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Abstract 

The objectives of this study was: I) to assure the accuracy and completeness of data 

recording for product price inquiries from suppliers, 2) to compare prices offered by different 

suppliers in a more accurate manner, and 3) to create evidence for tracking in case of problems 

that may occur between the supplier and sale the officers. The problem found that there was price 

inquiries each day that were involved with over a hundred items, leading to recording of a large 

amount of data, unordered and incomplete recording. Therefore, a price checking form was 

developed for suppliers. After using the developed form, it was found that recording was more 

accurate and complete, providing convenience to efficiently compare prices. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั ที.พี.ซี.(2000)อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ปจ ากดัหรือในวงการเคร่ืองช่างคือ ไทยพฒันสิน
(จ้ินเส็ง)บริษทัจ าหน่ายเคร่ืองมือช่างผูน้ าเข้าและตวัแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นน าประเภท
เคร่ืองมือช่างขายเคร่ืองมือช่าง เคร่ืองมือช่างคุณภาพสูง เคร่ืองมืออุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต ้“บริษทั 
ไทยพฒันสิน (จ้ินเส็ง 2000) จ  ากดั” และ “บริษทั ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ปจ ากดั” ซ่ึง
ด าเนินงานมานานกวา่ 18 ปี และสินคา้ประเภท Pipe and Fitting ภายใต ้“บริษทั ไทยพฒันสิน ไพท ์
แอนด์ ฟิตต้ิง จ  ากดั” โดยเราไดรั้บความไวว้างใจและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของแบรนด์ชั้นน า
จากนานาประเทศและมีเคร่ืองมือช่างต่างๆหลายแบนรด์ อาทิ เช่น RIDGID (USA) THOREX (UK) 
CDI (USA) BOSCH (GERMANY) MAGNAFLUX (USA)  และแบรนด์ชั้นน าอีก 20 กวา่แบรนด ์
อีก 50,000 กวา่รายการ รวมไปถึงอะไหล่ของเคร่ืองมือต่างๆและรับซ่อมแซมเคร่ืองมือท่ีไดซ้ื้อขาย
จากบริษทั 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงาน อยู่ในฝ่ายขาย มีหนา้ท่ีในการสอบถามราคาจากซพัพลายเออร์ 
แลว้จดบนัทึก และน าขอ้มูลมารายละเอียดของสินคา้มาเปรียบเทียบ เพื่อให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคา้ โดยในการสอบถามราคา จะสอบถามกบัซพัพลายเออร์หลายราย ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความซบัซอ้นในการเช็คราคามาก เน่ืองจากไดก้ารสอบถามราคาในแต่ละวนัมีมากกวา่ร้อยรายการ 
ท าให้การจดบนัทึกขอ้มูลเกิดปัญหาข้ึน โดยการจดบนัทึกไม่มีความเป็นระเบียบ บนัทึกขอ้มูลไม่
ครบถว้น เช่น ไม่จดช่ือผูติ้ดต่อประสานงาน จดช่ือราคา ช่ือสินคา้ ผิด ซ่ึงความผิดพลาดน้ีส่งผลต่อ
ความไม่พึงพอใจของลูกคา้ ช่ือเสียง ความไวว้างใจของบริษทั และผลประกอบการท่ีลดลง  
 ผูจ้ดัท าไดใ้ห้ความส าคญักบัการสอบถามราคาเป็นอย่างมากเพื่อป้องกนัความผิดพลาดใน
การเช็คราคากบัซัพพลายเออร์แต่ละบริษทัท่ีสอบถาม ดงันั้นจดัท าจึงมีแนวคิดในการท าโครงงาน
เร่ือง “การพฒันาแบบฟอร์มเช็คราคาสินคา้กบัซพัพลายเออร์” เพื่อให้การบนัทึกขอ้มูลเกิดความ
ถูกตอ้ง ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ท าใหส้ะดวกในการเปรียบเทียบราคา 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1  เพื่อใหก้ารบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการสอบถามราคาสินคา้จากซพัพลายเออร์เกิดความ
ถูกตอ้งครบถว้นมากยิง่ข้ึน 
 1.2.2  เพื่อใหก้ารเปรียบเทียบราคาจากซพัพลายเออร์แต่ละรายท าไดถู้กตอ้งแม่นย  า 



2 

 

 1.2.3  เพื่อใหมี้หลกัฐานในการติดตามเม่ือเกิดปัญหาข้ึนระหวา่งซพัพลายเออร์กบัพนกังาน
ขาย 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษากระบวนการในการเช็คและตรวจสอบราคาสินคา้จากซพั
พลายเออร์ และพฒันาแบบฟอร์มในการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้จากซพัพลายเออร์ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  ศึกษางานภายในแผนกการตลาด หน่วยงานฝ่ายขาย ของ บริษทั 
ที .พี.ซี.  )2000(  อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั 

1.3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย พนกังานภายในหน่วยงานขาย 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา  ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ท าใหพ้นกังานสามารถเช็คราคาสินคา้และบนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งแม่นย  า  
1.4.2  พนกังานมีความรวดเร็วในการในเช็คราคามากข้ึน 

 
 
 



 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การพฒันาแบบฟอร์มเช็คราคาสินคา้กบัซพัพลายเออร์

ของ  บริษัท  ที  .พี .ซี .   (0000 )  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด  มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องใน
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัหลกั ECRS 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัแบบฟอร์ม 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัหลกั ECRS   
Jutamas Pattanasil (2558) กล่าวว่า ECRS  คือ เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การก าจดั 

(Eliminate) การรวมกนั )Combine) การจดัใหม่ )Rearrange) และ การท าให้ง่าย )Simplify) ซ่ึงเป็น
หลกัการง่ายๆ อธิบายไดง่้ายๆ ดงัน้ี 

E = Eliminate หมายถึง การตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นในกระบวนการออกไป 
กล่าวคือ เดิมบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง  (หีบห่อภายนอก  )ใช้กระดาษกล่องลูกฟูก  5 ชั้น เกรด
กระดาษค่อนขา้งดี พิมพล์ายยี่ห้อ 2 สี น ้ าหนกัสุทธิไม่เกิน 2 กิโลกรัม ขา้งในบรรจุสินคา้ประเภท
ขนมขบเค้ียว คือ มีกล่องบรรจุขนาด 1 โหล พลาสติกซีลเรียบร้อย ฉลากสีสวยงาม ส าหรับการขาย
ส่ง และภายในกล่อง จะเป็นขนมซ่ึงบรรจุในซองพลาสติกอดัก๊าซไนโตรเจน พิมพล์ายสวยงาม 

C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการท างานเขา้ด้วยกนั เพื่อประหยดัเวลาหรือ
แรงงานในการท างาน ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัวา่เร่ืองของการขนส่งแบบ Milk Run แต่ผมขอยกตวัอย่างท่ี
เพิ่งพบเห็นในโรงงาน คือ เดิมพนักงานตรวจสอบคุณภาพต้องตรวจสอบสินค้าส าเร็จรูป และ
วตัถุดิบ ในอดีตท่ีผ่านมามกัจะท างานไม่ทนั โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีวตัถุดิบเขา้ และตอ้งส่งมอบ
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ในเวลาไล่เล่ียกนั ท่ีส าคญัหากไม่มีผลจาการตรวจสอบก็ไม่สามารถส่งมอบสินคา้
ให้ลูกคา้ หรือน าวตัถุดิบไปผลิตได ้การด าเนินการง่ายๆ ท่ีไปคุยกบัทางโรงงานก็คือ การรวมเขา้
ด้วยกัน หลักการก็คือตั้งค  าถามว่าพนักงานตรวจสอบคุณภาพจ าเป็นต้องรับสินค้าด้วยหรือไม่ 
ค  าตอบก็คือไม่ตอ้งเพียงแต่มาเก็บตวัอยา่งไปตรวจสอบ ก็เลยเสนอวิธีการว่าให้พนกังาตรวจสอบ
คุณภาพสอนวิธีการเก็บตวัอย่างกบัพนักงานรับสินคา้ แล้วให้พนักงานรับสินคา้เก็บตวัอย่างให ้
ส่วนดา้นสินคา้ส าเร็จรูปก็เช่นกนั น าแนวคิดของ Quality Built-In เขา้มาใช ้คือให้พนกังานผลิตเป็น
ผูต้รวจสอบสินค้าท่ีตนเองผลิต ส่วนพนักงานตรวจสอบคุณภาพให้มีหน้าท่ีเพียงการสุ่มตรวจ
เท่านั้น 

https://www.gotoknow.org/user/bo_jutamas/profile
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ECRS
http://www.logisticafe.com/tag/milk-run/
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R = Rearrange หมายถึง การจดัล าดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม ก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบ
กล่องบรรจุภณัฑ์ เดิมจะตอ้งไดก้ล่องส าเร็จรูปแลว้จึงตรวจสอบ ซ่ึงสาระส าคญัของการตรวจอยู่ท่ี
คุณภาพการพิมพ ์เช่น เฉดสี ความคมชดั ซ่ึงหากผลการตรวจไม่ผา่นก็ตอ้งปฏิเสธสินคา้นั้น หากเรา
ยา้ยขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการพิมพไ์ปก่อนการข้ึนรูป ก็จะท าให้สามารถปฏิเสธสินคา้ก่อน 
ไม่ตอ้งเสียเวลา และตน้ทุนในการข้ึนรูปกล่องอีก 

S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานไดง่้ายข้ึน 
ตวัอยา่งของโรงงานหน่ึง ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัลายมือของพนกังานท่ีเขียนมาบนเอกสารท่ีไดรั้บ ท าให้
หน่วยงานท่ีไดเ้อกสารนั้นตอ้งท าการเดา ส่งผลให้เกิดการผลิตสินคา้ผิดรุ่น ผิดขนาด ผิดฉลาก หาก
โรงงานท าการเปล่ียนแบบฟอร์มของเอกสารใหม่ลดการเขียนลงเป็นมีช่องให้เลือกรุ่น ขนาด ฉลาก 
แทน ก็จะท างานไดง่้ายข้ึน หรือมีบริษทัหน่ึงแต่ละแผนกใชช่ื้อเรียกสินคา้แตกต่างกนั ท าให้ตอ้งมา
เดาวา่ฝ่ายตลาดเรียกแบบน้ี แลว้จะเป็นช่ืออะไรของฝ่ายวางแผนการผลิต ซ่ึงวิธีท่ีท  าให้ง่ายข้ึนก็คือ 
ใชร้หสัสินคา้ท่ีเป็นตวัเลขแทนช่ือเรียกสินคา้ จะป้องกนัความสับสนของพนกังานไดง่้ายกวา่ 
ตวัอยา่ง : เทคนิคการคิดวธีิการปรับปรุงแบบ ECRS 
 
• ขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น (Eliminate) 

ใหน้กัเรียนขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นหรืองานท่ีไม่จ  าเป็นออกไป เช่น ในขั้นตอนการท าก๋วยเต๋ียว 
แม่คา้ตอ้งพิจารณาวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีไม่จ  าเป็นในการท าก๋วยเต๋ียวมาวางท าใหเ้กะกะ หรือเป็นอุปสรรค
ในการท างาน หรือแมก้ระทัง่ขจดัวธีิการท างานท่ีไม่จ  าเป็น เช่น การกม้เพื่อหยบิลูกช้ิน และเน้ือสัตว์
มาลวก แม่คา้ควรขจดัการกม้ลงออกไป นอกจากจะท าให้ปวดหลงัแลว้ยงัเป็นการเสียเวลาอีก โดย
แม่คา้อาจคิดวา่ควรมีโตะ๊มารองกน้ถงัน ้าแขง็ใหสู้งข้ึนเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งกม้อีก 

 
• หาวธีิการจบัมารวมกนั  ( Combine) 

จากตวัอยา่ง แม่คา้ตอ้งหยิบเส้นก๋วยเต๋ียวและถัว่งอกคนละท่ีกนั ท าให้เสียเวลาในการหยิบ
ดังนั้ น แม่ค้าควรน าเส้นก๋วยเต๋ียวและถั่วงอกมารวมไวใ้นท่ีเดียวกัน อีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ 
สมยัก่อนจะกินกาแฟ เราตอ้งเสียเวลาตกักาแฟ เสร็จแลว้ตอ้งมาตกัน ้าตาลและครีมเทียม แต่ตอนน้ีมี
การผลิตกาแฟในซองแบบ 3 in 1 คือ มีกาแฟ น ้ าตาล ครีมเทียม อยูใ่นซองเดียวกนัซ่ึงเป็นการน ามา
รวมกนั เพื่อท่ีจะประหยดัเวลา และพกพาไดส้ะดวก 

 
• จดัเรียงใหม่ (Rearrange) 

ถา้หากวา่วิธีการท างานแบบเดิมมีความสูญเสียเกิดข้ึน ไม่วา่เกิดจากระยะทางในการหยิบ
ส่ิงของต่างๆ ซ่ึงท าให้เกิดความสูญเสียได ้ถา้ระยะทางกบัส่ิงของนั้นอยูไ่กลกนั เช่น ในร้านอาหาร 
โตะ๊ลูกคา้ กบั ท่ีวาง จาน ชอ้น ส้อม น ้า และน ้าแขง็ อยูไ่กลกนัมาก ท าให้ตอ้งใชเ้วลานานในการไป
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หยิบส่ิงเหล่าน้ี ดงันั้น ควรมีการจดัเรียงใหม่ เช่น จาน ช้อน ส้อม น ้ า และน ้ าแข็ง ซ่ึงเป็นของท่ีใช้
บ่อยๆ มาวางไวใ้กลโ้ต๊ะของลูกคา้ เม่ือลูกคา้สั่งจะไดห้ยิบไดท้นัท่วงที และควรมีหลายๆจุด หรือ
ตวัอยา่งแม่คา้ขายก๋วยเต๋ียว การลวกลูกช้ินและเน้ือหมู ตอ้งใชเ้วลาในการลวกให้ลูกคา้แต่ละคน คน
ละ 30 วินาที ซ่ึงใชเ้วลานาน แม่คา้อาจเปล่ียนวิธีการใหม่โดยอาจจะลวกลูกช้ิน กบัเน้ือสัตว ์เตรียม
ไวก่้อนเวลาท่ีนกัเรียนจะพกัรับประทานอาหาร เม่ือนกัเรียนสั่งก๋วยเต๋ียว แม่คา้ก็ใส่เน้ือหมู ลูกช้ินท่ี
สุกแลว้ลงในชามโดยไม่ตอ้งมาท าในขณะท่ีนักเรียนสั่งก็จะท าให้ลดเวลาไดถึ้งคนละ 30 วินาที 
หรือ คร้ังละมากๆ เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา และลูกคา้ก็ไม่ตอ้งรอนาน 

 
• การท าใหง่้ายข้ึน  ( Simplify) 

ถา้นกัเรียนไปห้องสมุดจะเห็นวา่ ห้องสมุดท่ีดีนั้น นอกจากมีหนงัสือท่ีดีแลว้ยงัตอ้งคน้หา
ไดง่้ายด้วย และสาเหตุท่ีคน้หาหนงัสือไดง่้ายนั้น เพราะมีการแบ่งแยกประเภทหมวดหมู่ไวอ้ย่าง
ชดัเจน มีป้ายติดแสดงประเภทของหนงัสือแต่ละประเภทท าให้เราสามารถคน้หาหนงัสือไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในการท างานต่างๆ ก็แข่งกันเราตอ้งคิดว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้ ง่ายข้ึน เช่น ร้านขาย
ก๋วยเต๋ียว แม่คา้ตอ้งน าถงัแก๊สออกมาหนา้ร้านทุกวนั พอตอนเยน็ก็น าถงัแก๊สไปเก็บหลงัร้าน การท่ี
ตอ้งยกถงัแก๊สทุกวนันั้น เป็นส่ิงท่ีล าบากเพราะถงัแก๊สมีน ้ าหนักมากและถ้ายกไม่ถูกวิธีอาจจะ 
ก่อให้เกิดอนัตรายได ้ดงันั้น จึงมีการคิดว่าจะขนถงัแก๊สอย่างไรให้ง่ายจึงมีการประดิษฐ์ท่ีรองถงั
แก๊สท่ีมีขนาดวงกลมท าดว้ยเหล็กและรองขา้งล่างท่ีท าดว้ยลอ้เพื่อให้สามารถเล่ือนไปไหนมาไหน
ไดอ้ยา่งสะดวก เม่ือจะน าถงัแก๊สออกไปหนา้ร้านก็ยกประหยดัแรงงานอีกดว้ย 

หลกั E-C-R-S น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชท้ั้งหมดพร้อมกนั จะเลือกใช ้E C R S ตวัใดตวัหน่ึงก็ได้
ตามความเหมาะสม 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัแบบฟอร์ม 

รัชนา สมบรรดาล   (2551) กล่าวว่า แบบฟอร์ม หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าข้ึน โดยเวน้
ช่องว่างไวส้ าหรับให้บุคคลแต่ละคนกรอกขอ้ความลงไป เพื่อให้เป็นการสะดวกแก่ผูร้วบรวมใน
การข้อความนั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะกลายเป็นบนัทึกท่ีจะต้อง
ควบคุมอีกแบบ 

2.2.1 ประเภทของแบบฟอร์ม 
  เอกสารใบก ากบัต่างๆ มีความส าคญัส าหรับทุกกิจการ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการรับ 
ส่งสินคา้ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจดัการภายในได้
เป็นอย่างดี แบบฟอร์มใบก ากบัส าเร็จรูป ไดรั้บการออกแบบให้สามารถใช้งานได้กบักิจการทุก
ประเภทและทุกรูปแบบ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบหรือก าหนดค่าใดๆ ในโปรแกรมทั้งส้ิน มี
รายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามระเบียบกรมสรรพากรทุกประการ เน่ืองจากในโปรแกรมเองไดมี้

https://www.blogger.com/profile/11409854543298043727
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การจดัเตรียมค่าต่างๆ ไวใ้ห้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะจดัพิมพ์ไดท้นัที โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสั่งพิมพ์
ใบก ากบัเป็นจ านวนมากๆ ซ่ึงจะช่วยประหยดัทั้งเวลา ค่าใชจ่้าย และยงัสะดวกต่อการน าโปรแกรม
ไปใชง้านอีกดว้ย ช่วยเพิ่มความคล่องตวั และความรวดเร็วในการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัสามารถ
น าใบก ากบัไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมากมาย 
 
ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ขั้น  (ENCLOSE) 

มีแสดงให้อยา่ง ครบถว้น อาทิเช่น เงินไดร้ายการหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายประกนัสังคมอีกทั้ง
รายละเอียด ท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น เงินได,้รายการหกัต่างๆ เอกสารจะ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี
กิจการเก็บไวส่้วนท่ีเป็นส าเนาท่ีให้กับพนักงานไวต้รวจสอบจะถูก เก็บอยู่ในซองอย่างมิดชิด 
ป้องกนัการลกัลอบดูเงินไดข้องพนกังานภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ไดก้บัโปรแกรมเงินเดือนและ
ค่าแรง EASY-ACC Payroll แบบฟอร์มขนาด 9 x 5.5 มีจ านวน 3 ใบชุด บรรจุกล่องละ 500 ชุด คลิก
ท่ีน่ี เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 
 

รูปท่ี 2.1 ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ขั้น  )ENCLOSE) 
 

ใบจ่ายเงินเดือน แบบ 2 ขั้น 
เป็นแบบฟอร์มท่ีออกแบบเพื่อใช้กับโปรแกรม EASY-ACC PAYROLLโดยเฉพาะ 

รายละเอียดในใบ PAYSLIPมีแสดงให้อย่าง ครบถ้วน อาทิ เงินได้ รายการหัก ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ประกันสังคม อีกทั้งราย ละเอียดท่ีส าคญั อ่ืนๆ เช่นเงินได้,รายการหักอ่ืนๆ เอกสารจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ีกิจการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินและเป็นส่วนท่ีเป็นส าเนา ให้กบั
พนกังานไวต้รวจสอบ ใช้ไดก้บั โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll แบบฟอร์ม
ขนาด 9 x 5.5 จ านวน 2 ใบชุด บรรจุกล่องละ 500 ชุด คลิกท่ีน่ี เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 
 

http://www.businesssoft.com/index.php/product/payroll
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/payslip3copy.gif
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/payslip3copy.gif
http://www.businesssoft.com/index.php/product/payroll
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/payslip2copy.gif
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/payslip_enclose.jpg
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รูปท่ี 2.2 ใบจ่ายเงินเดือน แบบ 2 ขั้น 
 
แบบฟอร์มกระดาษต่อเน่ือง ส าหรับพมิพ์ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ 

ออกแบบข้ึนมาเพื่อใช้ส าหรับโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale โดยเฉพาะเป็น 
กระดาษต่อเน่ืองขนาดเล็กเพียง 4 x 5.5 น้ิว เหมาะส าหรับการออก ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ใชไ้ดก้บั
เคร่ืองพิมพ ์Dotmatrix ทัว่ไปโดยไม่จ  าเป็น ตอ้งใช ้SLIPPRINTER ซ่ึงมีราคาสูงและเคร่ืองพิมพก์็
ยงัสามารถน าไปใชง้านประเภทอ่ืนไดอี้ก ใชไ้ดก้บั โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point 
of Sales แบบฟอร์มขนาด 4 x 5.5 น้ิวจ านวนบรรจุ 2000 ใบกล่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 แบบฟอร์มกระดาษต่อเน่ือง ส าหรับพิมพใ์บก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
 

ใบก ากบั EASY-ACC 3 ช้ัน แบบไม่มีหัวใบก ากบั 
แบบฟอร์มใบก ากบัท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดอ้ย่าง หลากหลาย และปรับใช้ได้

หลายรูปแบบ เช่น ใบส่งสินคา้, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองสินคา้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบก ากบัภาษี ฯลฯ 

http://www.businesssoft.com/index.php/product/pos
http://www.businesssoft.com/index.php/product/pos
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/payslip.jpg
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/pic_paperslip.jpg
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/payslip.jpg
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/pic_paperslip.jpg
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โดยก าหนดช่ือหัวใบก ากับ  ได้ เองจากในโปรแกรม ใช้ได้กับ โปรแกรมบัญชี  EASY- 
ACC (เฉพาะ โปรแกรมขายสินคา้และออกใบก ากบั) แบบฟอร์มขนาด 9 x 11 น้ิว บรรจุกล่องละ 
500 ชุด คลิกท่ีน่ี เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 ใบก ากบั EASY-ACC 3 ชั้น แบบไม่มีหวัใบก ากบั 
 

ใบก ากบั EASY-ACC 5 ช้ัน มีหัวใบเสร็จรับเงิน  /ใบก ากบั ภาษี 
เป็นแบบฟอร์มใบก ากบัท่ีมีจ านวนเอกสาร 5 ใบชุด เหมาะอยา่งยิ่งส าหรับกิจการท่ีตอ้งการ

ออกเอกสารใบก ากบัภาษีแบบเป็นชุด โดยในชุดประกอบดว้ยตน้ฉบบั ใบเสร็จรับเงิน, ตน้ฉบบั
ใบก ากบัภาษี, ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และส าเนาใบก ากบัภาษี 2 ใบ ใชไ้ดก้บั โปรแกรมบญัชี EASY- 
ACC (เฉพาะ โปรแกรมขายสินคา้และออกใบก ากบั) แบบฟอร์มขนาด 9 x 11 น้ิว จ  านวนชุด 5 ใบ
ชุด จ านวนบรรจุ 500 ชุด  /กล่อง  คลิกท่ีน่ี เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ และ คลิกท่ีน่ี ส าหรับแบบฟอร์มรุ่น
ใหม่ พร้อมท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 ใบก ากบั EASY-ACC 5 ชั้น มีหวัใบเสร็จรับเงิน  /ใบก ากบั ภาษี 

http://www.businesssoft.com/index.php/product/easy-acc
http://www.businesssoft.com/index.php/product/easy-acc
http://www.businesssoft.com/index.php/easy-acc3/easy-acc8
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/invoiceform3copy.gif
http://www.businesssoft.com/index.php/easy-acc3/easy-acc8
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/invoiceform5copy.gif
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/invoiceform5copy.gif
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/inv_3part.jpg
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/inv_9x6.jpg
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/inv_3part.jpg
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/inv_9x6.jpg
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ใบก ากบั EASY-ACC 3 ช้ัน แบบคร่ึงใบไม่มีหัวใบก ากบั 

แบบฟอร์มใบก ากบัท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดอ้ย่าง หลากหลาย และปรับใช้ได้
หลายรูปแบบ เช่น ใบส่งสินคา้, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองสินคา้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบก ากบัภาษี ฯลฯ 
โดยก าหนดช่ือหัวใบก ากับได้ เองจากในโปรแกรม  ใช้ได้กับ  โปรแกรมบัญชี  EASY- 
ACC (เฉพาะ โปรแกรมขายสินคา้และออกใบก ากบั) แบบฟอร์มขนาด 6 x 9 น้ิว บรรจุกล่องละ 500 
ชุด คลิกท่ีน่ี เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 ใบก ากบั EASY-ACC 3 ชั้น แบบคร่ึงใบไม่มีหวัใบก ากบั 

http://www.businesssoft.com/index.php/product/easy-acc
http://www.businesssoft.com/index.php/product/easy-acc
http://www.businesssoft.com/index.php/easy-acc3/easy-acc8
http://www.businesssoft.com/images/stories/invoice_form/halfinvoiceform3copy.gif
http://www.businesssoft.com/images/stories/product/invoice/inv_5part.jpg


 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 

บริษทั ที .พี.ซี.  (2000)  อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั                      
ท่ีตั้ง 1999/12 ถ.เทพารักษ ์กม.5.5 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศพัท ์ 0 23850045-7 
โทรสาร   0 23850031-2  
เวบ็ไซต ์  www.tpc2000group.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั ที .พี.ซี.  (2000)  อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั 
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รูปท่ี  3.2 บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 รูปโกดงัสินคา้ 
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ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 
2544: เร่ิมก่อตั้ง บริษทั ทีพีซี 2000 อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั มุง้เน้นบริการลูกคา้ใน

กรุงเทพมหานคร 
2550: ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองมืออุตสาหกรรมจาก Cromwell group 

อยา่งเป็นทางการ 
2554: ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แบรนด์ RIDGID และ RODCRAFT อยา่ง

เป็นทางการ TPC2000 ขยายคลงัสินคา้และพฒันาระบบการขนส่ง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั
ในอนาคต 

2557: TPC2000 ยงัคงพฒันาอยา่งตอเน่ือง ในปัจจุบนั TPC 2000 ยงัคงพฒันาเร่ือยมา ทั้ง
ดา้นสินคา้ การบริการและปฏิบติังาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกดา้นอย่างครบ
วงจร และไดส้ร้างแบรนดข์องตวัเองข้ึนมาอีกหลายรายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือช่าง 
 
วสัิยทศัน์ของบริษัท (Corporate Vision) 
 เรามุ่งเนน้น าเสนอเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงระดบั Premium และ Industrial พร้อมทั้งการ
ให้บริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ ท าให้เราไดรั้บความไวว้างใจจากแบรนด์ชั้นน า
แต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการ 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นผูน้ าเขา้เคร่ืองช่างแบรนด์ชั้นน าของแต่ละต่างประเทศท่ีมีความนิยมและคุณภาพดี
เกรดพร่ีเม่ียม หรือเกรดเอและเป็นพ่อคา้คนกลางในการรับจดัหาเคร่ืองมือช่างตามม่ีลูกคา้ตอ้งการ
ถ้าหากทางบริษทัเราไม่มีหรือมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ทาง
บริษทัเราจะซ้ือเคร่ืองมือท่ีไม่เพียงพอหรือในบริษทัเราไม่มีท่ีจะจดัส่งให้ลูกคา้ จะไปซ้ืออีกบริษทัท่ี
มีให้แลว้จดัส่งตามความตอ้งการของลูกคา้ และผลิตภณัฑ์หรือเคร่ืองมือก็จะมีหลากหลายยี่ห้อให้
ทางลูกคา้เลือกหาตามความตอ้งการวา่จะเอาไปใชใ้นงานแบบไหน เหมาะกบังานอะไรเพราะสินคา้
ท่ีทางเราน าเขา้ก็จะมีหลายเกรดเพื่อให้ลูกคา้ทุกกลุ่มไดใ้ชอ้ยา่งทัว่ถึง และการบริการทางบริษทัเรา
นั้นจะเนน้ความปลอดภยัหรือรักษาสภาพสินคา้ท่ีทางลูกคา้สั่งซ้ือเป็นอยา่งดีโดยส่วนมากจะไปส่ง
ทุกจงัหวดัเพราะทางบริษทัไดแ้บ่งหน้าท่ีในการจดัส่งสินคา้แต่ละภาคแต่โซนให้พนกังานจดัส่ง
ดูแลแต่ละเส้นทางนั้นๆ ท าใหมี้การบริการจดัส่งไดท้ัว่ถึงพร้อมทั้งจดัส่งฟรี ฉะนั้นในการให้บริการ
ของบริษทัจะทัว่ถึงทุกจงัหวดัซ่ึงจะสะดวกสบายของลูกคา้ท่ีอยู่ไกลทางเราจะไปจดัส่งให้อย่าง
สมบรูณ์ 
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รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 
กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์น 5 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัฯ ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองมือพื้นฐาน (Hand tools) 
 

 
รูปท่ี 3.4 เคร่ืองมือพื้นฐาน 

 
2. เคร่ืองมืองานอุตสาหกรรมและงานดา้นก่อสร้าง (Industrial & Construction equipment) 

2.1 ประแจจบัแบบดา้นตรง แบรนด ์RIDGID 
 

 
รูปท่ี 3.5 ประแจจบัท่อดา้มตรง 

 
มีลักษณะเป็นเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน  ด้ามจบัมีลักษณะเป็นแบบ I-Beam

รับประกนัตลอดอายกุารใชง้าน ทุกช้ินส่วนของประแจ มีอะไหล่ สามารถเปล่ียนไดง่้าย 
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2.2 คตัเตอร์ตดัท่อส าหรับงานหนกั แบรนด ์RIDGID 

 
รูปท่ี  3.6 คตัเตอร์ตดัท่อส าหรับงานหนกั 

 
มีลกัษณะตดัท่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวกและแม่นย  า มีมือหมุนขนาดใหญ่และกา้นยาวเป็น

พิเศษท าให้จบัถนดัมือ เพิ่มแรงในการตดัท่อสามารถเปล่ียนคตัเตอร์เป็นแบบ 3 ใบตดัไดโ้ดยการ
เปล่ียนลูกกล้ิง 
                       

2.3 เคร่ืองลา้งท่อ แบรนด ์RIDGID 

 
รูปท่ี 3.7 เคร่ืองลา้งท่อ 

 
มีลกัษณะกะทดัรัด เอนกประสงคส์ามารถใชก้บัสายเคเบิลไดถึง 3 ขนาด ตั้งแต่อา้งลา้งจาน 

โถปัสสาวะ จนถึงท่อน ้าทิ้งตามพื้น เคร่ืองท างานโดยใชร้ะบบคลทัซ์ (instant-acting clutch) ควบคุม
การท างานของเคร่ืองไดส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้าน ในขณะกดคนัโยกสายเคเบิลจะหมุนอยูก่บัท่ี
ท่ีความเร็ว 400 รอบต่อนาที เม่ือปล่อยคนัโยก สายเคเบิลจะหยดุหมุนทนัที 
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3.เคร่ืองมือท่ีใชล้มหรือเคร่ืองมือลม (Pneumatic Tools) 
3.1 สวา่นลม แบรนด ์Rodcraft  

 
รูปท่ี 3.8 สวา่นลม 

 
มีลกัษณะในการจบัใช้งานถนดัมือซ่ึงสว่านลมแบรนด์ RC ออกแบบมาให้ใชจ้บัไดอ้ยา่ง

กะทดัรัดในงานใชง้านและสวา่นลมท่ีเป็นเพราะน าไปใชใ้นงานท่ีไม่ตอ้งการใหเ้กิดประกายไฟ เช่น
โรงงานปิโตเลียม โรงงานปิโตเคมี หรือโรงงานท่ีไวไฟซ่ึงสวา่นลมเหมาะกบังานประเภทน้ี 
 

4.เคร่ืองมือไฮโดรลิค (Hydraulic Tools) 
4.1 เคร่ืองมือตดัท่อไฮโดรลิค แบรนด ์RIDGID 

 
รูปท่ี 3.9 เคร่ืองมือตดัท่อไฮโดรลิค 

 
มีลกัษณะไม่ใหญ่ใช้งานง่ายออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ตดัท่อเหล็ก ท่อแก๊ส ท่อน ้ ามนั

และท่อน ้ า ไดอ้ยา่งสะดวกสบายดว้ยความเร็วสูงสุดตวัเคร่ืองมือยึดไวก้บัขาตั้งสามขาแบบหมุนได ้
เพื่อความมัน่คงและเสถียรสูงสุด ออกแบบมาส าหรับการตดัท่อตามมาตรฐาน DIN-2440 และAPI 
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5.เคร่ืองมือท าความสะอาด (Cleaning Tools) 

5.1 เคร่ืองดูดฝุ่ น-ดูดน ้า แบรนด ์RIDGID 

 
รูปท่ี 3.10 เคร่ืองดูดฝุ่ น-ดูดน ้ า 

 
มีลักษณะแข็งแรงทนทานในด้านความสะดวกสบายในการเคล่ือนท่ีเคร่ืองตัวน้ีถูก

ออกแบบมาให้สามารถเคล่ือนท่ีได้หลากหลายลกัษณะ อาทิเช่น เคล่ือนท่ีข้ึนลงขนับนัได พื้นท่ี
ขรุขระ เป็นตน้ และบงัคบัทิศทางดว้ยลอ้หมุนอิสระ 2 ลอ้เล็กดา้นหนา้นอกจากน้ีอุปกรณ์เสริมต่างๆ
อาทิเช่น ดา้มจบัดา้นบนพร้อมท่ีมว้นเก็บสายไฟ ช่องกกัเก็บแบบแยก 2 ส่วน กล่องเก็บอุปกรณ์แบบ
ถอดออกได ้ซ่ึงต่อเขา้กบัดา้นบนดา้มจบัและมีอุปกรณ์เก็บเสียง 
 
ระเบียบข้อบังคับละสวสัดิการของพนักงาน 

1. นโยบายการจา้งงาน 
  1.1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบังาน บริษทั ทีพีซี 2000 อินเตอเนชัน่แนล 

กรุ๊ป ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังานบริษทั ทีพีซี 2000 อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป ไม่
รวมถึงพนกังานสัญญาจา้งมีก าหนดระยะเวลาและพนกังานสัญญาจา้งโครงการ 

1.2 ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
   1.3 บรรดาขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศหรือค าสั่งใดๆ ท่ีมีก าหนดไว ้ซ่ึงขดัแยง้
กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

1.4 ใหใ้ชค้  านิยามต่อไปน้ีกบัค าต่างๆ ท่ีอยูใ่นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานฉบบัน้ี 
   1.5 พนกังาน หมายถึง พนกังานประจ าบริษทั ทีพีซี 2000 อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป 
จ ากดัไม่รวมถึงพนกังานสัญญาจา้งมีก าหนดระยะเวลาและพนกังานสัญญาจา้งโครงการ 
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   1.6 พนกังานทดลองงาน หมายถึง พนักงานท่ีบริษทั ตกลงว่าจา้งให้ทดลองงาน
ก่อนได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ า ซ่ึงโดยปกติจะมีระยะเวลาในการทดลองงาน 90 วนั 
ทั้งนั้น บริษทัอาจใหข้ยายระยะเวลาการทดลองงานออกไปตามความเหมาะสม 

1.7 วนั หมายถึง วนัปฏิทิน โดยนบัรวมวนัท างานและวนัหยดุ 
1.8 วนัท างาน หมายถึง วนัท่ีบริษทั ก าหนดไวใ้หพ้นกังานมาท างานตามปกติ 

   1.9 วนัหยุด หมายถึง วนัท่ีบริษทั ก าหนดให้พนักงานหยุดท างาน เช่น วนัหยุด
สัปดาห์วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 
   1.10 เวลาพกั หมายถึง เวลาท่ีบริษทั ก าหนดให้พนักงานหยุดพกัระหว่างการ
ท างาน 
   1.11 การท างานล่วงเวลา หมายถึง การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติในวนั
ท างานปกติ 
   1.12 การท างานในวนัหยุด หมายถึง การท างานในเวลาท างานปกติในวนัท่ีบริษทั
ก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ 
   1.13 การท างานล่วงเวลาในวนัหยุด หมายถึง การท างานนอกเวลาท างานปกติใน
วนัท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ 
   1.14 ค่าล่วงเวลา หมายถึง เงินท่ีบริษทั จ่ายให้แกพ้นกังานเป็นการตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลา 
   1.15 ค่าท างานในวนัหยุด หมายถึง เงินท่ีบริษทั จ่ายให้แก่พนกังานเป็นการตอบ
แทนการท างานในวนัหยดุ 
   1.16 ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด หมายถึง เงินท่ีบริษทั จ่ายให้แก่พนกังานเป็นการตอบ
แทนการท างาน ล่วงเวลาในวนัหยดุ 
   1.17 ค่าชดเชย หมายถึง เงินท่ีบริษทั จ่ายให้แก่พนกังานเม่ือเลิกจา้งนอกเหนือจาก
เงินประเภทอ่ืนๆ ท่ีบริษทัตกลงจ่ายให้แก่พนักงาน ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัคุ้มครอง
แรงงาน 
   1.18 ค่าชดเชยพิเศษ หมายถึง เงินท่ีบริษทั จ่ายให้พนกังานเม่ือสัญญาจา้งส้ินสุดลง
เพราะมีเหตุกรณีพิเศษท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
   1.19 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 และพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี2 พ.ศ.2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
   1.20 พนกังานสัญญาจา้งก าหนดระยะเวลา หมายถึง พนกังานท่ีบริษทั ตกลงจา้งไว้
โดยมีสัญญาจา้งและมีก าหนดเวลาแน่นอน 
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   1.21 พนกังานสัญญาจา้งโครงการ หมายถึง พนกังานท่ีบริษทั ตกลงจา้งไวโ้ดยมี
สัญญาจา้งและมีก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดตามโครงการ 

2. วนัเวลาท างานปกติและเวลาพกั 
           2.1 พนกังารายเดือน  

บริษทั ก าหนดวนัท างานคือ วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ 
เวลาท างานปกติ 08.30-17.30 น. 
เวลาพกั 12.00-13.00 น. 

3. วนัและสถานท่ีการจ่ายค่าจา้ง 
          จ่ายผา่นธนาคารธนชาติ โดยมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายดงัน้ี    
          3.1 วนัท่ีจ่าย        

- พนกังานรายเดือน จ่ายทุกวนัสุดทา้ยของเดือน    
         3.2 การตดังวดค่าจา้ง                 

- พนกังานรายเดือน ตดังวดทุกส้ินเดือนของทุกเดือน 
          3.3 กรณีวนัจ่ายเงินเดือนตรงกบัวนัหยดุ จะเล่ือนวนัจ่ายเงินเดือนใหเ้ร็วข้ึน 
ระเบียบวนิยัการอยูร่่วมกนัของ TPC 2000        
   เพื่อความเป็นธรรม ความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการท างาน ตลอดจน
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับพนกังานทุกคนทุกระดบัท่ีจะไม่ประพฤติตนไปในทางท่ีจะน ามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียต่อบริษทั และตวัพนกังานเอง อนัจะมีผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของบริษทัและ
พนักงานและเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จด้วยความมี
ระเบียบ เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสุขในการท างานร่วมกนับริษทัจึงได้
ก าหนดวนิยัและโทษ ดงัน้ี           
 
การลงโทษทางวนัิย          

- ตกัเตือนดว้ยวาจา 
- ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
- พกังาน โดยงดจ่ายค่าจา้ง (ไม่เกิน 7 วนัท างาน) 
- เลิกจา้ง        
ในการก าหนดโทษพนกังาน จะตอ้งพิจารณาการกระท าของพนกังานท่ีจะถูกลงโทษ อยา่ง

นอ้ย 3 ประการ คือ  
1.การกระท าโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ 
2.เกิดความเสียหาย หรือ ไม่เสียหายต่อบริษทั 
3. เป็นกรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง 
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3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
นักศึกษาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานแผนกฝ่ายขาย  
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  - สอบถามราคากบัซพัพลายเออร์  

- ท าใบเสนอราคา  
- เช็คสตอ๊กสินคา้ 

 
3.4 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ จารุณี โตสมภาพ  ต าแหน่ง หวัหนา้ธุรการขาย  เบอร์โทร 02-3850045 
 
3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ช้เวลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่  
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2211 ถึงวนัท่ี 7 กนัยายน 2211 เป็นระยะเวลา  11 สัปดาห์ 
 
3.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- ตายางตวัป้ัม 
- คอมพิวเตอร์  
- ปากกา 
- เคร่ืองคิดเลข 
- แคตตาล็อคบริษทั 

 
3.7 ตารางเวลาในการด าเนินโครงการ 
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2561 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
1. ก าหนดโครงเร่ือง      
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
3. คน้หาวธีิแกปั้ญหา      
4. ด าเนินการแกปั้ญหา      
5. สรุปผลโครงงาน      



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาแบบฟอร์มเช็คราคาสินคา้กบัซพัพลายเออร์ ของ 

บริษทั  ที  .พี .ซี .   (2000 )  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากดั มกัจะมีปัญหาในการสอบถามราคากบัซัพ
พลายเออร์บ่อยคร้ังมากท าให้บริษทัเสนอราคาให้ลูกคา้ไม่ถูกตอ้ง ถ้าราคาผิดพลาดไปจากท่ีเรา
สอบถามราคามาทางบริษทัจะต้องรับผิดชอบ ผูจ้ดัท าได้สร้างแบบฟอร์มเป็นตารางข้ึนมา ให้
พนกังานไดเ้ก็บขอ้มูลสอบถามราคากบัซพัพลายเออร์ ในแบบฟอร์มก็จะมีช่องรายละเอียดต่างๆให้
พนกังานไดล้งขอ้มูลดงัน้ี 

 
4.1 การสอบราคากบัซัพพลายเออร์ (ก่อนแก้ไข) 

การสอบถามราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ ซ่ึงในแต่ละวนัจะสอบถามราคาสินค้าเป็น
จ านวนมาก หลายบริษทั หลายสินคา้ หลายยี่ห้อ บางท่ีก็จะจ าไม่ไดว้า่ราคาเท่าไหร่ สอบถามท่ีไหน
อาจจะผดิพลาดเพราะในการสอบถามแต่ละคร้ังอาจจะไม่เป็นซพัพลายเออร์คนเดิม ซ่ึงการสอบถาม
ราคาสินคา้แต่ละจะไม่ราบร่ืนทุกคร้ังไปเพราะสายอาจจะซ่อนหรือสายไม่ว่าง โดยขั้นตอนในการ
สอบถามราคาดงัน้ี 
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1.1.1 ใบขอราคาสินคา้จากลูกคา้ก่อนท่ีเราจะไปเช็คราคาสินคา้กบัซพัพลายเออร์ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 เอกสารขอราคาจากลูกคา้ 
 
 
 
 

เอกสารขอราคา 

รายการสินค้า 

วนัท่ีขอราคา 
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รูปท่ี 1.2  เอกสารของบริษทัท่ีเสนอราคาใหลู้กคา้ 
 
 
 

เอกสารเสนอราคา 
รหัสลูกค้า 

รายการทีเ่สนอ 
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4.1.2  น าเอกสารขอราคาจากลูกคา้กบัเอกสารเสนอราคาใหก้บัลูกคา้มาเก็บรวมกนั 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 น าเอกสารมารวมกนัโดยไม่ไดแ้ยก 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเกีย่วกบั

สอบถามราคาและ

เสนอราคา 
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4.2 แนวทางแก้ปัญหา (โดยสร้างแบบฟอร์มเกบ็ข้อมูล) 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลสอบถามราคากบัซพัพลายเออร์ 
 
ออกแบบฟอร์มโดยก าหนดใหมี้หวัขอ้ดงัน้ี  
 - ว/ด/ป 
 - เวลา 
 - ช่ือซพัพลายเออร์ 
 - เบอร์ติดต่อ 
 - ช่ือยีห่อ้สินคา้ 
 - ราคา 
 - รวม VAT 
 - ไม่รวม VAT 

หลงัการท าแบบฟอร์มเขา้มาใชใ้นบริษทัในการแกไ้ขปัญหากบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยภาพรวม
พนกังานแผนกฝ่ายขายน าแบบฟอร์มมาใชอ้ยา่งพึ่งพอใจ เพราะท าให้เกิดความเรียบร้อยในบริษทั
และสะดวกในการดูรายละเอียดในการสอบถามราคาสินคา้ ท่ีอาจเกิดความผดิพลาดไวเ้ป็นขอ้มูลใน
การดูน ามาแกไ้ขปัญหาและแบบฟอร์มท าใหเ้กิดการผดิพลาดนอ้ยลงหรืออาจจะไม่มีการผดิพลาด 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 หลังจากที่ได้มีการด าเนินงาน   ได้น าแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลในการสอบถามราคา
สินคา้กบัซพัพลายเออร์มาแกไ้ขปัญหาก็ท าให้ประสบความส าเร็จในการใชแ้บบฟอร์ม โดยผูจ้ดัท า
เปรียบเทียบงานของพนกังานในบริษทัในแผนกฝ่ายขาย ซ่ึงสรุปผลโครงงานไดด้งัน้ี 

1. ในแผนกฝ่ายขายมีความรอบมากข้ึนในการเก็บรายละเอียด  
2. ท าใหพ้นกังานไดค้น้หาเอกสารในการสอบถามราคากบัซพัพลายเออร์ไดส้ะดวกมากข้ึน 
3. ท าให้พนกังานฝ่ายขายในบริษทัมีฐานขอ้มูลลูกคา้และได้เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลดูยอ้นหลงั

 4. ท าให้ในฝ่ายขายมีระเบียบเรียบร้อยมากข้ึนในการสอบถามราคากบัซพัพลายเออร์ไม่
ผดิพลาดหรือผดิพลาดนอ้ยลง 

 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
 1. ผูป้ฏิบติังานอาจตอ้งมีความรอบคอบในการลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม  
 2. การสอบถามราคาแต่ละคร้ังอาจท าใหเ้กิดความผิดพลาดของรายละเอียดสินคา้ไม่ชดัเจน
 3. พนักงานในบริษทัยงัคงมีพฤติกรรมท่ียงัคงท าแบบเดิมๆไม่เก็บรายละเอียดในการ
สอบถาม  
 
 5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 

1. แบบฟอร์มเก็บรายละเอียดหรือเก็บขอ้มูลในการสอบถามราคาสินคา้พนกังานอาจจะท า
เป็นเล่มแบบฟอร์มก็ได ้         
 2. เอกสารขอราคาจากลูกค้าและเอกสารใบเสนอราคาลูกค้าควรแยกเรียงตามวนัเพื่อ
สะดวกการน ามาใชน้ ามาตรวจสอบ 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ได้ประสบการณ์จากการท างานในการสอบถามราคาสินคา้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ท างานต่อไป 
 2. ฝึกความอดทนความขยนัและมีความตรงต่อเวลามากข้ึน 
 3. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือช่างต่างๆท่ีไดส้อบถามรายละเอียดกบัซพัพลายเออร์ 



26 

 

 

4. การไดรั้บมอบหมายงานท าใหมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดม้อบหมายไว ้
 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ในการปฏิบติังานมีการสอบถามราคาสินคา้แต่ละวนัเป็นจ านวนมาก สินคา้หลายรายการ

มีความซบัซอ้นจึงตอ้งสอบถามเทคนิคพนกังานในแผนฝ่ายขายและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม 
2. ในการท างานไม่ไดส้อบถามราคาสินคา้อยา่งเดียวตอ้งเทียบสเป็คสินคา้แทนตวัท่ีไม่มีซ่ึง

อาจท าใหเ้ทียบสเป็คสินคา้ผดิพลาด  
 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรหาความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือช่างหรือไปเรียนพื้นฐานของเคร่ืองมือช่างก็ได ้ 
2. แบบฟอร์มการสอบถามราคาสินคา้หรือแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลการสอบถามราคาสินคา้ 

ควรท่ีกรอกขอ้มูลใหเ้คยชินเพื่อจะไดไ้ม่ผดิพลาด 
3. ถา้สอบถามราคาสินคา้เป็นจ านวนมากๆ ควรสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีช านาญงาน

ก่อน 
 



27 
 

 

บรรณานุกรม 
 
รัชนา สมบรรดาล. (2551). แนวคิดเก่ียวกับแบบฟอร์ม. เขา้ถึงไดจ้าก http://wwwrachana.blogspot.  

com/2008/08/blog-post_9238.html 
Jutamas Pattanasil. (2558). แนวคิดเก่ียวกับหลัก ECRS. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.  

org/posts/541165 
 

https://www.blogger.com/profile/11409854543298043727
https://www.gotoknow.org/user/bo_jutamas/profile


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี  1)
เพ่ือให้การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการสอบถามราคา
สินคา้จากซพัพลายเออร์เกิดความถูกตอ้ง ครบถว้น
มากยิ่งข้ึน 2)เพ่ือให้การเปรียบเทียบราคาจากซัพ
พลายเออร์แต่ละรายท าไดถู้กตอ้งแม่นย  า 3)เพื่อให้มี
หลกัฐานในการติดตามเม่ือเกิดปัญหาข้ึนระหว่าง
ซพัพลายเออร์กบัพนักงานขาย ปัญหาเกิดจากการ
สอบถามราคาในแต่ละวนัมีมากกวา่ร้อยรายการ ท า
ให้การจดบันทึกข้อมูลเกิดปัญหาข้ึน โดยการจด
บันทึกไม่มีความเป็นระเบียบ บันทึกข้อมูลไม่
ครบถว้น ดงันั้น จึงท าการพฒันาแบบฟอร์มเช็ค
ราคาสินคา้กบัซพัพลายเออร์หลงัจากใชแ้บบฟอร์ม
พบว่า การบันทึกขอ้มูลเกิดความถูกตอ้ง ข้อมูลมี
ความครบถ้วน ท าให้สะดวกในการเปรียบเทียบ
ราคาประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to 
assure the accuracy and completeness of data 
recording about product price inquiries from 
suppliers, 2) to compare prices offered by different 
suppliers in more accurate manner, and 3) to create 
an evidence for tracking in case problems occur 
between supplier and sale officers. The problem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
found was price inquiries each day were involved 
with over hundred items, leading to recording of a 
large amount of data, unordered and incomplete 
recording. Therefore, the price checking form was 
developed to suppliers. After using the developed 
form, it was found that recording was more 
accurate and complete, providing convenience to 
efficiently compare prices.  
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการสอบถาม
ราคาสินค้าจากซัพพลายเออร์เกิดความถูกต้อง
ครบถว้นมากยิง่ข้ึน 
2. เพ่ือใหก้ารเปรียบเทียบราคาจากซพัพลายเออร์แต่
ละรายท าไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษากระบวนการในการ
เช็คและตรวจสอบราคาสินค้าจากซัพพลายเออร์ 
และพัฒนาแบบฟอ ร์มในการบัน ทึ กข้อมู ล
รายละเอียดของสินคา้จากซพัพลายเออร์ 
2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี   ศึกษางานภายในแผนก
การตลาด หน่วยงานฝ่ายขาย บริษทั ที.พี.ซี.2000 
กรุ๊ป  

การพฒันาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากบัซัพพลายเออร์ 
ของ บริษัท ท.ีพ.ีซี 2000 กรุ๊ป จ ากดั 

The Development of Price Checking Form to Suppliers 
of T.P.C.(2000) International Group Co., Ltd. 

เมธานนท์  ศรีสุดด ี
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 
E-mail : Mathanon_2209@hotmail.com 



 
 

 

3. ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูจ้ ัดการฝ่ายขาย 
พนกังานภายในหน่วยงานขาย 
4. ขอบเขตด้านเวลา  ตั้ งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2561 ถึง วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าใหพ้นกังานสามารถเช็คราคาสินคา้และบนัทึก
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งแม่นย  า  
2. พนักงานมีความรวดเร็วในการในเช็คราคามาก
ข้ึน 
ขั้นตอนและวธีิในการด าเนินงาน 
1. ก าหนดโครงเร่ือง 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. คน้หาวธีิแกปั้ญหา 
4. ด าเนินการแกปั้ญหา 
5. สรุปผลโครงงาน 
 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันา
แบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ ของ
บริษทั ที.พี.ซี 2000 กรุ๊ป จ ากัด มกัจะมีปัญหาใน
การสอบถามราคากบัซพัพลายเออร์บ่อยคร้ังมากท า
ให้บริษัทเสนอราคาให้ลูกค้าไม่ถูกต้อง ถ้าราคา
ผิดพลาดไปจากท่ีเราสอบถามราคามาทางบริษัท
จะตอ้งรับผิดชอบ ผูจ้ ัดท าไดส้ร้างแบบฟอร์มเป็น
ตารางข้ึนมา ใหพ้นกังานไดเ้ก็บขอ้มูลสอบถามราคา
กับซัพพลาย เออ ร์  ในแบบฟอร์ม ก็จะ มี ช่อง
รายละเอียดต่างๆใหพ้นกังานไดล้งขอ้มูลดงัน้ี 
1. การสอบราคากบัซัพพลายเออร์ (ก่อนแก้ไข) 

การสอบถามราคาสินคา้กบัซพัพลายเออร์ 
ซ่ึงในแต่ละวนัจะสอบถามราคาสินคา้เป็นจ านวน
มาก หลายบริษทั หลายสินคา้ หลายยี่ห้อ บางท่ีก็จะ
จ าไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ สอบถามท่ีไหนอาจจะ
ผิดพลาดเพราะในการสอบถามแต่ละคร้ังอาจจะไม่
เป็นซัพพลายเออร์คนเดิม ซ่ึงการสอบถามราคา
สินค้าแต่ละจะไม่ราบร่ืนทุกคร้ังไปเพราะสาย

อาจจะซ่อนหรือสายไม่ว่าง โดยขั้นตอนในการ
สอบถามราคา 
2. แนวทางแก้ปัญหา (โดยสร้างแบบฟอร์มเก็บ
ข้อมูล) 
ออกแบบฟอร์มโดยก าหนดใหมี้หวัขอ้ดงัน้ี  
 - ว/ด/ป 
 - เวลา 
 - ช่ือซพัพลายเออร์ 
 - เบอร์ติดต่อ 
 - ช่ือยีห่อ้สินคา้ 
 - ราคา 
 - รวม VAT 
 - ไม่รวม VAT 

หลงัการท าแบบฟอร์มเขา้มาใชใ้นบริษทั
ในการแก้ไขปัญหากับส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยภาพรวม
พนกังานแผนกฝ่ายขายน าแบบฟอร์มมาใชอ้ยา่งพ่ึง
พอใจ เพราะท าให้เกิดความเรียบร้อยในบริษทัและ
สะดวกในการดูรายละเอียดในการสอบถามราคา
สินคา้ ท่ีอาจเกิดความผิดพลาดไวเ้ป็นขอ้มูลในการดู
น ามาแก้ไขปัญหาและแบบฟอร์มท าให้เกิดการ
ผิดพลาดนอ้ยลงหรืออาจจะไม่มีการผิดพลาด 
 
สรุปผลโครงงาน 

หลังจากที่ได้มีการด าเนินงาน   ได้น า
แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลในการสอบถามราคาสินค้า
กับซัพพลายเออร์มาแก้ไขปัญหาก็ท าให้ประสบ
ความส าเ ร็จในการใช้แบบฟอร์ม โดยผู ้จัดท า
เปรียบเทียบงานของพนกังานในบริษทัในแผนกฝ่าย
ขาย ซ่ึงสรุปผลโครงงานไดด้งัน้ี 

1. ในแผนกฝ่ายขายมีความรอบมากข้ึนใน
การเก็บรายละเอียด  

2. ท าให้พนกังานไดค้น้หาเอกสารในการ
สอบถามราคากบัซพัพลายเออร์ไดส้ะดวกมากข้ึน 

3. ท าให้พนักงานฝ่ายขายในบริษัทมี
ฐานขอ้มูลลูกคา้และไดเ้ก็บไวเ้ป็นขอ้มูลดูยอ้นหลงั
 4. ท าใหใ้นฝ่ายขายมีระเบียบเรียบร้อยมาก 



 
 

 

ข้ึนในการสอบถามราคากับซัพพลายเออร์ไม่
ผิดพลาดหรือผิดพลาดนอ้ยลง 
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ความร่วมมือและการสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 
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และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนให้การดูแล สอนงานในดา้นต่างๆและให้
ความรู้ความเขา้ใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึง
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี
ดว้ย 
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