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บทคัดยอ
บริษัทแบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย ) จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายสายพาน
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ สงเสริมการผลิตและการขายสินคาเพื่อ
เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ อันประกอบดวยความคุมคา ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ และมุง
สู ข บวนการผลิ ต ที่ มี ข องเสี ย เป น ศู น ย สิ น ค า ของบริ ษั ท ประกอบด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ย านยนต
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑทางการเกษตร ขณะที่ผูจัดทําปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนก
บัญชีและการเงิน ไดรับมอบหมายใหจัดทําใบภาษีหัก ณ ที่จาย รายงานวัตถุดิบ(ยางธรรมชาติ)
คงเหลือประจําวัน และเอกสารที่เกี่ยวของ และทําการแยกใบกํากับสินคาและใบสงมอบชิ้นสวน
โครงงานนี้ จั ด ทําขึ้น เพื่อพั ฒนาความความรู ความเขาใจและทัก ษะการปฏิบั ติ งาน
โดยทําการศึกษาวิธีลักษณะการจัดเก็บสินคาคงคลัง วิธีการจัดทําวัตถุดิบคงเหลือ (ยางธรรมชาติ)
และเอกสารที่เกี่ยวของ ผลลัพธที่ได คือ ผูจัดทําไดรับความรูและทักษะการทํางานที่จะนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังวาโครงงานนี้จะเปนประโยชนตอบุคคลที่
เกี่ยวของ
คําสําคัญ: ภาษีหัก ณ ที่จาย ยางธรรมชาติ ทักษะการทํางาน
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Abstract
Bando Manufacturing (Thailand) Co. Ltd., is a manufacturer and a distributor of belts
and belt-related products, for both domestic and international markets. The Bando Thai’s quality
policy is to promote manufacturing and sales activities by customer acceptance of quality that
consists of being useful, reliable and delightful; and to make an effort to reach zero defect
process. The products consists of automotive products, industrial products, and agricultural
products. While attending the internship under the cooperative education program at the
accounting and finance department, the author was assigned to prepare the withholding tax
certificate, the daily raw materials (natural rubber) balance report and related documents, and
separate invoices and parts delivery sheets.
This project was designed to improve knowledge, understanding, and the skills of
performance, through studying the principles of inventory storage, the procedure of preparation
of the daily raw materials (natural rubber) balance report. The result was that the author had
gained knowledge and performance skills in order to apply them to future careers and hope that
this project will be useful to interested parties.
Keywords: Withholding tax, Natural rubber, Performance skills.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั แบนโด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1906 หรื อ ปี พ.ศ. 2449 ( 110 ปี ) และเป็ นโรงงานผลิต
สายพานแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น
บริ ษทั แบนโด เริ่ มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ปี ค.ศ 1987 หรื อ ปี พ.ศ 2530 ( ประมาณ 29 ปี
มาแล้ว ) ผลิตสายพานสาหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และเครื่ องจักร
การเกษตร
ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการผลิตยาง จาหน่ายยาง ทั้งส่ งออกนอกประเทศและภายในประเทศ ทา
ให้บริ ษทั จาเป็ นต้องมาการตรวจเช็คสต๊อคของยางเป็ นประจาทุกเดือน จึงได้มีการจัดทาบัญชี
ยางขึ้นมา เพื่อจะได้ทราบว่ามีการเบิกยาง ซื้ อยาง จาหน่ายยางออกไปมากหรื อน้อยเท่าไร คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจในการจัดทาโครงการ เรื่ อง การทาบัญชียาง หมายถึง การที่บริ ษทั ได้มี
การซื้ อยางจากซัพพายเออร์ ขา้ งนอก ก็จะมีเอกสารเป็ นใบแจ้งหนี้ /ส่ งของ ต้นฉบับ กับใบ
Invoice เพื่อเป็ นหลักฐานในการทาบัญชียางขั้นต่อไป ในการจะทาบัญชียางได้น้ นั จะทาได้ก็
ต่อเมื่อมีการปิ ดงบไปแล้ว ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามลาดับขั้นของการทาบัญชียาง เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการใช้
งาน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และเพื่อลดข้อผิดพลาด ความซับซ้อน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าโครงงานฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน หากมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใดก็ขออภัย ณ ที่น้ ี ดว้ ย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบัญชียาง
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนให้การทาบัญชียาง
3. เพื่อศึกษาระบบงานของบัญชียาง
1.3 ขอบเขตของโครงการ
- ศึกษาข้อมูลและกระบวนการทาบัญชียาง

2

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้รู้เกี่ยวกับบัญชียาง
2. ได้รู้ข้ นั ตอนให้การทาบัญชียาง
3. ได้รู้ระบบงานของบัญชียาง
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วกับข้ อง
1. ความหมายของบัญชียาง
ค้ายาง คือ การซื้ อ การขาย หรื อการแลกเปลี่ยนยางและความหมายโดยรวมของการซื้ อยาง
ขายยาง หรื อตามตราสารที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผูอ้ อกตราสารผูน้ ้ นั หรื อโดยประการอื่น แต่ไม่
รวมถึงในกรณี ที่ผทู ้ าสวนยางขายน้ ายางสด ยางก้อน เศษยาง หรื อแผ่นยางดิบ ซึ่ งเป็ นผลิตผลจาก
สวนยางของตนเอง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการยืน่ คาขอใบผ่ านด่ านศุลกากรในกรส่ งยางออก
1. ผูข้ ออนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตค้ายางเป็ นผูส้ ่ งออกยางนอกราชอาณาจักรก่อนจึงจะ
ขอรับใบผ่านด่านศุลกากรได้
2. ให้ยนื่ คาขอรับใบผ่านด่านศุลกากรผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
( National Single Window ) ก่อนการส่ งยางอย่างน้อย 3 วันทาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ
ยางตามคาขอ ณ สถานที่เก็บยาง
3. ในการยืน่ คาขอรับใบผ่านด่านศุลกากรผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (
National Single Window : NSW ) ให้ยนื่ เอกสารประกอบคาขอ ดังนี้
3.1 คาขอรับใบผ่านด่านศุลกากร ผ่านระบบ NSW และแนบผ่านอีเมล
3.2 ใบกากับสิ นค้า Invoice ที่ระบุเลขสัญญาซื้ อขายและวันที่ทาสัญญาซื้ อขาย หาก
ใบกากับสิ นค้าไม่ได้ระบุเลขที่
3.3 สัญญาซื้ อขายและวันที่ทาสัญญาซื้ อขาย ต้องแนบใบสัญญาซื้ อขายประกอบ
3.4 ใบ Certificate และหนังสื อรับรองคุณภาพยาง ( เฉพาะกรณี ยางแท่งเอสทีอาร์ )
3.5 หนังสื อรับรองปริ มาณเนื้อยางธรรมชาติ ( เฉพาะกรณี ยางคอมเปาว์ )
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หน้ าที่ของผู้รับใบอนุญาตค้ ายาง
1. ผูค้ า้ ยางจะต้องทาบัญชีการซื้ อยาง การจาหน่ายยาง ปริ มาณยางคงเหลือ และรายงาน
การค้ายางของทุก ๆ เดือน และจะต้องทาเอกสารจัดส่ งบัญชีดงั กล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
วันที่สิบของเดือนถัดไป ดังนี้ บัญชีซ้ื อขาย ( แบบยาง 5 ) บัญชีการจาหน่ายยาง ( แบบยาง 6 )
บัญชีปริ มาณยางคงเหลือ ( แบบยาง 7 ) และรายงานการค้ายาง ( แบบยาง 8 ) ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่อธิ บดีกาหนด ( มาตรา 28 )
2. ในการค้ายางแต่ละครั้ง ในส่ วนของผูซ้ ้ื อยาง ผูข้ ายยาง หรื อแลกเปลี่ยนยางต้องตรวจ
ใบอนุญาตค้ายาง การจดเลขที่ใบอนุญาตค้ายางแต่ละฝ่ ายและการจดปริ มาณยางที่ซ้ื อขายหรื อ
แลกเปลี่ยนไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการทาบัญชี ( มาตรา 24 )
บทลงโทษ
1. ผูใ้ ดค้ายางไม่มีใบอนุญาต โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ( มาตรา 50 )
2. เมื่อมีการลงโทษโดยการริ บต้นยางหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของต้นยาง เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ รวมทั้งภาชนะและหี บห่อที่บรรจุยางที่เกี่ยวเนื่ องกับความผิดในคดีและให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จดั การทาลายเสี ย หรื อจัดทาอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร ( มาตรา 57 )
3. ผูค้ า้ ยางผูใ้ ดไม่จดั ส่ งบัญชี ซ้ื อขาย บัญชีจาหน่ายยาง ปริ มาณยางคงเหลือ และรายงาน
ค้ายาง ตามที่กาหนดโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ( มาตรา 51 )
การออกใบรับรองมาตรฐานยางเท่งเอสทีอาร์
1. ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์
1.1 ผูผ้ ลิตยางแท่ง ส่ งยางแท่งให้หอ้ งทดสอบมาตรฐานทาการทดสอบมาตรฐาน
ยางแท่งเอสทีอาร์
1.2 ห้องทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ทาการทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอส
ทีอาร์ ดังนี้
- การเตรี ยมตัวอย่าง
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- การทดสอบปริ มาณสิ่ งสกปรก
- การทดสอบปริ มาณเถ้า
- การทดสอบสิ่ งระเหย
- การทดสอบปริ มาณไนโตรเจน
- การทดสอบค่าดัชนีความอ่อนตัว
- การทดสอบสี
- การทดสอบความหนึด
- การทดสอบสมบัติการคงรู ป
- การทดสอบปริ มาณการที่ถูกสกัดด้วยอะซิ โตน
- การทดสอบการเพิ่มความแข็งระหว่างเก็บ
1.3 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อจัดชั้น และออกใบรับรองคุณภาพตาม
แบบฟอร์ มใบรับรองคุณภาพยางแท่งที่กาหนด
2. ห้องทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ที่สามารถออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานยาง
แท่งเอสทีอาร์ ประกอบด้วย
2.1 ห้องทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร
2.2 ห้องทดสอบยางแท่งเอกชนที่ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นห้องปฏิบตั ิการยางแท่งเอาทีอาร์
จากกรมวิชาการเกษตร
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การขออนุญาตเป็ นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
ผูท้ ี่ตอ้ งการจะประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตยางแท่งและต้องการที่จะใช้เครื่ องหมาย “ เอส ที
อาร์ “ ในการจาหน่ายยางแท่งที่โรงงานมีการผลิตขึ้น นอกจากจะต้องดาเนินการตามรู ปแบบ
กฎระเบียบของส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องดาเนินการขออนุญาตที่จะเป็ นผูผ้ ลิตยางแท่ง
เอส ที อาร์ ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ในส่ วนของการอนุ ญาตเป็ นผูผ้ ลิตยางแท่งเอสทีอาร์
พ.ศ. 2538 โดยจะต้องยืน่ ขอต่อสถาบันวิจยั ยางกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงสหกรณ์
ในส่ วนของรายละเอียดการดาเนินการขออนุ ญาต มีดงั นี้
ขออนุญาตเป็ นห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับยางแท่งเอสทีอาร์ ( แบบเอสทีอาร์ 3 )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบสาคัญต่างด้าวและทะเบียนบ้าน
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
หนังสื อมอบอานาจ ( ถ้ามี )
รายชื่ออุปกรณ์เครื่ องมือที่จะใช้ในการทดสอบ
หนังสื อรับรองการฝึ กอบรมของสถาบันวิจยั ยาง
ยางธรรมชาติ Natural Rubber : NR
ยางธรรมชาติ เป็ นยางที่มีสมบัติเด่นอยูห่ ลายประการ เช่น มีสมบัติเชิงกลดีเยีย่ ม มีความ
ยืดหยุน่ ที่สุด (elastic) มีความเหนียว (toughness) มีความต้านทานต่อการขัดถูสูง (abrasion
resistance) และสามารถยึดติดกับวัสดุอื่นได้ดีอีกด้วย เช่น โลหะและสิ่ งทอจึงสามารถนาไปใช้งาน
ทางวิศวกรรมได้หลากหลายมากขึ้น อุตสาหกรรมยางประกอบด้วยอุตสาหกรรม 2 ส่ วน คือ
อุตสาหกรรมต้นน้ า ซึ่ งจะทาการผลิตวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมปลายน้ า ซึ่ งจาทาการผลิตผลิตภัณฑ์
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ยางแปรรู ปขั้นต้ น
ยางแปรรู ป ขั้นต้นจะได้มาจากวัตถุดิบหลัก ๆ คือ น้ ายางสดที่ได้จากการกรี ดต้นยางพารา
มีลกั ษณะจะเป็ นของเหลวสี ขาวคล้ายน้ านม จะต้องมีการเติมสารเพื่อที่จะรักษาสภาพน้ ายางไม่ให้
น้ ายางจับตัวเป็ นก้อนก่อนเวลาที่ตอ้ งการ ซึ่ งการนาน้ ายางสดมาแปรรู ปเป็ นยางแปรรู ปขั้นต้น
สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ยางแห้ง แบ่งตามกรรมวิธีของการผลิตเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 ยางแบบธรรมดา ผลิตโดยวิธีด้ งั เดิม
1.2 ยางแบบระบุคุณภาพมาตรฐาน ผลิตโดยมีเงื่อนไขการระบุคุณภาพมาตรฐาน
ตามสากล
1.3 ยางแบบอื่นๆ ที่มีวธิ ีการผลิตในรู ปแบบเฉพาะตัว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
เหมาะสมกับงานขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุ งสมบัติ
บางประการของยางธรรมชาติ
2. ของเหลว ได้แก่ น้ ายางข้น ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
2.1 น้ ายางข้นธรรมดาที่ไม่ผา่ นการดัดแปรด้วยสารเคมีหรื อวิธีการใด ๆ
2.2 น้ ายางข้นที่ผา่ นกระบวนการดัดแปรด้วยสารเคมีหรื อการฉายรังสี ให้โมเลกุล
ของยางเปลี่ยนแปลงเรี ยกว่า “ น้ ายางคงรู ป “
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ผลิตภัณฑ์ ยาง
อุตสากรรมที่ทาการผลิตภัณฑ์ยางจัดเป็ นอุตสาหกรรมปลายน้ า จะสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. กลุ่มยางล้อยานยนต์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางใช้ในงานวิศวกรรมหรื อใช้ในอุตสาหกรรม
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางจากน้ ายางข้น
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet; RSS)
ยางแผ่น ได้จากการนาเอาน้ ายางสดมาใส่ ในภาชนะจากนั้นจึงเติมน้ า เพื่อให้น้ ายางมีความ
เจือจางโดยให้เหลือปริ มาณเนื้อยางแห้งอยูเ่ พียงร้อยละ 12-18 ก่อนทาการเติมกรดเข้าไปเพื่อให้ยาง
นั้นจับตัวกันและแยกตัวออกจากน้ า หลังจากนั้นจึงนายางไปรี ดให้เป็ นแผ่นด้วยเครื่ องรี ดยางแผ่น
ล้างน้ า ทาให้แห้ง ซึ่ งการทาให้แห้งนี้ทาได้ 2 วิธีคือ 1) นา ไปตากแดดหรื อผึ่งในอากาศร้อนเพื่อไล่
ความชื้น จะเรี ยกยางที่ได้ชนิดนี้วา่ ยางแผ่นผึ่งแห้ง (Air Dried Sheet; ADS) และ 2) นา ไปอบ
รมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาประมาณ 3-4 วัน จะเรี ยกยางชนิดนี้วา่
ยางแผ่นรมควัน (Ribbed SmokedSheet; RSS) ยางแผ่นรวมควันจะสามารถแบ่งออกเป็ นชั้นต่าง ๆ
ด้วยสายตา (ตามปริ มาณสิ่ งสกปรกหรื อสิ่ งปนเปื้ อนในยาง)
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กระบวนการผลิต
รวมรวบน ้ายาง

ทาให้ น ้ายางจับตัว

อบให้ แห้ งด้ วยการรมควัน

รี ดยางให้ เป็ นแผ่น

จัดชันและอั
้
ดยางเป็ นก้ อน

รู ปที่ 2. กระบวนการผลิตแผ่นรมควัน
ยางแท่ ง (Standard Thai Rubber; STR)
ยางแผ่นได้มีการจัดชั้นด้วยสายตาซึ่ งให้ผลได้ที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุน้ ีอุตสาหกรรมยาง
ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั จึงเริ่ มเปลี่ยนมาใช้ยางแท่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์แทน
เนื่องจากยางแท่งมีคุณภาพที่สม่าเสมอกว่ายางแผ่นที่ผา่ นการทดสอบเพื่อจัดชั้นคุณภาพตามหลัก
วิชาการ โดยพิจารณาจากปริ มาณของสิ่ งสกปรกที่มีอยูใ่ นยางเป็ นสาคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณา
ตัวแปรอื่นร่ วมด้วย เช่น ปริ มาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ และในปัจจุบนั ประเทศไทยมีมาตรฐาน
ยางแท่งที่เรี ยกว่า Standard Thai Rubber (STR) (เดิมเรี ยกว่าTechnically Specified Rubber (TSR))
โดยมีการกาหนดให้ยางแท่ง STR ประกอบด้วยชั้นยาง 8 ชั้น ได้แก่ STR 5L,STR 5, STR 10, STR
20, STR XL, STR 5CV, STR 10CV, STR 20CV
ยางแท่งสามารถผลิตได้จากทั้งน้ ายางและยางแห้ง ขึ้นอยูก่ บั เกรดของยางแท่งที่ตอ้ งการ
ผลิต เช่น ถ้าต้องการผลิตยางแท่งเกรด STR XL ซึ่งมีสีจางมากเราจาเป็ นต้องใช้น้ ายางเป็ นวัตถุดิบ
แต่ถา้ เราต้องการผลิตยางแท่งเกรด STR 20 ซึ่ งเป็ นเกรดที่มีสิ่งเจือปนสู งและมีสีเข้มกว่าก็มกั จะผลิต
จากยางแห้งเท่านั้น
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กระบวนการผลิต
ยางแท่งสามารถผลิตได้จากทั้งน้ ายางและได้มาจากยางแห้ง ดังในรู ปที่ 2 โดยมีหลักการ
คร่ าวๆ คือ เริ่ มต้นด้วยการนายางมาทาให้เป็ นก้อนเล็ก ๆ ( ถ้าเป็ นจากน้ ายางก็ตอ้ งผ่านการจับตัวน้ า
ยางให้เป็ นก้อนยางก่อน) เพื่อให้ง่ายต่อการชาระล้างสิ่ งสกปรกออกไปและทาให้แห้งในขั้นตอน
ถัดไป โดยหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนายางแห้งก้อนเล็ก ๆ นี้ไปอัดให้เป็ นแท่ง
ตามมาตรฐานขนาด 330x670x170 มิลลิเมตร น้ าหนักอยูท่ ี่ประมาณ 33.33 กิโลกรัม
ถังรวมน ้ายาง
ย่อยยางเป็ นเม็ดเล็ก

น ้ายางจับตัว

ตัดก้ อนยาง

อบยางให้ แห้ ง

ผ่านเครื่ องรีดเครพ
อัดเป็ นแท่ง

( ก ) จากน้ ายาง
ถังรวมยาง

ตัดชิ ้นยาง

ทาความสะอาดยาง
/นาลงถังรวม

ย่อยยางเป็ นเม็ดเล็ก

อบยางให้ แห้ ง

( ข ) จากยางแห้ง

รู ปที่ 2.2 กระบวนการผลิตยางแท่ง

อัดเป็ นแท่ง

ผ่านเครื่ องรีดเครพ
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นา้ ยางข้ น (Concentrated Latex)
เนื่องจากน้ ายางสดที่เรากรี ดได้จากต้นยางที่มีปริ มาณน้ ามากเกินไปไม่เหมาะที่จะนาไป
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์และยังเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ งจึงต้องนาน้ ายางที่ได้น้ ีไปผ่านกระบวนการ
ปั่ นเหวีย่ ง (centrifugation) เพื่อลดปริ มาณน้ าในน้ ายางสดจนกระทัง่ ได้น้ ายางที่มีปริ มาณเนื้อยาง
แห้งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 60 โดยมีน้ าหนักน้ ายางที่ได้น้ ีเรี ยกว่า น้ ายางข้น
(concentrated latex) โดยจะต้องเติมสารเพื่อรักษาสภาพของยางไว้ เช่น แอมโมเนีย ร่ วมกับสารอื่น
ลงไปเพื่อป้ องกันการบูดเน่าของน้ ายาง ทาให้น้ ายางสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าเดิม
กระบวนการผลิต
น ้ายางข้ น
น ้ายางสด

บ่อรับน ้ายางสด

เครื่ องหมุนเหวีย่ ง

หางน ้ายาง

รู ปที่ 2.3 กระบวนการผลิตน้ ายางข้น
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ยางคอมพาวด์ (Compounded Rubber)
ยางดิบ ไม่สามารถนาไปใช้งานได้เนื่องจากมีสมบัติเชิงกลที่ต่าและลักษณะทางกายภาพที่
ไม่เสถียร สมบัติต่าง ๆ จะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก คือ ยางจะอ่อนตัว
และเหนียวเยิม้ เมื่อถูกความร้อน แต่จะแข็งเปราะที่อุณหภูมิต่า ด้วยเหตุน้ ี เองการจะใช้ประโยชน์จาก
ยางได้จาเป็ นต้องมีการผสมสารเคมีต่างๆ เข้าไปในยาง ซึ่งยางที่ได้น้ ีเราเรี ยกว่า ยางคอมพาวด์
(compounded rubber) จากนั้นจึงนายางคอมพาวด์ไปขึ้นรู ปในแม่พิมพ์ภายใต้ความร้อนและความ
ดัน กระบวนการนี้เรี ยกว่า การวัลคาไนซ์ (vulcanization) ยางที่ผา่ นกระบวนการดังกล่าวจะเสถียร
คงรู ปไม่มีเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมากนักและมีสมบัติเชิ งกลดีข้ ึนเยีย่ ม
กระบวนการผลิต
ยาง

สารเคมี

ยางคอมพาวด์

รู ปที่ 2.4 กระบวนการผลิตยางคอมพาวด์
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ยางแท่ ง
ยางแท่ง คือ ยางที่ผา่ นการย่อยให้เป็ นชิ้นเล็กๆ และอบให้แห้งด้วยความร้อน แล้วจึงอัดเป็ น
แท่ง เป็ นยางที่มีการกาหนดมาตรฐาน คุณสมบัติทางเทคนิ คตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ อีกด้วย
การผลิตยางแท่ง สามารถผลิตได้ท้ งั จากน้ ายางหรื อยางแห้งที่จบั ตัวแล้ว เช่น ยางก้นกล้วยยาง
แผ่นฯลฯ หลักสาคัญของการผลิตยางแท่ง คือ การตัดย่อยก้อนยางให้เป็ นเม็ดหรื อชิ้นเล็กๆ อย่าง
รวดเร็ ว ล้างสิ่ งสกปรกออก นายางไปอบแห้ง และอัดเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมให้มีน้ าหนักโดยประมาณ
33.33 กิโลกรัมต่อก้อนหรื อมีขนาดตามต้องการ
ในส่ วนของประเทศไทยนั้นเริ่ มมีการผลิตยางแท่งตั้งแต่ปี 2511 เรี ยกชื่อในขณะนั้นว่า ยาง
แท่ง “ทีทีอาร์ ” (TTR: Thai Tested Rubber) โดยมีสถาบันวิจยั ยางกรมวิชาการเกษตรเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบในเรื่ องของมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และได้มีการปรับปรุ งพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพยางแท่งเรื่ อยมา จนปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น ยางแท่ง “เอสทีอาร์ ” (STR : Standard
Thai Rubber)
ยางแท่ง มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย สะอาด ลดขนาดให้ได้ ตามที่กาหนดจากนั้น เข้าสู่ กระบวนการอบยาง
ให้สุกในอุณหภูมิที่เหมาะสม เข้าสู่ กระบวนการอัดแท่ง ชัง่ น้ าหนักให้ได้ตามที่กาหนด
จนถึงการบรรจุภณั ฑ์ ยางจะผ่านกระบวนการทดสอบด้วยห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐาน ให้ผล
ทดสอบที่มีความแม่นยาสู งมาก
- Standard Thai Rubber 10 (STR10)
- Standard Thai Rubber 20 (STR20)
- Standard Thai Rubber CV (STR CV)
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ยางแท่ง TSR (Block Rubber)
ยางแท่ง แบ่งเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ STR10, STR20, STR 5L และ STR CV เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต สิ นค้าอื่นๆ เช่นเดียวกับการผลิตยางแผ่นรมควัน กล่าวคือ อุตสาหกรรม
ยางล้อรถยนต์เป็ นผูใ้ ช้รายใหญ่ คุณสมบัติของ ยางแท่ง STR 20 โดยทัว่ ไป สามารถใช้ทดแทนกัน
ได้กบั ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3
Block Rubber
ยางแท่ง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน เริ่ มต้นด้วยการสรรหาและควบคุม
วัตถุดิบอย่างเข้มงวด ก่อนที่จะเข้ากระบวนการผลิต จนกระทัง่ ผลิตเสร็ จ และมีการทดสอบคุณภาพ
ด้วยห้องทดลองที่มีมาตรฐาน ซึ่งให้ผลทดสอบที่มีความละเอียดและแม่นยาสู งรวมไปถึง
กระบวนการขนส่ งที่รับประกันได้วา่ สิ นค้าทั้งหมดส่ งถึงมือของลูกค้าตรงตามความต้องการ
เงื่อนไข และมาตรฐานที่กาหนด
Standard Thai Rubber 5 (STR 5)
Standard Thai Rubber 10 (STR 10)
Standard Thai Rubber 20 (STR 20)
Standard Thai Rubber 10'cv' (STR 10'cv')
Standard Thai Rubber 20'cv' (STR 20'cv')
Standard Thai Rubber CV 50 (STR 50'cv')
Standard Thai Rubber CV 60 (STR 60'cv')
Standard Thai Rubber 5L (STR 5L)
บริ ษทั แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ ง ( ประเทศไทย ) จากัด ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิต
สายพานสาหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และเครื่ องจักรการเกตษร จึงมี
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การจัดทาบัญชียางขึ้นมาเพื่อบริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ายสายพานและในทุกครั้งบริ ษทั จะมีการ
บันทึกข้อมูลลงระบบ
2. ผู้ใช้ งาน
ผูใ้ ช้งานบัญชียาง คือ เจ้าหน้าที่บญั ชีของบัญชี แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ ง ( ประเทศไทย )
จากัด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้านการทาบัญชียาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริ มาณ
ยางที่ทาการผลิตและส่ งออกจากการปิ ดงบ
3. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการทาบัญชี ยาง
ในการทาบัญชียาง เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจนับสิ นค้าทุกสิ้ นเดือนเพื่อทาการปิ ดงบในแต่ละ
เดือน ในการจะทาบัญชียางได้น้ นั ต้องมีเอกสารใบกากับสิ นค้า (Invoice) ที่ระบุเลขสัญญาซื้ อขาย
และวันที่ทาสัญญาซื้ อขาย หากใบกากับสิ นค้าไม่ได้ระบุเลขที่ทางสโตร์ จะต้องทาการแก้ไข โดย
แจ้งไปที่ซพั พายเออร์ เพื่อทาการออกเอกสารชุ ดใหม่มาให้ จากนั้นก็ทาการส่ งตัวใบกากับสิ นค้าไปที่
แผนกจัดซื้ อ แล้วทางจัดซื้ อทาการคียข์ อ้ มูลลงระบบและทาการถ่ายเอกสารตัวสาเนาไว้เป็ น
หลักฐาน จึงทาการส่ งเอกสารชุดนั้นมาทางบัญชี ในการทาบัญชียางทุกครั้งจะต้องทาการถ่าย
เอกสารตัวสาเนาใบกากับสิ นค้า ใบแจ้งหนี้ / ใบส่ งของ ต้นฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานของทาง
บัญชี การทาบัญชียางจะประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้
1. Description : Natural Rubber#3 คือ ยางธรรมชาติ
จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1.1 ยางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติส่วนมากจะได้จากต้นยาง Havea Brazilliensis มีตน้ กาเนิ ดในทวีปอเมริ กาใต้
น้ ายางสดที่กรี ดได้จากต้นยางมีลกั ษณะสี ขาวข้นและมีเนื้อยางแห้งอยูป่ ระมาณ 30 % แขวนลอยอยู่
ในน้ า ถ้านาน้ ายางนี้ไปผ่านกระบวนการปั่ นเหวีย่ งจนกระทัง่ ได้น้ ายางที่มีปริ มาณแห้งเพิ่มขึ้นเป็ น
60% เรี ยกว่า น้ ายางข้น น้ ายางข้นส่ วนหนึ่งจะถูกส่ งออกต่างประเทศส่ วนที่เหลือจะถูกนาไปเป็ น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่เริ่ มเปลี่ยนมาใช้ยางแท่งหรื อยางก้อนเป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้เนื่องจากยางแท่ง
เป็ นยางที่มีคุณภาพที่สม่าเสมอว่ายางแผ่นรมควัน ผ่านการทดสอบและจัดชั้นเพื่อรับรองคุณภาพ
ตามหลักวิชาการ
ลักษณะเด่นของยางธรรมชาติ คือ ความยืดหยุน่ ยางธรรมชาติยงั มีสมบัติดีเยีย่ มด้านการ
เหนียวติดกัน ซื่ งเป็ นสมบัติสาคัญของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งอาศัยการประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เช่น ยางรถยนต์
1.2 ยางสังเคราะห์
ยางสังเคราะห์ไม่ได้หมายความถึงยางเทียมที่มีลกั ษณะทางเคมีและสมบัติคล้ายคลึงกับยาง
ธรรมชาติเท่านั้น แต่รวมถึงยางชนิดต่าง ๆ ที่สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาเคมี
1. Description : NR STR-CV60 คือ ยางแท่ง
ยางแท่ง คือ ยางที่ผา่ นการย่อยเป็ นชิ้นเล็กๆ และอบให้แห้งด้วยความร้อน แล้วจึงอัดเป็ น
แท่ง เป็ นยางที่มีการกาหนดมาตรฐาน คุณสมบัติทางเทคนิคตามกระบวนการวิทยาศาสตร์
การผลิตยางแท่ง เราสามารถผลิตได้ท้ งั จากน้ ายางหรื อยางแห้งที่จบั ตัวแล้ว เช่น ยางก้นกล้วย
ยางแผ่นฯลฯ หลักสาคัญของการผลิตยางแท่ง คือ การตัดย่อยก้อนยางให้เป็ นเม็ดหรื อชิ้นเล็กๆ อย่าง
รวดเร็ ว ล้างสิ่ งสกปรกออก นายางไปอบแห้ง และอัดเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมให้มีน้ าหนักประมาณ 33.33
กิโลกรัม ต่อก้อนหรื อมีขนาดตามเราต้องการ
ยางแท่ง มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย สะอาด ลดขนาดให้ได้ ตามที่กาหนดจากนั้น เข้าสู่ กระบวนการอบยาง
ให้สุกในอุณหภูมิที่เหมาะสม เข้าสู่ กระบวนการอัดแท่ง ชัง่ น้ าหนักให้ได้ตามที่กาหนดจนถึงการ
บรรจุภณั ฑ์ ยางจะผ่านกระบวนการทดสอบด้วยห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐานให้ผลทดสอบที่มี
ความแม่นยาสู ง
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2. INVOICE คือ ใบกากับสิ นค้า
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการชาระค่าสิ นค้าของลูกค้า โดย Invoice นั้นเป็ นขั้นตอนในการ
รับชาระค่าสิ นค้าจากลูกค้าที่อาจจ่ายเงินครบทั้งหมด (Full Paid) หรื อ จ่ายบางส่ วน (Partial Paid)
เอกสาร Invoice จึงเป็ นหลักฐานสาคัญในการดาเนินธุ รกิจให้มีความโปร่ งใส่ เอกสารนี้จะถูกส่ ง
ต่อไปยังแผนกบัญชี/การเงิน เพื่อดาเนินการทางด้านบัญชีในลาดับถัดไป
3. ใบแจ้งหนี้ / ใบส่ งของ ต้นฉบับ
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4. สมุดบัญชีการซื้ อยาง แบบยาง 5
5. สมุดบัญชีการจาหน่ายยาง แบบยาง 6
6. สมุดปริ มาณยางคงเหลือ แบบยาง 7
7. ใบแผ่นรายงานการค้ายางใบอนุญาตที่ …………… แบบยาง 8
4. หน้าที่สาหรับบัญชียาง
1. การตรวจสอบยอดคงเหลือตอนปิ ดงวดบัญชี
2. การตรวจสอบยอดคงเหลือยกมาเดือนก่อน
3. การคานวณยอดซื้ อ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้ังสถานประกอบการ
บริ ษทั แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด ( Bando Manufacturing Thailand )
ที่ต้ งั เลขที่ 47/7 หมู่ 4 ถนนบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร 034-468410 - 4 เวลาทาการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.30 และ จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น

รู ปที่ 3.1 สถานที่ต้ งั บริ ษทั แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ ง ( ประเทศไทย ) จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั แบนโด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1906 หรื อ ปี พ.ศ. 2449 ( 110 ปี ) และเป็ นโรงงานผลิต
สายพานแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น
บริ ษทั แบนโด เริ่ มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ปี ค.ศ 1987 หรื อ ปี พ.ศ 2530 ( ประมาณ 29 ปี
มาแล้ว ) ผลิตสายพานสาหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และเครื่ องจักร
การเกษตร

รู ปที่ 3.2 บริ ษทั แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ ง ( ประเทศไทย ) จากัด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
แผนกบัญชีการเงิน
Okun
นายญี่ปุ่น

หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชีการเงิน

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชีการเงิน

การเงิน

ฝ่ ายจ่ายเช็ค,วางบิล

ฝ่ ายขายต่างประเทศ

ฝ่ ายวางบิล,ออกใบ

ฝ่ ายสต็อค

ลดหนี้

ฝ่ ายตั้งเจ้าหนี้ ,บัญชี

ยาง

ฝ่ าย invoice
ต่างประเทศ

นักศึกษาฝึ กงาน

ฝ่ าย
สิ นทรัพย์ , ภาษีขาย

ฝ่ ายภาษีซ้ือ
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งงาน
พนักงานบัญชี แผนกบัญชี / การเงิน

ลักษณะงาน
1.แยกเอกสาร Invoice กับ Part Delivery Sheet
2.เก็บเอกสาร
3.เช็คเอกสารบริ ษทั ไทยคาวา กับ บริ ษทั คอนแอร์ เพื่อทาการจ่ายเช็ค
4.เช็คเอกสารของธนาคาร
5. เขียนชื่อในใบ ภ.ง.ด.53
6.ทาบัญชียาง
7.หาเอกสารใบ Statement พร้อมถ่ายเอกสาร
8.คานวณตัวเลขในสมุดบัญชี กบั Invoice ต่างประเทศ
9.เขียนเช็ค
10. สแตมชื่อบริ ษทั PAY กับ REC ลงในตัวเอกสาร

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของหนักงานทีป่ รึกษา
นางสาววัฒนา จิระกุล ตาแหน่งงาน หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงานผูจ้ ดั ทาทาการศึกษาข้อมูลและ
ขั้นตอนของ “การทาบัญชียาง”
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
เมื่อผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งแล้ว ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานว่ามี
ปั ญหาหรื อพบข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ อย่างไร
3.7.3 จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การทาบัญชียาง” ศึกษาและสอบถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนในแต่ละส่ วนงานว่ามีวธิ ี ปฏิบตั ิและดาเนิ นการอย่างไร จากนั้นจึงได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง อีกทั้งยังบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข
เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
3.7.4 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทาได้นาผลที่ได้จากการการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาดาเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
3.7.5 จัดทาเอกสาร
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา และจัดทาเป็ นรู ปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาเสนอต่อภาควิชา
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3.7.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค. 59

1. รวบรวมความต้องการและศึกษา
ข้อมูลของโครงงาน
2. วิเคราะห์ระบบงาน
3. จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
4. ทดสอบและสรุ ปผล
5. จัดทาเอกสาร
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. กล้องถ่ายรู ป

ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word
2.โปรแกรม PowerPoint
3.แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การทาบัญชียาง “สมุดบัญชีการซื้อยาง แบบ 5 “ โดยมีเอกสารดังนี้
1.เอกสารที่ทางแผนกเตรี ยมไว้ให้ 2 ชุด และสิ่ งที่ตอ้ งดูตวั เอกสารก็คือ
1.1. Description : Natural Rubber#3 เป็ นจุดแรกที่เราต้องดู
1.2. Description : NR STR-CV60 เป็ นจุดที่สองที่ตอ้ งดู
2.ถ้ายอดเข้าคือ 101 ดูจาก MvT
3.ดูที่วนั ที่
เช่น 07/05/2016 ดูได้จาก Pstng Date
4.เรี ยงวันที่ตามเอกสารที่ได้มาจากแผนก
5.สมุดบัญชีการซื้ อยาง
ขั้นตอนในการทาบัญชียาง “สมุดบัญชี การซื้อยาง แบบ 5 “
1.ต้องดูที่วนั ที่ก่อน
เช่น 07.05.2016
ถ้าเอกสารที่แผนกเตรี ยมไว้ให้วนั ที่เหมือนกัน ก็จะเขียน Description : Natural Rubber#3 ก่อน
2.ดูที่เลข 101
3. เขียนเดือน……..พ.ศ……..ในสมุดบัญชีการซื้ อยาง
เช่น เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3.1 ในการกรอกข้อมูลลงในสมุดบัญชียางวันที่ตอ้ งดูจาก Invoice,ใบแจ้งหนี้ /ใบส่ งของ
ต้นฉบับ
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- เอกสาร Invoice วันที่ ดูจาก Date :
.- เอกสารใบแจ้งหนี้ /ใบส่ งของ ต้นฉบับ ดูจาก วันที่
4.ข้อมูลที่จะต้องกรอก “Description : Natural Rubber#3 กับ Description : NR STR-CV60
4.1 วัน /เดือน / ปี
4.2 ชื่อผูจ้ าหน่าย
4.3 ที่อยู่
4.4 ใบอนุญาตค้ายางที่……….
4.5.ใบส่ งของ ดูจาก Invoice No :
ดูจาก ใบส่ งของสิ นค้า / ใบกากับภาษี ดูที่ เลขที่….
4.6 ชนิดของยาง ดูได้จากหัวกระดาษ
4.7 จานวนยางกิโลกรัม ดูจาก Quantity :
ดูจาก Q’TY:
4.8 ราคากิโลกรัมละ ดูจาก Unit Price :
4.9 รวมเงิน ดูจาก Amount
5.เว้น 1 บรรทัดทุกครั้ง
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* ในกรณี ที่ตวั เอกสารที่แผนกเตรี ยมไว้ให้แล้วจานวนยางในใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษีไม่ได้เรี ยง
ตามใบที่แผนกให้มา
เช่น ในเอกสารที่แผนกให้มา Description : NR STR – CV60
MvT

Pstng Date

Quantity

101

30.05.2016

5,000

101

30.05.2016

2,000

ในเอกสารใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษี
เลขที่
Bill No. B1-S160530-017
Date : May.30,2016
Item

Material/Description

1. STC 5CV60

Q’TY

Unit

Price Amount

2,000 Kg

75.35

150,700.00

Per.1 Kg

เลขที่
Bill No. B1-S160530-018
Date : May.30,2016
Item
1.

Material/Description
STC 5CV60

Q’TY

Unit

Price Amount

5,000 Kg

71.22

356,100.00

Per.1 Kg
จะดูที่เลขที่หรื อรหัส Invoice ว่าตัวเลขในเอกสารตัวไหนมาก่อน
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** ขั้นตอนในการทายอดยกไป – ยอดยกมา
ยอดยกไป คือ ยอดที่เราบวกกันเรี ยบร้อยแล้ว
เช่น ยอดยกมา 6,989,356.05
ยอดซื้ อ 13,000
ยอดยกไป 7,002,356.05
ยอดยกมา คือ ยอดรวมของเดือนก่อนที่เราทาการบวกรวมกันไว้
*** ขั้นตอนการทายอดซื้ อ
ด้านซ้ายมือ เราจะดูจาก “ จานวนยางกิโลกรัม” บวกกันทั้งหมด แล้วนาตัวเลขไปใส่ ในยอด
ซื้ อ
ด้านขวามือ เราจะดูจาก “รวมเงิน” บวกกันทั้งหมด แล้วนาตัวเลขไปใส่ ยอดซื้ อ
จากนั้นบวกเลขรวมกันทั้งหมด
เช่น ยอดยกมา เป็ นของเดือนก่อน 6,989,358.05
ยอดซื้ อ เป็ นยอดที่เราคานวณได้ 13,000.00 และต้องเท่ากับยอดในใบเอกสารที่แผนก
ได้เตรี ยมไว้ให้ดว้ ยถึงจะถูกต้อง
ยอดยกไป เป็ นยอดรวมทั้งหมด 7,002,356.05
กรณี ของยอดซื้ อ “ จานวนของยอดซื้ อ” ต้องเท่ากับยอดในใบเอกสารที่แผนกให้มาด้วย ยอดซื้ อถึง
จะถูกต้อง
เช่น เอกสาร Description : Natural Rebber#3
Mvt

Pstng Date

Quantity

101

07.05.2016

13,000

101

24.05.2016

13,000
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เอกสาร Description : NR STR – CV60
Mvt

Pstng Date

Quantity

101

07.05.2016

1,500

101

11.05.2016

1,000

101

17.05.2016

186

101

18.05.2016

1,500

101

21.05.2016

1,000

101

21.05.2016

1,000

101

24.05.2016

3,000

101

25.05.2016

1,000

101

25.05.2016

1,000

101

27.05.2016

2,000

101

30.05.2016

5,000

101

30.05.2016

2,000
รวม 20,186
รวมยอดซื้ อทั้งหมด 46,186
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การทาบัญชียาง “ สมุดบัญชีการจาหน่ ายยาง “ แบบ 6 โดยมีเอกสารดังนี้
1.สมุดบัญชีการจาหน่ายยาง
2.เอกสารที่ทางแผนกเตรี ยมไว้ให้ 2 ชุด และสิ่ งที่ตอ้ งดูตวั เอกสารก็คือ
1.1. Description : Natural Rubber#3
1.2. Description : NR STR-CV60
ขั้นตอนในการทาบัญชียาง “ สมุดบัญชี ยาง แบบ 6 “
1.สิ่ งแรกที่ตอ้ งดู คือ วันที่ *ห้ามข้ามวันที่เด็ดขาด ทั้งเอกสาร 2 ชุด หรื อสามารถดูได้จากเลขที่
“ 201”
เช่น

Description : Natural Rubber#3
Pstng Date
02.05.2016
Description : NR STR-CV60
Pstng Date
02.05.2016

2.ดูที่จานวนของตัวเลข ต้องดูดว้ ยว่าตัวเลขนั้นมียอดหักกลบลบกันไหม
2.1 กรณี มียอดหักกลบกัน วันที่ก็ตอ้ งเป็ นวันเดียวกันด้วยทั้ง 2 เอกสาร
เช่น

Description : Natural Rubber#3
Pstng Date

Quantity

01.04.2016

1,000-

01.04.2016

1,000
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01.04.2016

1,000- เป็ นยอดเหลือ

Description : NR STR-CV60
Pstng Date

Quantity

01.04.2016

8,000-

ไม่เกี่ยวเนื่ องจากเอาไปใส่ ในบัญชี

การซื้ อยาง
2.2. กรณี ไม่มีการหักกลบลบกัน ก็ใส่ จานวนยอดนั้นลงไปได้เลย ถ้าวันที่ตรงกันทั้ง 2
เอกสาร ก็สามารถนามารวมกันได้
เช่น

Description : Natural Rubber#3
Pstng Date

Quantity

02.04.2016

1,000-

Description : NR STR-CV60
Pstng Date

Quantity

02.04.2016

1,000-

* การกรอกข้อมูลลงใน “ สมุดบัญชีการจาหน่ายยาง” คือ
1.วัน/เดือน/ปี
2.ชื่อผูซ้ ้ื อ
3.ที่อยู่
4.ใบอนุญาตค้ายางที่……….
5.ชนิดของยาง
5.1.สามารถใส่ ได้ท้ งั 2 เอกสาร

เป็ น 2,000
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เช่น STR-CV60,NR#3
5.2.หรื อจะใส่ แค่ตวั เดียว
เช่น NR#3 หรื อ STR-CV60
6.จานวนยางกิโลกรัมละ ดูได้จาก Quantity ของตัวเอกวารทั้ง 2 ชุด
7.ราคากิโลกรัมละ 90 บาท จะใช้ราคานี้ทุกเดือน
8.รวมจานวนยาง ก็จะเอายอดของจานวนยางกิโลกรัมละ มาใส่
9.รวมเงิน คือ
9.1.การเอาจานวนยางกิโลกรัมละมาคูณกับราคากิโลกรัมละ
เช่น จานวนยางกิโลกรัมละ
1,000

ราคากิโลกรัมละ

รวมจานวนเงิน

90

90,000

*ส่ วนในการทายอดยกไป,ยอดยกมา,ยอดจาหน่าย
ยอดยกมา

จะเป็ นของยอดยกไปในเดือนก่อน สมมุติ 6,990,013.05

เป็ นยอดยก

มาของเดือนก่อน
ยอดจาหน่าย

เป็ นยอดที่เราคานวณมาจาก “จานวนยางกิโลกรัมละ” กับ “รวมเงิน”

ยอดยกไป

จะเป็ นยอดที่เราบวกกับตัวยอดยกมากับยอดจาหน่ายของเดือนนั้น

**กรณี ที่เอกสารที่แผนกเตรี ยมไว้ให้ 2 ชุด
1.เอกสาร Description : Natural Rebber#3
Mvt

Pstng Date

Quantity

201

07.05.2016

1,000
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101

07.05.2016

1,500

กรอกข้อมูลลงไป

ในบัญชีการซื้ อยางแล้ว
2.เอกสาร Description : NR STR – CV60
Mvt

Pstng Date

Quantity

201

07.05.2016

1,000

101

07.05.2016

13,000

กรอกข้อมูลลงไป

ในบัญชีการซื้ อยางแล้ว
***ตัวเลขที่ทาสี ไว้ คือ ตัวเลขที่ทาการกรอกข้อมูลลงไปใน”สมุดบัญชีการซื้ อยาง” ไม่เกี่ยวกับสมุด
บัญชีการจาหน่ายยาง
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การทาบัญชียาง “ สมุดบัญชีปริมาณยางคงเหลือ” แบบ 7 โดยมีเอกสารดังนี้
1.สมุดบัญชีปริ มาณยางคงเหลือ
2.เอกสารที่ทางแผนกเตรี ยมไว้ให้ 2 ชุด และสิ่ งที่ตอ้ งดูตวั เอกสารก็คือ
1.1. Description : Natural Rubber#3
1.2. Description : NR STR-CV60
ขั้นตอนในการทาบัญชียาง “ สมุดบัญชียาง แบบ 7 “
1.ยอดเข้า เป็ นยอดที่ทาสี ไว้ และสามารถรวมกันได้ ถ้าวันที่เหมือนกัน
เช่น

Description : Natural Rubber#3
Pstng Date

Quantity

07.05.2016

13,000

เป็ นยอดเข้าที่จะต้องเขียนใน

หมายเหตุให้ตรงกับตัววันที่
Description : NR STR-CV60

รวมกัน 14,500

Pstng Date

Quantity

07.05.2016

1,500

หมายเหตุให้ตรงกับตัววันที่
* กรณี วนั ที่เหมือนกัน “จานวน” สามารถรวมกันได้
2.ยอดยกมา คือ ยอดที่ดูจากเอกสาร 2 ชุด คือ
2.1. Description : Natural Rubber#3
ดูจาก Stock / Value on 01.05.2016 ยอดยกมา 11,000 kg
2.2. Description : NR STR-CV60

เป็ นยอดเข้าที่จะต้องเขียนใน
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ดูจาก Stock / Value on 01.05.2016 ยอดยกมา 2,500 kg
รวมกันจะเท่ากับยอดเดือน เมษายน = 13,500
ขั้นตอนการทา
1.เอาตัวเอกสารที่แผนกเตรี ยมให้ 2 ชุด
1.1.มาดูวนั ที่
1.2.ดูวา่ มียอดเข้าไหม ดูจากเอกสารที่ตวั เลขทาสี ไว้
สมมุติวา่ ยอดเข้า 8,000
ให้เอาเลข 8,000 ไปใช้ในหลายเหตุ เขียนว่า “ เข้า 8,000 “ ต้องให้ตรงกับวันที่ดว้ ย
2.เอาจานวนยอดยกของเดือนก่อนมาคิด
เช่น 25,000
2.1.บอกกับจานวนของยอดเข้ามา 8,000
จะออกมาเป็ น 33,000
2.2.ดูในตัวเอกสารที่แผนกเตรี ยมไว้ให้ 2 ชุด
สมมุติ
ในเอกสาร Description : NR STR-CV60
Pstng Date

Quantity

01.04.2016

8,000

เป็ นยอดเข้าที่ตอ้ งเขียนลงในหมายเหตุ
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ในเอกสาร Description : Natural Rubber#3
Pstng Date

Quantity

01.04.2016

1,000-

01.04.2016

1,000

01.04.2016

1,000-

เป็ นยอดที่หกั กลบลบหนี้กนั ให้เหลือ 0

เหลือ

เอายอดที่เราบวกจานวน 8,000 จะได้มา 33,000 แล้วเอามาหักกับ 1,000 ก็จะเหลือ 32,000 เอายอด
32,000 มาเขียนในช่อง 2 “ จานวนยางของผูค้ า้ ยาง” กับช่อง 4 รวมจานวนยางในช่อง (2) และ (3)
กิโลกรัม
**** ในกรณี ที่ตวั เอกสารที่แผนกให้มาไม่มีวนั ที่ตวั ใดตัวหนึ่ง ให้ดึงยอดของอีกวันหนึ่ งมาใส่ ไป
เช่น
วันที่

จานวนยางของผูค้ า้ ยาง

รวมจานวนยางในช่อง(2) และ (3) กิโลกรัม

2

30,000.00

30,000.00

3

30,000.00

30,000.00

คือ ในตัวเอกสารที่แผนกให้มาไม่มีวนั ที่ 3 ดังนั้นเราจึงดึงยอดของวันที่ 2 มาใส่ ได้เลย
*ส่ วนในกรณี ที่ตวั เอกสารที่แผนกให้มาวันที่ 01.05.2016 ไม่มีการเบิกหรื อการซื้ อยางให้เราใส่ ยอด
ของยกมาในเดือนก่อนได้เลย
สมมุติวา่ ยอดยกมา = 13,500
วันที่
1

จานวนยางของผูค้ า้ ยาง
13,500.00

รวมจานวนยางในช่อง(2) และ (3) กิโลกรัม
13,500.00
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**กรณี ที่มีการเบิกยางเข้ามา จะคานวณจาก
1.ยอดที่หกั ก่อนหน้านี้
(1)

สมมุติ (2)

(4)

วันที่

จานวนยางของผูค้ า้ ยาง

รวมจานวนยาง

หมายเหตุ

ในช่อง(2)และ (3)
กิโลกรัม
1.

13,500

13,500

2.

12,000

12,000

3.

10,000

10,000

4.

8,000

8,000

5.

8,000

8,000

เป็ นวันที่ที่ไม่มีการเบิกยางหรื อซื้ อยางเข้ามา ( สามารถดึงยอดลงมาได้เลย )
6.

7,000

7,000

มาจาก 8,000 – 1,000

เป็ นยอดที่ตอ้ งเอาไปคิด

เข้า 14,500

มาจาก 13,000 + 1,500

คือ เอายอด 7,000 มาบวกกับยอด 14,500 จะเท่ากับ 21,500 เสร็ จแล้วมาหักกับตัวเอกสารที่แผนกให้
ไว้ 2 ชุด เป็ นยอด 2,000 ก็จะเหลือ 19,500 จากนั้นเอาไปใส่ ในช่องวันที่ 07.05.2016 จะออกมาเป็ น
แบบนี้
7.

19,500

19,500

36

การทาบัญชียาง “ ใบแผ่ นรายงานการค้ายางใบอนุญาตที…
่ ……………” แบบ 8
*กรอกข้อมูลลงในใบแผ่นรายงานการค้ายางใบอนุ ญาตที่ สค.0400043/2558
ประจาเดือน…………พ.ศ. ………
ชื่อผูค้ า้ ยาง…………………ตาบล…………….อาเภอ……………..จังหวัด…………………
ผลิตผลิตภัณฑ์ระบุ……………..

โทร………………

(5) จานวนยางคงเหลือ
ยกมาจากเดือนก่อน
กิโลกรัม
เช่น 13,500

เป็ นยอดของเดือนก่อนที่ตอ้ งมาใส่

จานวนยางเหลือ
ประจาวัน
กิโลกรัม
(2) จานวนยางซื้ อ
หรื อได้มาประจาวัน
กิโลกรัม

เป็ นยอดที่จานวนที่ถูกทาสี ไว้ในตัวเอกสาร
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**ในกรณี ที่วนั ที่เดียวกันและยอดเข้าเหมือนกัน ให้เอา 2 จานวนนั้นบวกกันได้เลย
สมมุติในใบเอกสาร. Description : NR STR-CV60
Pstng Date

Quantity

07.05.2016

1,000-

07.05.2016

1,500

เป็ นยอดเข้าที่จะต้องเอาไปใส่ ในช่องที่ 2

เอกสาร Description : Natural Rebber#3
Pstng Date

Quantity

07.05.2016

1,000-

07.05.2016

13,000

14,500

เป็ นยอดเข้าที่จะต้องเอาไปใส่ ในช่องที่ 2

รวมกันจะได้ยอด 14,500 มาจาก 1,500 + 13,000
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(3) จานวนยางจาหน่าย
หรื อใช้เองประจาวัน

เป็ นยอดที่มีการเบิกยางมาใช้

กิโลกรัม
สมมุติในใบเอกสาร. Description : Natural Rebber#3
Pstng Date

Quantity

02.05.2016

1,000-

17.05.2016

1,000-

เอกสาร Description : NR STR-CV60
Pstng Date

Quantity

02.05.2016

500-

17.05.2016

1,000-

17.05.2016

186-

17.05.2016

1,000

17.05.2016

186

สามารถบวกกันได้ = 1,500 มาใส่ ในช่องที่ 3

สามารถรวมกันได้ = 1,186 มาใส่ ในช่องที่ 3

สามารถหักกลับลบกันได้

เป็ นยอดที่ตอ้ งเอาไปเขียนในช่องที่ 2

***กรณี ที่จะเอาตัวเลขมารวมกันได้น้ นั
1.วันที่ตอ้ งเหมือนกัน
****กรณี ที่ตอ้ งหักกลบลบกัน
1.วันที่ตอ้ งเหมือนกัน
2.จานวนตัวเลข
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(5) จานวนยางคงเหลือ
ประจาวัน
กิโลกรัม
มาจาก
1.ยอดจานวนยางคงเหลือจากเดือนก่อน
สมมุติ 25,000
2. เอาจานวนยางคงเหลือ 25,000 มาบวกกับช่องที่ 2 คือ จานวนยางซื้ อหรื อได้มาประจาวันกิโลกรัม
8,000 จะเท่ากับ 33,000 เสร็ จแล้วนามาหักกับช่องที่ 3 คือ จานวนยางจาหน่ายหรื อใช้เองประจาวัน
1,000 จะเหลือเท่ากับ 32,000

เป็ นยอดที่ตอ้ งใส่ ในช่องที่ 5

3. กรณี ที่วนั ที่ไม่มีการเบิกยางหรื อซื้ อยางให้ดึงยอดของวันนั้นลงมา
สมมุติ

วันที่

จานวนยางคงเหลือ

1

13,500

2

13,500

เป็ นวันที่ไม่มีการเบิกยางหรื อการซื้ อยาง
*ในกรณี ของการรวมยอดนั้น
1.รวมของช่องที่ 5 ให้ดึงยอดของวันสุ ดท้ายลงมาใส่
สมมุติ

จานวนยางคงเหลือประจาวัน

วันที่ 29

13,500

รวม

13,500
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2.ส่ วนในช่องที่ 2 และ 3 ให้บวกยอดลงมา
3.จากนั้นนาตัวเลขในช่องที่ 5 มาบอกกับช่องที่ 3แล้วนามาลบกับช่องที่ 2ก็จะออกมาเป็ นยอดยกมา
จากเดือนก่อน
**ในส่ วนของข้อมูลด้านล่าง
1.ยางแท่ง STR เติม CV60 ชั้น…… จานวน ………..กก.

มาจากยอดที่มาสี ไว้บวกกันในแผ่น

STRCV60
2.ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 จานวน…………กก.

มาจากยอดที่ทาสี ไว้บวกกันในแผ่น NR#3
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1.สรุ ปผลโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้ออกไปปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั แบนโด แมนูแฟค
เจอริ่ ง ( ประเทศไทย ) จากัด ซึ่ งเริ่ มปฏิ บตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม.ถึ งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.
2559 ซึ่ งในการปฏิ บตั ิ งานในครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานใน ตาแหน่ ง พนักงาน
บัญชี แผนก บัญชีการเงิน จึงทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ทราบถึงปั ญหาในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
สิ่ งที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้.คือ
1..ได้เรี ยนรู้กระบวนการทางานของแผนกบัญชี
2..ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน.การทาบัญชียาง
3..ได้รู้จกั การปรับตัวเข้ากับองค์กร
4..สามารถนาประสบการณ์ของการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานใน
อนาคตได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากห้องเรี ยน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
จากการที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามโครงการสหกิจศึกษาเป็ นเวลา.14 สัปดาห์.ระหว่างปฏิบตั ิ
พบข้อผิดพลาดและปั ญหาบางประการ.ดังนี้
1..การฝึ กงานในช่ วงแรกนั้นยังปฏิ บตั ิ งานได้ไม่เต็มที่.และไม่ราบรื่ น.เนื่ องจากยังไม่
เข้าใจในระบบงานที่ชดั เจน เมื่อพบปั ญหาจึงไม่กล้าถามพี่ร่วมงาน แต่เมื่อได้ร่วมงานกันมากขึ้นจึง
กล้าที่จะถามและขอคาแนะนา
2..เนื่ องจากทางมหาวิทยาลัยจะเน้นการสอนในทางทฤษฎี.แต่เมื่อได้ออกปฏิบตั ิงานจะ
เน้นการท างานจริ ง และวิธี การปฏิ บตั ิ งานจะไม่ เหมื อนในทฤษฎี จึงต้องมี การเรี ย นรู ้ ง านใหม่ใ น
บางส่ วน
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
1..ได้เรี ยนรู้ระบบการทางานของแผนกบัญชีและประมวลผล
2..สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง.สามรถที่จะปรับตัวและเรี ยนรู้ทกั ษะ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน
3..สามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากห้ อ งเรี ย นมาปรั บ ใช้ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการ
4..ได้ฝึกความอดทน.ความรอบครอบในการทางาน การแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น.ความ
รับผิดชอบในการทางาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
1.พนักงานที่ ปรึ กษามี ภาระงานจานวนมาก.บางครั้ งไม่มีเวลาในการสอนงานและให้
คาแนะนาในการเรี ยนรู้งาน
2.ในการทาบัญชี ยาง ต้องมีความรอบคอบ มีสติ สมาธิ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
และจดจ่อกับงานที่ทา
3.การทาบัญชียางมีความซับซ้อน.เนื่ องจากมีหลายเล่มจึงค่อนข้างที่ตอ้ งใช้เวลาในการ
เรี ยนรู้ ฝึ กฝนและทาความเข้าใจในระบบงาน
5.2.3.ข้ อเสนอแนะ
1..อยากให้มี ก ารปฐมนิ เทศนัก ศึ ก ษาฝึ กงานเพื่ อให้นัก ศึ ก ษาได้มี ก ารปรั บ ตัวเข้า กับ
สถานประกอบการได้ง่ายมากขึ้น
2..อยากให้มีการอบรม เกี่ ย วกับ การใช้ค าศัพ ท์เฉพาะและภาษอังกฤษที่ ควรรู ้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเวลาปฏิบตั ิงานจริ งจะทางานรวดเร็ วขึ้น
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ที่อยู่ : 8 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 092-0824476
ผลงาน : เช็คเอกสาร Statement ของธนาคาร
คานวณตัวเลขในสมุดบัญชีกบั ตัวเอกสาร Invoice ต่างประเทศ
แยกเอกสาร Invoice กับ Part Delivery Sheet

