี “กลบั”   
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4.104 สถำนะผูใ้ชจ้ะถูกเปล่ียนจำก F2 เป็น F4 จำกนั้นให้คลิกท่ี “เก็บบนัทึก”  

 

 
4.105 จะมีขอ้ควำมท่ีมุมล่ำงซำ้ยข้ึนวำ่ “เปล่ียนแปลงโครงกำรแลว้” 
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4.106 เขำ้ T-Code “as02” และคลิกท่ี “บนัทึก”        จำกนั้นคลิกท่ี “เปิด”   

 

 
4.107 ใส่เลขท่ีสินทรัพย ์ลงในช่องสินทรัพย ์จำกนั้นคลิกท่ี “ขอ้มูลหลกั” 
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รูปท่ี 4.108 ช่อง “ยกเลิกกำรท ำงำนเม่ือ” ใหใ้ส่ “วนัสุดทำ้ยของเดือนท่ีท ำงำน” จำกนั้นคลิกท่ี          

“เก็บบนัทึก” .. 
 

 
4.109 จะมีขอ้ควำมท่ีมุมล่ำงซำ้ยข้ึนวำ่ “สินทรัพยถู์กเปล่ียนแปลงแลว้” จำกนั้นจดเลขท่ีเอกสำร 

Doc No. ไวท่ี้เอกสำร(เพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบภำยหลงั) 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
 5.1.1.สรุปผลโครงงาน 
 คณะผูจ้ดัท ำไดอ้อกปฏิบติังำน ณ ส ำนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอสำมพรำน ซ่ึง
เร่ิมปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม.ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ซ่ึงในกำรปฏิบติังำนในคร้ัง
น้ี ผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติังำนใน ต ำแหน่ง พนกังำนบญัชี แผนก บญัชีและประมวลผล จึง
ท ำใหผู้จ้ดัท ำไดท้รำบถึงปัญหำในขั้นตอนกำรปฏิบติังำน  
 ส่ิงท่ีไดรั้บจำกกำรปฏิบติังำนในคร้ังน้ี.คือ 
 1..ไดเ้รียนรู้กระบวนกำรท ำงำนของแผนกบญัชี และประมวลผล 
 2..ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน.“บญัชีงำนระหวำ่งก่อสร้ำง” โดยใชโ้ปรแกรม.SAP 
 (System.Application.Products) 
 3. ไดรู้้จกักำรปรับตวัเขำ้กบัองคก์ร  
 4..สำมำรถน ำประสบกำรณ์ของกำรปฏิบติังำนในคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นกำรท ำงำนใน
 อนำคตได ้ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีไม่สำมำรถหำไดจ้ำกหอ้งเรียน 
 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 จำกกำรท่ีไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมโครงกำรสหกิจศึกษำเป็นเวลำ.14 สัปดำห์.ระหวำ่งปฏิบติั
พบขอ้ผดิพลำดและปัญหำบำงประกำร.ดงัน้ี 
 1. ระบบงำน SAP.เป็นโปรแกรมท่ีมีควำมซับซ้อน.จึงค่อนข้ำงท่ีต้องใช้เวลำในกำร
เรียนรู้ ฝึกฝนและท ำควำมเขำ้ใจในระบบงำน 
. 5.1.3.ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจดัท ำคู่มือระบบงำนเบ้ืองตน้ เพื่อท่ีจะเรียนรู้งำนและเขำ้ใจระบบงำนไดร้วดเร็ว 
 
. 
. 
. 
. 
. 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 
 1..ไดเ้รียนรู้ระบบกำรท ำงำนของแผนกบญัชีและประมวลผล 
 2..สำมำรถเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพของตนเอง.สำมรถท่ีจะปรับตวัและเรียนรู้ทกัษะ
กำรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงำน 
 3..สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกห้องเรียนมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำน
ประกอบกำร 
 4..ไดฝึ้กควำมอดทน.ควำมรอบคอบในกำรท ำงำน กำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน.และควำม
รับผดิชอบในกำรท ำงำน 
 
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 
 1..กำรปฏิบัติงำนสหกิจในช่วงแรกนั้ นยงัปฏิบัติงำนได้ไม่ เต็มท่ี .และไม่รำบร่ืน.
เน่ืองจำกยงัไม่เขำ้ใจในระบบงำนท่ีชดัเจน เม่ือพบปัญหำจึงไม่กลำ้ถำมพี่ร่วมงำน แต่เม่ือไดร่้วมงำน
กนัมำกข้ึนจึงกลำ้ท่ีจะถำมและขอค ำแนะน ำ 
 2. พนกังำนท่ีปรึกษำมีภำระงำนจ ำนวนมำก.บำงคร้ังไม่มีเวลำในกำรสอนงำนและให้
ค  ำแนะน ำในกำรเรียนรู้งำน 
 3..กำรรับเงินสด และตรำสำรทำงกำรเงินของพนักงำนแคชเชียร์ในแต่ละคร้ังต้อง
ตรวจสอบใหล้ะเอียดถีถว้น เพื่อป้องกนัธนบตัรปลอมและตรำสำรทำงกำรเงินถูกปฏิเสธ  
 4..เน่ืองจำกทำงมหำวิทยำลยัจะเนน้กำรสอนในทำงทฤษฎี.แต่เม่ือไดอ้อกปฏิบติังำนจะ
เน้นกำรท ำงำนจริงและวิธีกำรปฏิบติังำนจะไม่เหมือนในทฤษฎีจึงต้องมีกำรเรียนรู้งำนใหม่ใน
บำงส่วน 
 
 5.2.3.ข้อเสนอแนะ 
 1..ควรให้มีกำรปฐมนิเทศนกัศึกษำสหกิจศึกษำเพื่อให้นกัศึกษำไดมี้กำรปรับตวัเขำ้กบั 
สถำนประกอบกำรไดง่้ำยมำกข้ึน 
 2. ควรมีคู่มือเก่ียวกบักำรตรวจสอบเงินสด และตรำสำรทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัธนบตัร
ปลอมและตรำสำรทำงกำรเงินถูกปฏิเสธ 
 3..ควรให้มีกำรอบรม เก่ียวกบักำรใช้ค  ำศพัท์เฉพำะและภำษำองักฤษท่ีจ ำเป็นในกำร
ปฏิบติังำน เพื่อเวลำปฏิบติังำนจริงจะท ำงำนรวดเร็วข้ึน 
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รูปท่ี 1 ลงรับสารบญัอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
รูปท่ี 2 ลงบนัทึกสมุดคุมเลขท่ีใบส าคญัจ่สย 

 
 
 
 



 
รูปท่ี 3 บนัทึกค่าแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 

 
รูปท่ี 4 เขา้ร่วมกิจกรรมซอ้มหนีไฟกบัองคก์ร 

 
 
 
 



 
รูปท่ี 5 ลงรับและส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
รูปท่ี 6 ลงบนัทึกใบส าคญัจ่ายเงิน 

 
 
 
 



 
รูปท่ี 7 ตรวจสอบเอกสารการรับเงินบญัชีรอจ่าย 

 

 
รูปท่ี 8 พรีเซน้ตส์หกิจศึกษา 
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