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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561
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จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง

ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชาการบัญชี
อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
ตามที่คณะผูจ้ ดั ทา นางสาวจิดาลักษ์ จิตตระกูลและนางสาวนภัสสร สรสุ วรรณ นักศึกษา
ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่
14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 ในตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บญั ชีและผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
การเงิน ณ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้
ศึกษาและทารายงานเรื่ องระบบบัญชีขายสิ นค้า
บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาจึ งขอส่ งรายงานดังกล่ าวมา
พร้อมกันนี้จานวน 1 เล่ม และ CD จานวน 1 แผ่น เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวจิดาลักษ์

จิตตระกูล

นางสาวนภัสสร

สรสุ วรรณ

นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับ
ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงานในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิ บตั ิ งานตาแหน่ งผูช้ ่ ว ยพนัก งานบัญชี แ ละการเงิ น ณ บริ ษ ทั น้ ามัน พืชไทย จ ากัด (มหาชน)
สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือจาก บริ ษทั น้ ามันพืช
ไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ส อน ได้เ รี ย นรู ้ ง าน และปั ญ หาที่ พ บในการท างานในแผนกต่ างๆ จึ ง
ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. นางสาวกนกทิพย์ ประกิจเจริ ญสุ ข

เจ้าหน้าที่บญั ชี

2. นางสาวอมรรัตน์ ส่ วยสม

เจ้าหน้าที่การเงิน

3. นางสาววาสนา

เจ้าหน้าที่การเงิน

มีคล้าย

4.อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ปรึ กษาในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับ
ชีวิตของการทางานจริ งซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวจิดาลักษ์ จิตตระกูล
นางสาวนภัสสร สรสุ วรรณ

ชื่ อโครงงาน
ชื่ อนักศึกษา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
ระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา

: ระบบบัญชีขายสิ นค้า
: นางสาว จิดาลักษ์ จิตตระกูล
นางสาว นภัสสร สรสุ วรรณ
: อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
: ปริ ญญาตรี
: การบัญชี
: บริ หารธุ รกิจ

: 3/2561
บทคัดย่ อ

บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ า ยน้ ามันพืชตราองุ่ นและอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่ว
เหลือง น้ ามันข้าวโพด น้ ามันทานตะวัน น้ ามันคาโนลา
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมโครงงานสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ใน
ตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและผูช้ ่วยพนักงานการเงิน โดยได้รับมอบหมายให้ทางานด้านการตรวจสอบ
ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน ใบจ่ายสิ นค้า เช็ครอผ่านจ่ายจากธนาคาร คณะผูจ้ ดั ทาจึงจัดทาโครงงานเรื่ อง
ระบบบัญชี ขายสิ นค้า โดยเนื้ อหาในโครงงานเป็ นการอธิ บายและสรุ ปขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทั้งหมดโดย
เริ่ ม จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การด าเนิ นงานตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการจัด ท าเอกสาร การบันทึ ก ข้อมู ล และการ
ตรวจสอบรายงานการขายสิ นค้า ขั้นตอนการรับวางบิลและการรับชาระเงินจากลูกค้า
จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับระบบบัญชี ขายสิ นค้า ที่มีข้ นั ตอน
การดาเนิ นงานที่ซบั ซ้อน ให้เข้าใจได้โดยง่าย คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าโครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ สามารถเพิ่ม
ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะการทางานจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่มีความสนใจและสามารถนาไปปรับ
ใช้ในการทางานได้
คาสาคัญ : ระบบบัญชีขายสิ นค้ า / ใบกากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานภายใต้หวั ข้อ ระบบบัญชีขายสิ นค้า โดย
องค์กรได้ใช้โปรแกรม SAP (System Applications And Products in Data Processing)เป็ นการเชื่ อมโยง
ข้อมูลของทุกแผนกในองค์กรผูท้ ี่ใช้โปรแกรมนี้ ตอ้ งมีความเข้าใจในการใช้งานเพราะโปรแกรมมีความ
ซับ ซ้อ นผูใ้ ช้ง านจึ ง ต้อ งมี ค วามช านาญในการท างานอย่างไรก็ ต ามผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาจจะท าให้ เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเช่นใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้าไม่เรี ยงลาดับเอกสารถูกยกเลิกและต้อง
ออกเอกสารใหม่,เอกสารไม่มีการเซ็นรับจากคู่คา้ ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยกับบริ ษทั ในการบันทึกบัญชี หรื อ
การปิ ดบัญชีของกิจการ
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงพิจารณานาการทาโครงงานภายใต้หัวข้อ “ระบบบัญชี ขายสิ นค้า” โดย
เนื้ อหาโครงงานจะอธิ บายเกี่ยวกับการตรวจขั้นตอนการทางาน การเดิ นเอกสาร การตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SAP จนกระทัง่ รับชาระเงินจากคู่คา้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีขายสิ นค้า ของบริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการเดินเอกสารและการตรวจสอบระบบบัญชีขายสิ นค้า
1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนและการตรวจสอบการรับเช็คของลูกค้า
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ขอบเขตด้ ำนกำรศึกษำ
1.3.1 ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการขายสิ นค้าของบริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
1.3.2 ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทาใบวางบิลและการรับชาระเงิน
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ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
การจัดทาโครงงานเล่มนี้ ได้ทาการปฏิบตั ิงานและรวบรวมข้อมูลในช่ วงเดื อน พฤษภาคม สิ งหาคม พ.ศ.2562
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้รับความรู ้ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการขายสิ นค้า
1.4.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวการทางานของโปรแกรม SAP (System Application products) ในเรื่ อง
ระบบการขายสิ นค้า
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนและวิธีการการรับเช็คของลูกค้า

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
เนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
อ้างอิง จากหนังสื อระบบบัญชีสินค้ า ผู้แต่ ง สุ ภาพร (หะยะมิน) พรนภา
2.1 การขายสิ นค้ า
การขายแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. การขายสด ในกิจการค้าปลีกขนาดเล็กและมีปริ มาณการขายไม่มากมัก ผูข้ ายอาจจะเป็ น
เจ้าของและออกใบเสร็ จด้วยตนเอง แต่สาหรับการค้าปลีกในขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งงาน
และแยกหน้าที่กนั อาจจะกาหนดให้พนักงานขายเป็ นผูท้ าใบขายหรื อใบเสร็ จรับเงิ นขึ้น
แล้ว ส่ ง ต่ อ ไปยัง พนัก งานการเงิ น เพื่ อ ลงชื่ อ รั บ เงิ น พร้ อ มด้ว ยตัว เงิ น แล้ว น าใบเสร็ จ ที่
พนักงานรักษาเงินลงชื่อรับเงินแล้วมอบให้ลูกค้า นอกจากนี้ กิจการบางแห่ งใช้วิธีออกใบ
ขายและใบเสร็ จรับเงิน 3 ฉบับ เพื่อให้ผซู ้ ้ือ ผูร้ ับเงิน และผูห้ ่อของคนละฉบับ ผูซ้ ้ือหลังจาก
จ่ายเงินให้แก่พนักงานรักษาเงินแล้วก็จะนาใบเสร็ จไปขอรับสิ นค้าจากผูห้ ่อ
2. การขายเชื่อ วิธีการขายปลีกเป็ นเงินเชื่อ การขายปลีกเป็ นเงินเชื่อส่ วนใหญ่จะมีจานวนเงิน
และปริ มาณของสิ นค้าที่ขายเพียงเล็กน้อย วัตถุประสงค์สาคัญของการบัญชี ในเรื่ องนี้ ก็คือ
ต้องการควบคุมลูกหนี้ และจานวนเงินที่ขายเชื่อที่ถูกต้องเท่านั้น เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การขายปลีกเป็ นเงินเชื่อ ได้แก่ ใบขาย ซึ่ งพนักงานจะทาขึ้นเป็ น 3 ฉบับ และจะส่ งให้ผซู ้ ้ือ
ทันที 1 ฉบับ อีก 1 ฉบับ ส่ งไปยังแผนกบัญชีเพื่อลงรายการบันทึกเกี่ยวกับการขายเชื่อและ
ฉบับสุ ดท้ายเป็ นสาเนาเก็บไว้ที่ฝ่ายขายโดยตรง วิธีน้ ี ผูซ้ ้ื อจะรับของไปทันทีพร้อมทั้งใบ
ขายที่ทาขึ้น
ขั้นตอนในการซื้อขายสิ นค้ า
กิจการแต่ละแห่ งจะมีข้ นั ตอน วิธีการซื้ อขายสิ นค้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด
และการจัดองค์กรของแต่ละกิ จการ กรณี ของกิจการขนาดเล็กเจ้าของอาจจะเป็ นผูด้ าเนิ นการเอง
ทั้งหมด แต่ถา้ เป็ นกิจการขนาดใหญ่จะมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการซื้อและการขายสิ นค้าได้แก่
1. แผนกคลังสิ นค้า จะเป็ นผูต้ รวจสอบว่า สิ นค้าชนิดใดบ้างที่เหลืออยูใ่ นระดับที่ตอ้ งมีการ
สัง่ ซื้อโดยจัดทาใบสัง่ ซื้อ ส่ งไปแผนกจัดซื้อ
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2. แผนกจัดซื้อเมื่อได้รับใบขอซื้ อแล้วจะทาการสอบถามราคาของสิ นค้าที่จะซื้ อจากผูข้ าย
หลายๆรายโดยจะจัดทาใบสัง่ ซื้อ ส่ งไปให้ผขู ้ าย
3. ผูข้ ายเมื่อได้รับใบสั่งซื้ อจะจัดส่ งคืนสิ นค้าพร้อมใบกากับสิ นค้า (Invoice) / ใบกากับ
ภาษี (Tax Invoice) ให้กบั ผูซ้ ้ือ
4. แผนกตรวจรับสิ นค้า เมื่อผูซ้ ้ือได้รับสิ นค้าแล้ว แผนกตรวจรับสิ นค้าจะทาการตรวจสอบ
สิ นค้าที่ได้รับกับสาเนาใบสัง่ ซื้อ และใบกากับสิ นค้าที่ได้จากผูข้ ายว่าถูกต้องตรงกันถ้าถูกต้องจะลง
นามในใบกากับสิ นค้าและจัดทาใบรับสิ นค้า (Receiving Report)
5. แผนกบัญชีเมื่อครบกาหนดชาระ ผูข้ ายจะนาไปเสร็ จรับเงินมาขอรับชาระที่แผนกบัญชี
และการเงิน
2.2 การจัดทาใบกากับภาษีและใบแจ้ งหนีท้ สี่ มบูรณ์
จัดทาใบกากับสิ นค้าและใบแจ้งหนี้ ที่สมบูรณ์ หลักการปฏิบตั ิดงั นี้ ใบกากับภาษีจะทาขึ้น
ครั้งละ 4 ฉบับ (หรื อมากกว่า 4 ฉบับ ก็ได้ตามวามจาเป็ น) สาเนาใบกากับสิ นค้าฉบับที่ 4 (หรื อฉบับ
สุ ดท้าย) จะส่ งไปยังแผนกพัสดุเพื่อส่ งของและใช้เป็ นใบส่ งของทันที ส่ วนที่เหลือ 2 ฉบับ จะส่ งให้
ลู ก ค้า เมื่ อ ส่ ง สิ น ค้า ส่ ว นอี ก 1 ฉบับ ก็จ ะใช้เ ป็ นหลัก ฐานในการลงบัญ ชี ตามหลัก การปฏิ บตั ิ น้ ี
สามารถจะใช้ไ ด้ก็ต่อเมื่ อแผนกการเงิ น สามารถทราบข้อมู ลต่ างๆ ที่ ปรากฏในใบก ากับสิ น ค้า
ครบถ้วน เช่น วิธีการขนส่ ง ขนาด น้ าหนัก จานวน ราคาต่อหน่ วย ราคารวม เป็ นต้น ทั้งหมดของ
สิ นค้ามีสินค้าอยูใ่ นคลังสิ นค้าพร้อมที่จะทาการส่ งให้ลูกค้าทันที
อ้างอิง ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ ง รองศาสตราจารย์ พลพธู ปิ ยวรรณ
2.3 การกาหนดราคาและเงื่อนไขการชาระเงิน
หลักการกาหนดราคาและเงื่อนไขการให้ส่วนลดเมื่อลูกค้าชาระเงินตามกาหนดเวลาควรถูก
ระบุอย่างแน่ชดั ในเอกสารและคู่มือเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานของกิจการการให้
ส่ วนลดการค้าระบุไว้ในป้ายราคา ใบส่ งสิ นค้า และใบแจ้งหนี้ อย่างชัดเจน
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อ้างจากหนังสื อ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ ง อรรถพล ตริตานนท์
2.4 กระบวนการเรียกเก็บเงิน
กระบวนการเรี ยกเก็บเงินได้รับข้อมูลมาจากกระบวนการขายและกระบวนการจัดส่ งสิ นค้า
ซึ่ งจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับยอดเงิน และเงื่อนไขการชาระเงินของลูกค้า เพื่อนามาจัดทาใบกากับสิ นค้า
สาหรับแจ้งให้ลูกค้าทราบยอดเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตลอดจนจัดทารายงานประจาเดือน แสดงยอดค้าง
ชาระตามช่วงเวลา กระบวนการนี้ เป็ นหน้าที่ของพนักงานเรี ยกเก็บเงินหรื อพนักงานบัญชี ลูกหนี้
การค้า และจะรายงานต่อผูบ้ ริ หารทางด้านบัญชี
2.5 กระบวนการรับเงิน
เป็ นหน้าที่ของพนักงานการเงิน ที่จะแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทางงบการเงินทราบ ถึงจานวนเงินที่
ได้รับจากลูกค้าเพื่อนาเงินเข้าบัญชีธนาคารซึ่ งพนักงานบัญชีลูกหนี้ การค้า จะเป็ นผูบ้ นั ทึกลดยอด
ค้างชาระของลูกค้า และรายงานให้ผูบ้ ริ หารทางบัญชี ทราบ จะเห็นได้ว่า กระบวนการการรับเงิน
เกี่ยวข้องกับแผนกการเงินและแผนกบัญชีลูกหนี้ การค้า โดยแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและ
การบันทึกบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการขโมยเงิน ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรควบคุมการเข้าถึงเงิน
สดและการบันทึกลดยอดค้างชาระ โดยลูกค้า จัดส่ งเอกสารการส่ งเงินกลับมายังแผนกบัญชี ลูกหนี้
การค้า ซึ่งจะต้องระบุชื่อลูกค้าชาระเงินได้

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ 149 ถนน รั ชดาภิ เษก (ท่าพระ-ตากสิ น) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
10600 โทรศัพท์ : 0-2477-9020 โทรสาร: 0-2477-9894
ที่ต้ งั โรงงาน 81/7 หมู่1 ตาบลไทยาวาส อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : (034) 265-620-29 โทรสาร: (034) 265-610

รูปภาพ 3.1 ที่ต้งั บริษัท
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3.2 ลักษณะการประกอบการและผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ก่ อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริ ษทั จึงได้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง จนกระทัง่ ปั จจุ บนั บริ ษทั มี กาลังการผลิ ต 6,000 ตัน เมล็ดถัว่ เหลื อง/วัน ผลิ ตและจัด
จ าหน่ า ยสิ น ค้า ทั้ง ตลาดในประเทศ และต่ า งประเทศ โดยแบ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ ามันถัว่ เหลืองสาหรับปรุ งอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถัว่ เหลือง มีสัดส่ วน
รายได้จากการขายในประเทศ 95% และต่างประเทศ 5%
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จด้วยความรั บผิดชอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบการจัดการที่ดี
ครอบคลุมการบริ หารเสี่ ยง ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยสาหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั
น้ ามันพืชไทย จากัดมหาชน เป็ นบริ ษทั อุตสาหกรรมน้ ามันพืชชั้นนาของอาเซียน
บนปรัชญาในการทาธุ รกิจที่ว่า บริ ษทั จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน และผลิตสิ นค้า
คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผถู ้ ือหุ ้น ร่ วมดูแลสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม จึงมีปณิ ธานและพันธะกิจในการส่ งมอบคุณภาพชี วิตที่ดีของผูบ้ ริ โภค ผ่านสิ นค้าที่มี
คุ ณภาพตามปรั ชญา นาไปสู่ วิสัยทัศน์ แห่ งการเป็ นบริ ษทั ชั้นนาในอุตสาหกรรมน้ ามันพืชใน
อาเซี ยน เข้าสู่ ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้องเกื้ อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิ บาล ร่ วมดู แลสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
ภารกิจขององค์ กร
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการที่จะเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมน้ ามันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพันธกิจในการส่ งมอบคุณภาพ
ชี วิตที่ดีให้กบั ทุกคน ผ่านสิ นค้าหลัก 2 ประเภทคือ น้ ามันบริ โภค และ กากถัว่ เหลือง จากการที่
บริ ษทั ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภค ด้วยยอดขายเป็ นอันดับหนึ่ งทุกสิ นค้า เป็ นบริ ษทั ที่มีอตั รา
เติบโตอย่างสม่าเสมอ และเราภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของสังคมไทย
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เป้ าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั จะขยายตลาดไปสู่ ประเทศในเขตอาเซี ยน เพื่อเพิ่มยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การรวมทั้งการส่ งมอบสิ นค้าอย่างรวดเร็ วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพของ
สิ นค้าอย่างต่ อเนื่ องด้ว ยเทคโนโลยีที่ ทนั สมัย และลดผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งพัฒ นา
ศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

ผลิตภัณฑ์
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและ
จาหน่าย สิ นค้าสองประเภท คือ น้ ามันบริ โภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น
13 ชนิด ดังนี้
1. น้ ามันถัว่ เหลืองตรา “องุ่น” เป็ นน้ ามันพืชที่ผลิตจากถัว่ เหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรด
ไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็ นกรดไขมันจาเป็ นต่อร่ างกาย ใช้สาหรับปรุ งอาหารใน
ครั ว เรื อ น และยัง เป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ ส าคัญ ของอุ ต สาหกรรมผลิ ต อาหารส าเร็ จ รู ป ต่ า งๆ เช่ น
อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋ อง อุตสาหกรรมผลิตน้ าพริ กเผา และอื่นๆ น้ ามันถัว่ เหลือง ตรา “องุ่น”
ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ โภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากคุณภาพที่ไม่เป็ น
ไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุ ขภาพ
2. น้ ามันข้าวโพดตรา “องุ่น” สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด คุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่
อิ่มตัวสู ง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก รวมทั้งมี Phytosterol สู ง ช่ วยลดคอเลสเตอรอลชนิ ดไม่ดี
(LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทาให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทาให้
คอเลสเตอรอลชนิด LDL ในร่ างกายลดลง
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3. น้ ามันทานตะวันตรา “องุ่น” ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็ นน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่
อิ่มตัวสู ง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก ซึ่ งเป็ นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และปลอดภัยต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิ ตอาหารทะเลส่ งออก เช่ น ทูน่าในน้ ามัน
ทานตะวันบรรจุกระป๋ อง
4. น้ ามันคาโนลาตรา “องุ่น” เป็ นน้ ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ากว่า 10% และมีกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรื อกรดโอเลอิกสู ง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็ นคอเลสเตอรอลชนิ ด
ที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ความดันโลหิ ตสู ง
5. น้ ามันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนิ นี่ (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil) น้ ามัน
มะกอกบริ สุทธิ์ สกัดจากการผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสู ง ซึ่ งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิ ด LDL อุดมด้วยวิตามินอีและโพลีฟีนอลสู ง ให้
รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริ งของน้ ามันมะกอกซึ่ งทางบริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ ายใน
ประเทศไทยเพียงเจ้าเดี ยว และน้ ามันมะกอกธรรมชาติน้ ี มีสัดส่ วนยอดขายอันดับ 1 ในประเทศ
อิตาลี
6. น้ ามั น มะกอกผ่ า นกรรมวิ ธี ตราโมนิ นี่ (MONINI) (Anfora Olive Oil) ได้ จ าก
กระบวนการกลัน่ ที่ทนั สมัยที่สุด ผสมกับน้ ามันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สี เหลืองอ่อนประกาย
ทอง สามารถนาไปปรุ งอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสี ยรสชาติที่แท้จริ งของอาหาร
7. น้ า มัน มะกอกผ่า นกรรมวิ ธี ตราโมนิ นี่ (MONINI) (Mild & Light Olive Oil) ได้จ าก
กระบวนการกลัน่ ที่ทนั สมัยที่สุด ผสมกับน้ ามันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุนนุ่ ม
นวลเป็ นพิเศษ สามารถนามาประกอบอาหารทั้งการผัด การอบ การทอดน้ ามันท่วม เหมาะกับการ
ใช้แทนเนยและน้ ามันพืชในการทาอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทาให้เสี ยรสชาติที่แท้จริ งของ
อาหาร
8. กากถัว่ เหลือง เป็ นวัตถุดิบหลักที่ตอ้ งใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถัว่ เหลืองของบริ ษทั
จาหน่ ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโพรมีล” เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสู ง สม่าเสมอ และได้มาตรฐาน
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9. ดีฮลั ซอยมีล ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮลั ซอยมีล” เนื้ อถัว่ เหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีน
และคุณค่าอาหารอื่น ๆ สู งขึ้น เหมาะสาหรับสัตว์ที่ตอ้ งการอาหารคุณภาพสู งเพื่อการเติบโตและ
ให้ผลผลิตสู งสุ ด
10. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็ นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูก
สุ กรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและพลังงานสู งสุ ด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่ งจาเป็ น
สาหรับสัตว์เลี้ยงชนิ ดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริ มการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์
11. ดีฮลั ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย” ถัว่ เหลืองอบไขมันเต็มชนิ ด
กะเทาะผิว เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาเมล็ดถัว่ เหลืองไขมันเต็มคุณภาพสู งมาตรฐานอาหารคน
มากะเทาะผิวออก แล้วนาไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสู ง (Extruded Thermal Treatment)
ทาให้ได้รับความร้อนในปริ มาณที่สุกพอดี เพื่อกาจัดสารขัดขวางโภชนะในเมล็ดถัว่ เหลืองให้มาก
ที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วยั อ่อน เช่น ลูกสุ กรระยะดูดนมและอนุ บาล ไก่เนื้ อ ไก่ไข่ เป็ ด และ
สัตว์น้ า เช่น กุง้ ปลา เพราะทาให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สุ ขภาพดี โตเร็ ว ทั้งนี้ รวมถึง
สัตว์ที่ตอ้ งการพลังงานสู งมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็ นต้น “ทีวีโอ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย” จึง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบนั อย่างตรงจุด
12. เลซิ ติน ใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่ น กุง้ ไก่ และหมู มีสารสาคัญคือ
ฟอสโฟลิปิด และแหล่งของโคลีน ซึ่งเป็ นสารสาคัญสาหรับอาหารกุง้ และอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วย
เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทาให้เพิม่ การดูดซึมของสารอาหารให้ดียงิ่ ขึ้น
13. ทีวีโอ ซอยฮัล เป็ นผลิตภัณฑ์ทาจากผิวถัว่ เหลืองร่ อนออกจากเมล็ดถัว่ เหลือง เป็ นแหล่งของไฟ
เบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ตอ้ งการไฟเบอร์สูงในบางระยะ
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
คณะผูจ้ ดั ทาได้รับการฝึ กสหกิ จที่ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) แผนก
บัญชีและการเงินตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและผูช้ ่วยพนักงานการเงินซึ่งเป็ นลักษณะงานในด้าน
การตรวจสอบ ใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้าและใบจ่ายสิ นค้าเป็ นงานหลักทั้งด้านการขายและการซื้อ
แต่จะเป็ นในด้านฝ่ ายขายเป็ นส่ วนมาก เป็ นการดาเนินงานตั้งแต่รับเอกสารผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างละเอียดและเก็บรักษาให้ง่ายต่อการค้นหา ส่ วนงานในด้านอื่นๆ ได้แก่
1. ตรวจยอดภาษีมูลค่าเพิม่ ของใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้าจาก Report รายงานขาย
2. จัดเรี ยงใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้าตามเลขที่และวันที่ในบิล
3. ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า ตรวจสอบจานวน น้ าหนักสิ นค้า และทะเบียนรถที่ส่งสิ นค้า
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ในระยะเวลาการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ที่ บริ ษทั น้ ามันพืช
ไทย จากัด (มหาชน) ได้ความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบการขายสิ นค้าเป็ นหลัก เรี ยนรู ้ต้ งั แต่
รับใบสั่งซื้ อจากลูกค้า ตรวจสอบยอดการรับเงินและการจ่ายเงินการออกใบเสร็ จและยังได้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าเป็ นบางส่ วน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1.นางสาวกนกทิพย์ ประกิจเจริ ญสุ ข
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บญั ชีลูกหนี้
2.นางสาวอมรรัตน์ ส่ วยสม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม
พ.ศ.2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.หาประเด็นหลักที่ มีส่วนสาคัญใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อตั้งหัวข้อโครงงาน

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของโครงงาน
3.จัดทาโครงงานรู ปเล่ม
4.ตรวจสอบความถูกต้อง
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีกานดาเนินงาน
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ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1

สัปดาห์ ท่ ี 2

สัปดาห์ ท่ ี 3
สัปดาห์ ท่ ี 4
สัปดาห์ ท่ ี 5

สัปดาห์ ท่ ี 6

สัปดาห์ ท่ ี 7

สัปดาห์ ท่ ี 8

สัปดาห์ ท่ ี 9

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ เอกสารที่ ต ้อ งตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร
จัดเรี ยงเอกสารเข้าแฟ้ม ตรวจสอบเลขที่ใบ Invoice ใบสาคัญตั้ง
เจ้าหนี้
ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยง
ใบ Invoice ขายสิ นค้าเข้าแฟ้ม ประทับตราเอกสารใบสาคัญจ่าย
สิ้ นรอบ แนบเอกสารเช็ครอผ่านจ่าย
แยกใบ Invoice ขายสิ นค้า ตรวจสอบยอดในใบ Invoice จัดเรี ยง
เอกสารใบสาคัญตั้งเจ้าหนี้ ตรวจสอบใบรับสิ นค้า
ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ
Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยงเลขที่เช็ค ตรวจสอบเช็ครับล่วงหน้า
ตรวจสอบเอกสารยกเลิ ก ที่ ลู ก ค้า ไม่ รั บ สิ น ค้า ตรวจสอบใบ
Invoice ขายสิ นค้า ตรวจสอบใบลดหนี้ ตรวจสอบเอกสารใบ
วางบิล เช็คเงื่อนไขและรับชาระเงิน
จั ด แยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลื อ ง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ่ายเอกสาร จัดเรี ยงเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ต้องของเช็ครับล่วงหน้า ประทับตราใบเสร็ จรับเงินที่เขียนด้วย
มือ
ตรวจสอบยอดภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในใบ Invoice ขายสิ นค้ า
ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ่าย
เอกสาร จัดเรี ยงเอกสาร แนบเอกสารใบวางบิลกับใบสาคัญจ่าย
เพื่อนาเช็คเข้าระบบ
จัด แยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลื อ ง ตรวจสอบยอด
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในใบ Invoice ขายสิ น ค้า ตรวจสอบเอกสาร
ยกเลิกที่ลูกค้าไม่รับสิ นค้า ตรวจสอบความถูกต้องของเช็ครับ
ล่วงหน้า ประทับตราใบเสร็ จรับเงินที่เขียนด้วยมือ แนบหนังสื อ
รับรองหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เข้ากับใบสาคัญจ่าย
จัด แยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลื อ ง ตรวจสอบยอด
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในใบ Invoice ขายสิ น ค้า จั ด เรี ยงเอกสาร
ใบสาคัญตั้งเจ้าหนี้ ตรวจสอบใบรับสิ นค้า ตรวจสอบความถูก
ต้องของเช็ครอผ่าน แนบเช็คใบเสร็ จรับเงิน
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จัด แยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลื อ ง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า
จัดเรี ยงเอกสารใบสาคัญตั้งเจ้าหนี้ แนบหนังสื อรับรองหัก ณ ที่
จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เข้ากับใบสาคัญจ่าย
จัด แยกเอกสารใบ Invoice กากถั่ว เหลื อ ง ตรวจสอบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า
เก็บเอกสารใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่ายเข้าแฟ้ม
ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยง
ใบ Invoice ขายสิ นค้าเข้าแฟ้ ม จัดแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่ เหลือง ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า แนบหนังสื อรับรองหัก ณ ที่
จ่ าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เข้ากับใบสาคัญจ่ าย เก็บเอกสาร
ใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่ายเข้าแฟ้ม
ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยง
ใบ Invoice ขายสิ นค้าเข้าแฟ้ ม จัดแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่ เหลื อง ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ
ประทับ ตราเอกสารใบส าคัญ จ่ า ยสิ้ น รอบ ตรวจสอบเช็ ค รั บ
ล่วงหน้า
ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยง
ใบ Invoice ขายสิ นค้าเข้าแฟ้ ม จัดแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถั่ว เหลื อ ง ตรวจสอบใบจ่ า ยสิ น ค้า จัด เรี ย งรายงานภาษี ซ้ื อ
ตรวจสอบยอดใบตั้งเจ้าหนี้ ประทับตราเอกสารใบสาคัญจ่ายสิ้ น
รอบ ตรวจสอบเช็ครับล่วงหน้า
ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยง
ใบ Invoice ขายสิ นค้าเข้าแฟ้ ม จัดแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่ เหลื อง ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ
ประทับ ตราเอกสารใบส าคัญ จ่ า ยสิ้ น รอบ ตรวจสอบเช็ ค รั บ
ล่วงหน้าแนบหนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
เข้ากับใบสาคัญจ่าย
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ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice ขายสิ นค้า จัดเรี ยง
ใบ Invoice ขายสิ นค้าเข้าแฟ้ ม จัดแยกเอกสารใบ Invoice กาก
ถัว่ เหลื อง ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ
ประทับ ตราเอกสารใบส าคัญ จ่ า ยสิ้ น รอบ ตรวจสอบเช็ ค รั บ
ล่วงหน้า
ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

3.8 อุปกรณ์ ละเครื่ องมือทีใ่ ช้
โครงงานการแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการจะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือแบ่ง
ตามหน้าที่ที่ใช้งานได้ดงั นี้
ฮาร์ ดแวร์
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์
2.เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ GFMIS (Government Fiscal Management
Information System) โดยเฉพาะ
ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word 2010
2.โปรแกรม Microsoft Excel 2010
3.โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
4.โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP
เครื่ องใช้ สานักงาน
1.เครื่ องพิมพ์
2.เครื่ องคิดเลข

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
รายละเอียดโครงงาน
4.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลักษณะของงานที่ รับผิดชอบในแผนกบัญชี และการเงิน ของบริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) คือ การตรวจสอบเอกสารใบกากับภาษี/ใบรับสิ นค้าของระบบบัญชีขายสิ นค้า รายละเอียด
โครงงาน
4.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

No

No

(2.)พนักงานขาย

(3.)ฝ่ าย
ควบคุมลูกหนี้
Yes

ลูกค้า

(4.)โรงงาน

No

Yes
No
D

(5.)บัญชี

Yes

(6.)การเงิน

ลูกค้า

D
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รายละเอียด
1.ลูกค้าส่ งใบสัง่ ซื้อโดยผ่านพนักงานขาย
2.พนักงานขายได้รับใบสัง่ ซื้อจึงนาข้อมูลให้ Credit Control ตรวจสอบ
3.Credit Control(ฝ่ ายควบคุมลูกหนี้)ทาการตรวจสอบสิ นเชื่อลูกค้า ถ้าไม่ผา่ นจะแจ้งกลับไปยังพนักงานขาย
หากผ่านจะส่ งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน
4. เมื่อโรงงานได้รับข้อมูลดังกล่าว จึงทาการตรวจสอบความเพียงพอของสิ นค้าหากไม่พอจะแจ้งกลับไปยัง
ลูกค้าให้ทราบ แต่หากพอต่อการความต้องการของลูกค้าทาการจัดส่ งสิ นค้า ออกใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า
และใบจ่ายสิ นค้า จากลูกค้าจึงเปลี่ยนสถานะเป็ นลูกหนี้
5.ใบกากับภาษี/ส่ งสิ นค้าและใบจ่ายสิ นค้า ถูกส่ งมาฝ่ ายบัญชีเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อย่างละเอียด หากเอกสารมีขอ้ มูลที่ผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งจะส่ งกลับไปยังโรงงานเพื่อทาการแก้ไข
แต่หากเอกสารเกิดความถูกต้องครบถ้วนแล้วจะส่ งไปยังฝ่ ายการเงิน แต่ในส่ วนของบัญชีจะทาการเก็บไว้ใน
แฟ้มถาวร
6.ฝ่ ายการเงินได้รับใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า จึงจัดทาใบวางบิล เพื่อรอการชาระเงินจากลูกหนี้ เมื่อได้รับ
ชาระเงินตามวันที่กาหนดเรี ยบร้อยแล้ว จะจัดทาใบเสร็ จรับเงิน และเก็บเอกสารที่เป็ นหลักฐานใบสาคัญไว้
ในแฟ้มถาวร
ตารางภาพที่ 4.1 แสดงรายละเอียดภาพรวมของขบวนการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีขายสิ นค้ า
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.1 แผนภาพแสดงการปฏิบัติงานการตรวจสอบของฝ่ ายบัญชี
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แผนกบัญชีจะได้รับ ใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า และใบจ่ายสิ นค้า โดยทาการตรวจสอบจาก
Report รายงายขายและ Report รายงานขนส่ งสิ นค้า โดยขั้นตอนของการตรวจสอบระบบขายมี
ดังต่อไปนี้
1. Report รายงานขายจะถูกเรี ยกจาก โปรแกรม SAP

รูปภาพที่ 4.1 ใบ Report รายงานขายในการตรวจสอบใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า

รูปภาพที่ 4. 2 ใบ Report รายงานขนส่ งสินค้ าในการตรวจสอบใบจ่ ายสิ นค้ า
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2.ตรวจสอบใบกากับภาษีจาก Report รายงานขาย

รูปภาพที่ 4.3 ใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า
ข้ อมูลที่ต้องตรวจสอบ
1
2
3
4
5

ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า
เลขที่ใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า
รหัสสิ นค้า
จานวนสิ นค้า
ยอดเงินรวม ก่อนVAT และหลังVAT
การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ในรายละเอียดของเอกสาร ใบกากับภาษี/ใบส่ ง
สิ นค้า เช่น การเรี ยงลาดับ วัน เดือน ปี หรื อ เลขที่เอกสารใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า หากตรวจ
พบว่า เอกสารไม่เรี ยงตามลาดับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ตอ้ งหาสาเหตุ อาจจะมาจากเอกสารถูก
ยกเลิก เป็ นต้น
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(ตัวอย่ าง) กรณีเลขที่ใบกากับภาษี/ใบส่ งสินค้ า ไม่ เรียงตามลาดับ
ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบลดหนี้
1. ตรวจเอกสารจาก report รายงานขาย ตรวจสอบดูวา่ มีเลขที่เอกสารข้ามหรื อไม่
2. มีเลขที่เอกสารข้าม แจ้งพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงจะทาการตรวจสอบว่าเป็ นเอกสารใบลดหนี้หรื อไหม
3. นาเอกสารใบลดหนี้ที่ออกตรงกับเอกสารชุดเก่าไปแนบเพื่อทาการยกเลิก
4. ออกเอกสารชุดใหม่และเรี ยงเลขที่เอกสารต่อจากเลขที่เอกสารล่าสุ ด

รูปภาพที่ 4.4 ใบลดหนี/้ ใบกากับภาษีและReport รายงานขาย ที่แสดงให้ เห็นเกีย่ วกับใบลดหนี้
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3.ตรวจสอบใบจ่ ายสิ นค้ า จาก Report รายงานขนส่ งสินค้ า

รูปภาพที่ 4.5 ภาพแสดงลักษณะของใบจ่ ายสิ นค้ า
ข้อมูลการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
ชื่อและที่อยูข่ องลูกค้า
รหัสสิ นค้า
จานวนสิ นค้า
หน่วยสิ นค้า
ชนิดสิ นค้า
ลายเซ็นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูต้ รวจสอบ ผูจ้ ดั การ ผูร้ ับของ ผูจ้ ่าย
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การตรวจสอบเอกสารใบจ่ายสิ นค้า ในส่ วนของรายละเอียด รหัสสิ นค้า และชื่อสิ นค้า
ว่าถูกต้องตรงกันหรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของ ลายเซ็น สาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ส่ วนงาน กรณี ดงั กล่าวหากมีจานวนสิ นค้าไม่ตรงกัน หรื อเอกสารขาดลายเซ็นผูร้ ับผิดชอบในส่ วน
งานไม่ครบถ้วน ฝ่ ายบัญชีจะทาการส่ งกลับไปยังโรงงานเพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เมื่อฝ่ ายบัญชี ทาการตรวจสอบข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้วจะทาการเก็บเอกสารใบสาคัญไว้ใน
แฟ้มข้อมูลถาวรตามเลขที่ใบสาคัญ ในแฟ้มเก็บเอกสารประกอบด้วย
- ใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า
- ใบลดหนี้/ใบกากับภาษี(ถ้ามี)
- ใบเพิ่มหนี้/ใบกากับภาษี(ถ้ามี)
- ใบจ่ายสิ นค้า
- เอกสารยกเลิก (ถ้ามี)

กรณี ที่1 ตัวหนังสื อไม่ชดั หรื อเอกสารขาดชารุ ด จะทาการออกเอกสารใหม่โดยการ Reprint เอกสาร
ชุดใหม่ในทันที
กรณี ที่2 ออกสิ นค้าผิดอาจจะเกิดจากจานวนสิ นค้าขาดหรื อเกิน จะทาการยกเลิกทั้งชุดและออก
เอกสารใบสาคัญใหม่ท้ งั ชุดอาจจะออกในวันอื่นแต่ไม่มีการส่ งสิ นค้าจริ ง
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รูปภาพที่ 4.6 ตัวอย่ างเอกสารยกเลิกในกรณีที่ 1 ตัวหนังสื อไม่ ชัด

รูปภาพที่ 4.7 ตัวอย่ างเอกสารยกเลิกกรณีที่ 2 ออกสิ นค้ าผิดอาจจะเกิดจากจานวนสิ นค้าขาดหรื อ
เกิน
เมื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรี ยบร้อยแผนกบัญชี จะส่ งเอกสารที่บนั ทึกและตรวจสอบ
เรี ยบร้ อยให้กับแผนกการเงิ นเพื่อ ทาการรั บใบวางบิ ลและรั บชาระเงิ น จากลูกค้า มี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานดังนี้

25

4.3 ขั้นตอนการรับวางบิลจากลูกค้ า
4.3.1 แผนภาพแสดงกระบวนการขั้นตอนการรับวางบิล
รับชาระหนี ้จาก

วางบิล
หรื อไม่

No

1

ลูกค้ า

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

Yes
Yes

จัดทาใบวางบิลและพิมพ์
ใบวางบิล

ใบวางบิล

เอกสารใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ใบเสร็จ
ก่อนรับเงิน
หรื อไม่

วางบิลกับลูกค้ า
เพื่อให้ ลกู ค้ าเซ็น
รับ

No

1

เมื่อถึงกาหนด
ชาระเก็บเงิน
จากลูกค้ า

26

รายละเอียดขั้นตอนการวางบิล
วางบิล
1. พนักงานแผนกการเงิ นจัดทาใบวางบิ ล
และพิมพ์ใบวางบิล
2. พิมพ์เอกสารใบเสร็ จรับเงินเพื่อนาไปวาง
บิ ล กับ ลู ก ค้า หรื อ น าเอกสารใบวางบิ ล ไป
วางบิลกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับเอกสาร
เมื่ อถึ งกาหนดชาระเงิ นเก็บเงิ นจากลูกค้า
และนาข้อมูลมาบันทึกเข้าระบบโปรแกรม
SAP

ไม่วางบิล
มี 2 เงื่อนไข
1. ขายสดหน้าโรงงานไม่ตอ้ งทาการวางบิลรับ
เงินสดและทาการบันทึกเข้าระบบ
2. ลูกค้าจ่ายตามวันที่ถึงกาหนดชาระ 3 วัน 7
วัน หรื อ 1 เดือนแล้วแต่กรณี
ทุ ก กรณี ข้ ึ น อยู่กับภายใต้เงื่ อนไขที่ บริ ษ ทั ทา
การตกลงกับลูกค้า

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการวางบิล
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ฝ่ ายการเงินได้ จัดทาใบวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้

รูปภาพที่ 4.8 แสดงลักษณะใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า ในส่ วนของวางบิล
เอกสารที่ใช้ในการวางบิล
-ใบวางบิล
-สาเนาใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า (ที่มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เซ็นรับสิ นค้าแล้ว)

28

4.3.2 แผนภาพแสดงการรับชาระเงิน
1

เงินสด

รับเงิน
วิธีใด

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

เช็ค
รวบรวมเอกสารบันทึก
รับชาระเงินจากลูกหนี ้

ใบเสร็จรับเงิน

ส่ งเอกสาร
หลักฐานให้แผนก
บัญชีตรวจสอบ

บันทึกรับชาระหนี้ใน
ระบบ

นาฝาก
ธนาคาร

บันทึกรับชาระหนี้
ในระบบ

เงินโอน

บันทึกเกี่ยวกับเงินฝาก
ธนาคารในระบบ

แจ้งให้ฝ่ายการเงิน
แก้ไขการบันทึก
รายการทางบัญชี

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

จบการทางาน
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รายละเอียดขั้นตอนการรับชาระเงิน
การรับชาระเงินมี 2 วิธี คือ
1. เงินสดและเช็ค
พนักงานแผนกการเงินรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกรับชาระเงินจากลูกหนี้ บันทึก
รับชาระหนี้ในระบบและนาฝากธนาคารบันทึกเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารในระบบ
การบันทึกบัญชีรับชาระหนี้ในระบบ
Dr. เงินสด/เช็ครับล่วงหน้า
Cr.ลูกหนี้
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร
กรณี เงินสด:
กรณี เช็คขึ้นเงินผ่าน:
Dr.ธนาคาร
Dr.ธนาคาร
Cr.เงินสด
Cr.เช็ครับล่วงหน้า
2. การโอนเงิน
พนักงานแผนกการเงิ นบันทึ กรั บชาระหนี้ ในระบบและพิมพ์ใบเสร็ จรั บเงิ นนาเอกสาร
หลักฐานใบเสร็ จรั บเงิ นส่ งให้แผนกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องหากเอกสารไม่ถูกต้องให้แจ้ง
กลับไปยังแผนกการเงินเพื่อแก้ไขการบันทึกรายการให้ถูกต้อง
การบันทึกบัญชีรับชาระหนี้ในระบบ
Dr.ธนาคาร
Cr.ลูกหนี้
การเก็บเอกสารชุดใบสาคัญรับ
มี ก ารตรวจสอบและเก็บ เอกสารชุ ด ใบส าคัญ รั บ ต้อ งน าส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ส าเนา
ใบกากับภาษี หรื อสาเนาใบส่ งสิ นค้า ที่มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เซ็นรับสิ นค้าแล้ว นามาเก็บเข้าชุ ด
ใบสาคัญรับโดยเรี ยงตามเลขที่ของเอกสารใบสาคัญรับ
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ตัวอย่ างเอกสารชุ ดเอกสารใบสาคัญรับ
1.ใบสาคัญรับ
2.สาเนาใบเสร็ จรับเงิน
3.สาเนาใบกากับภาษี/สาเนาใบส่ งสิ นค้า

รูปภาพที่ 4.9 แสดงลักษณะของเอกสารชุดใบสาคัญรับ

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการเข้าปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม 2562 ในตาแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี และการเงิน โดยหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็ นงานที่ทาเป็ นประจาในทุกวัน โดยเริ่ มเรี ยนรู ้ต้ งั แต่การรับเอกสารไปจนถึงการตรวจสอบ
และการจัด เก็บ เอกสารเข้าแฟ้ ม ข้อมู ล ใบส าคัญ จ่ ายสิ น ค้า ใบส าคัญ รั บ ใบส าคัญ จ่ าย เป็ นต้น และ
สามารถแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาดได้อย่างถูกต้อง
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงานสหกิจศีกษา
1.เอกสารบางฉบับไม่สามารถนามาประกอบในเล่มโครงงานสหกิจได้เนื่ องจากมีขอ้ จากัดใน
การเปิ ดเผยข้อมูล
2.ขาดความเข้าใจในการจัดทาโครงงานและการเก็บเอกสารข้อมูล ทาให้เกิดความผิดพลาดและ
ล่าช้าในการทาโครงงาน
5.1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการแก้ไข
1. ควรให้นกั ศึกษาฝึ กงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบข้อมูล
2.จดบันทึกขั้นตอนการทางานไว้อย่างละเอียด เพื่อทาให้การอธิบายขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้
อย่างครบถ้วน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.ได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจในเรื่ องระบบบัญชีขายสิ นค้าของบริ ษทั
2.ทาให้เรามีการพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายและมีความตรงต่อ
เวลามากขึ้น
3.ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ การทางานจริ งและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเพื่อน
ร่ วมงาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีได้รับจากพนักงานขายสิ นค้าล่าช้าและมีเอกสารไม่ครบทาให้
ต้องมีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม SAP หลายครั้งอาจทาให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าต่อการทางาน
2.ข้อ จ ากัด ของบริ ษ ัท คื อ บริ ษ ัท ไม่ มี น โยบายให้ นัก ศึ ก ษาฝึ กงานใช้โปรแกรม SAP เพราะ
นักศึกษาไม่มีความชานาญและขาดความรู ้พ้ืนฐานในการใช้โปรแกรม SAP ที่มีความซับซ้อนและอาจ
ทาให้ขอ้ มูลบางอย่างเกิดความเสี ยหาย
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการติดต่อกับพนักงานขายเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีวา่ มีความล่าช้าเพราะ
เหตุใดและมีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งที่จะบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม SAP
2. ควรมีการจัดการอบรมการใช้ระบบโปรแกรม SAP เบื้องต้นให้กบั นักศึกษาฝึ กงานได้เรี ยนรู ้
และได้ทดลองปฏิบตั ิงานก่อนการปฏิบตั ิงานจริ ง
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จิดาลักษ์ จิตตระกูล , นภัสสร สรสุ วรรณ
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บทคัดย่อ
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษทั ด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ น
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายน้ ามันพืชตราองุ่นและอาหารสัตว์
ได้แก่ กากถัเ่ หลือง น้ ามันข้าวโพด น้ ามันทานตะวัน
น้ ามันคาโนลาจากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมโครงงาน
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและผูช้ ่วยพนักงาน
การเงิน โดยได้รับมอบหมายให้ทางานด้านการ
ตรวจสอบ ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน ใบจ่ายสิ นค้า
เช็ครอผ่านจ่ายจากธนาคาร คณะผูจ้ ดั ทาจึงจัดทา
โครงงานเรื่ องระบบบัญชีขายสิ นค้า โดยเนื้อหาใน
โครงงานเป็ นการอธิ บายและสรุ ปขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานทั้งหมดโดยเริ่ มจากการศึกษาเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นงานตั้งแต่ข้ นั ตอนการจัดทาเอกสาร การบันทึก
ข้อมูลและการตรวจสอบรายงานการขายสิ นค้า
ขั้นตอนการรับวางบิลและการรับชาระเงินจากลูกค้า
จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวทาให้คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับระบบบัญชีขาย

สิ นค้า ที่มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานที่ซบั ซ้อน ให้เข้าใจ
ได้โดยง่าย คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าโครงงานสหกิจศึกษา
เล่มนี้สามารถเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจและทักษะการ
ทางานจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่มีความสนใจและ
สามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้

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.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี ขายสิ นค้า ของบริ ษทั
น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
2.เพื่อศึกษาขั้นตอนการเดินเอกสารและการตรวจสอบ
ระบบบัญชีขายสิ นค้า
3.เพื่อศึกษาขั้นตอนและการตรวจสอบการรับเช็คของ
ลูกค้า
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้านการศึกษา
1.ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การตรวจสอบการขายสิ น ค้า ของ
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
2. ศึกษาเกี่ ยวกับขั้นตอนการจัดทาใบวางบิ ลและการ
รับชาระเงิน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การจัด ท าโครงงานเล่ ม นี้ ได้ท าการปฏิ บ ัติ ง านและ
รวบรวมข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ น พฤษภาคม - สิ ง หาคม
พ.ศ.2562

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้รับความรู ้ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการขาย
สิ นค้า
2.ได้รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วการท างานของโปรแกรม SAP
(System Application products) ในเรื่ องระบบการขาย
สิ นค้า
3.ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนและวิธีการการรับเช็คของลูกค้า
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิงานระบบบัญชีขายสิ นค้า
1.ลูกค้าส่ งใบสั่งซื้ อโดยผ่าน Sale
2.Sale ได้รั บ ใบสั่ งซื้ อ จึ งนาข้อ มู ลให้ Credit Control
ตรวจสอบ
3.Credit Control(ฝ่ ายควบคุมลูกหนี้ )ทาการตรวจสอบ
สิ นเชื่ อ ลู กค้า ถ้าไม่ ผ่านจะแจ้ง กลับ ไปยัง Sale หาก
ผ่านจะส่ งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน
4. เมื่ อ โรงงานได้ รั บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว จึ ง ท าการ
ตรวจสอบความเพียงพอของสิ นค้าหากไม่พอจะแจ้ง
กลับ ไปยัง ลู ก ค้า ให้ ท ราบ แต่ ห ากพอต่ อ การความ
ต้องการของลู กค้าทาการจัดส่ งสิ นค้า ออกใบกากับ
ภาษี/ใบส่ งสิ นค้า และใบจ่ายสิ นค้า จากลูกค้าจึงเปลี่ยน
สถานะเป็ นลูกหนี้
5.ใบกากับภาษี /ส่ งสิ นค้าและใบจ่ ายสิ นค้า ถูกส่ งมา
ฝ่ ายบัญชีเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อย่างละเอี ยด หากเอกสารมี ขอ้ มู ลที่ ผิดพลาดไม่ ตรง
กับข้อเท็จจริ งจะส่ งกลับไปยังโรงงานเพื่อทาการแก้ไข
แต่หากเอกสารเกิดความถูกต้องครบถ้วนแล้วจะส่ งไป
ยังฝ่ ายการเงิน แต่ในส่ วนของบัญชีจะทาการเก็บไว้ใน
แฟ้มถาวร
6.ฝ่ ายการเงินได้รับใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า จึงจัดทา
ใบวางบิ ล เพื่อรอการชาระเงิ นจากลูกหนี้ เมื่ อได้รับ

ช าระเงิ น ตามวัน ที่ ก าหนดเรี ยบร้ อ ยแล้ว จะจัด ท า
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น และเก็ บ เอกสารที่ เ ป็ นหลั ก ฐาน
ใบสาคัญไว้ในแฟ้มถาวร
สรุ ปผล
จากการเข้าปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษา
ที่ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม ถึ ง 30 สิ งหาคม 2562 ในตาแหน่ งผูช้ ่ วย
พนั ก งานบั ญ ชี แ ละการเงิ น โดยหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายเป็ นงานที่ ทาเป็ นประจาในทุกวัน โดยเริ่ ม
เรี ย นรู ้ ต้ งั แต่ การรั บ เอกสารไปจนถึ ง การตรวจสอบ
และการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ มข้อมู ล ใบสาคัญจ่ าย
สิ นค้า ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย เป็ นต้น และสามารถ
แก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งโดยได้
ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานดังนี้
1.ได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจในเรื่ องระบบบัญชี ขาย
สิ นค้าของบริ ษทั
2.ทาให้เรามี การพัฒนาตนเองให้มีความรั บผิด ชอบ
กับงานที่ได้รับมอบหมายและมีความตรงต่อเวลามาก
ขึ้น
3.ได้เ รี ยนรู ้ ป ระสบการณ์ ก ารท างานจริ งและการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเพื่อนร่ วมงาน
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ค ณะผู ้ จั ด ท าได้ ม าปฏิ บั ติ ง านใน
โครงการสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31
สิ งหาคม 2562 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้ และ

ประสบการณ์ ต่างๆที่ มีป ระโยชน์ ต่อการเรี ยนรู ้ และ
การปฏิ บัติ ง านในอนาคตเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง าน
ตาแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงานบัญ ชี และการเงิ น ณ บริ ษทั
น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) สามารถนาความรู ้ที่ได้
ไปใช้ ป ระกอบอาชี พ ในอนาคตโดยได้รั บ ความ
ร่ วมมือจาก บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ได้
สอน ได้เรี ยนรู ้งาน และปั ญหาที่ พบในการทางานใน
แผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณ
นางสาวกนกทิพย์ ประกิจเจริ ญสุ ข
นางสาวอมรรัตน์ ส่ วยสม
นางสาววาสนา มีคล้าย
อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
ทุกท่านมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ ปรึ กษา
ในการจัดทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจน
ให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ การทางาน
จริ งซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ น อย่างสู งไว้ ณ
ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
รศ.ดร.กั ญ นิ ภ ั ท ธิ์ นิ ธิ โ รจน์ ธ นั ท และรศ.พลพธู
ปิ ยวรรณ.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.พิมพ์ครั้งที่
3กรุ งเทพฯ.2560
สุ ภาพร (หะยะมิน) พรนภา.ระบบบัญชี .พิมพ์ครั้งที่5.
กรุ งเทพฯ.2535
อรรถพล ตริ ตานนท์.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี .
กรุ งเทพฯ.2546

ระบบบัญชีขายสิ นค้ า
Product Sales Accounting
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

สถานประกอบการ
พนักงานที่ปรึ กษา

นางสาวกนกทิพย์ ประกิตเจริ ญสุ ข นางสาวอมรรัตน์ ส่ วยสม

อาจารย์ที่ปรึ กษา

อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
คณะผูจ้ ดั ทา

นางสาว จิดาลักษ์ จิตตระกูล

นางสาว นภัสสร สรสุ วรรณ
คณะบริ หารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี

บทคัดย่อ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ด้านอุตสาหกรรมและ
การเกษตร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายน้ ามันพืชตราองุ่นและอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถัว่ เหลือง น้ ามันข้าวโพด
น้ ามันทานตะวัน น้ ามันคาโนลา
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั น้ ามันพืช
ไทย จากัด (มหาชน) ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและผูช้ ่วยพนักงานการเงิน
โดยได้รับมอบหมายให้ทางานด้านการตรวจสอบ ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน
ใบจ่ ายสิ นค้า เช็ครอผ่านจ่ ายจากธนาคาร คณะผูจ้ ัดทาจึ งจัดทาโครงงานเรื่ อง
ระบบบัญชีขายสิ นค้า โดยเนื้ อหาในโครงงานเป็ นการอธิ บายและสรุ ปขั้นตอน
การปฏิ บ ัติ ง านทั้ง หมดโดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานตั้ง แต่
ขั้นตอนการจัดทาเอกสาร การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบรายงานการขาย
สิ นค้า ขั้นตอนการรับวางบิลและการรับชาระเงินจากลูกค้า

การปฏิบตั ิงานระบบบัญชีขายสิ นค้า
1.ลูกค้าส่ งใบสั่งซื้ อโดยผ่าน Sale
2.Sale ได้รับใบสั่งซื้ อจึงนาข้อมูลให้ Credit Control ตรวจสอบ
3.Credit Control(ฝ่ ายควบคุมลูกหนี้ )ทาการตรวจสอบสิ นเชื่อลูกค้า ถ้าไม่ผ่าน
จะแจ้งกลับไปยัง Sale หากผ่านจะส่ งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน
4. เมื่อโรงงานได้รับข้อมูลดังกล่าว จึ งทาการตรวจสอบความเพียงพอของ
สิ นค้าหากไม่พอจะแจ้งกลับไปยังลูกค้าให้ทราบ แต่หากพอต่อการความ
ต้องการของลูกค้าทาการจัดส่ งสิ นค้า ออกใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า และ
ใบจ่ายสิ นค้า จากลูกค้าจึงเปลี่ยนสถานะเป็ นลูกหนี้
5.ใบกากับภาษี /ส่ งสิ นค้าและใบจ่ ายสิ นค้า ถูกส่ งมาฝ่ ายบัญชี เพื่อทาการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล อย่า งละเอี ย ด หากเอกสารมี ข ้อ มู ล ที่
ผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งจะส่ งกลับไปยังโรงงานเพื่อทาการแก้ไข แต่
หากเอกสารเกิดความถูกต้องครบถ้วนแล้วจะส่ งไปยังฝ่ ายการเงิน
6.ฝ่ ายการเงินได้รับใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า จึงจัดทาใบวางบิล เพื่อรอการ
ชาระเงินจากลูกหนี้ เมื่อได้รับชาระเงิ นตามวันที่ กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ว จะ
จัดทาใบเสร็ จรั บเงิ น และเก็บเอกสารที่ เป็ นหลักฐานใบสาคัญไว้ในแฟ้ ม
ถาวร

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ศึกษาเกี่ ยวกับระบบบัญชี ข ายสินค้ า ของบริ ษั ท นา้ มันพื ชไทย จากัด
(มหาชน)
2.เพื่อศึกษาขันตอนการเดิ
้
นเอกสารและการตรวจสอบระบบบัญชีขายสินค้ า
3.เพื่อศึกษาขันตอนและการตรวจสอบการรั
้
บเช็คของลูกค้ า
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับความรู ้ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการขายสิ นค้า
2.ได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วการท างานของโปรแกรม SAP (System Application
products) ในเรื่ องระบบการขายสิ นค้า
3.ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนและวิธีการการรับเช็คของลูกค้า

สรุ ปผล
1.ได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจในเรื่ องระบบบัญชี ขายสิ นค้าของบริ ษทั
2.ท าให้ เ รามี ก ารพัฒ นาตนเองให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กับ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายและมีความตรงต่อเวลามากขึ้น
3.ได้เ รี ยนรู ้ ป ระสบการณ์ ก ารท างานจริ งและการ ปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อมของเพื่อนร่ วมงาน

ประวัติคณะผู้จดั ทำ
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาว จิดาลักษ์ จิตตระกูล

รหัสนักศึกษา : 5904300154
ภาควิชา

: การบัญชี

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

ที่อยูป่ ัจจุบนั

: 38/34 เอื้ออาทรบางขุนเทียน1 ตึก 4
อนามัยงาม เจริ ญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบาง
ขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150

ชื่อ-นามสกุล

: นางสาว นภัสสร สรสุ วรรณ

รหัสนักศึกษา : 5904300261
ภาควิชา

: การบัญชี

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

ที่อยูป่ ัจจุบนั

: 35/61 หมู่ 4 ตาบลนาดี อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

