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เอกสารการจายชําระหนี้ จากการปฏิบัติงานนั้นทําใหผูจัดทําไดทราบถึงขั้นตอนกระบวนการของวงจร
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ธุ รกิ จประเภทใดก็ตอ้ งมีการจัดซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นซื้ อสิ นค้าเพื่อนามาขายต่อ ซื้ อ
วัตถุ ดิบเพื่อมาผลิ ต หรื อซื้ อสิ นค้าเพื่อให้บริ การลู กค้า แม้ว่าวัตถุ ประสงค์มีความแตกต่างกัน แต่ก็
ต้องมีการบริ หารจัดซื้ อที่ดีเหมือนกัน เพื่อให้มีสินค้าพร้ อมขาย มีวตั ถุดิบเพียงพอในกระบวนการ
ผลิ ต หรื อมี สินค้าพร้ อมให้บริ การลู กค้า หลายธุ รกิ จพยายามที่ จะลดต้นทุ นด้วยการเลื อกวิธี ก าร
จัดซื้ อในปริ มาณที่นอ้ ยเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ วางแผนจานวนสิ นค้าที่ตอ้ งการเพื่อให้ผลิต และส่ ง
มอบต่อมาให้สอดคล้องกับกระบวณการผลิ ต ขณะที่บางธุ รกิ จก็เลื อกใช้วิธีการจัดซื้ อในปริ ม าณ
มากๆ เนื่ องจากต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนการขนส่ ง ต้นทุนการจัดเก็บ จะถูกเฉลี่ยด้วย
สิ นค้าจานวนมาก ทาให้ตน้ ทุนที่เกี่ ยวข้องต่างๆ ต่อหน่ วยต่ า อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีน้ ี ก็มีท้ งั ข้อดี
และข้อเสี ย อีกทั้งการนาไปใช้ก็ตอ้ งพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละธุ รกิจ
ระบบจัดซื้ อจึ งเป็ นหัวใจสาคัญอย่า งหนึ่ งในการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ น
จะต้องมีการวางระบบและจัดเตรี ยมกระบวนการทางานอย่างชัดเจน ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆ ในการเดิ นทางของเอกสารและวิธีการปฏิ บตั ิงานของธุ รกิจ เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่สนใจเรี ยนรู ้ อีกทั้งยังช่วยให้ผทู ้ ี่
อ่านโครงงานเล่มนี้สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเอกสารในวงจรเจ้าหนี้ได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของวงจรเจ้าหนี้
1.2.2 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานด้านการขอซื้ อ การสั่งซื้ อ
การรับของ การเก็บสิ นค้า และการจ่ายชาระหนี้
1.2.3 เพื่ อ ควบคุ ม วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านภายในองค์ ก รให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวงจรเจ้าหนี้ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการขอซื้ อ การสั่งซื้ อ การ
รับของ การเก็บสิ นค้าเข้าคลัง การวางบิ ล ตลอดจนการจ่ายชาระหนี้ ของบริ ษทั
เจริ ญสุ ขเภสัชฮุ่นชิว จากัด

2
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1
1.4.2
งาน
1.4.3

ได้รับความรู ้เกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของวงจรเจ้าหนี้
ได้เรี ยนรู ้ วิธีการแก้ปัญหาในการทางานให้สาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ของ
ได้ปฏิบตั ิงานตามวิธีการทางานแต่ละขั้นตอนที่ถูกต้อง

3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการบริ หารงานของธุ รกิ จต่างๆ ในปั จจุ บนั ผูบ้ ริ หารจะต้องรู ้ จกั วิธีการบริ หารจัดการ
เกี่ ย วกับ หนี้ สิ น ของกิ จ การให้ ถู ก ต้อ ง เนื่ อ งจากหนี้ สิ น ถื อ เป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น จากภายนอกที่ มี
ความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจ ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการเกี่ยวกับหนี้ สินได้ดี ก็จะช่วยให้
กิจการสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทากาไรให้กิจการได้มากขึ้น ตรงกันข้ามถ้าบริ หารจัดการ
เกี่ ยวกับหนี้ สินไม่ ดีหรื อผิดพลาดก็ จะเกิ ดผลเสี ยต่ อกิ จการ หรื อทาให้สภาพคล่ องของกิ จการมี
ปั ญหาส่ งผลต่อภาพลักษณ์หรื อเครดิตของกิจการในอนาคต ดังนั้นจึงต้องทาความเข้าใจความหมาย
ลักษณะสาคัญประเภทหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าและเงื่ อนไขการรับร็ หนี้ สิน สมาคมนักบัญชี และ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทยได้ให้คาจากัดความของหนี้ สินว่า หนี้ สิน หมายถึ ง ภาระ
ผูกพันในปั จจุบนั ของกิ จการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ ในอดี ต ซึ่ งการชาระภาระ
ผูกพันนั้นคาดว่าจะส่ งผลให้เกิดการไหลออกของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เกษรี ณรงค์ เดช กล่าวว่า หนี้ สิน คือ พันธะผูกพันกิจการในบางส่ วนที่เป็ นของกลุ่มเจ้าหนี้
วิธีการชาระแตกต่างกันตามลักษณะของรายการที่เกิดขึ้น บางรายการชาระด้วยเงินสด บางรายการ
ชาระด้วยการส่ งมอบสิ นค้า หรื อการให้บริ การ
พันธิภา ศรี นามเมื อง ได้ให้ความหมายของหนี้ สินไว้ว่า หนี้ สิน หมายถึ ง พันธะผูกพัน
กิจการอันเกิดจากรายการค้า การกูย้ ืม หรื อจาการอื่นๆ ซึ่ งจะต้องชาระคืนในภายหน้าด้วยสิ นทรัพย์
หรื อบริ การ
เชาวลีย์ พงศ์ ผาติโรจน์ ได้ให้คาจากัดความของหนี้ สินไว้วา่ หนี้ สิน คือ สิ ทธิ เรี ยกร้ องที่
บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ มีเหนื อสิ นทรัพย์ของกิจการ หนี้ สินจึงหมายถึง ภาระผูกพันตามกฎหมาย (Legal
Obligation) ของกิ จการอันเกิ ดขึ้นจากรายการทางการเงิ นที่เกิดขึ้นแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่มี
ผลทาให้ธุรกิจต้องชดใช้ตามภาระที่ได้ผูกพันนั้นในอนาคต การชดใช้อาจจะชดใช้ในระยะสั้นหรื อ
ระยะยาวก็ได้
พยอม สิ งห์ เสน่ ห์ และนีรนุช เมฆวิชัย ได้ให้ความหมายของหนี้ สินว่า หนี้ สิน (Liabilities)
หมายถึง หนี้ ของกิจการหรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องเหนื อสิ นทรัพย์ของกิจการนั้น หนี้ สินของกิจการเกิดขึ้น
เนื่องจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นเงินเชื่ อและการกูย้ มื เงิน
สรุ ป หนี้ สิ นเป็ นภาระผูก พันที่ กิ จการจะต้องช าระคื นตามกฎหมายด้วยสิ นทรั พ ย์ห รื อ
บริ การในอนาคตในระยะเวลาสั้นหรื อระยะยาว ตามเงื่อนไขข้อผูกพันที่ได้ตกลงกันไว้ในปั จจุบนั
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ลักษณะสาคัญของหนีส้ ิ น
นุชจรี พิเชฐกุล ได้สรุ ปลักษณะสาคัญของหนี้สินไว้ดงั นี้
1. เป็ นภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ งอาจเกิ ดจากการดาเนิ นงานตามปกติ ของกิ จการ จาก
ประเพณี การค้า หรื อความต้องการที่ จะรักษาความสัมพันธ์เชิ งธุ รกิ จกับลู กค้า ไม่ใช่
ภาระผูกพันในอนาคต เช่น ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจที่จะจัดหาสิ นค้าให้ลูกค้าตลอดระยะเวลา
2 ปี ข้างหน้า ถือว่าภาระผูกพันยังไม่เกิด ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการรับมอบสิ นค้า
หรื อได้ทาสัญญาจัดหาสิ นค้า หรื อสัญญาว่าจ้างที่ยกเลิ กไม่ได้ และในการชาระภารู ก
พันเดิมด้วยภาระผูกพันใหม่ หรื อแปลงหนี้ให้เป็ นทุน
2. เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กิจการต้องปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ได้ตกลงไว้ ไม่วา่
ภาระผูกพันนั้นจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม ภาระผูกพันที่ไม่มีผลทาง
กฎหมาย เรี ยกว่า ภาระผูกพันจากการอนุมาน (Constructive Obligation)
3. เป็ นภาระผูกพันที่เกิ ดจากรายการหรื อเหตุการณ์ ทางบัญชี ในอดี ต เช่ น การซื้ อสิ นค้า
เป็ นเงินเชื่ อ ทาให้เกิดเจ้าหนี้ การค้าหรื อการกูย้ ืมเงินจากธนาคารทาให้เกิดเจ้าหนี้ เงิ นกู้
เป็ นต้น
สรุ ป ลักษณะสาคัญของหนี้ สิน คือ เป็ นผลของรายการเหตุการณ์ ทางบัญชี ในอดี ตที่ ต้อง
เป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งแยกจากภาระผูกพันในอนาคตอย่างชัดเจน และการชาระภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั อาจเกิดขึ้นได้ดว้ ยการจ่ายเงินสด การโอนสิ นทรัพย์อื่นๆ การให้บริ การ การเปลี่ยนภาระ
ผูกพันเดิมเป็ นภาระผูกพันใหม่ การแปลงหนี้ ให้เป็ นทุนหรื อภาระผูกพันอาจสิ้ นสุ ดด้วยวิธีการอื่น
เช่นการที่เจ้าหนี้ ยกหนี้ ให้ เป็ นต้น หนี้ สินบางประเภทอาจจะวัดค่าได้จากการประมาณเท่านั้น เช้น
ประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญารับประกัน และประมาณการหนี้ สินภายใต้โครงการเงิ นบานาญ
เป็ นต้น
ประเภทของหนีส้ ิ น
แบ่งตามกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ได้ 2 ประเภท คือ
1. หนี้ สิ นหมุ นเวีย น (Current Liabilities) หมายถึ ง หนี้ สิ นที่ กิ จการได้ก่ อหนี้
พันธะผูกพันขึ้นในอดีต หรื อปั จจุบนั และจะต้องชาระคืนภายในระยะเวลา 1
ปี ด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน การให้บริ การหรื อการก่อหนี้ระยะสั้นอื่นขึ้นแทน
2. หนี้ สิ น ระยะยาว (Long-Term Liabilities) หรื อ หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น (NonCurrent Liabilities) หมายถึ ง หนี้ สินที่ มีระยะเวลาการชาระคื นเกิ นกว่า 1 ปี
หรื อเกิ นกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลาดาเนิ นงานตามปกติของกิ จการ ได้แก่ หุ ้นกู้
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หรื อพันธบัตร เจ้าหนี้ จานอง ตัว๋ เงิ นจ่ายระยะยาว หนี้ สินเงิ นบาเหน็ จ และ
หนี้ สิ น สั ญ ญาเช่ า ระยะยาว เป็ นต้น ซึ่ งหนี้ สิ น ระยะยาวเป็ นรายการหรื อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ต ก่ อให้เกิ ดภาระผูก พันขึ้ นในปั จจุ บนั และภาระ
ผูกพันดังกล่าวไม่อาจชาระให้หมดไปภายในหนึ่งปี
Account Payable (แอคเคาน์ เพอะเบิล) มีตวั ย่อว่า A/P หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า เจ้าหนี้ การค้า คือ
เงินที่ทางบริ ษทั หรื อตัวของเราเองเเป็ นผูค้ า้ งชาระค่าสิ นค้าและบริ การจากผูข้ าย ตัวแทนจาหน่ าย
หรื อบริ ษทั อื่นๆ เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ณ ตอนนั้นยังไม่มีเงินไปชาระสิ นค้าและบริ การ
ให้บริ ษทั เรี ยกบิลเก็บเงิ นมายังบริ ษทั ภายหลัง หรื อตัวเรายังหมุนเงิ นไม่ทนั จึงขอติดการชาระค่า
สิ นค้าและบริ การไว้ก่อน และผูข้ ายจะต้องยินยอมให้เราสามารถติดหนี้ ไว้แล้วค่อยนาเงิ นมาชาระ
หนี้ ในภายหลัง ซึ่ งทางพนักงานบัญชี จะต้องลงบันทึกข้อมูลไว้ในหมวดหนี้ สินตามหลักการบัญชี
เพื่อเราจะได้นาข้อมูลเหล่านี้ มาวิเคราะห์วา่ เรามีหนี้ จานวนเท่าไหร่ แล้วควรจะทายังไงให้สามารถ
หาเงินมาบริ หาร และชาระค่าสิ นค้าและบริ การเหล่านี้ได้
ดังนั้น เจ้าหนี้ การค้า จึ งเกิ ดจากการที่ บ ริ ษทั หรื อตัวเราเองเป็ นผูค้ า้ งช าระค่ าสิ นค้า และ
บริ การจากผูข้ าย และผูข้ ายก็ยินยอมให้เราติดค้างชาระค่าสิ นค้าและบริ การ แล้วค่อยนาเงินมาชาระ
ในภายหลัง ภายใต้เงื่อนไขที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายได้ตกลงกัน
เจ้ าหนี้การค้ า หมายถึง เจ้าหนี้ ที่เกิดจากการซื้ อสิ นค้าหรื อซื้ อวัตถุ ดิบ หรื อวัสดุที่ใช้ในการ
ผลิตหรื อใช้ในการให้บริ การ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการซื้อขายสิ นค้ า
ใบขอซื้ อ (Purchase Requisition) คือ เอกสารที่แผนกคลังสิ นค้าจัดทาขึ้นเพื่อแจ้งว่าสิ นค้า
ชนิดใด ประเภทใดของกิจการใกล้จะหมด และต้องการสัง่ ซื้ อเพิม่ ปริ มาณเท่าไร โดยจัดทาใบขอซื้ อ
สิ นค้า ส่ งไปให้แผนกจัดซื้ อดาเนินการต่อ
ใบสั่ งซื้อสิ นค้ า (Purchase Order) คือเอกสารที่แผนกจัดซื้ อสิ นค้าจัดทาขึ้นหลังจาก ได้รับ
ใบขอซื้ อสิ นค้าจากแผนกคลังสิ นค้าแล้ว ก็จะดาเนิ นการคัดเลื อกสิ นค้าจากผูข้ ายสิ นค้าหลายราย
เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก เมื่อตัดสิ นใจที่จะซื้ อสิ นค้าจากผูข้ ายสิ นค้ารายที่คดั เลื อก
แล้ว จึงจัดทาใบสั่งซื้ อสิ นค้าส่ งไปให้ผขู ้ ายสิ นค้าเพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายสิ นค้าว่าต้องการสิ นค้าประเภทใด
ปริ มาณเท่าใด คุณภาพอย่างไร ราคาเท่าไรซึ่ งรายละเอียดดังกล่าวนี้จะแจ้ง ไว้ในใบสั่งซื้ อ
ใบก ากั บ สิ น ค้ า (Invoice) คื อ เอกสารหลัก ฐานส าคัญ ซึ่ งผู ้ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษี มูลค่าเพิ่มจะต้องจัดท าและออกให้ก ับผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การทุ ก ครั้ งที่ มีการขายสิ นค้า หรื อ
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บริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การและจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียน
เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละครั้ง
ใบรับสิ นค้ า (Receive Report) คือ เอกสารที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าจัดทาขึ้น หลังจากที่ได้รับสิ นค้าจาก
ผูข้ ายสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะต้องทาการตรวจนับสิ นค้าคู่กบั ใบ กากับสิ นค้าที่ผขู ้ ายสิ นค้าส่ งมาให้วา่ ถูกต้อง
ตรงตามที่สั่งหรื อไม่ เมื่อถูกต้องแล้วก็จดั ทาใบรับสิ นค้าส่ งไปให้ผขู ้ ายสิ นค้า
ใบส่ งสิ นค้ า (Delivery note) คื อ เอกสารจากผูส้ ่ ง สิ นค้า ที่ ถู กต้องตามกฎหมาย ซึ่ งแสดง
สิ นค้าที่จดั ส่ งถึงผูร้ ับ เป็ นหลักฐานที่สามารถใช้ยนื ยันได้วา่ ส่ งสิ นค้าไปแล้ว และใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ซึ่ งสะดวกต่อการจัดการระบบบัญชีของบริ ษทั -ห้างร้านต่างๆ
ใบขอลดหนี้ หรื อใบส่ งคืน (Debit Note or Debit Memorandum) คือ เอกสารที่ผซู ้ ้ื อจัดส่ งให้
ผูข้ าย เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสิ นค้าแล้วปรากฏว่าสิ นค้าส่ งมาไม่ตรงตามใบสั่งซื้ อ หรื อสิ นค้า
ชารุ ด หรื อคิดราคามากไป และผูซ้ ้ื อส่ งคืนโดยไม่รับสิ นค้าแลกเปลี่ยน ผูข้ ายอาจลดราคาให้สาหรับ
สิ นค้าที่ส่งคืน เมื่อผูซ้ ้ื อส่ งคืนสิ นค้าจะออกใบลดหนี้ หรื อใบส่ งคืน เมื่อผูซ้ ้ื อส่ งคืนสิ นค้าจากการซื้ อ
เป็ นเงินสดจะได้รับเงินสดคืน แต่ถา้ ซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อจะลดยอดเจ้า
ใบหักหนี้ หรื อใบรับคืน (Credit Note or Credit Memorandum) คือเอกสารที่ผขู ้ ายออกให้ผู ้
ซื้ อ เพื่อแจ้งว่าผูข้ ายได้รับคืนสิ นค้าจากผูซ้ ้ื อ เนื่ องจากสิ นค้าชารุ ด หรื อส่ งไม่ตรงตามใบสั่งซื้ อ หรื อ
คิดราคามากไปโดยผูข้ ายอาจลดราคาสิ นค้าให้ผซู ้ ้ื อ ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ นสดผูข้ ายจะส่ ง
เงิ นสดคืน แต่ถา้ ผูซ้ ้ื อ ซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ นเชื่ อผูข้ ายจะลดหนี้ ให้กบั ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายจะออกใบลดหนี้
หรื อใบรับคืนให้ผซู ้ ้ื อเป็ นหลักฐานในการลดหนี้
ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ เอกสารที่ผขู ้ ายออกให้ผซู ้ ้ื อ กรณี ขายสิ นค้าเป็ นเงินสดหรื อรับ
ชาระหนี้จากลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อหรื อรับชาระหนี้จากลูกหนี้ อื่น
"Supplier" (ผู้ จั ด ส่ งวั ต ถุ ดิ บ ) หมายถึ ง ผู จ้ ัด หาวัต ถุ ดิ บ มาป้ อ นให้ แก่ อ งค์ก าร จัด เป็ นผู ม้ ี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องภายนอกองค์ การ และแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์กลับคืนเป็ นรายได้ องค์การต้องสร้ าง
สัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีบนพื้นฐานความไว้วางใจความเคารพเชื่ อถือซึ่ งกันและกัน ระหว่าง
บริ ษทั และผูจ้ ดั หาวัตถุดิบและสิ นค้า ส่ งผลให้คุณภาพการทางานและการผลิตสิ นค้าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีตน้ ทุนสิ นค้ามีราคาถูก
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การวิเคราะห์ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ (Supplier) ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบจะมีความสาคัญเนื่ องจากองค์การ
จะต้องเผชิ ญกับพลังการต่อรองของผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบเช่ นเดี ยวกับลู กค้า ดังนั้นผูบ้ ริ หารทั้งองค์การ
ภาครัฐและองค์การภาคเอกชนจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับกับพลังการต่อรองนั้น
ผูท้ ี่เป็ นคู่คา้ กับองค์การ หรื อ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ หรื อผูจ้ ดั จาหน่าย มีความคาดหวังให้สามารถทาธุ รกิจ
ร่ ว มกัน ได้แ ละเป็ นคู่ ค ้า ที่ ดี นัก บริ ห ารควรให้ ค วามสนใจต่ อ ข้อ เรี ย กร้ อ งดัง กล่ า วของผู ม้ ี ส่ ว น
เกี่ ย วข้อง เพื่ อนามาเป็ นส่ วนส าคัญในการก าหนดและสร้ า งกลยุท ธ์ หากผูบ้ ริ หารละเลยความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไปอาจทาให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเลิกให้การสนับสนุนต่อองค์การได้ เช่น
การเลิกเป็ นลูกค้า การถอนหุ ้นออกจากบริ ษทั ของผูถ้ ื อหุ ้น การลาออกจากงานของพนักงาน การ
หยุดส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบให้จากผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ เป็ นต้น และอาจมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความ
กดดันเรี ยกร้องต่อองค์การทาให้เป็ นการบ่อนทาลายการบริ หารงานขององค์การได้
การจัดซื้ อ ( Purchasing ) หมายถึ งการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การ วัตถุ ดิบ
ตลอดจน เครื่ องจักร เครื่ องมือ เพื่อต้องการให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของธุ รกิ จ โดยทัว่ ไปในทาง
ธุ รกิจ แบ่งการจัดซื้ อออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. การซื้ อเพื่อจาหน่าย
2. การซื้ อเพื่อใช้หรื อเปลี่ยนสภาพ
ความสาคัญของการจัดซื้ อ มีอยู่ 6 ประเภท คือ
1. กาไรของกิจการ
2. ประสิ ทธิภาพของการดาเนินงาน
3. ภาพลักษณ์ของกิจการ
4. การแข่งขันของการตลาด
5. การรับรู ้ขอ้ มูลของกิจการ
6. กลยุทธ์ของกิจการและนโยบายทางสังคม
สิ นค้ าคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรื อสิ นค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
อาจเป็ นการดาเนินงานผลิต ดาเนินการขาย หรื อดาเนินงานอื่นๆ สิ นค้าคงคลังแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ
1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่ งของหรื อชิ้นส่ วนที่ซ้ื อมาใช้ในการผลิต
2. งานระหว่างทา (Work-in-Process) คือชิ้นงานที่อยูใ่ นขั้นตอนการผลิตหรื อรอคอยที่จะผลิ ต
หรื อรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยที่ยงั ผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน
3. วั ส ดุ ซ่ อมบ ารุ ง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คื อ ชิ้ น ส่ วนหรื ออะไหล่
เครื่ องจักรที่สารองไว้เผือ่ เปลี่ยนเมื่อชิ้นส่ วนเดิมเสี ยหรื อหมดอายุการใช้งาน
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4. สิ นค้าสาเร็ จรู ป (Finished Goods) คือปั จจัยการผลิ ตที่ ผ่านทุ กกระบวนการผลิ ตครบถ้วน
พร้อมที่จะขายให้ลูกค้าได้
ถ้าหากไม่มีสินค้าคงคลัง การผลิตอาจจะไม่ราบรื่ น โดยทัว่ ไปฝ่ ายขายค่อนข้างพอใจหากมีสินค้าคง
คลังจานวนมากๆ เพราะให้ความรู ้ สึกมัน่ ใจว่าอย่างไรก็มีสินค้าให้พอขาย แต่หน้าที่ของสิ นค้าคง
คลังคือ รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทาให้เกิดการประหยัด ต่อขนาด (Economy
of Scale) เพราะการสั่งซื้ อจานวนมากๆ เป็ นการลดต้นทุน และคลังสิ นค้าช่วยเก็บสิ นค้าปริ มาณมาก
นั้น
การบริ หารสิ นค้ าคงคลัง หมายถึง การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต เพื่อให้การ
ดาเนิ นการของกิ จ การดาเนิ นไปอย่า งราบรื่ น ผ่า นการวางแผนก าหนดปริ ม าณสิ น ค้า คงคลัง ที่
เหมาะสม การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายการสิ นค้าในคลัง ตั้งแต่รวบรวม จดบันทึกสิ นค้าเข้า-ออก
การควบคุมให้มีสินค้าคงเหลื อในปริ มาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านแบบ สี ขนาด แฟชัน่ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงานแก่ผูบ้ ริ หารว่า
“รายการสิ นค้าใดขายดี สิ นค้าใดขายไม่ดี สิ นค้าใดควรสั่งซื้ อเพิ่ม หรื อสิ นค้าใดควรลดราคาล้าง
สต็อก หรื อควรตัดสต็อก เพราะสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ-ล้าสมัยแล้ว”
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เจริ ญสุ ขเภสัชฮุ่นชิ ว จำกัด เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ซอยวัดสุ วรรณรำม ถนนปิ่ นเกล้ำ-นคร
ชัยศรี ตำบลบำงเตย อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย ์ 73210 โทรศัพท์ : 02-8892530-2
โทรสำร : 02-889-2533 เวลำปฏิบตั ิกำร : วันจันทร์ ถึง วันเสำร์ เวลำ 8.00 – 17.00 น.

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั เจริ ญสุ ขเภสัชฮุ่นชิว จำกัด

10

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เจริ ญสุ ขเภสัชฮุ่นชิ ว จำกัด เป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยยำแผนโบรำณโสมเกำหลี ตงั
กุยจับ๊ ตรำแปรงสี ฟันคู่ เครื่ องดื่มโสมจี.เอส.ดี. และผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรหลำยชนิ ด เป็ นผลิตภัณฑ์
บำรุ งร่ ำงกำย บำรุ งโลหิ ต มีมำนำนกว่ำ 40 ปี

รู ปที่ 3.2 บริ ษทั เจริ ญสุ ขเภสัชฮุ่นชิว จำกัด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป

ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
และกำรเงิน

เจ้ำหน้ำที่

เจ้ำหน้ำที่บญั ชี

น.ส.กันยำรัตน์ เตงผักแว่น

บัญชีลูกหนี้

กำรเงิน

เจ้ำหน้ำที่บญั ชี เจ้ำหนี้
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นำงสำวกันยำรัตน์
เตงผักแว่น
ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บญั ชีเจ้ำหนี้
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. บันทึกบัญชีต้ งั หนี้ในระบบบัญชีโปรแกรม Express
2. จำแนกประเภทและจัดเรี ยงเอกสำรที่ได้รับตำมหมวดประเภทของเอกสำร ได้แก่ ต้นฉบับ
ใบกำกับภำษี ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน ใบรับสิ นค้ำ เอกสำรกำรจ่ำย ฯลฯ
3. กำรรับวำงบิลจำก Supplier
4. กำรรวบรวมเอกสำรเพื่อจัดทำเช็คจ่ำยประจำรอบ
5. กำรจ่ำยเช็ค
6. กำรบันทึกรำยละเอียดเงินสดย่อย
7. กำรบันทึกบัญชีปรับปรุ งภำษีมูลค่ำเพิ่ม
8. สรุ ปรำยงำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
9. สรุ ปรำยงำน ภงด.3,ภงด.53
10. งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำวสิ ริพร จินดำมณี
ตำแหน่ง
ผูจ้ ดั กำรบัญชีและกำรเงิน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 เดื อน พฤษภำคม 2559 ถึ ง วันที่ 2 เดื อน กันยำยน 2559 เป็ นระยะเวลำ 14
สัปดำห์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การรวบรวมข้ อมูลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำเกี่ ยวกับขั้นตอนวงจรเจ้ำหนี้ และกระบวณกำรจ่ำยชำระหนี้ จำก
กำรปฏิ บตั ิ จริ ง จึ งสนใจที่ จะนำเสนอในเรื่ องวงจรเจ้ำหนี้ เพื่อเป็ นกรณี ศึกษำในกำรวำงแผนกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนเจ้ำหนี้
3.7.2 การวิเคราะห์ ระบบงาน
เมื่อผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมข้อมูลจำกพนักงำนของบริ ษทั จำกกำรสอบถำม และกำร
ปฏิบตั ิงำนจริ งแล้ว ผูจ้ ดั ทำจึงนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ในกำรจัดทำโครงงำน
3.7.3 การออกแบบระบบงาน
ผูจ้ ดั ทำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดทำงำนด้ำนวงจรเจ้ำหนี้ และกระบวณกำรจ่ำย
ชำระหนี้ ตำมที่ได้ศึกษำมำจำกกำรเรี ยนและกำรทบทวนวรรณกรรม
3.7.4 การจัดทาหรื อพัฒนาระบบ
ผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมข้อมู ลต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิ จำกกำรศึกษำคู่มือและ
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนเจ้ำหนี้ และกำรจัดทำบัญชี รำยจ่ำย ศึกษำขั้นตอนแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน
ในแต่ละส่ วนงำนว่ำควรดำเนิ นกำรอย่ำงไร จำกนั้นลงมือปฏิบตั ิงำนจริ ง อีกทั้งบันทึกปั ญหำต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนพร้อมหำแนวทำงในกำรแก้ไขข้อผิดพลำดเมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทำนำผลกำรบันทึกข้อมูลปั ญหำต่ำงๆ ที่วิเครำะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดปั ญหำและ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรศึกษำ
3.7.6 จัดทาเอกสาร
ผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำแนวทำงกำรเขียนรำยงำนสหกิ จศึกษำ แล้วนำมำเขียนเป็ นควำม
เรี ยงจัดทำรู ปเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อภำควิชำ
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3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 1.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของโครงงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.7.1 กำรรวบรวมข้อมูลของ
โครงงำน
3.7.2 กำรวิเครำะห์ระบบงำน
3.7.3 กำรออกแบบระบบงำน
3.7.4 กำรจัดทำหรื อพัฒนำระบบ
3.7.5 กำรทดสอบและสรุ ปผล
3.7.6 จัดทำเอกสำร

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
3. เครื่ องคำนวณ
4. เครื่ องถ่ำยเอกสำร
5. เครื่ องเจำะกระดำษ
6. เครื่ องทำลำยเอกสำร
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Express

ส.ค.59

ก.ย.59
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติง านสหกิ จ ศึ ก ษา ที่ บ ริ ษ ทั เจริ ญ สุ ข เภสั ช ฮุ่ น ชิ ว จ ากัด ในตาแหน่ ง
เจ้า หน้า ที่ บ ญ
ั ชี เจ้า หนี้ มี หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การจัดทาบัญชี ด้า นเจ้าหนี้ ด้วยโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป
Express เช่น การบันทึกข้อมูลในการรับสิ นค้า การบันทึกตัดชาระหนี้ การรับวางบิล การจัดทาเช็ค
จ่าย และการจ่ายเช็ค และการบันทึกปรับปรุ งภาษีมูลค่าเพิ่ม การสรุ ปรายงานภาษีซ้ือ
โครงงานนี้ จะกล่ า วถึ ง ขั้น ตอนของวงจรเจ้า หนี้ ซึ่ งการปฏิ บ ัติ จ ะเห็ น ได้ว่ า เป็ นการ
ปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ เป็ นส่ วนมาก มีข้ นั ตอนมากมายกว่าจะถึงการจ่ายชาระหนี้ นักศึกษา
จึงนาขั้นตอนต่างๆ มาอธิ บายเป็ นโครงงาน จะมีการอธิ บายลาดับขั้นตอนในการทางาน จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงการทางานได้ง่ายขึ้น และสะดวกในการอธิ บายงานให้แก่พนักงานบัญชี
เจ้าหนี้ที่จะเข้ามาทางานในองค์กร
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4.1 ขั้นตอนของวงจรเจ้ าหนี้
แผนกคลังสิ นค้า

แผนกจัดซื้ อ

เมื่อสินค้ ามีปริ มาณ

ใบเสนอราคา

ณ จุดสัง่ ซื ้อ

ใบสัง่ ซื ้อ
PO

แผนกบัญชี เจ้าหนี้ – การเงิน

ใบขอซื ้อ PR
ใบสัง่ ซื ้อ PO
ใบส่งของ/ใบกากับ
ภาษี

ใบรับสินค้ า
ใบขอซื ้อ

ผูอ้ นุมตั ิเช็ค
เช็ค
ใบสาคัญจ่าย
ใบรับสินค้ า
ใบส่งของ
ใบสัง่ ซื ้อ PO
ใบขอซื ้อ
PR

PR

ใบกากับภาษี
ใบส่งของ/
ใบกากับ
สินค้ า

ใบรับสินค้ า

เก็บเข้ า
คลังสินค้ า

ตรวจสอบ
เอกสาร

ใบวางบิล

ใบสาคัญจ่าย

จ่ายชาระหนี ้

อนุมตั เิ ช็ค
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แผนกคลังสิ นค้ า
ทาการออกใบขอซื้ อ PR. (Purchase Requisition) แผนกคลังสิ นค้าซึ่ งทาการควบคุ มดู แล
วัตถุดิบเมื่อตรวจสอบพบว่าวัตถุดิบคงเหลือรายการใดมีปริ มาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เบิกใช้ของฝ่ ายผลิต หรื อวัตถุดิบคงเหลื อปริ มาณ ณ จุดสั่งซื้ อ แผนกคลังสิ นค้าจะจัดทาเอกสารใบ
ขอซื้ อขึ้ นมาแล้วส่ งเอกสารไปให้ทางหัวหน้าแผนกลงชื่ ออนุ ม ตั ิ แล้วส่ งให้ทางผูจ้ ดั การโรงงาน
อนุมตั ิส่งั ซื้ อ และจึงประสานงานไปยังฝ่ ายจัดซื้ อเพื่อดาเนินการสั่งซื้ อวัตถุดิบในลาดับต่อไป

รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่างใบขอซื้ อ PR. (Purchase Requisition)

18

ตรวจรั บวัตุดิบ เมื่อได้รับวัตถุดิบ เป็ นขั้นตอนที่ทาต่อเนื่ องจากการจัดซื้ อ จะใช้ขอ้ มูลการ
สั่งซื้ อเป็ นข้อมูลการนาเข้าซึ่ งทาให้ผูร้ ับสิ นค้าหรื อคลังสิ นค้า ทราบว่าสต๊อกสิ นค้านั้นๆ สั่งซื้ อ
เมื่อใด ปริ มาณเท่าไร ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อคือใครและกาหนดการส่ งสิ นค้าว่าตรงตามเวลาหรื อไม่ เมื่อรับ
วัตถุดิบเข้าระบบแล้วก็จะจัดทาใบตรวจรับในระบบ Express เพื่อระบุรายละเอียดของสิ นค้านั้นๆ
เอกสารและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การตรวจนับ คื อ ส าเนาใบสั่ ง ซื้ อ ,ใบส่ ง ของ/ใบก ากับ ภาษี
(INVOICE) ,ใบรับรองผลวัตถุดิบ (Certificate) อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ประกอบการตรวจนับ เช่ น
เครื่ องชัง่ ตวง วัด เป็ นต้น

รู ปที่ 4.1.2 ตัวอย่างการทาใบรับสิ นค้าไปที่ ซื้ อ ≫ 4.ซื้ อเงินเชื่อ ≫ ซื้ อเงินเชื่อ-บรรจุภณั ฑ์
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รู ปที่ 4.1.3 ตัวอย่างการทาใบรับสิ นค้า

รู ปที่ 4.1.4 ตัวอย่างการทาใบรับสิ นค้า

20

รู ปที่ 4.1.5 ตัวอย่างใบรับสิ นค้า
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การเก็บเข้ าคลังสิ นค้ า แผนกประกันคุณภาพ (QA) จะทาการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้า
วัตถุดิบที่ได้รับจาก Supplier เมื่อสิ นค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วทาการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้า
สู่ คลังสิ นค้าโดยจาแนกประเภทของวัตถุดิบ บรรจุภณั ฑ์ ไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม

รู ปที่ 4.1.6 การเก็บสิ นค้าเข้าคลัง
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รู ปที่ 4.1.7 การเก็บสิ นค้าเข้าคลัง
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แผนกจัดซื้อ
ทาการออกใบสั่ งซื้อ PO. (Purchase Order) เมื่อแผนกจัดซื้ อได้รับเอกสารใบขอซื้ อที่ผมู ้ ี
อานาจอนุ มตั ิให้ทาการขอซื้ อวัตถุดิบ แผนกจัดซื้ อจะดาเนิ นการจัดหาว่าจะทาการซื้ อจากแหล่งใดก็
ได้ในการดาเนินการจัดหาจะต้องคานึงถึงคุณภาพของสิ นค้า วัตถุดิบและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ระยะเวลา
การส่ งมอบให้ทนั ตามระยะเวลาที่ตอ้ งการใช้ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ส่ วนลดเงินสด การประกัน
คุณภาพ กาหนดการชาระเงิน ฯลฯ

รู ปที่ 4.1.8 ตัวอย่างใบสั่งซื้ อ PO. (Purchase Order)
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แผนกบัญชีเจ้ าหนี้ – การเงิน
ทาการตรวจสอบเอกสาร เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสิ นค้าได้มีการรับเข้าสิ นค้าในระบบโปรกแกรม
Express จะทาการปริ้ นแล้วส่ งเอกสารการรับสิ นค้าทั้งให้แก่เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เพื่อทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการ ประกอบไปด้วย ใบรับสิ นค้า ต้นฉบับใบกากับภาษี/สาเนาใบกากับภาษี ใบส่ ง
ของ ใบสั่งซื้ อ (PO) ใบขอซื้ อ (PR) รวมทั้งการคิดคานวณจานวนเงิน จานวนสิ นค้าถู กต้องแล้วจึง
เซ็นชื่อผูต้ รวจสอบ จากนั้นจึงทาการแยกเอกสารแต่ละประเภทเรี ยงตามวันที่จดั เก็บเข้าแฟ้ ม เพื่อรอ
Supplier มาวางบิล

รู ปที่ 4.1.9 ตัวอย่างเอกสารที่การตรวจสอบ (ใบรับสิ นค้า)
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รู ปที่ 4.1.10 ตัวอย่างเอกสารที่การตรวจสอบ (ต้นฉบับใบกากับภาษี)
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รู ปที่ 4.1.11 ตัวอย่างเอกสารที่การตรวจสอบ (สาเนาใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า)
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รู ปที่ 4.1.12 ตัวอย่างเอกสารที่การตรวจสอบ (ใบขอซื้ อ PR)

รู ปที่ 4.1.13 ตัวอย่างเอกสารที่การตรวจสอบ (ใบสัง่ ซื้ อ PO)
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ขั้นตอนการรั บวางบิล กาหนดการรับวางบิลคือทุกวันที่ 5 และวันที่ 6 ของทุกเดื อน จะมี
Supplier มาติดต่อวางบิลที่เจ้าหนี้ ที่บญ
ั ชี เอกสารที่ใช้ประกอบการวางบิลคื อ ต้นฉบับใบวางบิ ล/
สาเนาใบวางบิ ล สาเนาใบส่ งของ/สาเนาใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้ อ (PO) เงื่ อนไขการกาหนดวันที่จ่าย
ชาระ (วันรับเช็ค) ดู เงื่ อนไขจากใบสั่งซื้ อ (PO) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุ ภณ
ั ฑ์
จากัด มาวางบิลในวันที่ 5 สิ งหาคม 2559 มีเงื่อนไขการชาระเงิน : เงินเชื่อ 60 วัน เจ้าหน้าที่บญั ชีจะ
นัดชาระวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็ นต้น

รู ปที่ 4.1.14 ตัวอย่างใบวางบิล
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ขั้นตอนการจัดทาใบสาคัญ จ่ าย เมื่อถึงรอบเวลาการทาเช็คจ่ายเจ้าหน้าที่บญั ชี เจ้าหนี้ จะทา
การตัดจ่ายชาระเจ้าหนี้ในระบบ Express พร้อมจัดพิมพ์เช็คจ่าย ส่ งให้หวั หน้างานตรวจสอบลงชื่ อผู ้
ตรวจสอบแล้วจึ งจะส่ งเอกสารจ่ายเช็คให้แก่ ผูบ้ ริ หารเซ็ นเช็คเพื่ออนุ มตั ิการจ่ายชาระหนี้ ในรอบ
เดือนถัดไป

รู ปที่ 4.1.15 ตัวอย่างขั้นตอนการเข้าระบบ Express
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รู ปที่ 4.1.16 ตัวอย่างขั้นตอนการจ่ายชาระหนี้ เข้าไปที่ การเงิน ≫ 2.จ่ายเงิน ≫ 4.จ่ายชาระหนี้

รู ปที่ 4.1.17 ตัวอย่างขั้นตอนการตัดจ่ายชาระหนี้

รู ปที่ 4.1.18 ตัวอย่างขั้นตอนการตัดจ่ายชาระหนี้
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ขั้นตอนการจ่ ายชาระหนี้ เมื่อเอกสารการจ่ายเช็คได้มีการอนุ มตั ิเรี ยบร้ อยแล้ว ทุกวันที่นดั
จ่ายชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ หรื อวันที่ทางบริ ษทั กาหนดจ่ายเช็คคือทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เวลา 9.00
น. ถึง 16.00 น. จะมี Supplier มาติดต่อขอรับเช็คกับเจ้าหน้าที่บญั ชี เจ้าหนี้ -การเงิ น โดยการติดต่อ
ขอรับเช็คจะต้องมีเอกสารประกอบด้วย สาเนาใบวางบิลที่ระบุให้มารับเช็ค ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน
ส าเนาใบแจ้ง หนี้ แล้วจึ ง สามารถรั บ เช็ ค ได้พ ร้ อ มทั้ง เซ็ น รั บ เงิ น ระบุ ร ายละเอี ย ดเช็ ค วันที่ เ ช็ ค
ธนาคาร สาขา ในต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินและเอกสารจ่ายชาระหนี้
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รู ปที่ 4.1.19 ตัวอย่างเอกสารจ่ายชาระหนี้

รู ปที่ 4.1.20 ตัวอย่างต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน
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ผู้ อ นุ มั ติ เ ช็ ค เมื่ อ แผนกบัญ ชี เ จ้า หนี้ -การเงิ น ได้จ ัด ท าเอกสารการจ่ า ยเช็ ค ประจ าเดื อน
เรี ยบร้อยแล้ว จะส่ งเอกสารทั้งหมดประกอบด้วย เช็ค ใบสาคัญจ่าย ใบรับสิ นค้า ใบส่ งของ ใบขอ
ซื้ อ (PR) ใบสั่งซื้ อ (PO) ให้แก่ผอู ้ นุมตั ิตรวจสอบเอกสารการจ่ายชาระเงินและเซ็นเช็คเพื่อจะนาไปสู่
ขั้นตอนการจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้

รู ปที่ 4.1.21 ตัวอย่างเช็คได้รับการอนุมตั ิ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากที่ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้า ร่ วมโครงการสหกิ จศึ กษาของมหาวิทยาลัย สยาม
ประจาปี การศึกษา 2558 ผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับทางด้านบัญชี เจ้าหนี้กบั บริ ษทั เจริ ญสุ ข
เภสัชฮุ่นชิว จากัด ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ในการปฏิบตั ิงาน
ครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ท าได้รับ มอบหมายงานในส่ วนตาแหน่ ง เจ้า หน้า ที่ บ ญ
ั ชี เจ้า หนี้ ท าให้ไ ด้รับความรู ้ ที่
นอกเหนือจากการเรี ยน ทราบถึงวิธีการทางาน เข้าถึงประสบการณ์ทางานได้อย่างจริ งจัง ได้เรี ยนรู ้
วิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและปั ญหาต่างๆ ในการทางาน ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ และได้
ฝึ กความรอบคอบ ความอดทน ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิมากขึ้น
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. เอกสารหรื อ ข้อ มู ล บางอย่า งเป็ นความลับ ของสถานประกอบการไม่
สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ทาให้ยากต่อการเรี ยนรู ้
2. งานที่ได้นามาเสนอทาโครงงานมีเวลาในการฝึ กงานไม่มากนักทาให้ไม่
สามารถหาข้อมูลมาได้เพียงพอกับความต้องการ
3. สถานประกอบการมี ระยะเวลาในการดาเนิ นงานที่ จากัด ประกอบกับ
หน้าที่ ที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก จึ งส่ งผลให้เวลากับการทางานอาจไม่
เพียงพอเท่าที่ควร
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. สถานประกอบการควรให้ความสาคัญในเรื่ องของสหกิจศึกษา
2. ควรมี ก ารประสานงานระหว่า งสหกิ จศึ ก ษาและสถานประกอบการที่
ชัดเจนในเรื่ องของการให้ความร่ วมมือ เพื่อสร้างความเข้าใจของทั้งสอง
ฝ่ ายทั้งเรื่ องของเวลาและเรื่ องการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เป็ นประโยชน์สาหรับนักศึกษาเพื่อการเตรี ยมปฏิบตั ิงานจริ ง
2. ทาให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นมากยิง่ ขึ้น
3. ทาให้เราได้ความรู ้ ความอดทน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้รับ
มอบหมาย
4. ทาให้เราเข้าใจถึ งขั้นตอนและกระบวณการทางานที่ เป็ นไปตามระบบ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรี ยน
5. ช่วยแบ่งเบาหน้าที่การทางานของสถานประกอบการ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ช่วงแรกๆ ต้องมีการปรับตัวในการปฏิบตั ิร่วมกับบุคคลในสถานประกอบ
ที่เราไม่รู้จกั จึงยังไม่กล้าจะพูดคุ ยกับพี่ๆ มากนักจึงส่ งผลให้งานที่ได้รับ
หมายมีการผิดพลาด
2. สถานประกอบการมี ข้ นั ตอนการทางานที่ เป็ นระบบ ส่ งผลให้เรายังไม่
เข้าใจการทางาน ระบบของงาน และลาดับของการส่ งเอกสาร
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงานควรมีการแนะขั้นตอนกระบวณการทางานและมี
เอกสารแนะนากระบวณการทางานของสถานประกอบการ เพื่อลดภาระ
ในการอธิบายงานของพนักงานที่ปรึ กษา
2. ควรมีการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อปริ มาณของงานที่มี และควรจัดแบ่ง
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
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