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บทคดัย่อ 

บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัดา้นอุตสาหกรรมและการเกษตร เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัพืชตราองุ่นและอาหารสัตว ์ได้แก่ กากถั่ว
เหลือง น ้ามนัขา้วโพด น ้ามนัทานตะวนั น ้ามนัคาโนลา  

  จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
ต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีและผูช่้วยพนกังานการเงิน โดยไดรั้บมอบหมายใหท้ างานดา้นการตรวจสอบ 
ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบจ่ายสินคา้ เช็ครอผา่นจ่ายจากธนาคาร คณะผูจ้ดัท าจึงจดัท าโครงงานเร่ือง
ระบบบญัชีขายสินคา้ โดยเน้ือหาในโครงงานเป็นการอธิบายและสรุปขั้นตอนการปฏิบติังานทั้งหมดโดย
เร่ิมจากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าเอกสาร การบันทึกข้อมูลและการ
ตรวจสอบรายงานการขายสินคา้ ขั้นตอนการรับวางบิลและการรับช าระเงินจากลูกคา้  

 จากการปฏิบติังานดงักล่าวท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชีขายสินคา้ ท่ีมีขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีซบัซ้อน ให้เขา้ใจไดโ้ดยง่าย คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่โครงงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีสามารถเพิ่ม
ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการท างานจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจและสามารถน าไปปรับ
ใชใ้นการท างานได ้

ค าส าคัญ : ระบบบัญชีขายสินค้า / ใบก ากบัภาษี / ใบเสร็จรับเงิน  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

             จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง

ผูช่้วยพนกังานบญัชีและการเงิน ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานภายใตห้วัขอ้ ระบบบญัชีขายสินคา้ โดย

องคก์รไดใ้ชโ้ปรแกรม SAP (System Applications And Products in Data Processing)เป็นการเช่ือมโยง

ขอ้มูลของทุกแผนกในองคก์รผูท่ี้ใชโ้ปรแกรมน้ีตอ้งมีความเขา้ใจในการใชง้านเพราะโปรแกรมมีความ

ซับซ้อนผูใ้ช้งานจึงต้องมีความช านาญในการท างานอย่างไรก็ตามผูป้ฏิบัติงานอาจจะท าให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูลเช่นใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ไม่เรียงล าดบัเอกสารถูกยกเลิกและตอ้ง

ออกเอกสารใหม่,เอกสารไม่มีการเซ็นรับจากคู่คา้ ซ่ึงอาจส่งผลเสียกบับริษทัในการบนัทึกบญัชี หรือ

การปิดบญัชีของกิจการ 

 ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงพิจารณานาการท าโครงงานภายใตห้ัวขอ้ “ระบบบญัชีขายสินคา้” โดย

เน้ือหาโครงงานจะอธิบายเก่ียวกบัการตรวจขั้นตอนการท างาน การเดินเอกสาร การตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม SAP จนกระทัง่รับช าระเงินจากคู่คา้  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัระบบบญัชีขายสินคา้ ของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

 1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการเดินเอกสารและการตรวจสอบระบบบญัชีขายสินคา้ 

 1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนและการตรวจสอบการรับเช็คของลูกคา้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำ 

 1.3.1 ศึกษาเก่ียวกบัการตรวจสอบการขายสินคา้ของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

 1.3.2 ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัท าใบวางบิลและการรับช าระเงิน 
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ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

การจดัท าโครงงานเล่มน้ีไดท้  าการปฏิบติังานและรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน พฤษภาคม - 

สิงหาคม พ.ศ.2562  

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 ไดรั้บความรู้ในขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลการขายสินคา้ 

 1.4.2 ไดรั้บความรู้เก่ียวการท างานของโปรแกรม SAP (System Application products) ในเร่ือง

ระบบการขายสินคา้ 

 1.4.3 ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวิธีการการรับเช็คของลูกคา้ 

  

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบไปดว้ยแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

อ้างองิ จากหนังสือระบบบัญชีสินค้า ผู้แต่ง สุภาพร (หะยะมิน) พรนภา 

2.1 การขายสินค้า 

การขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. การขายสด ในกิจการคา้ปลีกขนาดเล็กและมีปริมาณการขายไม่มากมกั ผูข้ายอาจจะเป็น

เจา้ของและออกใบเสร็จดว้ยตนเอง แต่ส าหรับการคา้ปลีกในขนาดใหญ่ท่ีมีการแบ่งงาน

และแยกหน้าท่ีกนัอาจจะก าหนดให้พนักงานขายเป็นผูท้  าใบขายหรือใบเสร็จรับเงินข้ึน 

แล้วส่งต่อไปยงัพนักงานการเงินเพื่อลงช่ือรับเงินพร้อมด้วยตัวเงิน แล้วน าใบเสร็จท่ี

พนกังานรักษาเงินลงช่ือรับเงินแลว้มอบให้ลูกคา้ นอกจากน้ีกิจการบางแห่งใชว้ิธีออกใบ

ขายและใบเสร็จรับเงิน 3 ฉบบั เพื่อใหผู้ซ้ื้อ ผูรั้บเงิน และผูห่้อของคนละฉบบั ผูซ้ื้อหลงัจาก

จ่ายเงินใหแ้ก่พนกังานรักษาเงินแลว้กจ็ะน าใบเสร็จไปขอรับสินคา้จากผูห่้อ 

2. การขายเช่ือ วิธีการขายปลีกเป็นเงินเช่ือ การขายปลีกเป็นเงินเช่ือส่วนใหญ่จะมีจ านวนเงิน

และปริมาณของสินคา้ท่ีขายเพียงเลก็นอ้ย วตัถุประสงคส์ าคญัของการบญัชีในเร่ืองน้ีก็คือ 

ตอ้งการควบคุมลูกหน้ี และจ านวนเงินท่ีขายเช่ือท่ีถูกตอ้งเท่านั้น เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั

การขายปลีกเป็นเงินเช่ือ ไดแ้ก่ ใบขาย ซ่ึงพนกังานจะท าข้ึนเป็น 3 ฉบบั และจะส่งใหผู้ซ้ื้อ

ทนัที 1 ฉบบั อีก 1 ฉบบั ส่งไปยงัแผนกบญัชีเพื่อลงรายการบนัทึกเก่ียวกบัการขายเช่ือและ

ฉบบัสุดทา้ยเป็นส าเนาเก็บไวท่ี้ฝ่ายขายโดยตรง วิธีน้ีผูซ้ื้อจะรับของไปทนัทีพร้อมทั้งใบ

ขายท่ีท าข้ึน 

ขั้นตอนในการซ้ือขายสินค้า                                                                                                                                                          

กิจการแต่ละแห่งจะมีขั้นตอน  วิธีการซ้ือขายสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขนาด

และการจดัองคก์รของแต่ละกิจการ กรณีของกิจการขนาดเล็กเจา้ของอาจจะเป็นผูด้  าเนินการเอง

ทั้งหมด แต่ถา้เป็นกิจการขนาดใหญ่จะมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการซ้ือและการขายสินคา้ไดแ้ก่      

1.  แผนกคลงัสินคา้ จะเป็นผูต้รวจสอบวา่ สินคา้ชนิดใดบา้งท่ีเหลืออยูใ่นระดบัท่ีตอ้งมีการ

สัง่ซ้ือโดยจดัท าใบสัง่ซ้ือ ส่งไปแผนกจดัซ้ือ 
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2.  แผนกจดัซ้ือเม่ือไดรั้บใบขอซ้ือแลว้จะท าการสอบถามราคาของสินคา้ท่ีจะซ้ือจากผูข้าย

หลายๆรายโดยจะจดัท าใบสัง่ซ้ือ ส่งไปใหผู้ข้าย 

3.  ผูข้ายเม่ือไดรั้บใบสั่งซ้ือจะจดัส่งคืนสินคา้พร้อมใบก ากบัสินคา้ (Invoice) / ใบก ากบั

ภาษี (Tax Invoice) ใหก้บัผูซ้ื้อ 

4.  แผนกตรวจรับสินคา้ เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้แลว้ แผนกตรวจรับสินคา้จะท าการตรวจสอบ

สินคา้ท่ีไดรั้บกบัส าเนาใบสั่งซ้ือ และใบก ากบัสินคา้ท่ีไดจ้ากผูข้ายว่าถูกตอ้งตรงกนัถา้ถูกตอ้งจะลง

นามในใบก ากบัสินคา้และจดัท าใบรับสินคา้ (Receiving Report) 

5.  แผนกบญัชีเม่ือครบก าหนดช าระ ผูข้ายจะน าไปเสร็จรับเงินมาขอรับช าระท่ีแผนกบญัชี

และการเงิน 

2.2 การจัดท าใบก ากบัภาษีและใบแจ้งหนีท้ีส่มบูรณ์ 

 จดัท าใบก ากบัสินคา้และใบแจง้หน้ีท่ีสมบูรณ์ หลกัการปฏิบติัดงัน้ี ใบก ากบัภาษีจะท าข้ึน

คร้ังละ 4 ฉบบั (หรือมากกวา่ 4  ฉบบั กไ็ดต้ามวามจ าเป็น) ส าเนาใบก ากบัสินคา้ฉบบัท่ี 4 (หรือฉบบั

สุดทา้ย) จะส่งไปยงัแผนกพสัดุเพื่อส่งของและใชเ้ป็นใบส่งของทนัที ส่วนท่ีเหลือ 2 ฉบบั จะส่งให้

ลูกคา้เม่ือส่งสินคา้ ส่วนอีก 1 ฉบับก็จะใช้เป็นหลักฐานในการลงบญัชี ตามหลักการปฏิบติัน้ี 

สามารถจะใช้ได้ก็ต่อเม่ือแผนกการเงินสามารถทราบขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฏในใบก ากับสินคา้

ครบถว้น เช่น วิธีการขนส่ง ขนาด น ้ าหนกั จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม เป็นตน้ ทั้งหมดของ

สินคา้มีสินคา้อยูใ่นคลงัสินคา้พร้อมท่ีจะท าการส่งใหลู้กคา้ทนัที 

อ้างองิ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พลพธู ปิยวรรณ 

2.3 การก าหนดราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน 

 หลกัการก าหนดราคาและเง่ือนไขการใหส่้วนลดเม่ือลูกคา้ช าระเงินตามก าหนดเวลาควรถูก

ระบุอยา่งแน่ชดัในเอกสารและคู่มือเก่ียวกบันโยบายและขั้นตอนการด าเนินงานของกิจการการให้

ส่วนลดการคา้ระบุไวใ้นป้ายราคา ใบส่งสินคา้ และใบแจง้หน้ี อยา่งชดัเจน 
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อ้างจากหนังสือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อรรถพล ตริตานนท์ 

2.4 กระบวนการเรียกเกบ็เงิน  

 กระบวนการเรียกเก็บเงินไดรั้บขอ้มูลมาจากกระบวนการขายและกระบวนการจดัส่งสินคา้ 

ซ่ึงจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัยอดเงิน และเง่ือนไขการช าระเงินของลูกคา้ เพื่อน ามาจดัท าใบก ากบัสินคา้ 

ส าหรับแจง้ใหลู้กคา้ทราบยอดเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตลอดจนจดัท ารายงานประจ าเดือน แสดงยอดคา้ง

ช าระตามช่วงเวลา กระบวนการน้ีเป็นหน้าท่ีของพนักงานเรียกเก็บเงินหรือพนักงานบญัชีลูกหน้ี

การคา้ และจะรายงานต่อผูบ้ริหารทางดา้นบญัชี 

2.5 กระบวนการรับเงิน 

เป็นหนา้ท่ีของพนกังานการเงิน ท่ีจะแจง้ให้ผูบ้ริหารทางงบการเงินทราบ ถึงจ านวนเงินท่ี

ไดรั้บจากลูกคา้เพื่อน าเงินเขา้บญัชีธนาคารซ่ึงพนกังานบญัชีลูกหน้ีการคา้ จะเป็นผูบ้นัทึกลดยอด

คา้งช าระของลูกคา้ และรายงานให้ผูบ้ริหารทางบญัชีทราบ จะเห็นไดว้่า กระบวนการการรับเงิน

เก่ียวขอ้งกบัแผนกการเงินและแผนกบญัชีลูกหน้ีการคา้ โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างการรับเงินและ

การบนัทึกบญัชีเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการขโมยเงิน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรควบคุมการเขา้ถึงเงิน

สดและการบนัทึกลดยอดคา้งช าระ โดยลูกคา้จดัส่งเอกสารการส่งเงินกลบัมายงัแผนกบญัชีลูกหน้ี

การคา้ ซ่ึงจะตอ้งระบุช่ือลูกคา้ช าระเงินได ้



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

10600 โทรศพัท ์: 0-2477-9020 โทรสาร: 0-2477-9894 

ท่ีตั้งโรงงาน 81/7 หมู่1 ต  าบลไทยาวาส อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120  

โทรศพัท ์: (034) 265-620-29 โทรสาร: (034) 265-610 

 

รูปภาพ 3.1 ที่ตั้งบริษัท 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ประวัติความเป็นมา 

 บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2528   เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2533 ดว้ยการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง บริษทัจึงไดเ้ติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัมีก าลงัการผลิต 6,000 ตนั เมล็ดถัว่เหลือง/วนั   ผลิตและจัด

จ าหน่ายสินค้าทั้ งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัถัว่เหลืองส าหรับปรุงอาหาร และผลิตภณัฑก์ากถัว่เหลือง มีสัดส่วน

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 95% และต่างประเทศ 5% 

บริษทัประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ ยึดหลกัธรรมาภิบาล  มีระบบการจดัการท่ีดี 

ครอบคลุมการบริหารเส่ียง ทั้งดา้นอตัราแลกเปล่ียน การจดัการธุรกิจ การขยายรายได ้ตลอดจนการ

พฒันาเทคโนโลยอีนัทนัสมยัส าหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมัน่เพื่อพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิง

ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้ปัจจุบนั บริษทั 

น ้ ามนัพืชไทย จ ากดัมหาชน เป็นบริษทัอุตสาหกรรมน ้ามนัพืชชั้นน าของอาเซียน 

บนปรัชญาในการท าธุรกิจท่ีว่า บริษทัจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน และผลิตสินคา้

คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้น ร่วมดูแลสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีปณิธานและพนัธะกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูบ้ริโภค ผ่านสินคา้ท่ีมี

คุณภาพตามปรัชญา น าไปสู่ วิสัยทศัน์  แห่งการเป็นบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมน ้ ามนัพืชใน

อาเซียน เขา้สู่ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเก้ือกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ภารกจิขององค์กร 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมน ้ ามนัพืช มีผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ดว้ยพนัธกิจในการส่งมอบคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีให้กบัทุกคน ผ่านสินคา้หลกั 2 ประเภทคือ น ้ ามนับริโภค และ กากถัว่เหลือง จากการท่ี

บริษทัไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภค ดว้ยยอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงทุกสินคา้ เป็นบริษทัท่ีมีอตัรา

เติบโตอยา่งสม ่าเสมอ และเราภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของสงัคมไทย 
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เป้าหมายระยะยาวในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัจะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อเพิ่มยอดขาย  รักษามาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์และการบริการรวมทั้งการส่งมอบสินคา้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา พฒันาคุณภาพของ

สินคา้อย่างต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งพฒันา

ศกัยภาพของพนกังานทุกระดบั เพื่อพฒันาองคก์รไปสู่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

  

 

 

 

 

ผลติภัณฑ์ 

บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและ

จ าหน่าย สินคา้สองประเภท คือ น ้ ามนับริโภคและวตัถุดิบอาหารสัตว ์โดยแบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 

13 ชนิด ดงัน้ี 

1. น ้ ามนัถัว่เหลืองตรา “องุ่น” เป็นน ้ ามนัพืชท่ีผลิตจากถัว่เหลืองคดัคุณภาพ 100% มีกรด

ไขมนัไม่อ่ิมตวั ซ่ึงกรดไขมนัไม่อ่ิมตวันั้นเป็นกรดไขมนัจ าเป็นต่อร่างกาย ใชส้ าหรับปรุงอาหารใน

ครัวเรือน และยงัเป็นวตัถุดิบหลักท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารส าเร็จรูปต่างๆ เช่น 

อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน ้ าพริกเผา และอ่ืนๆ น ้ ามนัถัว่เหลือง ตรา “องุ่น” 

ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากคุณภาพท่ีไม่เป็น

ไขและใหคุ้ณค่าทางโภชนาการท่ีดีต่อสุขภาพ 

2. น ้ ามนัขา้วโพดตรา “องุ่น” สกดัจากเมล็ดขา้วโพดคดั คุณภาพ 100% มีกรดไขมนัไม่

อ่ิมตวัสูง อุดมไปดว้ยกรดไลโนเลอิก รวมทั้งมี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี 

(LDL) โดยจะเขา้แข่งขนัการดูดซึมกบัคอเลสเตอรอล ท าใหค้อเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได ้จึงท าให้

คอเลสเตอรอลชนิด LDL ในร่างกายลดลง 
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3. น ้ ามนัทานตะวนัตรา “องุ่น” ผลิตจากเมลด็ทานตะวนั 100% เป็นน ้ ามนัท่ีมีกรดไขมนัไม่

อ่ิมตวัสูง อุดมไปดว้ยกรดไลโนเลอิก ซ่ึงเป็นกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภยัต่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน ้ ามนั

ทานตะวนับรรจุกระป๋อง 

4. น ้ ามนัคาโนลาตรา “องุ่น” เป็นน ้ ามนัท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัต ่ากว่า 10% และมีกรดไขมนั

ไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียว หรือกรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซ่ึงเป็นคอเลสเตอรอลชนิด

ท่ีไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมนัในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ

ความดนัโลหิตสูง 

5. น ้ ามนัมะกอกธรรมชาติ ตราโมนิน่ี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil) น ้ ามนั

มะกอกบริสุทธ์ิสกดัจากการผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบดว้ยกรดไขมนั

ไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียวสูง ซ่ึงช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL  อุดมดว้ยวิตามินอีและโพลีฟีนอลสูง ให้

รสชาติเขม้ขน้และกล่ินรสท่ีแทจ้ริงของน ้ ามนัมะกอกซ่ึงทางบริษทัฯเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายใน

ประเทศไทยเพียงเจา้เดียว และน ้ ามนัมะกอกธรรมชาติน้ีมีสัดส่วนยอดขายอนัดบั 1 ในประเทศ

อิตาลี 

6 .  น ้ ามันมะกอกผ่านกรรมวิ ธี  ตราโมนิ น่ี  (MONINI) (Anfora Olive Oil) ได้จาก

กระบวนการกลัน่ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ผสมกบัน ้ ามนัมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกาย

ทอง สามารถน าไปปรุงอาหารทั้งผดัและทอด โดยไม่เสียรสชาติท่ีแทจ้ริงของอาหาร 

7. น ้ ามันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนิน่ี (MONINI) (Mild & Light Olive Oil) ได้จาก

กระบวนการกลัน่ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ผสมกบัน ้ ามนัมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุนนุ่ม

นวลเป็นพิเศษ สามารถน ามาประกอบอาหารทั้งการผดั การอบ การทอดน ้ ามนัท่วม เหมาะกบัการ

ใชแ้ทนเนยและน ้ ามนัพืชในการท าอาหารท่ีใชอุ้ณหภูมิสูง โดยไม่ท าให้เสียรสชาติท่ีแทจ้ริงของ

อาหาร 

8. กากถัว่เหลือง เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีตอ้งใชเ้พื่อผลิตอาหารสัตว ์ กากถัว่เหลืองของบริษทั

จ าหน่ายภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ไฮโพรมีล” เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ

อุตสาหกรรมการเล้ียงสตัว ์เน่ืองจากมีคุณภาพสูง สม ่าเสมอ และไดม้าตรฐาน 
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9. ดีฮลั ซอยมีล  ภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ดีฮลั ซอยมีล” เน้ือถัว่เหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีน

และคุณค่าอาหารอ่ืน ๆ สูงข้ึน เหมาะส าหรับสัตวท่ี์ตอ้งการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและ

ใหผ้ลผลิตสูงสุด 

10. ฟูลแฟตซอย ภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวตัถุดิบใชผ้สมอาหารเพื่อเล้ียงลูก

สุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและพลงังานสูงสุด อุดมดว้ยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัซ่ึงจ าเป็น

ส าหรับสัตวเ์ล้ียงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตวเ์ล้ียงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วยเพิ่มการสร้างเน้ือแดงใหม้ากข้ึนในสตัว ์

11. ดีฮลั ฟูลแฟตซอย ภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย” ถัว่เหลืองอบไขมนัเต็มชนิด

กะเทาะผิว เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการน าเมล็ดถัว่เหลืองไขมนัเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน 

มากะเทาะผวิออก แลว้น าไปผา่นกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) 

ท าให้ไดรั้บความร้อนในปริมาณท่ีสุกพอดี เพื่อก าจดัสารขดัขวางโภชนะในเมลด็ถัว่เหลืองให้มาก

ท่ีสุด เหมาะกบัการเล้ียงสัตวว์ยัอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เป็ด และ

สัตวน์ ้ า เช่น กุง้ ปลา เพราะท าให้สัตวไ์ดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งน้ี รวมถึง

สัตวท่ี์ตอ้งการพลงังานสูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเล้ียงลูก เป็นตน้ “ทีวีโอ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย” จึง

เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยอุ์ตสาหกรรมการผลิตอาหารสตัวใ์นปัจจุบนัอยา่งตรงจุด 

12. เลซิติน ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว ์เช่น กุง้ ไก่ และหมู มีสารส าคญัคือ 

ฟอสโฟลิปิด และแหล่งของโคลีน ซ่ึงเป็นสารส าคญัส าหรับอาหารกุง้และอาหารสัตวร์ะยะเลก็ ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์ของไขมนั ซ่ึงท าใหเ้พิ่มการดูดซึมของสารอาหารใหดี้ยิง่ข้ึน 

13. ทีวีโอ ซอยฮลั เป็นผลิตภณัฑท์ าจากผิวถัว่เหลืองร่อนออกจากเมลด็ถัว่เหลือง เป็นแหล่งของไฟ

เบอร์ท่ีดี โดยเฉพาะอาหารสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง และอาหารท่ีตอ้งการไฟเบอร์สูงในบางระยะ 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 คณะผูจ้ดัท าไดรั้บการฝึกสหกิจท่ี บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) แผนก

บญัชีและการเงินต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีและผูช่้วยพนกังานการเงินซ่ึงเป็นลกัษณะงานในดา้น

การตรวจสอบ ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้และใบจ่ายสินคา้เป็นงานหลกัทั้งดา้นการขายและการซ้ือ 

แต่จะเป็นในดา้นฝ่ายขายเป็นส่วนมาก เป็นการด าเนินงานตั้งแต่รับเอกสารผา่นการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งอยา่งละเอียดและเกบ็รักษาใหง่้ายต่อการคน้หา ส่วนงานในดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

1. ตรวจยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้จาก Report รายงานขาย 

2. จดัเรียงใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ตามเลขท่ีและวนัท่ีในบิล 

3. ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ ตรวจสอบจ านวน น ้าหนกัสินคา้ และทะเบียนรถท่ีส่งสินคา้ 
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     ในระยะเวลาการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ท่ี บริษทั น ้ ามนัพืช

ไทย จ ากดั (มหาชน) ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบการขายสินคา้เป็นหลกั เรียนรู้ตั้งแต่

รับใบสั่งซ้ือจากลูกคา้ ตรวจสอบยอดการรับเงินและการจ่ายเงินการออกใบเสร็จและยงัได้

เรียนรู้เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้เป็นบางส่วน 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1.นางสาวกนกทิพย ์ประกิจเจริญสุข 

ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ี 

2.นางสาวอมรรัตน์ ส่วยสม 

ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 

พ.ศ.2562 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1.หาประเด็นหลกัท่ีมีส่วนส าคญัใน
การปฏิบติังานเพื่อตั้งหวัขอ้โครงงาน 

    

2.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของโครงงาน     
3.จดัท าโครงงานรูปเล่ม     
4.ตรวจสอบความถูกตอ้ง     

 

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอยีดขั้นตอนและวิธีกานด าเนินงาน 
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ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิ 

สัปดาห์ที ่1 เรียนรู้เก่ียวกับเอกสารท่ีต้องตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร 
จดัเรียงเอกสารเขา้แฟ้ม ตรวจสอบเลขท่ีใบ Invoice ใบส าคญัตั้ง
เจา้หน้ี  

สัปดาห์ที่ 2 ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ จดัเรียง
ใบ Invoice ขายสินคา้เขา้แฟ้ม ประทบัตราเอกสารใบส าคญัจ่าย
ส้ินรอบ แนบเอกสารเช็ครอผา่นจ่าย 

สัปดาห์ที่ 3 แยกใบ Invoice ขายสินคา้ ตรวจสอบยอดในใบ Invoice จดัเรียง
เอกสารใบส าคญัตั้งเจา้หน้ี  ตรวจสอบใบรับสินคา้ 

สัปดาห์ที่ 4 ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ 
Invoice ขายสินคา้ จดัเรียงเลขท่ีเช็ค ตรวจสอบเช็ครับล่วงหนา้ 

สัปดาห์ที่ 5 ตรวจสอบเอกสารยกเลิกท่ีลูกค้าไม่รับสินค้า ตรวจสอบใบ 
Invoice ขายสินคา้ ตรวจสอบใบลดหน้ี ตรวจสอบเอกสารใบ
วางบิล เช็คเง่ือนไขและรับช าระเงิน 

สัปดาห์ที่ 6 จัดแยกเอกสารใบ  Invoice กากถั่ว เหลือง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ่ายเอกสาร จดัเรียงเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของเช็ครับล่วงหนา้ ประทบัตราใบเสร็จรับเงินท่ีเขียนดว้ย
มือ 

สัปดาห์ที่ 7 ตรวจสอบยอดภาษี มูล ค่า เพิ่ มในใบ Invoice ขายสินค้า 
ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ่าย
เอกสาร จดัเรียงเอกสาร แนบเอกสารใบวางบิลกบัใบส าคญัจ่าย
เพื่อน าเช็คเขา้ระบบ 

สัปดาห์ที่ 8 จัดแยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลือง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินค้า  ตรวจสอบเอกสาร
ยกเลิกท่ีลูกคา้ไม่รับสินคา้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเช็ครับ
ล่วงหนา้ ประทบัตราใบเสร็จรับเงินท่ีเขียนดว้ยมือ แนบหนงัสือ
รับรองหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เขา้กบัใบส าคญัจ่าย 

สัปดาห์ที่ 9 จัดแยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลือง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินค้า   จัดเ รียงเอกสาร
ใบส าคญัตั้งเจา้หน้ี  ตรวจสอบใบรับสินคา้ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของเช็ครอผา่น แนบเช็คใบเสร็จรับเงิน  
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สัปดาห์ที่ 10 จัดแยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลือง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ 
จดัเรียงเอกสารใบส าคญัตั้งเจา้หน้ี  แนบหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ี
จ่าย ภ.ง.ด.3 และ   ภ.ง.ด.53 เขา้กบัใบส าคญัจ่าย  

สัปดาห์ที่ 11 จัดแยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลือง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ 
เกบ็เอกสารใบส าคญัรับและใบส าคญัจ่ายเขา้แฟ้ม   

สัปดาห์ที่ 12 ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ จดัเรียง
ใบ Invoice ขายสินคา้เขา้แฟ้ม จดัแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่เหลือง ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ แนบหนงัสือรับรองหัก ณ ท่ี
จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เขา้กับใบส าคญัจ่าย เก็บเอกสาร
ใบส าคญัรับและใบส าคญัจ่ายเขา้แฟ้ม 

สัปดาห์ที่ 13 ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ จดัเรียง
ใบ Invoice ขายสินคา้เขา้แฟ้ม จดัแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่เหลือง ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 
ประทับตราเอกสารใบส าคัญจ่ายส้ินรอบ ตรวจสอบเช็ครับ
ล่วงหนา้ 
 

สัปดาห์ที่ 14 ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ จดัเรียง
ใบ Invoice ขายสินคา้เขา้แฟ้ม จดัแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถั่วเหลือง ตรวจสอบใบจ่ายสินค้า จัดเรียงรายงานภาษีซ้ือ 
ตรวจสอบยอดใบตั้งเจา้หน้ี ประทบัตราเอกสารใบส าคญัจ่ายส้ิน
รอบ ตรวจสอบเช็ครับล่วงหนา้ 

สัปดาห์ที่ 15 ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ จดัเรียง
ใบ Invoice ขายสินคา้เขา้แฟ้ม จดัแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่เหลือง ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 
ประทับตราเอกสารใบส าคัญจ่ายส้ินรอบ ตรวจสอบเช็ครับ
ล่วงหนา้แนบหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53  
เขา้กบัใบส าคญัจ่าย 
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สัปดาห์ที่ 16 ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสินคา้ จดัเรียง
ใบ Invoice ขายสินคา้เขา้แฟ้ม จดัแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่เหลือง ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้ ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 
ประทับตราเอกสารใบส าคัญจ่ายส้ินรอบ ตรวจสอบเช็ครับ
ล่วงหนา้ 

  

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.8 อุปกรณ์ละเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

โครงงานการแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือแบ่ง
ตามหนา้ท่ีท่ีใชง้านไดด้งัน้ี 

 ฮาร์ดแวร์ 
    1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบ GFMIS (Government Fiscal Management 

Information System) โดยเฉพาะ 
ซอฟต์แวร์ 
    1.โปรแกรม Microsoft Word 2010 
    2.โปรแกรม Microsoft Excel 2010 
    3.โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
    4.โปรแกรมส าเร็จรูป SAP 

  เคร่ืองใช้ส านักงาน 
    1.เคร่ืองพิมพ ์
    2.เคร่ืองคิดเลข 
 

 

 

 

 



 

 

 บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

รายละเอยีดโครงงาน 
4.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในแผนกบญัชีและการเงินของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั 
(มหาชน) คือ การตรวจสอบเอกสารใบก ากบัภาษี/ใบรับสินคา้ของระบบบญัชีขายสินคา้ รายละเอียด
โครงงาน 
4.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.)พนกังานขาย 

(3.)ฝ่าย

ควบคุมลูกหน้ี 

(4.)โรงงาน 

(5.)บญัชี 

(6.)การเงิน 

ลูกคา้ D 

D 

 

 

Yes 

ลูกคา้ 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 
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ตารางภาพที่ 4.1 แสดงรายละเอยีดภาพรวมของขบวนการปฏิบตัิงานระบบบัญชีขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีด 

1.ลูกคา้ส่งใบสัง่ซ้ือโดยผา่นพนกังานขาย 
2.พนกังานขายไดรั้บใบสัง่ซ้ือจึงน าขอ้มูลให ้Credit Control ตรวจสอบ 
3.Credit Control(ฝ่ายควบคุมลูกหน้ี)ท าการตรวจสอบสินเช่ือลูกคา้ ถา้ไม่ผา่นจะแจง้กลบัไปยงัพนกังานขาย
หากผา่นจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัโรงงาน 
4. เม่ือโรงงานไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว จึงท าการตรวจสอบความเพียงพอของสินคา้หากไม่พอจะแจง้กลบัไปยงั
ลูกคา้ให้ทราบ แต่หากพอต่อการความตอ้งการของลูกคา้ท าการจดัส่งสินคา้ ออกใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 
และใบจ่ายสินคา้ จากลูกคา้จึงเปล่ียนสถานะเป็นลูกหน้ี 
5.ใบก ากบัภาษี/ส่งสินคา้และใบจ่ายสินคา้ ถูกส่งมาฝ่ายบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
อยา่งละเอียด หากเอกสารมีขอ้มูลท่ีผิดพลาดไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริงจะส่งกลบัไปยงัโรงงานเพื่อท าการแกไ้ข 
แต่หากเอกสารเกิดความถูกตอ้งครบถว้นแลว้จะส่งไปยงัฝ่ายการเงิน แต่ในส่วนของบญัชีจะท าการเกบ็ไวใ้น
แฟ้มถาวร 
6.ฝ่ายการเงินไดรั้บใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ จึงจดัท าใบวางบิล เพื่อรอการช าระเงินจากลูกหน้ี เม่ือไดรั้บ
ช าระเงินตามวนัท่ีก าหนดเรียบร้อยแลว้ จะจดัท าใบเสร็จรับเงิน และเก็บเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานใบส าคญัไว้
ในแฟ้มถาวร 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.2.1 แผนภาพแสดงการปฏิบัติงานการตรวจสอบของฝ่ายบัญชี    

 

 

 



19 
 

 
 

แผนกบญัชีจะไดรั้บ ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ และใบจ่ายสินคา้ โดยท าการตรวจสอบจาก 

Report รายงายขายและ Report รายงานขนส่งสินคา้ โดยขั้นตอนของการตรวจสอบระบบขายมี

ดงัต่อไปน้ี 

1. Report รายงานขายจะถูกเรียกจาก โปรแกรม SAP   

รูปภาพที ่4.1  ใบ Report รายงานขายในการตรวจสอบใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า 

 

รูปภาพที ่4. 2 ใบ Report รายงานขนส่งสินค้าในการตรวจสอบใบจ่ายสินค้า 
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2.ตรวจสอบใบก ากบัภาษีจาก Report รายงานขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.3 ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า 

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ 

1 ช่ือ ท่ีอยู ่ของลูกคา้ 

2 เลขท่ีใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้  

3 รหสัสินคา้ 

4 จ านวนสินคา้ 

5 ยอดเงินรวม ก่อนVAT และหลงัVAT 

การตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้น ในรายละเอียดของเอกสาร ใบก ากบัภาษี/ใบส่ง

สินคา้ เช่น การเรียงล าดบั วนั เดือน ปี หรือ เลขท่ีเอกสารใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ หากตรวจ

พบว่า เอกสารไม่เรียงตามล าดบั เจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีตอ้งหาสาเหตุ อาจจะมาจากเอกสารถูก

ยกเลิก เป็นตน้ 
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(ตัวอย่าง) กรณีเลขที่ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า ไม่เรียงตามล าดับ 

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบลดหน้ี 

1. ตรวจเอกสารจาก report รายงานขาย ตรวจสอบดูวา่มีเลขท่ีเอกสารขา้มหรือไม่ 

2. มีเลขท่ีเอกสารขา้ม แจง้พี่เล้ียง พี่เล้ียงจะท าการตรวจสอบวา่เป็นเอกสารใบลดหน้ีหรือไหม 

3. น าเอกสารใบลดหน้ีท่ีออกตรงกบัเอกสารชุดเก่าไปแนบเพื่อท าการยกเลิก 

4. ออกเอกสารชุดใหม่และเรียงเลขท่ีเอกสารต่อจากเลขท่ีเอกสารล่าสุด 

 

 

รูปภาพที ่4.4  ใบลดหนี/้ ใบก ากบัภาษีและReport รายงานขาย ที่แสดงให้เห็นเกีย่วกบัใบลดหนี ้
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3.ตรวจสอบใบจ่ายสินค้า จาก Report รายงานขนส่งสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.5 ภาพแสดงลกัษณะของใบจ่ายสินค้า 

ขอ้มูลการตรวจสอบ 

1. เลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 

2. ช่ือและท่ีอยูข่องลูกคา้ 

3. รหสัสินคา้ 

4. จ านวนสินคา้ 

5. หน่วยสินคา้ 

6. ชนิดสินคา้ 

7. ลายเซ็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ผูต้รวจสอบ  ผูจ้ดัการ  ผูรั้บของ  ผูจ่้าย 
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                      การตรวจสอบเอกสารใบจ่ายสินคา้ ในส่วนของรายละเอียด รหสัสินคา้ และช่ือสินคา้  

ว่าถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถว้นของ ลายเซ็นส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

ส่วนงาน กรณีดงักล่าวหากมีจ านวนสินคา้ไม่ตรงกนั หรือเอกสารขาดลายเซ็นผูรั้บผิดชอบในส่วน

งานไม่ครบถว้น ฝ่ายบญัชีจะท าการส่งกลบัไปยงัโรงงานเพื่อท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

เม่ือฝ่ายบญัชีท าการตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะท าการเก็บเอกสารใบส าคญัไวใ้น

แฟ้มขอ้มูลถาวรตามเลขท่ีใบส าคญั ในแฟ้มเกบ็เอกสารประกอบดว้ย 

- ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 

- ใบลดหน้ี/ใบก ากบัภาษี(ถา้มี) 

- ใบเพิ่มหน้ี/ใบก ากบัภาษี(ถา้มี) 

- ใบจ่ายสินคา้ 

- เอกสารยกเลิก (ถา้มี) 

 

กรณีท่ี1 ตวัหนงัสือไม่ชดัหรือเอกสารขาดช ารุด จะท าการออกเอกสารใหม่โดยการ Reprint เอกสาร

ชุดใหม่ในทนัที 

กรณีท่ี2 ออกสินคา้ผดิอาจจะเกิดจากจ านวนสินคา้ขาดหรือเกิน จะท าการยกเลิกทั้งชุดและออก

เอกสารใบส าคญัใหม่ทั้งชุดอาจจะออกในวนัอ่ืนแต่ไม่มีการส่งสินคา้จริง 
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รูปภาพที ่4.6 ตัวอย่างเอกสารยกเลกิในกรณีที่ 1 ตัวหนังสือไม่ชัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.7 ตัวอย่างเอกสารยกเลกิกรณีที่ 2 ออกสินค้าผดิอาจจะเกดิจากจ านวนสินค้าขาดหรือ

เกนิ 

 เม่ือตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแผนกบญัชีจะส่งเอกสารท่ีบนัทึกและตรวจสอบ

เรียบร้อยให้กับแผนกการเงินเพื่อท าการรับใบวางบิลและรับช าระเงินจากลูกคา้ มีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดงัน้ี 
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4.3 ขั้นตอนการรับวางบิลจากลูกค้า 

 4.3.1 แผนภาพแสดงกระบวนการขั้นตอนการรับวางบิล 

 

                                                   

                       No 

                                                                                                      

                    Yes 

 Yes 

 

 

 

 

 

                                                                                        No 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางบิล

หรือไม ่

 

จดัท าใบวางบิลและพิมพ์

ใบวางบิล 

ใบวางบิล 

รับช าระหนีจ้าก 

ลกูค้า 
1 

พิมพ์ใบเสร็จ

ก่อนรับเงิน

หรือไม ่

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารใบเสร็จรับเงิน 

วางบิลกบัลกูค้า

เพ่ือให้ลกูค้าเซน็

รับ 

เม่ือถงึก าหนด

ช าระเก็บเงิน

จากลกูค้า 
1 
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รายละเอยีดขั้นตอนการวางบิล  

วางบิล ไม่วางบิล 
1. พนักงานแผนกการเงินจดัท าใบวางบิล
และพิมพใ์บวางบิล   
2. พิมพเ์อกสารใบเสร็จรับเงินเพื่อน าไปวาง
บิลกับลูกคา้หรือน าเอกสารใบวางบิลไป
วางบิลกบัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เซ็นรับเอกสาร 
 เม่ือถึงก าหนดช าระเงินเก็บเงินจากลูกคา้
และน าขอ้มูลมาบนัทึกเขา้ระบบโปรแกรม 
SAP 
        

 มี 2 เง่ือนไข 
1. ขายสดหนา้โรงงานไม่ตอ้งท าการวางบิลรับ
เงินสดและท าการบนัทึกเขา้ระบบ 
2. ลูกคา้จ่ายตามวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 3 วนั 7 
วนั หรือ 1 เดือนแลว้แต่กรณี 
 ทุกกรณีข้ึนอยู่กับภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัท า
การตกลงกบัลูกคา้ 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอยีดขั้นตอนการวางบิล 
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ฝ่ายการเงนิได้จัดท าใบวางบิลเพ่ือเรียกเกบ็เงินจากลูกหนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.8 แสดงลกัษณะใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า ในส่วนของวางบลิ 

เอกสารท่ีใชใ้นการวางบิล 

-ใบวางบิล 

-ส าเนาใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเซ็นรับสินคา้แลว้) 
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4.3.2 แผนภาพแสดงการรับช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
ถูกตอ้ง         

 

 

                                                                                                     ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

1 

รับเงิน

วิธีใด 
เงินสด 

เช็ค 

รวบรวมเอกสารบนัทกึ

รับช าระเงินจากลกูหนี ้

บนัทึกรับช าระหน้ีใน

ระบบ 

น าฝาก

ธนาคาร 

บนัทึกเก่ียวกบัเงินฝาก

ธนาคารในระบบ 

เงินโอน บนัทึกรับช าระหน้ี

ในระบบ 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน 

ส่งเอกสาร

หลกัฐานใหแ้ผนก

บญัชีตรวจสอบ 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

จบการท างาน 
แจง้ใหฝ่้ายการเงิน

แกไ้ขการบนัทึก

รายการทางบญัชี 
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รายละเอยีดขั้นตอนการรับช าระเงิน 

การรับช าระเงินมี 2 วิธี คือ 

1. เงินสดและเชค็ 

พนกังานแผนกการเงินรวบรวมเอกสารเพื่อใชใ้นการบนัทึกรับช าระเงินจากลูกหน้ี บนัทึก

รับช าระหน้ีในระบบและน าฝากธนาคารบนัทึกเก่ียวกบัเงินฝากธนาคารในระบบ 

การบนัทึกบญัชีรับช าระหน้ีในระบบ 

   Dr. เงินสด/เช็ครับล่วงหนา้ 

 Cr.ลูกหน้ี 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเงินฝากธนาคาร 

กรณีเงินสด:   กรณีเช็คข้ึนเงินผา่น: 

Dr.ธนาคาร                  Dr.ธนาคาร 

 Cr.เงินสด  Cr.เช็ครับล่วงหนา้ 

 

2. การโอนเงิน 

พนักงานแผนกการเงินบนัทึกรับช าระหน้ีในระบบและพิมพใ์บเสร็จรับเงินน าเอกสาร

หลกัฐานใบเสร็จรับเงินส่งให้แผนกบญัชีตรวจสอบความถูกตอ้งหากเอกสารไม่ถูกตอ้งให้แจง้

กลบัไปยงัแผนกการเงินเพื่อแกไ้ขการบนัทึกรายการใหถู้กตอ้ง 

การบนัทึกบญัชีรับช าระหน้ีในระบบ 

Dr.ธนาคาร 

 Cr.ลูกหน้ี 

การเกบ็เอกสารชุดใบส าคญัรับ 

มีการตรวจสอบและเก็บเอกสารชุดใบส าคญัรับ ต้องน าส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนา

ใบก ากบัภาษี หรือส าเนาใบส่งสินคา้ ท่ีมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัเซ็นรับสินคา้แลว้ น ามาเก็บเขา้ชุด

ใบส าคญัรับโดยเรียงตามเลขท่ีของเอกสารใบส าคญัรับ 

 

 

 



30 
 

 
 

ตัวอย่างเอกสารชุดเอกสารใบส าคญัรับ   

1.ใบส าคญัรับ   

2.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

3.ส าเนาใบก ากบัภาษี/ส าเนาใบส่งสินคา้  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.9 แสดงลกัษณะของเอกสารชุดใบส าคญัรับ 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 จากการเขา้ปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562 ในต าแหน่งผูช่้วยพนักงานบญัชีและการเงิน โดยหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายเป็นงานท่ีท าเป็นประจ าในทุกวนั โดยเร่ิมเรียนรู้ตั้งแต่การรับเอกสารไปจนถึงการตรวจสอบ

และการจดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มขอ้มูล ใบส าคญัจ่ายสินคา้ ใบส าคญัรับ ใบส าคญัจ่าย เป็นตน้ และ

สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงานสหกิจศีกษา    

1.เอกสารบางฉบบัไม่สามารถน ามาประกอบในเล่มโครงงานสหกิจไดเ้น่ืองจากมีขอ้จ ากดัใน

การเปิดเผยขอ้มูล 

 2.ขาดความเขา้ใจในการจดัท าโครงงานและการเกบ็เอกสารขอ้มูล ท าใหเ้กิดความผดิพลาดและ

ล่าชา้ในการท าโครงงาน 

 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการแกไ้ข  

1. ควรใหน้กัศึกษาฝึกงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในการตรวจสอบขอ้มูล 

2.จดบนัทึกขั้นตอนการท างานไวอ้ยา่งละเอียด เพื่อท าใหก้ารอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานได ้

อยา่งครบถว้น 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1.ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองระบบบญัชีขายสินคา้ของบริษทั 

 2.ท าใหเ้รามีการพฒันาตนเองใหมี้ความรับผดิชอบกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีความตรงต่อ

เวลามากข้ึน 

 3.ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์การท างานจริงและการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของเพื่อน

ร่วมงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1.เอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชีไดรั้บจากพนกังานขายสินคา้ล่าชา้และมีเอกสารไม่ครบท าให้

ตอ้งมีการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม SAP หลายคร้ังอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดและล่าชา้ต่อการท างาน 

 2.ขอ้จ ากัดของบริษัทคือบริษัทไม่มีนโยบายให้นักศึกษาฝึกงานใช้โปรแกรม SAP เพราะ

นกัศึกษาไม่มีความช านาญและขาดความรู้พื้นฐานในการใชโ้ปรแกรม SAP ท่ีมีความซบัซอ้นและอาจ

ท าใหข้อ้มูลบางอยา่งเกิดความเสียหาย 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 1.ควรมีการติดต่อกบัพนกังานขายเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชีวา่มีความล่าชา้เพราะ

เหตุใดและมีการตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งก่อนทุกคร้ังท่ีจะบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรม SAP 

 2. ควรมีการจดัการอบรมการใชร้ะบบโปรแกรม SAP เบ้ืองตน้ใหก้บันกัศึกษาฝึกงานไดเ้รียนรู้

และไดท้ดลองปฏิบติังานก่อนการปฏิบติังานจริง 

 

 

 

 



33 

บรรณานุกรม 

กญันิภทัธิ�  นิธิโรจนธ์นทั และ พลพธู ปิยวรรณ. (2560). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (พิมพค์รั้งที� 2). 

กรุงเทพฯ: มปพ. 

สุภาพร (หะยะมิน) พรนภา. (2535). ระบบบัญชี (พิมพค์รั� งที� 5). กรุงเทพฯ: มปพ. 
อรรถพล ตรติานนท์. (2546). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. กรงุเทพฯ: มปพ. 



 

 

ภาคผนวก ก 
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Product Sales Accounting System 
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บทคดัย่อ 

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น

บริษทัดา้นอุตสาหกรรมและการเกษตร เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็น

ผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ามนัพืชตราองุ่นและอาหารสัตว ์

ไดแ้ก่ กากถัเ่หลือง น ้ามนัขา้วโพด น ้ามนัทานตะวนั 

น ้ามนัคาโนลาจากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ร่วมโครงงาน

สหกิจศึกษา ณ บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีและผูช่้วยพนกังาน

การเงิน โดยไดรั้บมอบหมายใหท้ างานดา้นการ

ตรวจสอบ ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบจ่ายสินคา้ 

เชค็รอผา่นจ่ายจากธนาคาร คณะผูจ้ดัท าจึงจดัท า

โครงงานเร่ืองระบบบญัชีขายสินคา้ โดยเน้ือหาใน

โครงงานเป็นการอธิบายและสรุปขั้นตอนการ

ปฏิบติังานทั้งหมดโดยเร่ิมจากการศึกษาเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าเอกสาร การบนัทึก

ขอ้มูลและการตรวจสอบรายงานการขายสินคา้ 

ขั้นตอนการรับวางบิลและการรับช าระเงินจากลูกคา้  

  จากการปฏิบติังานดงักล่าวท าใหค้ณะ

ผูจ้ดัท าไดรั้บประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชีขาย

สินคา้ ท่ีมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีซบัซอ้น ใหเ้ขา้ใจ

ไดโ้ดยง่าย คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่โครงงานสหกิจศึกษา

เล่มน้ีสามารถเพ่ิมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการ

ท างานจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจและ

สามารถน าไปปรับใชใ้นการท างานได ้

 

Abstract 

Thai Vegetable Oil Public Company Limited is an 

industrial and agricultural company registered in the 

Stock Exchange of Thailand. The company 

manufactures and distributes vegetable oil and 

animal feed, such as soybean meal, corn oil, 

sunflower oil, and canola oil.  

           The authors attended the cooperative 

education project at Thai Vegetable Oil Public 

Company Limited in the position of assistant 

accountant. The jobs included were checking tax 

invoices, receipts, and cheques. The researchers 

decided to create the Product Sales Accounting 

System project, which explained and summed up all 



 

 

the processes from preparing documents, checking 

product sales, receiving billing notes and payment 

from customers.  

 From the mentioned processes, the 

researchers received advantages from the product 

sales accounting system, which was slightly 

complicated at first, but more understandable at the 

end. The researchers hope that this project will 

increase working knowledge and skills, and benefit to 

those who are interested in and apply in career work. 
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัระบบบญัชีขายสินคา้ ของบริษทั 

น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2.เพ่ือศึกษาขั้นตอนการเดินเอกสารและการตรวจสอบ

ระบบบญัชีขายสินคา้ 

3.เพ่ือศึกษาขั้นตอนและการตรวจสอบการรับเช็คของ

ลูกคา้ 
 

ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตดา้นการศึกษา 

1.ศึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบการขายสินค้าของ

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัท าใบวางบิลและการ

รับช าระเงิน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การจัดท าโครงงานเล่มน้ีได้ท าการปฏิบัติงานและ

รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 

พ.ศ.2562 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ไดรั้บความรู้ในขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลการขาย

สินคา้ 

2.ได้รับความรู้เก่ียวการท างานของโปรแกรม SAP 

(System Application products) ในเร่ืองระบบการขาย

สินคา้ 

3.ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวธีิการการรับเชค็ของลูกคา้ 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

การปฏิบติังานระบบบญัชีขายสินคา้ 

1.ลูกคา้ส่งใบสั่งซ้ือโดยผา่น Sale 

2.Sale ได้รับใบสั่งซ้ือจึงน าขอ้มูลให้ Credit Control 

ตรวจสอบ 

3.Credit Control(ฝ่ายควบคุมลูกหน้ี)ท าการตรวจสอบ

สินเช่ือลูกคา้ ถา้ไม่ผ่านจะแจ้งกลับไปยงั Sale หาก

ผา่นจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัโรงงาน 

4 .  เ ม่ือโรงงานได้รับข้อ มูลดังกล่าว  จึงท าการ

ตรวจสอบความเพียงพอของสินคา้หากไม่พอจะแจง้

กลับไปยงัลูกค้าให้ทราบ แต่หากพอต่อการความ

ตอ้งการของลูกคา้ท าการจัดส่งสินคา้ ออกใบก ากับ

ภาษี/ใบส่งสินคา้ และใบจ่ายสินคา้ จากลูกคา้จึงเปล่ียน

สถานะเป็นลูกหน้ี 

5.ใบก ากบัภาษี/ส่งสินคา้และใบจ่ายสินคา้ ถูกส่งมา

ฝ่ายบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

อย่างละเอียด หากเอกสารมีขอ้มูลท่ีผิดพลาดไม่ตรง

กบัขอ้เทจ็จริงจะส่งกลบัไปยงัโรงงานเพ่ือท าการแกไ้ข 

แต่หากเอกสารเกิดความถูกตอ้งครบถว้นแลว้จะส่งไป

ยงัฝ่ายการเงิน แต่ในส่วนของบญัชีจะท าการเกบ็ไวใ้น

แฟ้มถาวร 

6.ฝ่ายการเงินไดรั้บใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ จึงจดัท า

ใบวางบิล เพ่ือรอการช าระเงินจากลูกหน้ี เม่ือไดรั้บ



 

 

ช าระเงินตามวันท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว จะจัดท า

ใบเสร็จรับเ งิน และเก็บเอกสารท่ี เป็นหลักฐาน

ใบส าคญัไวใ้นแฟ้มถาวร 

 

สรุปผล 

จากการเขา้ปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา

ท่ี บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม ถึง 30  สิงหาคม 2562 ในต าแหน่งผูช่้วย

พนักงานบัญชีและการ เ งิน  โดยหน้า ท่ี ท่ี ได้รับ

มอบหมายเป็นงานท่ีท าเป็นประจ าในทุกวนั โดยเร่ิม

เรียนรู้ตั้ งแต่การรับเอกสารไปจนถึงการตรวจสอบ

และการจัดเก็บเอกสารเขา้แฟ้มขอ้มูล ใบส าคญัจ่าย

สินคา้ ใบส าคญัรับ ใบส าคญัจ่าย เป็นตน้ และสามารถ

แก้ไขข้อ มูล ท่ีผิดพลาดได้อย่าง ถูกต้องโดยได้

ประโยชน์จากการปฏิบติังานดงัน้ี 

1.ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองระบบบญัชี ขาย

สินคา้ของบริษทั 

2.ท าให้เรามีการพฒันาตนเองให้มีความรับผิดชอบ 

กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีความตรงต่อเวลามาก

ข้ึน  

3.ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานจริงและการ 

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของเพ่ือนร่วมงาน 

  

กติตกิรรมประกาศ  

การ ท่ีคณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติ งานใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั

(มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 

สิงหาคม 2562 ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ และ

ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ

การปฏิบัติงานในอนาคตเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ต าแหน่งผูช่้วยพนักงานบญัชีและการเงิน ณ บริษทั 

น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถน าความรู้ท่ีได้

ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความ

ร่วมมือจาก บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ได้

สอน ไดเ้รียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการท างานใน

แผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณ   

นางสาวกนกทิพย ์  ประกิจเจริญสุข  

นางสาวอมรรัตน์   ส่วยสม 

นางสาววาสนา   มีคลา้ย   

อาจารย ์วริากานต ์  เทวินภิบาลพนัธ์ุ 

ทุกท่านมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี ปรึกษา

ในการจดัท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของ การท างาน

จริงซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็น อยา่งสูงไว ้ณ 

ท่ีน้ีดว้ย   

 

เอกสารอ้างองิ 

รศ.ดร.กัญนิภัท ธ์ิ  นิ ธิโรจน์ธนัทและรศ.พลพธู  

ปิยวรรณ.ระบบสารสนเทศทางการบญัชี.พิมพค์ร้ังท่ี 

3กรุงเทพฯ.2560 

สุภาพร (หะยะมิน) พรนภา.ระบบบญัชี.พิมพค์ร้ังท่ี5.

กรุงเทพฯ.2535 

อรรถพล ตริตานนท์.ระบบสารสนเทศทางการบญัชี.

กรุงเทพฯ.2546 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ระบบบัญชีขายสินค้า 

Product Sales Accounting 

สถานประกอบการ  

พนกังานท่ีปรึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

นางสาวกนกทิพย ์ประกิตเจริญสุข นางสาวอมรรัตน์ ส่วยสม 

อาจารย ์วิรากานต ์ เทวินภิบาลพนัธ์ุ 

คณะผูจ้ดัท า 

นางสาว จิดาลกัษ ์จิตตระกลู   นางสาว นภสัสร สรสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ   ภาควิชาการบญัชี 

บทคดัยอ่ ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัดา้นอุตสาหกรรมและ

การเกษตร เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตและ

จ าหน่ายน ้ ามนัพืชตราองุ่นและอาหารสัตว ์ไดแ้ก่ กากถัว่เหลือง น ้ ามนัขา้วโพด 

น ้ามนัทานตะวนั น ้ามนัคาโนลา  

  จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั น ้ ามนัพืช

ไทย จ ากดั (มหาชน) ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีและผูช่้วยพนกังานการเงิน 

โดยไดรั้บมอบหมายให้ท างานดา้นการตรวจสอบ ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน 

ใบจ่ายสินคา้ เช็ครอผ่านจ่ายจากธนาคาร คณะผูจ้ัดท าจึงจัดท าโครงงานเร่ือง

ระบบบญัชีขายสินคา้ โดยเน้ือหาในโครงงานเป็นการอธิบายและสรุปขั้นตอน

การปฏิบัติงานทั้ งหมดโดยเร่ิมจากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานตั้ งแต่

ขั้นตอนการจดัท าเอกสาร การบนัทึกขอ้มูลและการตรวจสอบรายงานการขาย

สินคา้ ขั้นตอนการรับวางบิลและการรับช าระเงินจากลูกคา้  
   

การปฏิบติังานระบบบญัชีขายสินคา้ 

1.ลูกคา้ส่งใบสั่งซ้ือโดยผา่น Sale 

2.Sale ไดรั้บใบสั่งซ้ือจึงน าขอ้มูลให ้Credit Control ตรวจสอบ 

3.Credit Control(ฝ่ายควบคุมลูกหน้ี)ท าการตรวจสอบสินเช่ือลูกคา้ ถา้ไม่ผ่าน

จะแจง้กลบัไปยงั Sale หากผา่นจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัโรงงาน 

4. เม่ือโรงงานไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว จึงท าการตรวจสอบความเพียงพอของ

สินคา้หากไม่พอจะแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ให้ทราบ แต่หากพอต่อการความ

ตอ้งการของลูกคา้ท าการจดัส่งสินคา้ ออกใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ และ

ใบจ่ายสินคา้ จากลูกคา้จึงเปล่ียนสถานะเป็นลูกหน้ี 

5.ใบก ากบัภาษี/ส่งสินคา้และใบจ่ายสินคา้ ถูกส่งมาฝ่ายบญัชีเพ่ือท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด หากเอกสารมีข้อมูลท่ี

ผิดพลาดไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงจะส่งกลบัไปยงัโรงงานเพ่ือท าการแกไ้ข แต่

หากเอกสารเกิดความถูกตอ้งครบถว้นแลว้จะส่งไปยงัฝ่ายการเงิน  

6.ฝ่ายการเงินไดรั้บใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ จึงจดัท าใบวางบิล เพ่ือรอการ

ช าระเงินจากลูกหน้ี เม่ือไดรั้บช าระเงินตามวนัท่ีก าหนดเรียบร้อยแลว้ จะ

จดัท าใบเสร็จรับเงิน และเก็บเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานใบส าคญัไวใ้นแฟ้ม

ถาวร 

วตัถุประสงค ์

1.เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบบัญชีขายสินค้า ของบริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

2.เพ่ือศกึษาขัน้ตอนการเดินเอกสารและการตรวจสอบระบบบญัชีขายสินค้า 

3.เพ่ือศกึษาขัน้ตอนและการตรวจสอบการรับเช็คของลกูค้า 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1.ไดรั้บความรู้ในขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลการขายสินคา้ 

2.ได้รับความรู้ เ ก่ียวการท างานของโปรแกรม SAP (System Application 

products) ในเร่ืองระบบการขายสินคา้ 

3.ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวธีิการการรับเชค็ของลูกคา้ 

สรุปผล 

1.ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองระบบบญัชี ขายสินคา้ของบริษทั 

2.ท าให้เรามีการพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบ กับงานท่ีได้รับ

มอบหมายและมีความตรงต่อเวลามากข้ึน  

3.ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานจริงและการ ปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดลอ้มของเพ่ือนร่วมงาน 



 

 

ประวตัิคณะผู้จดัท ำ 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาว จิดาลกัษ ์จิตตระกลู 

รหสันกัศึกษา  : 5904300154  

ภาควิชา  : การบญัชี  

คณะ   : บริหารธุรกิจ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  : 38/34 เอ้ืออาทรบางขนุเทียน1 ตึก 4 

อนามยังาม  เจริญ 31 แขวงท่าขา้ม เขตบาง

ขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาว นภสัสร สรสุวรรณ 

   รหสันกัศึกษา  : 5904300261 

ภาควิชา  : การบญัชี 

คณะ   : บริหารธุรกิจ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  : 35/61 หมู่ 4 ต  าบลนาดี อ าเภอเมือง           

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
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