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บทที ่1  

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี บริษทั สยาม-เคมีเทค จาํกดั ใน

ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน  และไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการขั้นตอนการจดัทาํบญัชี

ของวงจรรายได ้ ทาํใหท้ราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน ซ่ึงแต่เดิมใชว้ธีิบนัทึก

รายการต่าง ๆ ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ทาํใหมี้ความบกพร่องและเกิดความผดิพลาดในการบนัทึก

รายการอยูบ่่อยคร้ัง ดงันั้น จึงไดมี้การนาํโปรแกรมระบบสารสนเทศทางบญัชี โปรแกรม CD ORGANIZE  

เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อลดความผดิพลาด เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทาํงานมากข้ึน   

 

ผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจจดัทาํโครงงาน เร่ือง วงจรรายได ้ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ขอ้ควรรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจเพื่อการนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดรั้บประโยชน์

สูงสุด 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของวงจรรายได ้บริษทั สยาม-เคมีเทค จาํกดั 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

1.3.2  ขั้นตอนของวงจรรายได ้กระบวนการกิจกรรมการขายสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ เร่ิมตั้งแต่

การขายจนส้ินสุดท่ีการรับเงิน 

 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

- ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวงจรรายไดข้อง บจก.สยาม-เคมีเทค 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  ความหมายของรายได้ 

 รายได ้ (Revenue หรือ Income) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการ

ตามปกติของกิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงานตามปกติ 

 รายได ้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 

  1.รายไดจ้ากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการอนัเป็น

รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติ เช่น กิจการซ้ือขายสินคา้ รายไดข้องกิจการ คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

ส่วนกิจการใหบ้ริการ เช่น บริการขนส่ง รายไดข้องกิจการ คือ รายไดค้่าขนส่ง 

 2.รายไดอ่ื้น (Other income) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการซ่ึงเป็น

รายไดท่ี้ไม่ใช่รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการนัน่เอง 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2558)  

คํานิยาม 

 รายได้ (จากคาํนิยามของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18) หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ในรอบระยะบญัชี ซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับ

นั้นส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

ดงันั้น รายได ้ หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแส

เงินสดเขา้หรือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี 

ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ รายไดต้ามคาํนิยาม รวมถึง รายไดซ่ึ้งเกิดข้ึน

จากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลกาํไร รายไดมี้ช่ือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้าก

การใหบ้ริการ รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล รายไดค้่าสิทธิ ฯลฯ  

มูลค่ายุติธรรม  หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

 



ขอบเขต 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการบญัชีสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการหรือ

เหตุการณต่อไปน้ี 

1.รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

2.รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

3.รายไดจ้ากดอกเบ้ีย รายไดค้่าสิทธิ รายไดเ้งินปันผล ท่ีเกิดจากการใหค้นอ่ืนใชสิ้นทรัพยข์อง

กิจการ 

2.2  การวดัมูลค่าของรายได้ 

 กิจการตอ้งมีการวดัมูลค่าของรายได ้โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม (Fair Value) ของส่ิงตอบแทน หรือ คา้ง

รับสุทธิจากจาํนวนส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ ซ่ึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บมกัจะอยู่

ในรูปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด กรณีท่ีมีการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ  

 

2.3 การรับรู้รายการเป็นรายได้ 

 กิจการจะรับรู้รายไดก้็ต่อเม่ือรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามคาํนิยามของรายได ้และเขา้เกณฑก์าร

รับรู้รายการ (Recognition)  ดงัน้ี 

 2.3.1  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึน

ของสินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสิน และ 

 2.3.2  สามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

 การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

 สินคา้ ในท่ีน้ี รวมถึง สินคา้ท่ีกิจการผลิตหรือท่ีกิจการซ้ือมาเพื่อขายต่อ เช่น สินคา้ท่ีซ้ือมาโดย

กิจการคา้ปลีก หรือ ท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีกิจการถือครองไวเ้พื่อขายต่อ 

 กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ก็ต่อเม่ือการขายนั้นตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

 1.กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 2.กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึงกระทาํ หรือไม่ได้

ควบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 3.กิจการสามารถวดัมูลของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 4.มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีท่ีเกิดจาก

การขายสินคา้ 



 5.กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีจะเกิดข้ึนจากรายการบญัชีท่ีเกิดจากการขาย

สินคา้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

 การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

 การใหบ้ริการ หมายถึง การท่ีกิจการไดป้ฏิบติังานตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาตลอดช่วงเวลาท่ีตกลงกนั 

ซ่ึงการใหบ้ริการนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียว หรือ หลายช่วงเวลา 

 กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ก็ต่อเม่ือการใหบ้ริการนั้นตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

 1.กิจการสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 2.มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

 3.กิจการสามารถวดัขั้นความสาํเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 4.กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีจะ

เกิดข้ึนเพื่อทาํใหร้ายการบญัชีนั้นเสร็จสมบูรณ์ 

 

 การรับรู้รายได้จากดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

 ดอกเบ้ีย เป็นค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการท่ีกิจการใหผู้อ่ื้นใชเ้งิน รายการเทียบเท่าเงินสด หรือ จาํนวน

คา้งรับของกิจการ 

 ค่าสิทธิ เป็นค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการใหผู้อ่ื้น ใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ เช่น สิทธิบตัร 

เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 เงินปันผล เป็นส่วนแบ่งกาํไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ี

ถือ 

 กิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นรูปดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลท่ีเกิดจาการให้คนอ่ืนใชสิ้นทรัพยข์อง

กิจการ ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ ดงัน้ี 

 1.มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

 2.กิจการสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายได ้ของดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 ซ่ึงจะมีเกณฑก์ารรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิและเงินปันผล มีดงัต่อไปน้ี 

 1.รายไดใ้นรูปดอกเบ้ีย ตอ้งรับรู้ตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2.รายไดค้่าสิทธิ ตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.รายไดจ้ากเงินปันผล ตอ้งรับรู้เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 



2.4 การเปิดเผยข้อมูล 

 2.4.1  นโยบายการบญัชีท่ีกิจการใชใ้นการรับรู้รายได ้ซ่ึงรวมถึงวธีิกาํหนดขั้นควาสาํเร็จของรายการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

 2.4.2  จาํนวนรายไดท่ี้เป็นสาระสาํคญัซ่ึงรับรู้ระหวา่งงวดตามประเภทต่อไปน้ี 

  2.4.2.1  การขายสินคา้ 

  2.4.2.2  การใหบ้ริการ 

  2.4.2.3  ดอกเบ้ีย 

  2.4.2.4  ค่าสิทธิ 

  2.4.2.5  เงินปันผล 

 2.4.3  จาํนวนรายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดแ้ต่ละประเภทท่ี

มีนยัสาํคญั 
 

2.5 วงจรรายได้ (Revenue Cycle) 

 วงจรรายได ้(Revenue Cycle) คือ กระบวนการกิจกรรมการขายสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้เร่ิม

ตั้งแต่การขายจนส้ินสุดท่ีการรับเงิน ซ่ึงกิจการต่าง ๆ จะเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ การขาย การให้

สินเช่ือ การจดัการวางบิล การจดัส่ง คลงัสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั การรับเงิน บญัชีลูกหน้ีการคา้ และ

การจดบนัทึกบญัชีแยกประเภท 

 

2.6  เอกสารประกอบรายการบัญชีเกีย่วกบัวงจรรายได้ 

 2.7.1 ใบสั่งซ้ือ (PO.) จากลูกคา้และใบสั่งขาย (Sale Order) 

 2.7.2 ใบแจง้หน้ี/ใบส่งสินคา้/ใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Invoice) 

 2.7.3   ใบวางบิล/ใบนาํฝากเงินเขา้บญัชี 

 2.7.4 ใบสาํคญัรับเงินเพื่อการบนัทึกบญัชี 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  :  บริษทั สยาม-เคมีเทค จาํกดั 

ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :  88  ถนนพทุธมณฑลสาย 1  แขวงบางระมาด  เขตตล่ิงชนั   

กรุงเทพฯ  10170 

โทรศัพท์  :  0-2887-8598, 0-2448-7118-9 

โทรสาร  :  0-2886-2886 

วนัเวลาทาํการ  :  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์   เวลา  8.00 – 17.00 น. 

    วนัเสาร์    เวลา  8.00 – 12.00 น. 

 
 

 

รูปภาพ  3.1  แผนทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 



 
 

3.2  ลกัษณะการประกอบการ  การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ประกอบและติดตั้งระบบกรองนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ 

3.3  รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 3.2  รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายขาย 

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย 

 

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย 

 

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย 

 

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายโครงการ/ผลติ ฝ่ายคลงัสนิค้า 

ผู้จดัการฝ่าย ผู้จดัการฝ่าย ผู้จดัการฝ่าย ผู้จดัการฝ่าย ผู้จดัการฝ่าย 

พนกังานขาย เจ้าหน้าท่ีโครงการ/ผลิต เจ้าหน้าท่ีบญัชี เจ้าหน้าท่ีจดัซือ้ เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้า 

พนกังานรับสง่เอกสาร ทีมช่าง 



 
 

3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

3.4.1  ตําแหน่ง 

ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาว ณฐัชนา  จนัโอ 

เลขทะเบียน  :  5811320001 

คณะ/ภาควชิา  :  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

ตาํแหน่งงาน  :  พนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน 

 

3.4.2  งานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 -  รับเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) จากฝ่ายขาย 

 -  ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร เก็บเอกสารเขา้แฟ้ม 

 -  รับเอกสารใบโอนสินคา้จากฝ่ายโครงการ/ผลิต   

 -  ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการสินคา้สาํเร็จรูปเพื่อขายในใบโอนสินคา้กบัเอกสารใบสั่งขาย 

 -  ดึงขอ้มูลใบสั่งขายเพื่อเปิดใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ ตามรายการในใบโอนสินคา้  โดยการบนัทึก

ขอ้มูลในโปรแกรม CD Organize 

 -  จดัทาํเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ เสนอใหผู้จ้ดัการฝ่ายบญัชีอนุมติั 

 -   นาํส่งเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ ใหท้างหน่วยงานจดัส่ง  เพื่อส่งสินคา้ใหลู้กคา้ 

 -   นาํเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ท่ีส่งสินคา้เรียบร้อยแลว้ แยกเป็นลูกคา้แต่ละราย 

 -   นาํสาํเนาใบกาํกบัภาษี มาจดัทาํรายงานภาษีขายในแต่ละเดือน 

 -  รวบรวมเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้แต่ละราย  จดัทาํชุดสรุปใบวางบิล ในโปรแกรม CD 

Organize 

 -  นาํเอกสารชุดสรุปใบวางบิลพร้อมใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ไปวางบิลลูกคา้ 

 -  ติดตามสอบถามการนดัชาํระเงินของลูกคา้ 

 -  รวบรวบเอกสารใบเสร็จรับเงินท่ีครบกาํหนดชาํระ ให้พนกังานรับส่งเอกสารนาํไปรับเช็คลูกคา้ 

 -  เม่ือไดรั้บเช็คลูกคา้แลว้ นาํเช็คมาบนัทึกการรับเงิน (ใบสาํคญัรับเงิน) ตดัชาํระหน้ีในระบบ CD 

Organize   

 -  นาํเช็คฝากธนาคาร  เม่ือเช็คผา่นแลว้  ใหบ้นัทึกการผา่นเช็คในระบบ  CD Organize   

 -  ตรวจสอบขอ้มูลลูกหน้ี  วา่บนัทึกถูกตอ้งแลว้หรือไม่ 

 -  ตรวจสอบขอ้มูลในสมุดรายวนัขาย  วา่บนัทึกถูกตอ้งหรือไม่ 

 -  จดัเก็บเอกสารใบสาํคญัรับเงิน เรียงลาํดบัเลขท่ี แยกแฟ้มแต่ละเดือน 

ทีรั่บผดิชอบ 



 
 

3.5  ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกลุ  : นายสวุฒัน์  ทวีเพิ่มทรัพย์ 
ตําแหนง่งาน  :   กรรมการผู้จดัการ 
 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี  21 มิถุนายน  ถึงวนัท่ี  25  สิงหาคม  2560 

รวมระยะเวลาในการปฏิบติังานทั้งส้ิน  15  สัปดาห์ 

 

3.7  ข้ันตอนและวธีิดําเนินงาน 

  -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงงาน จากท่ีได้จากการทํางานในแตล่ะวนั เพ่ือนํามา

เป็นแนวทางในการจดัทําโครงงาน 

  -วางแผนและการจัดทาํโครงงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบเหมาะสม 

  -เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ
  -จัดทาํโครงการวางแผน 
  -จัดทาํรูปเล่มรายงานและเอกสารนําเสนอโครงงาน 
 
 

ตาราง  3.3  ข้ันตอนและวธีิดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ  

 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลโครงงาน     

2.วางแผนและจดัทาํโครงงาน     

3.เสนอโครงการเพื่ออนุมติั     

4.จดัทาํโครงการวางแผน     

5.จดัทาํรูปเล่มรายงานและเอกสารนาํเสนอโครงงาน     

 

 

 



 
 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 

3.8.1  ฮาร์ดแวร์ 

-  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

-  เคร่ืองพร้ินเตอร์ 

-  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

-  เคร่ืองสแกน 

-  เคร่ืองโทรสาร 

-  เคร่ืองคิดเลข 
 

3.8.2  ซอฟท์แวร์ 

-  โปรแกรม  MICROSOFT WORD 

-  โปรแกรม  MICROSOFT EXCEL 

-  โปรแกรม  MICROSOFT POWER POINT 

-  โปรแกรม  ADOBE  ACROBAT 

-  โปรแกรม  CD ORGANIZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่ 4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

รับใบสั่งซ้ือ/บนัทึกขอ้มูลเพื่อเปิดใบสั่งขาย เขียนใบเบิกสินคา้เพื่อประกอบเป็นสินคา้สาํเร็จรูปตาม

รายการ โอนสินคา้สาํเร็จรูปไปยงัคลงัสินคา้สาํเร็จรูป และเปิดเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ รวบรวม

เอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ จดัทาํเอกสารสรุปชุดใบวางบิล ติดตามการรับชาํระหน้ีจากลูกคา้ บนัทึก

การรับชาํระหน้ี บนัทึกเช็คผา่นบญัชี  จดัทาํรายงานภาษีขาย ยืน่แบบ ภพ.30 กบัทางกรมสรรพากร 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานลูกหน้ี และสมุดรายวนัขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ  4.1  รายละเอยีดโครงงาน 

 

 

 

8.จดัทาํรายงานภาษีขาย 
9.ยืน่แบบ ภพ.30 กบัทาง

กรมสรรพากร 

4.เปิดเอกสารใบกาํกบัภาษี/ 

ใบส่งสินคา้ 

5.ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้นของเอกสาร 

6.จดัทาํเอกสารใบวางบิล 

7.วางบิลเรียกเก็บเงินลกูค้า 

10.ติดตามการชาํระหน้ี/ 

รับเช็คลูกคา้ 

12.นําเช็คฝากธนาคาร/ 

บนัทกึการผา่นเช็ค 

1.รับใบสัง่ซ้ือ/บนัทึกขอ้มูล 

เปิดใบสัง่ขาย (Sale Order) 

2.เขียนใบเบิกสินคา้/ประกอบ

สินคา้ตามรายการ 

3.โอนสินคา้ไปคลงัสาํเร็จรูป/

แจง้เปิดเอกสารใบกาํกบัภาษี 

11.บนัทึกการรับชาํระหน้ี 



 
 

4.2  การปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 4.2.1  ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินค้า   

 ฝ่ายขาย (Sale)  รับใบสั่งซ้ือ (PO.) จากลูกคา้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการสินคา้ และนาํมา

บนัทึกขอ้มูลในระบบโปรแกรม CD Organize เพื่อออกเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) จากนั้น  นาํเอกสาร

ใบสั่งขาย  (Sale Order)  ส่งไปใหท้างฝ่ายโครงการ/ผลิต (Production)  เพื่อทาํการผลิตสินคา้ตามรายการ

สินคา้ 

 

 

รูปภาพ  4.2  ใบส่ังขาย  (SALE ORDER) 



 
 

 

 

รูปภาพ  4.3  ใบส่ังซ้ือ  (Purchase Order) 



 
 

 4.2.2  ข้ันตอนการเบิกสินค้า 

ฝ่ายโครงการ/ผลติได้รับเอกสารใบสัง่ขาย (Sale Order) และทําการเขยีนใบเบิกสนิค้าให้กบัฝ่ายคลงัสนิค้า  

เพ่ือนํามาประกอบสนิค้าตามรายการ   
 
 

 

 

รูปภาพ  4.4  ใบเบิกสินค้า 



 
 

 4.2.3  ข้ันตอนการผลติสินค้า 

 ฝ่ายโครงการ/ผลิต ทาํการผลิตสินคา้ตามรายการเป็นสินคา้สาํเร็จรูปเรียบร้อยแลว้  ฝ่ายโครงการ

ผลิตก็จะทาํการโอนสินคา้สาํเร็จรูปไปเก็บยงัคลงัสินคา้สาํเร็จรูป และแจง้ไปยงัฝ่ายบญัชีเพื่อจดัทาํใบกาํกบั

ภาษี/ใบส่งสินคา้ ( INVOICE) 

 

 

 

รูปภาพ  4.5  ใบผลติสินค้า 



 
 

 

 

รูปภาพ  4.6  ใบโอนสินค้า 



 
 

 4.2.4  ข้ันตอนการจัดทาํใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินค้า ( INVOICE) เพ่ือส่งสินค้า 

 เม่ือจะมีการสง่สินค้า  ทางฝ่ายโครงการ/ผลิตจะสง่ใบโอนสินค้า เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายบญัชีจดัทํา

เอกสารใบกํากบัภาษี/ใบสง่สินค้า (INVOICE) ในการสง่สินค้าให้กบัลกูค้า  ฝ่ายบญัชี มีหน้าท่ีในการ

จดัทําเอกสาร ใบกํากบัภาษี/ใบสง่สินค้า (INVOICE)  โดยการบนัทกึรายการลงในโปรแกรม CD 
Organize   
 

เอกสารและวธีิการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

รูปภาพ  4.7  ข้ันตอนที ่1 – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 



 
 

 

รูปภาพ  4.8  ข้ันตอนที ่2 – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 

 

รูปภาพ  4.9  ข้ันตอนที ่3 – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 

 



 
 

 

รูปภาพ  4.10  ข้ันตอนที ่4 – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 

 

รูปภาพ  4.11  ข้ันตอนที ่5 – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 

 



 
 

 

รูปภาพ  4.12  ข้ันตอนที ่6  – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 

 

รูปภาพ  4.13  ข้ันตอนที ่7 – การออกใบกาํกบัภาษ ี

 

 



 
 

เม่ือบนัทึกรายการลงในโปรแกรม CD Organize    เรียบร้อยแลว้ จะทาํการสั่งพิมพเ์อกสารใบกาํกบั

ภาษี/ใบส่งสินคา้ (INVOICE) ซ่ึงในเอกสาร 1 ชุด จะประกอบไปดว้ย  

 1.  ใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ 

 2.  สาํเนาใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ 

 3.  ตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษี 

 4.  สาํเนาใบกาํกบัภาษี 

 5.  ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน 

 6.  สาํเนาใบเสร็จรับเงิน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รูปภาพ  4.14  ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกาํกบัภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน  (เอกสารออกเป็นชุด) 



 
 

 กระบวนการจัดส่ง 

 4.2.4.1 ข้ันตอนการส่งสินค้า 

 กระบวนการจดัส่ง เป็นการส่งมอบสินคา้ไปใหลู้กคา้ โดยจะมีแผนกจดัส่งทาํหนา้ท่ีจดัส่งสินคา้

โดยเฉพาะ  ฝ่ายบญัชีการเงิน จะส่งเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (INVOICE)   ใหก้บัทางฝ่ายจดัส่ง เพื่อ

นาํสินคา้ไปส่งใหก้บัลูกคา้ 

 

 กระบวนการเรียกเกบ็เงิน 

 4.2.4.2 ข้ันตอนการวางบิล 

 การวางบิล  คือ  เป็นการแจง้หน้ีใหก้บัลูกคา้ไดรั้บทราบถึงจาํนวนเงินในการสั่งซ้ือสินคา้ภายใน

เดือนท่ีมีการสั่งซ้ือ  

 

 เอกสารและวธีิการปฏิบัติ 

 โดยฝ่ายบญัชีจะทาํการจดัแยกใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (INVOICE)  ตามรหสัลูกคา้  และเลขท่ีใบ

ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (INVOICE)  ตามลาํดบั  จากนั้นทาํการออกใบวางบิล  โดยการบนัทึกขอ้มูลลงใน

โปรแกรม CD Organize    

 

 

รูปภาพ  4.15  ข้ันตอนที ่1 – การออกใบวางบิล 



 
 

 

 

รูปภาพ  4.16  ข้ันตอนที ่2 – การออกใบวางบิล 

 

 

รูปภาพ  4.17  ข้ันตอนที ่3 – การออกใบวางบิล 

 

 



 
 

 

 

รูปภาพ  4.18  ข้ันตอนที ่4 – การออกใบวางบิล 

 

 

รูปภาพ  4.19  ข้ันตอนที ่5 – การออกใบวางบิล 

 



 
 

 

รูปภาพ  4.20  ข้ันตอนที ่6 – การออกใบวางบิล 

 

 ในการออกใบวางบิล  ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (INVOICE)  และจาํนวนเงิน  จะตอ้งตรงตาม

ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (INVOICE)  ท่ีไดมี้การส่งของเรียบร้อยแลว้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบวางบิล   1  ชุด  ประกอบไปดว้ย  

 ใบท่ี 1  ตน้ฉบบัใบวางบิล ทางฝ่ายบญัชีการเงินจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการรับเช็คจากลูกคา้ 

 ใบท่ี 2 สาํเนาใบวางบิลทางลูกคา้จะเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการจ่ายเช็คเม่ือครบกาํหนดชาํระเงิน 

 ใบท่ี 3  สาํเนาใบวางบิล ทางฝ่ายบญัชีการเงิน จะเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการรับเช็คจากลูกคา้ 

 

 

 

รูปภาพ  4.21  ใบวางบิล 

 

 



 
 

 4.2.4.3 ข้ันตอนการรับชําระเงิน 

 เม่ือถึงกาํหนดชาํระเงิน  พนกังานรับส่งเอกสารจะมีหนา้ท่ีไปรับเช็คกบัลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งนาํใบวาง

บิล (ใบท่ี 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ตน้ฉบบัและสาํเนา)  ไปแสดง  เม่ือลูกคา้จ่ายเช็คให้กบัพนกังานรับส่ง

เอกสาร จะนาํเช็คกลบัมาใหก้บัฝ่ายบญัชีการเงินพร้อมกบัสาํเนาใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

รูปภาพ  4.22  เช็ครับจากลูกค้า 

 

 

 



 
 

 

รูปภาพ  4.23  หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (กรณงีานบริการ) 

 จากนั้น ฝ่ายบญัชีการเงิน จะมีหนา้ท่ีนาํเช็คท่ีไดรั้บจากลูกคา้  ทาํการบนัทึกรายการรับชาํระเงินลง

ในโปรแกรม  CD Organize   ระบบจะทาํการหกัยอดหน้ีในระบบลูกหน้ี และออกเป็นเอกสารใบสาํคญัรับ

เงินเพื่อเก็บไวแ้สดงเป็นหลกัฐาน   

 

 เอกสารและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 

 

 

 



 
 

 

รูปภาพ  4.24  ข้ันตอนที ่1 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 

 

รูปภาพ  4.25  ข้ันตอนที ่2 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 



 
 

 

รูปภาพ  4.26  ข้ันตอนที ่3 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 

 

รูปภาพ  4.27  ข้ันตอนที ่4 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 



 
 

 

รูปภาพ  4.28  ข้ันตอนที ่5 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 

 

รูปภาพ  4.29  ข้ันตอนที ่6 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 



 
 

 

รูปภาพ  4.30  ข้ันตอนที ่7  – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 

 

รูปภาพ  4.31  ข้ันตอนที ่8  – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 



 
 

 

รูปภาพ  4.32  ข้ันตอนที ่9 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 

 

รูปภาพ  4.33  ข้ันตอนที1่0 – การบันทกึการรับชําระหนี ้

 



 
 

 

รูปภาพ  4.34  ใบสําคัญรับเงิน (RV) 

 



 
 

 ฝ่ายบญัชีการเงิน  จะนาํเช็คท่ีไดรั้บจากลูกคา้ ไปข้ึนเงินกบัธนาคาร  และบนัทึกการฝากเช็คลงใน 

โปรแกรม  CD Organize   ทนัทีท่ีเช็คผา่น  ฝ่ายบญัชีการเงินจะตรวจสอบกบั Statement รายวนั  และบนัทึก

การผา่นเช็คลงใน โปรแกรม  CD Organize   ระบบจะทาํการบนัทึกบญัชีอตัโนมติั 

 

 

 

รูปภาพ  4.35  การบันทกึการผ่านเช็ค 



 
 

บทที ่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีไดศึ้กษาถึงงานทางดา้นวงจรรายได ้ ทาํใหมี้ความเขา้ใจในลกัษณะและระบบการทาํบญัชีของ

กิจการ ไดรู้้จกัเอกสารและโปรแกรมสารสนเทศท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

ขอบเขตท่ีตั้งไว ้  ทั้งน้ียงัเกิดประโยชน์ต่อองคก์รโดยการท่ีสามารถช่วยประหยดัเวลาทาํงาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์รอีกดว้ย 

 

5.1.2  ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 - การโอนชาํระเงินค่าสินคา้ของลูกคา้  เน่ืองจากลูกคา้บางรายชาํระค่าสินคา้โดยการโอนเงิน แต่ไม่

มีการส่งแฟกซ์ ใบสลิปการโอนเงิน หรือโทรแจง้การโอนเงินเขา้มาทางฝ่ายบญัชี ทาํใหก้ารตรวจสอบยอด

โอนจาก Statement ค่อนขา้งยาก  
 

 - การโอนสินคา้จากคลงัผลิต ไปยงัคลงัสินคา้สาํเร็จรูปเพื่อขาย เพื่อมาเปิดใบกาํกบัภาษีล่าชา้  

เน่ืองจากสินคา้บางรายการทางผูข้ายนาํส่งเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือชา้  ทาํใหฝ่้ายคลงัสินคา้ไม่สามารถรับ

สินคา้เขา้ระบบได ้ ฝ่ายโครงการ/ผลิตไม่สามารถประกอบสินคา้ในระบบเพื่อโอนสินคา้มาเปิดใบกาํกบัภาษี

ได ้  ตอ้งรอเอกสารใหค้รบก่อนจึงจะทาํการประกอบสินคา้ได ้  ทาํใหข้าดความรวดเร็วในการเปิดใบกาํกบั

ภาษีเพื่อไปวางบิลเรียกเก็บเงินกบัทางลูกคา้ได ้
 

 -  ในการโอนสินคา้ ฝ่ายโครงการ/ผลิต โอนสินคา้ผดิรายการ หรือโอนสินคา้ผิดคลงั  ทาํใหไ้ม่

สามารถดึงรายการสินคา้เขา้มาเพื่อเปิดใบกาํกบัภาษีได ้

 

5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

 จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการทาํงานและจดัทาํโครงการ ควรมีการวางแผนและรวบรวมขอ้มูลใหดี้

เสียก่อนจะไดท้นัตามกาํหนดเวลา เช่น 

- ควรมีการตรวจสอบเอกสารใหล้ะเอียดรอบคอบทุกคร้ัง เพื่อลดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

- ควรมีการประสานงานกบัทางลูกคา้ ใหใ้บสลิปการโอนเงินหรือโทรแจง้ทุกคร้ังท่ีมีการโอนชาํระ

เงิน 



 
 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 - ทาํใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ รู้จกัติดต่อประสานงานกบัลูกคา้และฝ่ายต่างๆ มากข้ึน 

 - ทาํใหมี้ความรับผดิชอบในการทาํงานมากข้ึน 

 - ทาํใหไ้ดน้าํความรู้จากในห้องเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน 

 

5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 - ความไม่ถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร 

 - ขั้นตอนในการทาํงานมีความซบัซอ้น 

 

5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

 -  เม่ือตรวจพบความไม่ถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร ตอ้งแจง้ไปยงัฝ่ายโครงการ/ผลิต ใหน้าํ

เอกสารแนบส่งใหค้รบถว้นและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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