
การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ 

เนื�องจากในปีนี  BBS มีโอกาสรับงาน Implement ระบบ ECONS ใหก้บัลูกคา้ที�เป็นลกัษณะงาน

โครงการมา 2 บริษทั ซึ� งเป็นงานผลิตและติดตัง การใชง้านระบบมีความแตกต่างจากงานผลิตและส่งมอบ

สินคา้อยูพ่อสมควร เช่น การจดัทาํใบเสนอราคา,การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามโครงการ ,การรับเงินมดั

จาํ, การหกัเงินประกนัผลงาน เป็นตน้ แต่ก็สามารถใชง้านระบบ ECONS ไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี จึงขออธิบาย

วธีิการใชง้านของโปรแกรม ECONS และรายงานเพื�อผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งกบังานโครงการไวด้งันี  

ภาพรวมของการใชร้ะบบงาน ECONS 

 

การทาํงานในระบบ ECONS ในส่วนของงานโครงการมีความเกี�ยวขอ้งและเชื�อมโยงกบัระบบงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบการจดัทาํใบเสนอราคา, ระบบควบคุมการจดัจาํหน่าย, ระบบควบคุมการจดัซือ,ระบบ

บญัชีลูกหนี ,ระบบบญัชีเจา้หนี ,ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไป,ระบบบริหารเงินสด, ระบบควบคุมสินคา้คง

คลงัและระบบควบคุมการผลิต เพื�อบนัทึกรายการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายได ้ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ้่าย



ของโครงการ โดยหนา้จอบนัทึกในระบบที�เกี�ยวขอ้งจะสามารถอา้งถึงรหสัโครงการไดท้ังหมด ทังนี เพื�อ

นาํไปออกรายงานสรุปสถานะของโครงการ 

คุณสมบติัเฉพาะของระบบ ECONS 

1. สามารถบนัทึกขอ้มูลหลกัโครงการได้

2. สามารถบนัทึกรายไดข้องโครงการได้

3. สามารถบนัทึกตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ้่ายของ

ควบคุมสินคา้คงคลงั และระบบบญัชีเจา้หนี

4. สามารถจดัทาํรายงานสรุปสถานะของโครงการได้

รายงานในระบบ ECONS ที�สาํคญั

1. รายงานสรุปการใชว้ตัถุดิบ

ใบสั�งผลิตที�อยูใ่นโครงการ ทาํใหเ้ห็นผลต่างของการใชว้ตัถุดิบ สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์

ปัญหาและหาแนวทางในการลดตน้ทุนได้

2. รายงานสรุปการใชเ้วลา แสดงรายการการใชเ้วลาตามแผน

ของทุกๆใบสั�งผลิตที�อยูใ่นโค

ของงานผลิต และติดตัง สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการผลิตได้

 

ของโครงการ โดยหนา้จอบนัทึกในระบบที�เกี�ยวขอ้งจะสามารถอา้งถึงรหสัโครงการไดท้ังหมด ทังนี เพื�อ

สรุปสถานะของโครงการ  

ECONS ที�เกี�ยวขอ้งกบังานโครงการ 

สามารถบนัทึกขอ้มูลหลกัโครงการได ้เพื�อใชอ้า้งถึงในการบนัทึกรายการในหนา้จอบนัทึกต่างๆ

สามารถบนัทึกรายไดข้องโครงการได ้ผา่นระบบบญัชีลูกหนี  

สามารถบนัทึกตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ้่ายของโครงการได ้ผา่นระบบควบคุมการผลิต

และระบบบญัชีเจา้หนี  

สามารถจดัทาํรายงานสรุปสถานะของโครงการได ้

ที�สาํคญั 

รายงานสรุปการใชว้ตัถุดิบ แสดงรายการเบิกวตัถุดิบตามแผน(BOM) เทียบกบัการเบิกจริงของทุกๆ

ใบสั�งผลิตที�อยูใ่นโครงการ ทาํใหเ้ห็นผลต่างของการใชว้ตัถุดิบ สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์

ปัญหาและหาแนวทางในการลดตน้ทุนได ้

แสดงรายการการใชเ้วลาตามแผน(Routing) เทียบกบัการบนัทึกเวลาจริง

ของทุกๆใบสั�งผลิตที�อยูใ่นโครงการ ทาํให้เห็นผลต่างของการใชเ้วลา ทาํใหท้ราบความกา้วหนา้

ของงานผลิต และติดตัง สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการผลิตได ้

ของโครงการ โดยหนา้จอบนัทึกในระบบที�เกี�ยวขอ้งจะสามารถอา้งถึงรหสัโครงการไดท้ังหมด ทังนี เพื�อ

เพื�อใชอ้า้งถึงในการบนัทึกรายการในหนา้จอบนัทึกต่างๆ 

ผา่นระบบควบคุมการผลิต, ระบบ

เทียบกบัการเบิกจริงของทุกๆ

ใบสั�งผลิตที�อยูใ่นโครงการ ทาํใหเ้ห็นผลต่างของการใชว้ตัถุดิบ สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์

 
เทียบกบัการบนัทึกเวลาจริง

รงการ ทาํให้เห็นผลต่างของการใชเ้วลา ทาํใหท้ราบความกา้วหนา้

ของงานผลิต และติดตัง สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการเพิ�ม



 
3. รายงานสรุปโครงการ แสดงขอ้มูลสรุปเปรียบเทียบรายได ้ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ้่ายทังหมด

ของโครงการ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการไดต้ังแต่เริ�มตน้โครงการจนปิดโครงการ  

 

 
 

4. รายงานควบคุมเงินมดัจาํ แสดงขอ้มูลการรับเงินมดัจาํและการหกัเงินมดัจาํ ทาํใหส้ามารถควบคุม

การบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัเงินมดัจาํของลูกคา้แต่ละราย แต่ละโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



5. รายงานเงินประกนัผลงาน

โดยตกลงวา่จะมีการจ่ายเงินคืนใหเ้มื�อเสร็จสินโครงการ หรือการส่งมอบงานงวดสุดทา้ย

ระยะเวลายาวตังแต่ 6 เดือนขึนไป รายงานนีจะช่วยแสดงสถานะเตือนใหบ้ริษทัทราบ ไม่

วางบิลขอรับคืนเงินประกนัจากลูกคา้เมื�อถึงกาํหนดระยะเวลาที�ตกลงกนั

ตวัอยา่งหนา้จอบนัทึกขอ้มูล 

1. ขอ้มูลหลกัโครงการ ใชใ้นการบนัทึกรายละเอียดของโครงการ

เกี�ยวขอ้ง มีขอ้มูลที�สาํคญัไดแ้ก่

a. รหสัโครงการและชื�อโครงการ

b. วนัที�เริ�มโครงการ และสินสุดโครงกา

c. สถานะของโครงการ เริ�มโครงการ

d. ระยะเวลาที�ลูกคา้จะคืนเงินประกนัผลงานหลงัจากจบโครงการ 

รายงานเงินประกนัผลงาน แสดงขอ้มูลการหกัเงินประกนัผลงานที�ลูกคา้หกัไวทุ้กครั งที�ส่งมอบงาน 

โดยตกลงวา่จะมีการจ่ายเงินคืนใหเ้มื�อเสร็จสินโครงการ หรือการส่งมอบงานงวดสุดทา้ย

เดือนขึนไป รายงานนีจะช่วยแสดงสถานะเตือนใหบ้ริษทัทราบ ไม่

วางบิลขอรับคืนเงินประกนัจากลูกคา้เมื�อถึงกาํหนดระยะเวลาที�ตกลงกนั 

ใชใ้นการบนัทึกรายละเอียดของโครงการ เพื�อใชอ้า้งอิงในระบบงานอื�นๆที�

ไดแ้ก่ 

รหสัโครงการและชื�อโครงการ 

วนัที�เริ�มโครงการ และสินสุดโครงการ 

สถานะของโครงการ เริ�มโครงการ(Initial)  

ระยะเวลาที�ลูกคา้จะคืนเงินประกนัผลงานหลงัจากจบโครงการ (เดือน

 
แสดงขอ้มูลการหกัเงินประกนัผลงานที�ลูกคา้หกัไวทุ้กครั งที�ส่งมอบงาน 

โดยตกลงวา่จะมีการจ่ายเงินคืนใหเ้มื�อเสร็จสินโครงการ หรือการส่งมอบงานงวดสุดทา้ย ซึ� งมกัมี

เดือนขึนไป รายงานนีจะช่วยแสดงสถานะเตือนใหบ้ริษทัทราบ ไม่ลืมที�จะ

 

เพื�อใชอ้า้งอิงในระบบงานอื�นๆที�

เดือน) 



e. ระบบงาน ECONS 

หนา้จอบนัทึกที�เกี�ยวขอ้งจะสามารถระบุรหสั

f. มูลค่ารวมของโครงการ

 

2. การจดัทาํใบเสนอราคา สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบเสนอราคา ซึ� ง

รายละเอียดของการบนัทึกใบเสนอราคางานโครงการยงัมีคุณสมบติัเฉพาะเพิ�มเติมอีก จะเขียน

อธิบายในบทความหลงัจากนี

ECONS ที�จะใชบ้นัทึกรายได ้และค่าใชจ้่ายของโครงการได ้ถา้กาํหนดเป็น 

หนา้จอบนัทึกที�เกี�ยวขอ้งจะสามารถระบุรหสัโครงการได ้

มูลค่ารวมของโครงการ ใชแ้สดงในรายงานสรุปสถานะของโครงการ

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบเสนอราคา ซึ� ง

รายละเอียดของการบนัทึกใบเสนอราคางานโครงการยงัมีคุณสมบติัเฉพาะเพิ�มเติมอีก จะเขียน

อธิบายในบทความหลงัจากนี ต่อไป 

ที�จะใชบ้นัทึกรายได ้และค่าใชจ้่ายของโครงการได ้ถา้กาํหนดเป็น Y 

ใชแ้สดงในรายงานสรุปสถานะของโครงการ 

 

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบเสนอราคา ซึ� ง

รายละเอียดของการบนัทึกใบเสนอราคางานโครงการยงัมีคุณสมบติัเฉพาะเพิ�มเติมอีก จะเขียน



3. การบนัทึกใบสั�งขาย สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งขาย โดยจะเปิด

ใบสั�งขายตามใบสั�งซือที�ลูกคา้เปิดมา

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งขาย โดยจะเปิด

ใบสั�งขายตามใบสั�งซือที�ลูกคา้เปิดมา 

 
สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งขาย โดยจะเปิด



4. บนัทึกตังหนี เงินมดัจาํ สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการสามารถบนัทึกรับเงินมดัจาํได้

มากกวา่ 1 ครั ง เมื�อผา่นรายการตังหนี  สามารถดูรายงานการรับเงินมดัจาํไดท้นัที 

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการสามารถบนัทึกรับเงินมดัจาํได้

ครั ง เมื�อผา่นรายการตังหนี  สามารถดูรายงานการรับเงินมดัจาํไดท้นัที 

 
สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการสามารถบนัทึกรับเงินมดัจาํได้

ครั ง เมื�อผา่นรายการตังหนี  สามารถดูรายงานการรับเงินมดัจาํไดท้นัที  



 

5. การบนัทึกรับเงินมดัจาํ อา้งถึงใบสาํคญัตังหนี เงินมดัจาํ

เงินมดัจาํจะสามารถดูรายงานการรับเงินมดัจาํไดท้นัที ทาํใหท้ราบวา่รายการใดรับเงินแลว้ หรือยงั

อา้งถึงใบสาํคญัตังหนี เงินมดัจาํ ของแต่ละโครงการได ้เมื�อผา่นรายการรับ

เงินมดัจาํจะสามารถดูรายงานการรับเงินมดัจาํไดท้นัที ทาํใหท้ราบวา่รายการใดรับเงินแลว้ หรือยงั

 

ได ้เมื�อผา่นรายการรับ

เงินมดัจาํจะสามารถดูรายงานการรับเงินมดัจาํไดท้นัที ทาํใหท้ราบวา่รายการใดรับเงินแลว้ หรือยงั



ไม่ไดรั้บเงิน 

 

6. การบนัทึกส่งสินคา้ และตังหนีหกัเงินมดัจาํ

ของโครงการ ขอ้มูลโครงการจะส่งต่อไปยงัระบบบญัชีลูกหนีอตัโนมติั ซึ� งในหนา้จอนี�จะบนัทึก

รายการหกัเงินมดัจาํ โดยสามารถอา้งถึงเลขที�ใบสาํคญัรับเงินมดัจาํได ้ทังนี จะทาํใหส้ามารถแสดง

ยอดคงเหลือของเงินมดัจาํตามใบสาํคญัรับได้

และตังหนีหกัเงินมดัจาํ เมื�อบนัทึกและผา่นรายการส่งสินคา้โดยอา้งใบสั�งขาย

ของโครงการ ขอ้มูลโครงการจะส่งต่อไปยงัระบบบญัชีลูกหนีอตัโนมติั ซึ� งในหนา้จอนี�จะบนัทึก

โดยสามารถอา้งถึงเลขที�ใบสาํคญัรับเงินมดัจาํได ้ทังนี จะทาํใหส้ามารถแสดง

ยอดคงเหลือของเงินมดัจาํตามใบสาํคญัรับได ้

 

เมื�อบนัทึกและผา่นรายการส่งสินคา้โดยอา้งใบสั�งขาย

ของโครงการ ขอ้มูลโครงการจะส่งต่อไปยงัระบบบญัชีลูกหนีอตัโนมติั ซึ� งในหนา้จอนี�จะบนัทึก

โดยสามารถอา้งถึงเลขที�ใบสาํคญัรับเงินมดัจาํได ้ทังนี จะทาํใหส้ามารถแสดง



 

7. การบนัทึกรับเงิน และหกัเงินประกนัผลงาน

เงินที�ลูกคา้หกัเงินประกนัผลงานไดที้�หนา้จอบนัทึกค่าใชจ้่าย เมื�อผา่นรายการรับเงินสามารถดู

รายงานการหกัเงินประกนัผลงานไดท้นัที 

การบนัทึกรับเงิน และหกัเงินประกนัผลงาน เมื�อมีการรับเงินในแต่ละงวด สามารถบนัทึกจาํนวน

เงินที�ลูกคา้หกัเงินประกนัผลงานไดที้�หนา้จอบนัทึกค่าใชจ้่าย เมื�อผา่นรายการรับเงินสามารถดู

รายงานการหกัเงินประกนัผลงานไดท้นัที  

 

เมื�อมีการรับเงินในแต่ละงวด สามารถบนัทึกจาํนวน

เงินที�ลูกคา้หกัเงินประกนัผลงานไดที้�หนา้จอบนัทึกค่าใชจ้่าย เมื�อผา่นรายการรับเงินสามารถดู



 
 



8. การบนัทึกใบสั�งซือ สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งซือสามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งซือ
 

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งซือ  



9. บนัทึกรับสินคา้ และตังเจา้หนี

บญัชีเจา้หนีอตัโนมติั หรือจะบนัทึกตังเจา้หนี โดยอา้งถึงโครงการที�หนา้จอนี ก็ได ้กรณีที�เป็น

ค่าใชจ้่ายที�ไม่ไดผ้า่นรายการมาจากระบบควบคุมการจดัซือ

บนัทึกรับสินคา้ และตังเจา้หนี  เมื�อบนัทึกและผา่นรายการรับสินคา้ ขอ้มูลโครงการจะส่งไปที�ระบบ

บญัชีเจา้หนีอตัโนมติั หรือจะบนัทึกตังเจา้หนี โดยอา้งถึงโครงการที�หนา้จอนี ก็ได ้กรณีที�เป็น

ค่าใชจ้่ายที�ไม่ไดผ้า่นรายการมาจากระบบควบคุมการจดัซือ 

 
เมื�อบนัทึกและผา่นรายการรับสินคา้ ขอ้มูลโครงการจะส่งไปที�ระบบ

บญัชีเจา้หนีอตัโนมติั หรือจะบนัทึกตังเจา้หนี โดยอา้งถึงโครงการที�หนา้จอนี ก็ได ้กรณีที�เป็น



10. การบนัทึกจ่ายเงิน สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสาํคญัจ่าย สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสาํคญัจ่าย 
 

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสาํคญัจ่าย   



11. การปรับปรุงสินคา้คงคลงั

หนา้จอนีในการบนัทึกเบิกวสัดุสินเปลืองที�สามารถระบุโครงการได ้แต่ไม่สามารถระบุใบสั�งผลิต

ได ้เมื�อผา่นรายการมูลค่าของการเบิกจะแสดงอยูใ่นรายงานสรุปสถานะของโครงการส่วนของ

ค่าใชจ้่าย  

การปรับปรุงสินคา้คงคลงั สามารถอา้งถึงโครงการได ้ในแต่ละรายการสินคา้ที�เบิก ซึ� งมกัจะใช้

หนา้จอนีในการบนัทึกเบิกวสัดุสินเปลืองที�สามารถระบุโครงการได ้แต่ไม่สามารถระบุใบสั�งผลิต

อผา่นรายการมูลค่าของการเบิกจะแสดงอยูใ่นรายงานสรุปสถานะของโครงการส่วนของ

 
สามารถอา้งถึงโครงการได ้ในแต่ละรายการสินคา้ที�เบิก ซึ� งมกัจะใช้

หนา้จอนีในการบนัทึกเบิกวสัดุสินเปลืองที�สามารถระบุโครงการได ้แต่ไม่สามารถระบุใบสั�งผลิต

อผา่นรายการมูลค่าของการเบิกจะแสดงอยูใ่นรายงานสรุปสถานะของโครงการส่วนของ



12. การเปิดใบสั�งผลิต สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งผลิต เมื�อผา่น

รายการอนุมติัคาํสั�งผลิต สามารถดูรายงานสรุปสถานะของโครงการในส่วนของแผนการใชว้ตัถุดิบ

และแผนการใชเ้วลางานได ้ในส่วนของการเบิกวตัถุดิบ และการบนัทึกเวลาจะทาํใหร้ะบบควบคุม

การผลิตปรกติ เมื�อผา่นรายการจะแสดงขอ้มูลในรายงานสรุปสถานะของโครงการทนัที

สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งผลิต เมื�อผา่น

รายการอนุมติัคาํสั�งผลิต สามารถดูรายงานสรุปสถานะของโครงการในส่วนของแผนการใชว้ตัถุดิบ

ละแผนการใชเ้วลางานได ้ในส่วนของการเบิกวตัถุดิบ และการบนัทึกเวลาจะทาํใหร้ะบบควบคุม

การผลิตปรกติ เมื�อผา่นรายการจะแสดงขอ้มูลในรายงานสรุปสถานะของโครงการทนัที

 
สามารถอา้งถึงโครงการได ้โดยหนึ�งโครงการมีไดห้ลายใบสั�งผลิต เมื�อผา่น

รายการอนุมติัคาํสั�งผลิต สามารถดูรายงานสรุปสถานะของโครงการในส่วนของแผนการใชว้ตัถุดิบ

ละแผนการใชเ้วลางานได ้ในส่วนของการเบิกวตัถุดิบ และการบนัทึกเวลาจะทาํใหร้ะบบควบคุม

การผลิตปรกติ เมื�อผา่นรายการจะแสดงขอ้มูลในรายงานสรุปสถานะของโครงการทนัที 



 

13. การปรับปรุงรายการบญัชี

รายไดห้รือค่าใชจ้่ายต่างๆ และการบนัทึกรับคืนเงินประกนัผลงาน

บญัชี สามารถอา้งถึงโครงการได ้ใชใ้นการบนัทึกปรับปรุงรายการบนัทึก

รายไดห้รือค่าใชจ้่ายต่างๆ และการบนัทึกรับคืนเงินประกนัผลงาน 

 

ใชใ้นการบนัทึกปรับปรุงรายการบนัทึก



 

จะเห็นวา่ไม่เฉพาะแต่งานผลิต ระบบงาน 

โครงการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หากมีขอ้มูลเพิ�มเติมผมจะ

 

 

 

เห็นวา่ไม่เฉพาะแต่งานผลิต ระบบงาน ECONS สามารถรองรับการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบังาน

โครงการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หากมีขอ้มูลเพิ�มเติมผมจะทยอย Update ใหท้ราบในโอกาส

ผูจ้ดัการแผนก 

 

สามารถรองรับการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบังาน

ในโอกาสต่อไป 

กิตติศกัดิ9  เปรมกิจ 

ผูจ้ดัการแผนก Consult 


