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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการที่ผจู ้ ดั ทําได้ไปฝึ กปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ณ บริ ษทั
เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนหรื อ
คนกลางในธุ ร กิ จ การให้ บ ริ การขนส่ ง สิ น ค้า บรรทุ ก สิ น ค้า ทั้ง ทางบก ทางเรื อ ทางอากาศ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูข้ นส่ งประเภทที่ไม่มีเรื อเป็ นของตนเอง ทําให้
ต้องทําการติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าผูซ้ ่ ึ งต้องการส่ งสิ นค้ากับสายเรื อผูท้ ี่ทาํ การขนส่ งสิ นค้า
โดยผลสื บเนื่ องจากการดําเนิ นงานดังกล่าวข้างต้นทําให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการขนส่ ง
เป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้ ระบบรายจ่ายของบริ ษทั จึงมีความสําคัญมาก และผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้
ทํางานในตําแหน่ งพนักงานบัญชีและรับผิดชอบการทํางานด้านการจ่ายเงินตามเอกสารค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเป็ นหลัก โดยผูจ้ ดั ทําได้เห็นถึงความหลากหลายของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นประจําทุกวัน จึงมี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทําจึงได้จดั ทํารายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “วงจรรายจ่ายของธุรกิจการขนส่ งทางเรื อ” ขึ้น
เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจกับระบบรายจ่ายทางการขนส่ งให้มากขึ้น เนื่ องจากเป็ นธุรกิจที่แปลก
ใหม่และผูจ้ ดั ทําเองรู ้สึกสนใจเป็ นอย่างมาก ทางด้านผูจ้ ดั ทําจึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้ จะ
เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาหาความรู ้ทางด้านนี้ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่ งทางเรื อ
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่าย
3. เพื่อศึกษากระบวนการทํางานของระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่ งทางเรื อ
4. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนการขอเบิกค่าใช้จ่าย
5. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทําเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายงานภาษีซ้ือ
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. สามารถตรวจสอบรายการการขอเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2. สามารถตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายการขนส่ งที่เกิดขึ้นของแต่ละบริ ษทั ได้
3. สามารถสื บค้นข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านการขนส่ งได้
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายจะช่วยลดความผิดพลาดใน
การทํางานของพนักงานบัญชี
2. ทําให้ทราบถึงระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่ งทางเรื อชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
3. ทําให้ทราบวิธีการจัดทําเอกสาร ขั้นตอนในการทํางาน และการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
4. ได้เรี ยนรู ้วิธีการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับคณะทํางานภายใน
องค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง และสามารถนําความรู ้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทํารายงานสหกิ จศึกษาผูจ้ ดั ทําต้องศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เพิม่ เติมเพื่อใช้ประกอบในรายงานสหกิจศึกษาและการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่สาํ คัญดังนี้
1. การขนส่ งสิ นค้ าทางเรื อหรื อทางทะเล
จากหนังสื อการประกอบธุรกิจ โดยรองศาสตราจารย์ สมคิด บางโม ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล จัดเป็ นการขนส่ งที่มีความสําคัญที่สุดและนิ ยมใช้มากที่สุด เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการขนส่ งอื่น ๆ เนื่ องจากมีตน้ ทุนการขนส่ งที่ต่าํ สามารถขนส่ ง
สิ นค้าได้คราวละมาก ๆ รวมถึงสิ นค้าได้รับความเสี ยหายน้อยกว่าการขนส่ งทางรถยนต์
โดยรู ปแบบการขนส่ งทางทะเลในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นการขนส่ งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์
(Container Box) โดยสิ นค้าที่จะขนส่ งจะต้องมีการนํามาบรรจุตูแ้ ละมีการขนย้ายตูข้ ้ ึนไว้
บนเรื อซึ่งออกแบบมาเป็ นพิเศษสําหรับใช้ในการขนส่ งสิ นค้า
2. ใบสํ าคัญจ่ าย (Payment Voucher)
จากหนังสื อโปรแกรมทางการบัญชี โดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
เป็ นหลักฐานทางการบัญชีที่แสดงผูร้ ับเงิน ผูจ้ ่ายเงิน ผูอ้ นุ มตั ิ ผูต้ รวจสอบ รวมถึงรายการ
บัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เพื่อใช้ในการอนุมตั ิการจ่ายเงิน เมื่อเรามีการจ่ายเงินแล้วก็ตอ้ ง
แนบเอกสารประกอบการจ่ า ยเงิ น ต่ า งๆ เช่ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สํา เนาใบส่ ง ของเพื่ อ เป็ น
หลักฐานในการจ่ายว่าเราได้มีการจ่ายจริ งเพราะมีช่องผูร้ ับเงินและผูจ้ ่ายเงินด้วย
3. เช็ค (Cheque)
จากหนังสื อหลักการบัญชีข้ันต้ น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา งามแดน
เช็ค คื อเอกสารในรู ปแบบของตราสารซึ่ งบุ ค คลคนหนึ่ งเรี ยกว่า "ผูส้ ่ังจ่ าย"สั่ง
"ธนาคาร" ให้ใช้เงินจํานวนหนึ่ งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ งหรื อให้ใช้ตามคําสั่ง
ของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรี ยกว่า "ผูร้ ับเงิน"
3.1 ผูส้ ่ังจ่ายเช็ค (Drawer) คือเจ้าของบัญชีกระแสรายวันที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคาร
ผูเ้ ขียนสัง่ จ่ายหรื อออกเช็ค
3.2 ธนาคาร (Banker) คือธนาคารผูร้ ั บฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่ผูส้ ั่งจ่าย
เช็คเปิ ดบัญชีไว้
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3.3 ผูร้ ั บเงิ น (Payee) คือผูม้ ี สิทธิ ที่จะขึ้นเงิ นตามเช็คนั้นในฐานะผูท้ รง (Holder)
ทั้งนี้ ผทู ้ รงอาจมีฐานะเป็ นผูม้ ีชื่อเป็ นผูร้ ับเงินตามที่ปรากฎในเช็คนั้น หรื ออาจเป็ น
ผูร้ ับเงินในฐานะ ผูร้ ับสลักหลัง หรื อในฐานะผูถ้ ือได้
4. หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
จากหนังสื อการบัญชีภาคปฏิบัติ โดยผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตรและคณะ
บริ ษทั ต่างๆ มีหน้าที่จะต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่ งผลให้ตอนสิ้ นปี บริ ษทั ต่างๆ เสี ย
ภาษีที่ตอ้ งจ่ายเป็ นจํานวนเงินเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการชําระภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล กรมสรรพากรจึงอนุ ญาตให้มีการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย โดยให้ผู ้
จ่ายเงิ นได้หักภาษีจากเงิ นที่จ่าย และนําส่ งรัฐบาลก่อนที่จะจ่ายเงินให้แก่ บริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลนั้น โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนี้ ให้ถือเป็ นเครดิตใน
การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ กล่าวคือ ทางบริ ษทั ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้สามารถที่
จะนําภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดที่ทางบริ ษทั เคยถูกหักไว้มาหักลบกับจํานวนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลที่ทางกิจการจะต้องจ่ายประจําปี ได้
4.1 วัตถุประสงค์ ของภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
1. เพื่อบรรเทาภาระการเสี ยภาษีให้แก่ผรู ้ ับเงินได้ที่จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในคราว
เดียวกันเป็ นเงินจํานวนมากเมื่อถึงกําหนดเวลายื่นรายการเสี ยภาษี แต่ให้เสี ยภาษี
เป็ นคราวๆไปทีละน้อยตามจํานวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว
2. เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสมํ่าเสมอทําให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ได้อย่างราบรื่ น อันจะก่อให้เกิดสภาพคล่องและลดภาวะการเงินตึงตัวในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีอากรและลด
ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบภาษี หรื อการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง
4.2 ประเภทของรายงานทีบ่ ริษัททําการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
1. ค่าขนส่ ง คือค่าขนส่ งที่จ่ายเพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากคลังของผูข้ ายไปยังคลังของผู ้
ซื้อบริ ษทั จะทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 1%
2. ค่าบริ การ คือการกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อนั มีมูลค่าซึ่ งมิใช่เป็ นการขาย
สิ น ค้า และให้ห มายความรวมถึ ง การใช้บ ริ ก ารของตนเอง ไม่ ว่ า ประการใดๆ
บริ ษทั จะทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3%
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5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
จากหนังสื อคู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยคุณทัศนีย์ เหลืองเรื องรอง
5.1 ใบเสร็จรับเงิน (receipt) เป็ นเอกสารที่ผรู ้ ับเงินออกให้เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่าได้รับ
เงิ น เป็ นการถู ก ต้อ งแล้ว การออกเอกสารดัง กล่ า วบางกรณี อ าจออกเป็ นเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ ในใบเสร็ จรับเงินทัว่ ไปมักระบุรายการสิ นค้าหรื อบริ การที่ซ้ื อขาย
กันและราคาที่ตกลงชําระ ซึ่ งอาจระบุขอ้ มูลภาษีที่เกี่ ยวข้องที่ผูร้ ับชําระเงินเก็บและ
นําส่ งรัฐบาลอีกด้วย
5.2 ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสําคัญ ซึ่งผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทําและออกให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การทุกครั้ งที่มีการขาย
สิ นค้าหรื อบริ การเพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การและจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละ
ครั้ง
• กรณี การขายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกํากับภาษีพร้อม
ทั้งส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ือในในทันทีที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ
• กรณี การให้บริ การ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกํากับภาษีพร้อม
ทั้งส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การในทันทีที่ได้รับชําระราคาค่าบริ การ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนต้องจัดทําใบกํากับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้
ต้ นฉบับ ผูป้ ระกอบการต้องส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
สํ าเนา ผูป้ ระกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษี
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่ทาํ รายงาน
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ประเภทของใบกํากับภาษี
•

•

ใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป
- ใบกํากับภาษีเต็มรู ป
- ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
เอกสารอื่นที่ถือเป็ นใบกํากับภาษี
- ใบเพิ่มหนี้
- ใบลดหนี้
- ใบเสร็ จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด
- ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ข อ ง ก ร ม ส ร ร พ า ก ร ก ร ม ศุ ล ก า ก ร ห รื อ ก ร ม
สรรพสามิต เฉพาะส่ วนที่เป็ นภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ภาษีมูลค่ าเพิม่
จากหนังสื อหลักการบัญชี 1 โดยเชาวลีย์ พงศ์ ผาติโรจน์ และคณะ
ภาษี คือเงินที่รัฐบาลเรี ยกเก็บจากบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล เพื่อนํารายได้ส่วนนี้ไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ การเสี ยภาษีจึงเป็ นหน้าที่ของประชาชนที่ตอ้ งพึงปฏิบตั ิใน
ฐานะพลเมื อ งของประเทศ โดยประโยชน์ ข องการเสี ย ภาษี จ ะย้อ นกลับ มาตอบแทน
ประชาชนใน 2 ลักษณะ คือเป็ นเงินเดือนข้าราชการพนักงานของรัฐและนํารายได้จากภาษี
ไปพัฒนาประเทศ
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม (Value Added Tax หรื อ VAT) หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า แวต คือภาษี 1 ใน
5 ประเภทที่รัฐบาลเรี ยกเก็บเพื่อนํารายได้เข้าประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นภาษีทางอ้อมที่
รัฐบาลเรี ยกเก็บจากมูลค่าส่ วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ และ
การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การชนิดต่างๆ ขั้นตอนการชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูป้ ระกอบการจะ
ทําหน้าที่เก็บจากลูกค้า แล้วนําภาษีมูลค่าเพิ่มไปชําระให้แก่รัฐบาล
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม หมายถึ งภาษีที่เก็บจากการขายสิ นค้าและบริ การของผูผ้ ลิ ตสิ นค้าหรื อผู ้
บริ ก าร ผูน้ ําเข้า โดยจัด เก็บเฉพาะมู ลค่าที่ เ พิ่มขึ้ น การจัด เก็บภาษี มูลค่ าเพิ่ มมี ขอบเขต
กว้างขวาง และครอบคลุมทุกขั้นตอนในการผลิตการจําหน่ายและให้บริ การภาษีมูลค่าเพิ่ม
คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่ วนที่เพิ่มขึ้น จากคนทําธุ รกิ จขายสิ นค้าหรื อให้บริ การประเภท
ต่างๆ
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ผู้ทมี่ ีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีมูลค่ าเพิม่ คือผูป้ ระกอบการ และผูน้ าํ เข้า ซึ่งรวมไปถึงผูผ้ ลิต
ผูใ้ ห้บริ การผูข้ ายส่ ง ผูข้ ายปลีก ส่ งออก ผูน้ าํ เข้า ซึ่ งมีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้น
ไป ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
7. ภาษีซื้อ
จากหนังสื อภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ และคณะ
คื อ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ผูป้ ระกอบการได้จ่ า ยไปให้กับ ผูข้ ายสิ น ค้า หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
หากภาษีซ้ื อเกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือเป็ นภาษีซ้ื อในเดือนนั้น โดยไม่คาํ นึ งว่าสิ นค้าที่ซ้ื อมา
นั้นจะขายหรื อนําไปใช้ในการผลิตในเดือนใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ภาษีซื้อดังต่ อไปนี้ ไม่ ให้ นํามาหักในการคํานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
(1) ไม่มีใบกํากับภาษีหรื อไม่อาจแสดงใบกํากับภาษีได้ว่ามีการชําระภาษีซ้ื อ เว้นแต่จะเป็ น
กรณี มี เหตุอนั สมควรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาํ หนด
(2) ใบกํา กับ ภาษี มี ข ้อ ความไม่ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาํ หนด
(3) ภาษี ซ้ื อ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การประกอบกิ จ การของผู ป้ ระกอบกิ จ การตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด เช่น ภาษีซ้ื อที่ไม่เข้าลักษณะเป็ นรายจ่ายเพื่อ
กิจการหรื อเพื่อหากําไร
(4) ภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรื อมีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
(5) ภาษีซ้ื อตามใบกํากับภาษีซ่ ึ งออกโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ออกใบกํากับภาษี เช่ น ผูท้ ี่มิได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(6) ภาษีซ้ือ ตามมาตรา 82/3 แห่ งประมวลรัษฎากร
- ภาษีซ้ื อที่เกิดจากการซื้ อ เช่าซื้ อ เช่า หรื อรับโอนรถยนต์นง่ั และรถยนต์โดยสารที่มีท่ี
นัง่ ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซ้ื อที่เกิดจาก
การซื้ อสิ นค้าหรื อการรับบริ การที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นง่ั และรถยนต์โดยสารที่มีที่นงั่
ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
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-ภาษีซ้ือที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นเพื่อใช้หรื อจะใช้ใน กิจการ
ประเภทที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาได้ขาย หรื อให้เช่าหรื อนําไปใช้ในกิ จการ
ประเภทที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้เฉพาะที่ได้กระทําภายในสามปี นับแต่เดือนภาษี
ที่ก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์
- ภาษีซ้ื อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งรายการตามมาตรา
86/4(1) แห่ งประมวลรัษฎากรมิได้ตีพิมพ์ข้ ึน หรื อมิได้จดั ทําขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ในกรณี จดั ทําใบกํากับภาษีข้ ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท้ งั ฉบับ
- ภาษีซ้ื อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งรายการตามมาตรา
86/4(8)แห่ งประมวลรัษฎากรมิได้จดั ทําขึ้นตามวิธีการตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
ซึ่ งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) แห่ งประมวลรัษฎากร เช่ น กรณี
ใบกํากับภาษีระบุที่อยูข่ องสํานักงานใหญ่แต่สาขาได้ทาํ ใบกํากับภาษีจะต้องมีขอ้ ความ
ว่า"สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ......"
- ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวลรัษฎากรซึ่งมีรายการในใบกํากับ
ภาษีเป็ นสําเนา(copy)แต่ไม่รวมถึงใบกํากับภาษีที่ได้จดั ทํารวมกับเอกสารทางการค้าอื่น
ซึ่ งมี จ าํ นวนหลายฉบับ และใบกํากับภาษี ซ่ ึ ง มี รายการในใบกํากับภาษี เ ป็ นสํา เนามี
ข้อความว่า“เอกสารออกเป็ นชุด”ปรากฏอยูด่ ว้ ย
-ภาษีซ้ื อส่ วนที่เฉลี่ยเป็ นของกิจการประเภทที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้คาํ นวณตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขตามประกาศอธิ บดี กรมสรรพากรซึ่ งออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา82/6แห่งประมวลรัษฎากร
-ภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ ซึ่งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนนําไปใช้หรื อ
จะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มและผูป้ ระกอบการจดทะเบียนดังกล่าวใช้สิทธิ เลื อกไม่นาํ ภาษี ซ้ื อ
ทั้ง หมดไปหัก ในการคํา นวณภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เนื่ อ งจากกิ จ การประเภทที่ ไ ม่ ต อ้ งเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ตามข้อ
3(2) แห่ งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่ อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซ้ื อ ตามมาตรา 82/6แห่ งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่9มีนาคมพ.ศ.2535
- ภาษีซ้ื อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวลรัษฎากรซึ่ งรายการตามมาตรา
86/4ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว้นแต่รายการซึ่ งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”
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-ภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรื อรับโอนรถยนต์ที่มิใช่รถยนต์นงั่ และรถยนต์โดยสาร
ที่มีที่นง่ั ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช้หรื อจะใช้
ในกิจการประเภทที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาได้มีการดัดแปลงรถยนต์ดงั กล่าว
เป็ นรถยนต์นั่ง หรื อรถยนต์โดยสารที่ มีที่น่ังไม่เกิ น 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทําภายในสามปี นับแต่เดือนภาษีที่ได้รถยนต์
ไว้ในครอบครอง
- ภาษีซ้ื อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวลรัษฎากรซึ่ งรายการตามมาตรา
86/4(2) แห่ งประมวลรัษฎากร มิได้ตีพิมพ์ข้ ึน หรื อมิได้จดั ทําขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ในกรณี จดั ทําใบกํากับภาษีข้ ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท้ งั ฉบับ”

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
สถานที่ต้ งั : อาคารลิเบอร์ต้ ีสแควร์ เลขที่ 287 ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนสี ลม แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
เวลาทําการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00-17.00 น. วันเสาร์ 09.00-12.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 02-0667700

รู ปที่ 3.1 รู ปสถานที่ต้ งั บริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
1. ประกอบกิ จ การให้ บ ริ การขนส่ ง สิ น ค้า บรรทุ ก สิ น ค้า ทั้ง ทางบก ทางเรื อ ทางอากาศ
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริ การนําของออกจากท่าเรื อ ท่าอากาศยานตาม
พิธีศุลกากร
2. เป็ นนายหน้า ตัวแทน ในธุ รกิจการขนส่ งสิ นค้า บรรทุกสิ นค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
3. สั่งเข้าจําหน่ายภายในประเทศและส่ งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่ งสิ นค้าตามที่กาํ หนดไว้
ในวัตถุประสงค์
4. ประกอบธุรกิจโกดังสิ นค้า ที่พกั สิ นค้า
5. ขาย จํานอง เช่า ซื้ อ หรื อครอบครองที่ดิน อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นสํานักงาน โรงงานของ
บริ ษทั โดยไม่ได้ทาํ เป็ นการค้า เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตเฟอร์ซิเอร์
6. กูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกิ นบัญชี จากธนาคาร นิ ติบุคคลหรื อสถาบันทางการเงินอื่น และให้กูย้ ืมเงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรื อไม่กต็ าม
7. ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรื อแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8. เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจํากัด และเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จํากัดอื่น
9. ประกอบกิจการเป็ นผูข้ นส่ งประเภทไม่มีเรื อเป็ นของตนเอง
10. ประกอบกิจการเป็ นผูข้ นส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
11. ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนในการจัดหาโกดังเพื่อเก็บสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเป็ นการชัว่ คราว

3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

ORGANIZAION CHART
NTL NAIGAI TRANS LINE ( THAILAND ) CO., LTD.

MANAGING DIRECTOR

SENIOR ACCOUNTING MANAGER

ACCOUNTING

GENERAL AFFAIR

SENIOR MARKETING MANAGER

CUSTOMER SERVICE

MARKETING

EXPORT MANAGER

SENIOR IMPORT & LOGISTICS MANAGER

OPERATION EXPORT

OPERATION IMPORT

LOGISTICS
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ นางสาวชลธิชา พูลสวัสดิ์

ตําแหน่ง พนักงานบัญชี

ลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.

เขียนรายละเอียดในใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเตรี ยมจัดส่ งให้ลูกค้า
นําใบเสร็ จรับเงิน ใบวางบิลจัดส่ งให้ลูกค้าทางไปรษณี ย ์
เขียนรายละเอียดในใบนําฝากเช็ค รวมถึงนําเช็คที่บริ ษทั ได้รับไปฝากธนาคาร
บันทึกเจ้าหนี้ การค้าของบริ ษทั ในแต่ละเดือน และจัดเก็บเอกสารเจ้าหนี้ การค้าของเดือน
ก่อนหน้าเข้าแฟ้มงาน
5. บันทึกการตัดรายการใบวางบิลที่บริ ษทั ยกเลิก
6. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามชุดงาน Payment Voucher ลงระบบ AS400
7. บันทึกข้อมูลค่ามัดจําตูท้ ี่บริ ษทั รับและจ่ายเงิน

3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตรคํา
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
2. นางสาววรรณภา เพิ่มต่อศักดิ์
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาที่เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ.2560 รวมเป็ นระยะเวลา 4 เดือน
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบรายจ่ายของบริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก
ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยการสอบถามพนักงานที่ ทาํ งานด้านรายจ่ ายของบริ ษทั ฯโดยตรง
รวมถึงศึกษาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ทราบถึงระบบรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นประจําทุกวันและศึกษา
ขั้นตอนของระบบรายจ่าย
3.7.2 วิเคราะห์ ข้นั ตอนการทํางาน
ผูจ้ ดั ทํานําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไว้มาทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบรายจ่ายของ
บริ ษทั ฯ ว่ามีปัญหาหรื อข้อผิดพลาดประการใดหรื อไม่
3.7.3 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทํามีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบรายจ่ายของบริ ษทั ฯ การจัดทําชุดงานใบสําคัญจ่าย
การจัดทําหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงการทําเช็คเงินสดไปจ่ายเจ้าหนี้ การค้า ตามที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามาและจากการทบทวนวรรณกรรม
3.7.4 ขั้นตอนการทํางานของระบบรายจ่ าย
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การบันทึกข้อมูลของขั้นตอนการขอเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ การ
ออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทําเช็คเงินสดไปจ่ายลูกค้า เอกสารทั้งหมดนี้จะจัดส่ งให้
เจ้าหนี้ รวมถึงกระบวนการรอรับใบเสร็ จจากเจ้าหนี้แล้วนํามาจัดใส่ ชุดงานใบสําคัญจ่ายนั้นๆ
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทํานําผลการบันทึกข้อมูลของปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิ ด
ปั ญหานั้นๆ เพื่อดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หากเราสามารถลดโอกาสในการเกิด
ปั ญหาได้จะส่ งผลทําให้ระบบการทํางานมีความถูกต้องแม่นยํามากยิง่ ขึ้น รวมทั้งลดข้อผิดพลาดในการ
ทํางานลงได้
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3.7.6 จัดทําเอกสาร
ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาแนวการเขียนรายงานสหกิ จศึกษา โดยนําเนื้ อหาที่ทาํ การรวบรวมมา
ทั้งหมด นําเสนอในรู ปแบบความเรี ยง และจัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อภาควิชา
บัญชี
3.7.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ข้ นั ตอนการทํางาน
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการทํางานของระบบรายจ่าย
5. ทดสอบและสรุ ปผล
6. จัดทําเอกสาร
7. การนําเสนอรายงาน

พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั งิ านตามโครงงาน
จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ทําให้ผจู ้ ดั ทําได้มีโอกาสเข้า
ไปฝึ กปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
ในตําแหน่งพนักงานบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 ซึ่งจากการฝึ ก
ปฏิ บตั ิ งานดังกล่ าวผูจ้ ดั ทําได้มีการปฏิ บตั ิ งานที่ หลากหลายและได้รับความรู ้ ที่แตกต่ างจากใน
ห้องเรี ยน ซึ่ งผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงานด้านระบบรายจ่ายของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก ซึ่ งมีผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นดังต่อไปนี้
1. แผนกนําเข้า (Operation Import) แผนกส่ งออก (Operation Export) และแผนกให้บริ การ
ลู ก ค้า (Customer Service) ได้ติ ด ต่ อ งานกับ ลู ก ค้า เกี่ ย วกับ การจัด ส่ ง สิ น ค้า และตกลง
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน แล้วจัดทําชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น ใบสัง่ งาน มาขอเบิกค่าใช้จ่ายที่แผนกบัญชี

IMPORT

EXPORT

CS

PAYMENT VOUCHER

ACCOUNTING

รู ปที่ 4.1 แสดงถึงที่มาของชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)
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2. ก่อนจะทําการออกเช็คเงินสดหรื อแคชเชี ยร์ เช็คพนักงานบัญชี ตอ้ งมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารก่อนแล้วจึงลงลายมือชื่อรับรองในชุดงานใบสําคัญจ่าย

2.1

xxx,xxx

xxxxxxxx

2.2

ลายเซ็นผูม้ ีอาํ นาจ
2.3

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างเช็คเงินสดที่บริ ษทั ใช้จ่ายชําระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า
2.1 ชื่อบริ ษทั ของเจ้าหนี้การค้าที่เราจัดทําเช็คไปจ่าย
2.2 จํานวนเงินที่ทาํ การจ่ายชําระหนี้ท้ งั ตัวหนังสื อและตัวเลข
2.3 ลายเซ็นกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจ)
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3. หลังจากนั้นพนักงานบัญชีจดั ทําหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจํานวน 4 ใบโดยแผนก
บัญชีทาํ การเก็บไว้สาํ เนาไว้ 1 ใบ จัดส่ งให้เจ้าหนี้ โดยแนบต้นฉบับ 1 ใบและสําเนา 1 ใบ
และจัดเก็บสําเนาอี ก 1 ใบไว้ในชุ ดงานใบสําคัญจ่ าย (ในกรณี ที่มีการหักค่าขนส่ งหรื อ
ค่าบริ การ)

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริ ษทั กรณี ที่เป็ นค่าขนส่ ง
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริ ษทั กรณี ที่เป็ นค่าบริ การ
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4. ผูจ้ ดั ทําทําการถ่ายสําเนาเช็คเงินสดที่ผา่ นการลงลายมือชื่อจากกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
เพื่อรอจัดเข้าชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)

รู ปที่ 4.5 สําเนาเช็คเงินสดที่ถ่ายเอกสารรอจัดเข้าชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)

5. จัดเช็คเงินสดไปจ่ายเจ้าหนี้ และจัดเรี ยงเอกสารที่แนบใบสั่งงานเพื่อจัดส่ งให้เจ้าหนี้โดยใน
ชุดงานที่จดั ส่ งให้เจ้าหนี้ น้ นั ประกอบด้วย เช็คเงินสดต้นฉบับ หนังสื อรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายจํานวน 2 ใบ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารใบสั่งงานที่แผนกนําเข้า แผนกส่ งออก และ
แผนกให้บริ การลูกค้าแนบมา โดยเอกสารที่จดั ชุดงานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วจะให้พนักงาน
จัดส่ งเอกสารนําไปส่ งที่บริ ษทั ต่างๆ
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6. ในส่ วนของชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) จะทําการแนบหนังสื อรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจํานวน 1 ใบ และสําเนาเช็คเงินสด เพื่อรอรับใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีจาก
เจ้าหนี้ ที่บริ ษทั ได้ทาํ การจ่ายชําระเงิน โดยพนักงานจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับ
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกลับมา

รู ปที่ 4.6 แสดงการจัดเอกสารของชุดงานใบสําคัญจ่ายรอรับใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
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7. รอรับใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีจากเจ้าหนี้ การค้า เพื่อนํามาจัดเข้าชุดงานใบสําคัญจ่าย
(Payment Voucher) เมื่ อได้รับใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกํากับภาษี ผูจ้ ดั ทําจะทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่ได้รับ เช่น ชื่อ ที่อยูบ่ ริ ษทั ยอดเงินรวม ยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องหรื อไม่

*ชื่อและที่อยูข่ องบริ ษทั เจ้าหนี้การค้า*

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่บริ ษทั ได้รับจากเจ้าหนี้
8. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่ได้รับมาเรี ยบร้อยแล้ว ทําการ
แยกใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีหากมีภาษีมูลค่าเพิ่ม จะทําการถ่ายสําเนาไว้จดั เข้าชุดงาน
ใบสําคัญจ่ายต่อไป ส่ วนต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีจะเก็บไว้จดั ทํารายงานภาษี
ซื้อของแต่ละเดือน
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9. จัดใบเสร็ จรั บเงิ น/ใบกํากับภาษี เข้าชุ ดงานใบสําคัญจ่ าย (Payment Voucher) ให้ถูกต้อง
เขียนเลขที่เช็คไว้หน้าใบ Payment Voucher (ใบสี ขาว) แล้วแยกใบสําเนา Payment Voucher
(ของบริ ษทั เป็ นสี ฟ้า) ส่ งคืนให้พนักงานที่ทาํ เอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายมาที่แผนกบัญชี ซึ่ งก็
คือ แผนกนําเข้า แผนกส่ งออก และแผนกให้บริ การลูกค้า

รู ปที่ 4.8 ต้นฉบับและสําเนาของใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)
10. บัน ทึ ก ข้อมู ลตามชุ ด งานใบสําคัญจ่ าย (Payment Voucher) ที่ ทาํ การจัด ไว้ ลงโปรแกรม
AS400 ซึ่ งเป็ นโปรแกรมเฉพาะของบริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย)
จํากัด
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11. ขั้นตอนการลงโปรแกรม มีดังนี้
11.1 เข้าโปรแกรม AS 400 ซึ่งเป็ นโปรแกรมบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

รู ปที่ 4.9 โปรแกรมปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ใช้ในการบันทึกข้อมูล
11.2 เข้าสู่ ข้ นั ตอนการบันทึกข้อมูลของแผนกบัญชี กด 07

07
รู ปที่ 4.10 ขั้นตอนการเข้าสู่ ระบบการบันทึกข้อมูลของแผนกบัญชี
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11.3 บันทึกข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูลของแผนกบัญชี การป้อนข้อมูลเข้าระบบ กด 01

01

รู ปที่ 4.11 การป้อนข้อมูลเข้าระบบของแผนกบัญชี

11.4 การบันทึกข้อมูลตามชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) กด 05

05

รู ปที่ 4.12 การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเข้าระบบ
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11.5 เข้าสู่ หน้าต่างการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของบริ ษทั

1
2

3

รู ปที่ 4.13 หน้าต่างการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญในการบันทึกข้อมูล
1. OPCD : เลขที่ที่ใช้กาํ กับในการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแต่ละครั้ง เพื่อความสะดวกใน
การจัดพิมพ์รายการที่บนั ทึกไว้มาตรวจสอบ ง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บ
2. SELECT : ใส่ 1 เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล ใส่ 2 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล และใส่ 3 เมื่อ
ต้องการลบข้อมูล
3. DATE : ใส่ วนั /เดือน/ปี ค.ศ. ตามใบปะหน้าของชุดงานใบสําคัญจ่าย
4. กด ENTER จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูล
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11.6 ได้หน้าต่างการบันทึกข้อมูลของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

1

2.1
2

2.2

3
รู ปที่ 4.14 หน้าต่างการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนการบันทึกข้ อมูล
1. ทํา การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ตามชุ ด งานใบสํา คัญ จ่ าย (Payment Voucher) หากชุ ด งานใดมี ย อด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ให้ใส่ เลขที่ของใบกํากับภาษี (Tax Invoice) ในช่อง Tax Invoice No
2. ค่าใช้จ่ายในชุ ดงานใบสําคัญจ่ าย (Payment Voucher) จะเป็ นยอดที่ ชาํ ระด้วยเช็ค ให้ใส่
จํานวนที่ทาํ การจ่ายชําระเงินในช่องเช็ค
2.1 ช่องรหัสธนาคาร (BANK CD) บริ ษทั ใช้ของธนาคารกสิ กรไทย รหัส 67534
2.2 เลขที่เช็ค (CHECK NO) ใส่ ตามที่เขียนไว้หน้าใบ Payment Voucher
3. หากมียอดหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หรื อ 3% ก็ตามให้ใส่ ยอดในช่ อง OTHER ด้วยยอดนั้นๆ
แล้วตามด้วยรหัสบัญชี (A/C CD) : รหัส 322
4. กด ENTER
5. ทําการยืนยันการบันทึกข้อมูลเข้าระบบงาน AS400 กด F1
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ตัวอย่ างการบันทึกข้ อมูลค่ าใช้ จ่ายตามชุดงานใบสํ าคัญจ่ าย (Payment Voucher)
ชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) 1 ชุด ประกอบด้วย
ใบปะหน้า ใบเสร็ จรับเงิน หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และสําเนาเช็คเงินสด

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างเอกสารในชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) – ใบปะหน้า
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XXXX CO.,LTD.

รู ปที่ 4.16 ตัวอย่างเอกสารในชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) – ใบเสร็ จรับเงิน

รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างเอกสารในชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) – หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
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XXXX CO.,LTD .

XXXXXXXX
XXXXXXXX

รู ปที่ 4.18ตัวอย่างเอกสารในชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) – สําเนาเช็คเงินสด

การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)
•
•
•
•
•
•

เข้าโปรแกรม AS400
กด 07 > กด 01 > กด 05
ใส่ เลขที่ OPCD ของชุดงานนั้นๆ
ต้องการเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าระบบ ช่อง SELECT ใส่ 1
ช่อง DATE ใส่ วนั /เดือน/ปี ค.ศ. ตามชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher)
ENTER จะปรากฏเลขที่ของรายการที่ทาํ การบันทึกข้อมูล (R-xxxxx) ลําดับเลขที่จะทําการ
รันกันไปเรื่ อยๆ
• หลังจาก ENTER จะปรากฏหน้าต่างให้บนั ทึกรายการค่าใช้จ่ายดังนี้
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1

3

2
4

รู ปที่ 4.19 หน้าต่างการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ต่างๆ
1. ใส่ รหัสเจ้าหนี้การค้าในช่อง PAY TO : XXXXX
2. ระบุชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) ถ้าเป็ นการนําเข้าใส่ “I” ถ้าเป็ นการส่ งออกใส่
“E”
3. ใส่ รหัสชุดงานที่ทาํ การบันทึกข้อมูล
4. ใส่ รหัส (CODE) ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ รวมถึงจํานวนที่และราคาที่ตอ้ งจ่าย
5. กด ENTER จะปรากฏรายการค่าใช้จ่ายที่ใส่ รหัสไว้ และโปรแกรมจะคํานวณยอดค่าใช้จ่าย
ที่ทาํ การบันทึกข้อมูลลงไปโดยอัตโนมัติ
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5

รู ปที่ 4.20 หน้าต่างการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ต่างๆ

6
7
9

10

รู ปที่ 4.21 หน้าต่างการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ต่างๆ
6. ใส่ จาํ นวนค่าใช้จ่ายในช่อง CHECK ด้วยจํานวนที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว

8
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7. ใส่ รหัสธนาคารในช่อง BANK CD : 67534 ซึ่งบริ ษทั ใช้บญั ชีของธนาคารกสิ กรไทย
8. ใส่ เลขที่เช็คตามที่เขียนไว้หน้าใบปะหน้า Payment Voucher
9. ในกรณี น้ ีมียอดภาษีหกั ณ ที่จ่าย 1% ของจํานวนเงินรวมทั้งหมด ใส่ ในช่อง OTHER
10. และเมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะใส่ ในรายการบัญชี A/C CD ด้วยรหัส 322
11. กด ENTER หากการบันทึกข้อมูลนี้ถูกต้องเรี ยบร้อย รายการที่ทาํ การบันทึกไว้จะเป็ นสี ขาว

รู ปที่ 4.22 หน้าต่างการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ต่างๆ
12. เมื่อรายการที่ทาํ การบันทึกไว้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว ทําการยืนยันข้อมูลที่บนั ทึกโดยการกด
F1
13. บันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
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14. ในทุกๆ เดื อน มีการจัดทํารายงานภาษีซ้ื อโดยนําใบกํากับภาษีที่ทาํ การแยกไว้เมื่อครั้ งที่
ได้รับใบเสร็ จรั บเงิ น/ใบกํากับภาษีจากเจ้าหนี้ มาจัดเรี ยงใส่ ในรายการภาษีซ้ื อ โดยเรี ยง
ตามลําดับตั้งแต่ตน้ เดื อนจนถึงสิ้ นเดือน เช่ น จัดทํารายงานภาษีซ้ื อเดือนที่ 6 จะใส่ ลาํ ดับ
เอกสารใบแรกเป็ น 6/001 เป็ นต้น

รู ปที่ 4.23 ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ือในแต่ละเดือน
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ตัวอย่ างของค่ าใช้ จ่ายทีป่ รากฏในชุดงานใบสํ าคัญจ่ าย (Payment Voucher)

รู ปที่ 4.24 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในใบสําคัญจ่าย – แผนกส่ งออก
1. OCEAN FREIGHT : ค่าระวางเรื อ
2. THC ย่อมาจาก TERMINAL HANDLING CHARGE : เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนถ่าย
สิ นค้าต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การใช้เครนที่เรี ยกว่า “TOP” คือค่าภาระ ค่าลากตูส้ ิ นค้า
3. SEAL : ค่าล็อกตู ้ เดิมทําจากตะกัว่ แต่ปัจจุบนั นิยมใช้แบบพลาสติก
4. B/L FEE : ค่าธรรมเนียมใบตราส่ งสิ นค้าสําหรับการขนส่ งสิ นค้าขาออก
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รู ปที่ 4.25 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในใบสําคัญจ่าย – แผนกนําเข้า
1. D/O FEE : ค่าธรรมเนียมใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า
2. CFS CHARGE ย่อมาจาก CONTAINER FREIGHT STATION CHARGE : ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาตูค้ อนเทนเนอร์ การขนสิ นค้าเข้าตู ้ และการนับสิ นค้า
3. STATUS FEE : ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานะตูค้ อนเทนเนอร์
4. HANDLING CHARGE : กรณี ที่ผปู ้ ระกอบการเป็ นสายการเดินเรื อ จะระบุค่าบริ การนี้ไว้
ในเอกสาร “FREIGHT INVOICE” นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้า
โดยระบบคอนเทนเนอร์ โดยแยกรายการไว้ชดั เจนเฉพาะค่าบริ การ HANDLING
ค่าตอบแทนที่ผใู ้ ช้บริ การจ่ายให้กบั สายการเดินเรื อ ผูจ้ ่ายเงินมีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ของค่าบริ การ
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รู ปที่ 4.26 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในใบสําคัญจ่าย – แผนกนําเข้า
1. DOCUMENT CHARGE : ค่าเอกสารที่เกิดขึ้นตอนจองเรื อ
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รู ปที่ 4.27 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในใบสําคัญจ่าย – แผนกนําเข้า
1. FACILITIES USAGE FEE หมายถึง ค่าธรรมเนียมการอํานวยความสะดวกในการบรรจุ
สิ นค้าเข้าหรื อออกจากตูค้ อนเทนเนอร์
2. PORT CONGESTION หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ท่าเรื อมีเรื อเข้ามาจํานวนมาก เป็ นเหตุให้ไม่
สามารถนําสิ นค้าลงจากเรื อได้ และเมื่อเรื อจอดรอนานๆ หรื อมีการเร่ งนําสิ นค้าลงจากเรื อ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิม่

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 ผลจากการศึกษาระบบรายจ่ายของธุ รกิจการขนส่ งทางเรื อ พบว่าค่าใช้จ่ายทางการ
ขนส่ งของบริ ษทั เอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนิ นงานหลักของกิ จการเป็ นประจําทุกวัน วันละจํานวนมาก ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่แผนกนําเข้า แผนก
ส่ งออกและแผนกให้บริ การลูกค้าจัดทําชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) มายังแผนกบัญชี
แผนกบัญ ชี จ ัด ทํา เช็ ค เงิ น สดไปจ่ า ยลู ก ค้า และรอรั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /ใบกํา กับ ภาษี ตลอดจน
กระบวนการจัดเอกสารดังกล่าวเข้าชุดงานใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) และบันทึกข้อมูลตาม
ชุดงานนั้นลงโปรแกรม AS400 ของบริ ษทั เมื่อผ่านการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึงจัดเก็บ
เข้าแฟ้ มงานเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป ดังนั้นพนักงานที่จดั ทําเช็คเงินสดและหนังสื อรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายไปให้เจ้าหนี้ การค้า จึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานโดยรวมของ
บริ ษทั เนื่ องจากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เกิ ดข้อผิดพลาดหรื อเกิดข้อผิดพลาด
น้อยที่สุด จําเป็ นต้องศึกษาขั้นตอนการทํางานและวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในส่ วนของชุด
งานใบสําคัญจ่ายขณะรอจัดใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่ได้รับจากเจ้าหนี้ หากมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับก่อนจะช่วยลดปั ญหาในการทํางานในขั้นต่อๆไปได้ และเมื่อมีการ
ทํางานที่ละเอียดรอบคอบจะช่วยให้การทํางานมีระบบมากยิ่งขึ้น รวมถึงเมื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ
แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้มงานก็จะสะดวกต่อการค้นหาเอกสารเมื่อต้องการใช้ครั้งต่อไปได้
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การวิเคราะห์ ผลการศึกษา จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาสามารถวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานได้
ดังนี้
1. ด้ านทฤษฎี
1.1 ได้นาํ วิชาความรู ้ทางการบัญชีที่ศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.2 ได้ทราบถึงภาพรวมของระบบงานและขั้นตอนการทํางานจริ งในบริ ษทั
1.3 ได้รับความรู ้เป็ นอย่างมากจากการได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
2. ด้ านการปฏิบัติงาน
2.1 ได้เรี ยนรู ้งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหลักของกิจการ
2.2 ได้เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปหลากหลายโปรแกรมในการปฏิบตั ิงาน
2.3 ได้เรี ยนรู ้ระบบการทํางานด้านรายรับ-รายจ่ายของกิจการ
3. ด้ านสั งคม
3.1 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาทในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3.2 ได้ฝึกการปรับตัวให้สามารถอยูใ่ นสังคมการปฏิบตั ิงานจริ งได้
3.3 ได้ฝึกการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การทํางานเป็ นทีม การวางแผนงานเพื่อประสิ ทธิ ภาพ
ของงานที่ดีข้ นั
4. ด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ
4.1 ช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทํางาน กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาตนเองไปสู่ การประกอบวิชาชีพในอนาคต
4.2 ได้มิตรที่ดีจากการทํางานมากขึ้น เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
4.3 มีการวางตัวที่เหมาะสมในการทํางาน
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5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. ในช่วงแรกที่เข้ามาปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทํายังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทํางาน
อยูบ่ า้ ง จึงอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดบางประการ
2. ในขั้นตอนการจัดทําเช็คเงินสดไปจ่ายเจ้าหนี้ หากจํานวนเงินตามเช็คไม่ตรงกับชุดงาน
ใบสําคัญจ่าย อาจทําให้เกิดปั ญหาในขั้นตอนของการขอแลกใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า (D/O)
3. หากใส่ รหัสชุดงานผิดจะส่ งผลทําให้เวลาปิ ดบัญชี ยอดเงินอาจจะสู งไปหรื อตํ่าไปจาก
ความเป็ นจริ ง
5.1.3 ข้ อเสนอแนะหรื อแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ศึกษาหาความรู ้และปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาในส่ วนงานที่ยงั ไม่เข้าใจ และพยายามทํา
ความเข้าใจให้มากขึ้น
2. ควรมี พ นัก งานตรวจสอบเช็ ค ที่ จ ัด ทํา ไว้อี ก รอบเพื่ อ ความถู ก ต้อ ง แม่ น ยํา หากเกิ ด
ข้อผิดพลาดขึ้นจะทําการสอบถามเจ้าหนี้ วา่ รับชําระเป็ นเงินสดหรื อต้องทําการให้ออกเช็คฉบับใหม่
ให้
3. หากพบข้อผิดพลาดประการนี้ ตอ้ งสอบถามจากพนักงานผูร้ ับผิดชอบชุดงานใบสําคัญ
จ่ายชุดนั้นๆ เพื่อให้ได้รหัสชุดงานที่ถูกต้องแล้วนํามาทําการแก้ไขในระบบ AS400
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ทําให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้และประสบการณ์เป็ นอย่างมากจากการฝึ กปฏิบตั ิงานในครั้งนี้
และสามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
2. ทําให้ผจู ้ ดั ทํามีความอดทน ความมีระเบียบ มีวินยั ในการทํางาน และมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้เ รี ยนรู ้ ปัญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ งานและได้เ รี ยนรู ้ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหานั้นๆ
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4. ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมการทํางานจริ ง ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม การมีมนุ ษยสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นและได้รับมิตรภาพที่ดีจากการฝึ กปฏิบตั ิงานครั้งนี้
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ปั ญหาเกี่ยวกับการขาดความรู ้ความเข้าใจทางด้านระบบงานของธุ รกิจการขนส่ งสิ นค้า
ทางเรื อ จึงต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจช่วงระยะหนึ่ง
2. ความซับซ้อนของงานเอกสารในช่วงแรกๆ ทําให้ผจู ้ ดั ทําต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทําการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการทํางาน ลักษณะการประกอบกิจการ
ของบริ ษทั ก่อนที่จะออกไปฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้การออกไปฝึ กปฏิบตั ิงานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาและฝึ กใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการทํางานไว้ดว้ ย
เพื่อให้เวลาที่ออกไปฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งมีความชํานาญมากยิง่ ขึ้น
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