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บทคดัย่อ 
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ให้แผนกบญัชี ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้ทางเรือ และทางอากาศถือว่าเป็น
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จากการฝึกปฏิบติังานไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

 

ค าส าคัญ: การขนส่งสินคา้ทางเรือ / ใบส าคญัจ่าย / วงจรรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือ / 
รายงานภาษีซ้ือ /การขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

จดหมายนําส่งรายงาน             ก 

กติติกรรมประกาศ             ข 

บทคดัย่อ              ค 

Abstract               ง 

บทที ่1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา………………………………………….…...1 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน….……………………..…………………………….……1 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน...………………………………………………………………2 

1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ...…………………………………………………………….……..2 

 

บทที ่2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การขนส่งสินคา้ทางเรือหรือทางทะเล...……………………………………….……...3 

2.2 ใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) ...………………………...…………………….…..3 

2.2 เช็ค (Cheque) ...…………………………………………………………….…………3 

2.4 หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย......…………………………………....…………4 

2.5 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี...…………………………………………….………..5-6 

2.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม...…………………………………………………………….……….6-7 

2.7 ภาษีซ้ือ...…………………………………………………………………….………7-9 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บทที ่3 รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ...……………………………….……………........…10 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร………….………11 

3.3 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร………….…………………….12 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย………….…………………….13 

3.5 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา………….……………………………….13 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน………….………………….………….……………………...13 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน………….………………….………….…….……14-15 

 

บทที ่4 ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 4.1 รายละเอียดของผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา………….…………………..…….16-38 

 

บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจยั………….………………….………….…………..39-40 

5.1.2  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน………….………………….………….41 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหา.………….…………………..41 

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

        5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา………….…………………………..41 

        5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา………….……………………42 

        5.2.3 ขอ้เสนอแนะ………….………………….………….……………………42 

 



สารบัญตาราง 

หน้า 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน………….………….……………….15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

รูปท่ี 3.1 รูปสถานท่ีตั้งบริษทัเอน็ทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั………….…….10 

รูปท่ี 4.1 แสดงถึงท่ีมาของชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) ………….………….………16 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งเช็คเงินสดท่ีบริษทัใชจ่้ายชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้………….………….………17 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของบริษทักรณีท่ีเป็นค่าขนส่ง………….….18 

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของบริษทักรณีท่ีเป็นค่าบริการ………….…19 

รูปท่ี 4.5 สาํเนาเช็คเงินสดท่ีถ่ายเอกสารรอจดัเขา้ชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher)………20 

รูปท่ี 4.6 แสดงการจดัเอกสารของชุดงานใบสาํคญัจ่ายรอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี……….21 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีท่ีบริษทัไดรั้บจากเจา้หน้ี………….………….……22 

รูปท่ี 4.8 ตน้ฉบบัและสาํเนาของใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) ………….………….………..23 

รูปท่ี 4.9 โปรแกรมปฏิบติังานท่ีบริษทัใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล………….………….……………...24 

รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบการบนัทึกขอ้มูลของแผนกบญัชี………….………….………..24 

รูปท่ี 4.11 การป้อนขอ้มูลเขา้ระบบของแผนกบญัชี………….………….………………….……..25 

รูปท่ี 4.12 การบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเขา้ระบบ………….………….………………….…25 

รูปท่ี 4.13 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน………….………….………………….….26 

รูปท่ี 4.14 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน………….………….……………………..27 

รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – ใบปะหนา้………….….28 

รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – ใบเสร็จรับเงิน………...29 

รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย…29 

รูปท่ี 4.18ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – สาํเนาเช็คเงินสด……….30 

รูปท่ี 4.19 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ………….…………….31 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

หน้า 

รูปท่ี 4.20 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ……….……………….32 

รูปท่ี 4.21 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ………………..………32 

รูปท่ี 4.22 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ.……….………………33 

รูปท่ี 4.23 ตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือในแต่ละเดือน……….………………………………………... 34 

รูปท่ี 4.24 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกส่งออก………………………….....35 

รูปท่ี 4.25 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกนาํเขา้………………………..….…36 

รูปท่ี 4.26 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกนาํเขา้……….……………….…….37 

รูปท่ี 4.27  ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกนาํเขา้……….……………….……38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดไ้ปฝึกปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม ณ บริษทั

เอน็ทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการเป็นตวัแทนหรือ

คนกลางในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า บรรทุกสินค้า ทั้ งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงบริษทัเป็นผูข้นส่งประเภทท่ีไม่มีเรือเป็นของตนเอง ทาํให้

ตอ้งทาํการติดต่อประสานงานระหว่างลูกคา้ผูซ่ึ้งตอ้งการส่งสินคา้กบัสายเรือผูท่ี้ทาํการขนส่งสินคา้ 

โดยผลสืบเน่ืองจากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่ง

เป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีระบบรายจ่ายของบริษทัจึงมีความสาํคญัมาก  และผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้

ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานบญัชีและรับผิดชอบการทาํงานดา้นการจ่ายเงินตามเอกสารค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนเป็นหลกั โดยผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นถึงความหลากหลายของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกวนั จึงมี

ความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาต่อไป 

ทั้งน้ีผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํรายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “วงจรรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือ” ข้ึน 

เพื่อศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัระบบรายจ่ายทางการขนส่งให้มากข้ึน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีแปลก

ใหม่และผูจ้ดัทาํเองรู้สึกสนใจเป็นอยา่งมาก ทางดา้นผูจ้ดัทาํจึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานฉบบัน้ีจะ

เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้ทางดา้นน้ีต่อไป 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือ 

2. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของเอกสารขอเบิกค่าใชจ่้าย 

3. เพื่อศึกษากระบวนการทาํงานของระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือ 

4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัขั้นตอนการขอเบิกค่าใชจ่้าย 

5. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัทาํเอกสารขอเบิกค่าใชจ่้าย ตลอดจนรายงานภาษีซ้ือ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. สามารถตรวจสอบรายการการขอเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัได ้

2. สามารถตรวจสอบรายการค่าใชจ่้ายการขนส่งท่ีเกิดข้ึนของแต่ละบริษทัได ้

3. สามารถสืบคน้ขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นการขนส่งได ้

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เม่ือมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขอเบิกค่าใชจ่้ายจะช่วยลดความผิดพลาดใน

การทาํงานของพนกังานบญัชี 

2. ทาํใหท้ราบถึงระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

3. ทาํใหท้ราบวิธีการจดัทาํเอกสาร ขั้นตอนในการทาํงาน และการจดัเกบ็เอกสารท่ีถูกตอ้ง 

4. ไดเ้รียนรู้วิธีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  รวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัคณะทาํงานภายใน

องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง และสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได ้

 

 

 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการจดัทาํรายงานสหกิจศึกษาผูจ้ดัทาํตอ้งศึกษาเอกสาร ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

เพิ่มเติมเพื่อใชป้ระกอบในรายงานสหกิจศึกษาและการปฏิบติังาน ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. การขนส่งสินค้าทางเรือหรือทางทะเล  

จากหนังสือการประกอบธุรกจิ โดยรองศาสตราจารย์สมคดิ บางโม ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

การขนส่งสินคา้ทางทะเล จดัเป็นการขนส่งท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดและนิยมใชม้ากท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีตน้ทุนการขนส่งท่ีตํ่า สามารถขนส่ง

สินคา้ไดค้ราวละมาก ๆ รวมถึงสินคา้ไดรั้บความเสียหายน้อยกว่าการขนส่งทางรถยนต์ 

โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นการขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ 

(Container Box) โดยสินคา้ท่ีจะขนส่งจะตอ้งมีการนาํมาบรรจุตูแ้ละมีการขนยา้ยตูข้ึ้นไว้

บนเรือซ่ึงออกแบบมาเป็นพเิศษสาํหรับใชใ้นการขนส่งสินคา้ 

2. ใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) 

จากหนังสือโปรแกรมทางการบัญชี โดยคุณวโิรจน์  เยน็สวสัดิ์ 

เป็นหลกัฐานทางการบญัชีท่ีแสดงผูรั้บเงิน ผูจ่้ายเงิน ผูอ้นุมติั ผูต้รวจสอบ รวมถึงรายการ

บญัชีท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี เพื่อใชใ้นการอนุมติัการจ่ายเงิน เม่ือเรามีการจ่ายเงินแลว้กต็อ้ง

แนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงิน สําเนาใบส่งของเพื่อเป็น

หลกัฐานในการจ่ายวา่เราไดมี้การจ่ายจริงเพราะมีช่องผูรั้บเงินและผูจ่้ายเงินดว้ย 

3. เช็ค (Cheque) 

จากหนังสือหลกัการบัญชีขั้นต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา งามแดน  

เช็ค คือเอกสารในรูปแบบของตราสารซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกว่า "ผูส้ั่งจ่าย"สั่ง 

"ธนาคาร" ให้ใชเ้งินจาํนวนหน่ึงเม่ือทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงหรือให้ใชต้ามคาํสั่ง

ของบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ "ผูรั้บเงิน" 

3.1 ผูส้ั่งจ่ายเช็ค (Drawer) คือเจา้ของบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดบญัชีไวก้บัธนาคาร 

ผูเ้ขียนสัง่จ่ายหรือออกเช็ค 

3.2 ธนาคาร (Banker)  คือธนาคารผูรั้บฝากเงินประเภทกระแสรายวนัท่ีผูส้ั่งจ่าย

เช็คเปิดบญัชีไว ้
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3.3 ผูรั้บเงิน (Payee) คือผูมี้สิทธิท่ีจะข้ึนเงินตามเช็คนั้นในฐานะผูท้รง (Holder) 

ทั้งน้ีผูท้รงอาจมีฐานะเป็นผูมี้ช่ือเป็นผูรั้บเงินตามท่ีปรากฎในเช็คนั้น หรืออาจเป็น

ผูรั้บเงินในฐานะ ผูรั้บสลกัหลงั หรือในฐานะผูถื้อได ้

4. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

จากหนังสือการบัญชีภาคปฏิบัติ  โดยผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตรและคณะ 

บริษทัต่างๆ มีหน้าท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส่งผลให้ตอนส้ินปีบริษทัต่างๆ เสีย

ภาษีท่ีตอ้งจ่ายเป็นจาํนวนเงินเป็นจาํนวนมาก  ดงันั้นเพื่อความสะดวกในการชาํระภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคล กรมสรรพากรจึงอนุญาตให้มีการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ณ ท่ีจ่าย โดยให้ผู ้

จ่ายเงินไดห้ักภาษีจากเงินท่ีจ่าย และนาํส่งรัฐบาลก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้แก่บริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น โดยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกหักไว ้ณ ท่ีจ่ายน้ี ให้ถือเป็นเครดิตใน

การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้กล่าวคือ ทางบริษทัท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวส้ามารถท่ี

จะนาํภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทั้งหมดท่ีทางบริษทัเคยถูกหักไวม้าหักลบกบัจาํนวนภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลท่ีทางกิจการจะตอ้งจ่ายประจาํปีได ้

4.1 วตัถุประสงค์ของภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

1. เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผูรั้บเงินไดท่ี้จะไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นคราว

เดียวกนัเป็นเงินจาํนวนมากเม่ือถึงกาํหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี แต่ให้เสียภาษี

เป็นคราวๆไปทีละนอ้ยตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บแต่ละคราว 

2. เพื่อให้รัฐบาลมีรายไดเ้ขา้คลงัอย่างสมํ่าเสมอทาํให้รัฐบาลสามารถใชจ่้ายเงินใน

การดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ไดอ้ย่างราบร่ืน อนัจะก่อให้เกิดสภาพคล่องและลดภาวะการเงินตึงตวัในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ 

3. เพื่อลดแรงกดดนัในการหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรและลด

ภาระหนา้ท่ีในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจดัเกบ็ภาษีในภายหลงั 

4.2 ประเภทของรายงานทีบ่ริษัททาํการหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

1. ค่าขนส่ง  คือค่าขนส่งท่ีจ่ายเพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้จากคลงัของผูข้ายไปยงัคลงัของผู ้

ซ้ือบริษทัจะทาํการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้ 1% 

2. ค่าบริการ คือการกระทาํใด ๆ อนัอาจหาประโยชน์อนัมีมูลค่าซ่ึงมิใช่เป็นการขาย

สินคา้ และให้หมายความรวมถึงการใช้บริการของตนเอง ไม่ว่าประการใดๆ 

บริษทัจะทาํการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้ 3% 
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5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี 

จากหนังสือคู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยคุณทศันีย์ เหลืองเรืองรอง 

5.1 ใบเสร็จรับเงิน  (receipt) เป็นเอกสารท่ีผูรั้บเงินออกใหเ้พื่อเป็นหลกัฐานแสดงว่าไดรั้บ

เงินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ในใบเสร็จรับเงินทัว่ไปมกัระบุรายการสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือขาย

กนัและราคาท่ีตกลงชาํระ ซ่ึงอาจระบุขอ้มูลภาษีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูรั้บชาํระเงินเก็บและ

นาํส่งรัฐบาลอีกดว้ย 

5.2 ใบกาํกบัภาษี  (Tax Invoice)  คือ เอกสารหลกัฐานสาํคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งจดัทาํและออกให้กบัผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ังท่ีมีการขาย

สินคา้หรือบริการเพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการและจาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ี

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเรียกเกบ็หรือพึงเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการในแต่ละ

คร้ัง 

• กรณีการขายสินคา้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบกาํกบัภาษีพร้อม

ทั้งส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อในในทนัทีท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ 

• กรณีการให้บริการ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบกาํกบัภาษีพร้อม

ทั้งส่งมอบใหแ้ก่ผูรั้บบริการในทนัทีท่ีไดรั้บชาํระราคาค่าบริการ 

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัทาํใบกาํกบัภาษีอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั ดงัน้ี 

 ต้นฉบับ ผูป้ระกอบการตอ้งส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

          สําเนา  ผูป้ระกอบการตอ้งเก็บรักษาไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานประกอบการลงรายงานภาษี

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีทาํรายงาน 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ประเภทของใบกาํกบัภาษ ี

• ใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป 

- ใบกาํกบัภาษีเตม็รูป 

- ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 

• เอกสารอ่ืนท่ีถือเป็นใบกาํกบัภาษี 

- ใบเพิ่มหน้ี 

- ใบลดหน้ี 

- ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการออกใหใ้นการขายทอดตลาด 

- 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 เฉพาะส่วนท่ีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 

จากหนังสือหลกัการบัญชี 1 โดยเชาวลย์ี พงศ์ผาติโรจน์และคณะ 

ภาษี  คือเงินท่ีรัฐบาลเรียกเกบ็จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อนาํรายไดส่้วนน้ีไปเป็น

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประเทศ การเสียภาษีจึงเป็นหนา้ท่ีของประชาชนท่ีตอ้งพึงปฏิบติัใน

ฐานะพลเมืองของประเทศ โดยประโยชน์ของการเสียภาษีจะยอ้นกลับมาตอบแทน

ประชาชนใน 2 ลกัษณะ คือเป็นเงินเดือนขา้ราชการพนกังานของรัฐและนาํรายไดจ้ากภาษี

ไปพฒันาประเทศ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax หรือ VAT) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า แวต คือภาษี 1 ใน 

5 ประเภทท่ีรัฐบาลเรียกเก็บเพื่อนาํรายไดเ้ขา้ประเทศ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางออ้มท่ี

รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินคา้หรือบริการ และ

การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่างๆ ขั้นตอนการชาํระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูป้ระกอบการจะ

ทาํหนา้ท่ีเกบ็จากลูกคา้ แลว้นาํภาษีมูลค่าเพิ่มไปชาํระใหแ้ก่รัฐบาล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึงภาษีท่ีเก็บจากการขายสินคา้และบริการของผูผ้ลิตสินคา้หรือผู ้

บริการ ผูน้ําเขา้ โดยจัดเก็บเฉพาะมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีขอบเขต

กวา้งขวาง และครอบคลุมทุกขั้นตอนในการผลิตการจาํหน่ายและให้บริการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

คือ ภาษีท่ีเก็บจากมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึน จากคนทาํธุรกิจขายสินคา้หรือให้บริการประเภท

ต่างๆ  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ผู้ทีมี่หน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่ คือผูป้ระกอบการ และผูน้าํเขา้ ซ่ึงรวมไปถึงผูผ้ลิต  

ผูใ้ห้บริการผูข้ายส่ง ผูข้ายปลีก ส่งออก ผูน้าํเขา้ ซ่ึงมีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 1,800,000 บาทข้ึน

ไป ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

 

7. ภาษีซ้ือ 

จากหนังสือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ และคณะ 

คือภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการได้จ่ายไปให้กับผูข้ายสินคา้ หรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตน 

หากภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใดก็ถือเป็นภาษีซ้ือในเดือนนั้น โดยไม่คาํนึงว่าสินคา้ท่ีซ้ือมา

นั้นจะขายหรือนาํไปใชใ้นการผลิตในเดือนใดกต็าม อยา่งไรกต็าม  

ภาษีซ้ือดังต่อไปนี ้ไม่ให้นํามาหักในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

(1) ไม่มีใบกาํกบัภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกาํกบัภาษีไดว้่ามีการชาํระภาษีซ้ือ เวน้แต่จะเป็น  

กรณีมี  เหตุอนัสมควรตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

(2) ใบกํากับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญตาม

หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

(3) ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการตาม

หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด เช่น ภาษีซ้ือท่ีไม่เขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายเพื่อ

กิจการหรือเพื่อหากาํไร 

(4) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั 

(5) ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีซ่ึงออกโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกใบกาํกบัภาษี เช่น ผูท่ี้มิไดจ้ด 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(6) ภาษีซ้ือ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

- ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ เช่า หรือรับโอนรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ี

นัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก

การซ้ือสินคา้หรือการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่

ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต 
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-ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์นเพื่อใชห้รือจะใชใ้น  กิจการ

ประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาไดข้าย หรือให้เช่าหรือนาํไปใชใ้นกิจการ

ประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งน้ีเฉพาะท่ีไดก้ระทาํภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษี

ท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

- ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 

86/4(1) แห่งประมวลรัษฎากรมิไดตี้พิมพข้ึ์น หรือมิไดจ้ดัทาํข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์

ในกรณีจดัทาํใบกาํกบัภาษีข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั 

- ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 

86/4(8)แห่งประมวลรัษฎากรมิไดจ้ดัทาํข้ึนตามวิธีการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น กรณี

ใบกาํกบัภาษีระบุท่ีอยูข่องสาํนกังานใหญ่แต่สาขาไดท้าํใบกาํกบัภาษีจะตอ้งมีขอ้ความ

วา่"สาขาท่ีออกใบกาํกบัภาษีคือ......" 

- ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงมีรายการในใบกาํกบั

ภาษีเป็นสาํเนา(copy)แต่ไม่รวมถึงใบกาํกบัภาษีท่ีไดจ้ดัทาํรวมกบัเอกสารทางการคา้อ่ืน 

ซ่ึงมีจาํนวนหลายฉบบั และใบกาํกับภาษีซ่ึงมีรายการในใบกาํกับภาษีเป็นสําเนามี

ขอ้ความวา่“เอกสารออกเป็นชุด”ปรากฏอยูด่ว้ย 

-ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียเป็นของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงไดค้าํนวณตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซ่ึงออกโดยอาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา82/6แห่งประมวลรัษฎากร 

-ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนนาํไปใชห้รือ

จะใชใ้นการประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทท่ีไม่ตอ้ง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงักล่าวใช้สิทธิเลือกไม่นาํภาษีซ้ือ

ทั้ งหมดไปหักในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด ทั้งน้ี ตามขอ้ 

3(2) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 29) เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการเฉล่ียภาษีซ้ือ ตามมาตรา 82/6แห่งประมวลรัษฎากร

ลงวนัท่ี9มีนาคมพ.ศ.2535 

- ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 

86/4ไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลงเวน้แต่รายการซ่ึงไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด” 
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-ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ หรือรับโอนรถยนตท่ี์มิใช่รถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสาร

ท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพื่อใชห้รือจะใช้

ในกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาไดมี้การดดัแปลงรถยนตด์งักล่าว

เป็นรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดั

อตัราภาษีสรรพสามิต ทั้งน้ี เฉพาะท่ีไดก้ระทาํภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีไดร้ถยนต์

ไวใ้นครอบครอง 

- ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา  

86/4(2) แห่งประมวลรัษฎากร มิไดตี้พิมพข้ึ์น หรือมิไดจ้ดัทาํข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์

ในกรณีจดัทาํใบกาํกบัภาษีข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั” 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทัเอน็ทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง : อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เลขท่ี 287 ชั้น 14 หอ้ง 1402 ถนนสีลม แขวงสีลม  

 เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500    

เวลาทาํการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 09.00-17.00 น. วนัเสาร์ 09.00-12.00 น. 

เบอร์โทรศพัท ์ : 02-0667700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 รูปสถานท่ีตั้งบริษทัเอน็ทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

1. ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้า บรรทุกสินค้า ทั้ งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 

ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ รวมทั้งรับบริการนาํของออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยานตาม

พิธีศุลกากร 

2. เป็นนายหนา้ ตวัแทน ในธุรกิจการขนส่งสินคา้ บรรทุกสินคา้ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

3. สั่งเขา้จาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ซ่ึงสินคา้ตามท่ีกาํหนดไว้

ในวตัถุประสงค ์

4. ประกอบธุรกิจโกดงัสินคา้ ท่ีพกัสินคา้ 

5. ขาย จาํนอง เช่า ซ้ือ หรือครอบครองท่ีดิน อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน โรงงานของ

บริษทัโดยไม่ไดท้าํเป็นการคา้ เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตเฟอร์ซิเอร์ 

6. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบนัทางการเงินอ่ืน และให้กูย้ืมเงิน

หรือใหเ้ครดิตดว้ยวิธีการอ่ืนโดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่กต็าม  

7. ทาํการจดัตั้งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั้งตวัแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

8. เขา้เป็นหุน้ส่วนจาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจาํกดัอ่ืน  

9. ประกอบกิจการเป็นผูข้นส่งประเภทไม่มีเรือเป็นของตนเอง  

10. ประกอบกิจการเป็นผูข้นส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

11. ประกอบกิจการเป็นตวัแทนในการจดัหาโกดงัเพื่อเกบ็สินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้เป็นการชัว่คราว  



 
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

ORGANIZAION CHART 

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

 

 

 

 

 

 

 

MANAGING DIRECTOR 

SENIOR ACCOUNTING MANAGER SENIOR MARKETING MANAGER EXPORT MANAGER SENIOR IMPORT & LOGISTICS MANAGER 

ACCOUNTING GENERAL AFFAIR CUSTOMER SERVICE MARKETING OPERATION EXPORT OPERATION IMPORT LOGISTICS 

12 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ นางสาวชลธิชา พลูสวสัด์ิ        ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี 

ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

1. เขียนรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีเตรียมจดัส่งใหลู้กคา้  

2. นาํใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิลจดัส่งใหลู้กคา้ทางไปรษณีย ์

3. เขียนรายละเอียดในใบนาํฝากเช็ค รวมถึงนาํเช็คท่ีบริษทัไดรั้บไปฝากธนาคาร 

4. บนัทึกเจา้หน้ีการคา้ของบริษทัในแต่ละเดือน และจดัเก็บเอกสารเจา้หน้ีการคา้ของเดือน

ก่อนหนา้เขา้แฟ้มงาน 

5. บนัทึกการตดัรายการใบวางบิลท่ีบริษทัยกเลิก 

6. บนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามชุดงาน Payment Voucher ลงระบบ AS400 

7. บนัทึกขอ้มูลค่ามดัจาํตูท่ี้บริษทัรับและจ่ายเงิน 

 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

1. นางสาวจุฬาลกัษณ์ จิตรคาํ  

     ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี 

2. นางสาววรรณภา เพิ่มต่อศกัด์ิ 

     ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี  

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน  

 ระยะเวลาท่ีเร่ิมเขา้มาปฏิบติังานท่ีบริษทัเอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน  
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน  

 3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

           ผูจ้ดัทาํทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบรายจ่ายของบริษทั เอน็ทีแอล ไนไก 

ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยการสอบถามพนักงานท่ีทาํงานด้านรายจ่ายของบริษทัฯโดยตรง 

รวมถึงศึกษาจากการปฏิบติังานจริง  เพื่อใหท้ราบถึงระบบรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกวนัและศึกษา

ขั้นตอนของระบบรายจ่าย 

 3.7.2 วเิคราะห์ขั้นตอนการทาํงาน 

           ผูจ้ดัทาํนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมไวม้าทาํการวิเคราะห์เก่ียวกบัระบบรายจ่ายของ

บริษทัฯ วา่มีปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดประการใดหรือไม่ 

 3.7.3 ศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

          ผูจ้ดัทาํมีแนวความคิดเก่ียวกบัระบบรายจ่ายของบริษทัฯ การจดัทาํชุดงานใบสาํคญัจ่าย

การจดัทาํหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย รวมถึงการทาํเช็คเงินสดไปจ่ายเจา้หน้ีการคา้ ตามท่ีได้

ศึกษาคน้ควา้มาและจากการทบทวนวรรณกรรม 

 3.7.4 ขั้นตอนการทาํงานของระบบรายจ่าย 

           ผูจ้ดัทาํไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลของขั้นตอนการขอเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทัฯ การ

ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  การจดัทาํเช็คเงินสดไปจ่ายลูกคา้ เอกสารทั้งหมดน้ีจะจดัส่งให้

เจา้หน้ี รวมถึงกระบวนการรอรับใบเสร็จจากเจา้หน้ีแลว้นาํมาจดัใส่ชุดงานใบสาํคญัจ่ายนั้นๆ  

 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

          ผูจ้ดัทาํนาํผลการบนัทึกขอ้มูลของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีทาํให้เกิด

ปัญหานั้นๆ เพื่อดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  หากเราสามารถลดโอกาสในการเกิด

ปัญหาไดจ้ะส่งผลทาํใหร้ะบบการทาํงานมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากยิง่ข้ึน รวมทั้งลดขอ้ผดิพลาดในการ

ทาํงานลงได ้
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3.7.6 จัดทาํเอกสาร 

                       ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาแนวการเขียนรายงานสหกิจศึกษา โดยนาํเน้ือหาท่ีทาํการรวบรวมมา

ทั้งหมด  นาํเสนอในรูปแบบความเรียง และจดัทาํรายงานเป็นรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อภาควิชา

บญัชี 

 

3.7.7 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

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

1. รวบรวมความตอ้งการ 

2. วิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงาน 

3. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ขั้นตอนการทาํงานของระบบรายจ่าย 

5. ทดสอบและสรุปผล 

6. จดัทาํเอกสาร 

7. การนาํเสนอรายงาน 

        

 

 

 

 

 

  



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงงาน 

 

 จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดมี้โอกาสเขา้

ไปฝึกปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอ็นทีแอล ไนไก  ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย)  จาํกดั  

ในตาํแหน่งพนกังานบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ซ่ึงจากการฝึก

ปฏิบติังานดังกล่าวผูจ้ดัทาํได้มีการปฏิบติังานท่ีหลากหลายและได้รับความรู้ท่ีแตกต่างจากใน

ห้องเรียน ซ่ึงผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานดา้นระบบรายจ่ายของบริษทัฯ เป็นหลกั ซ่ึงมีผลการปฏิบติังาน

เป็นดงัต่อไปน้ี  

1. แผนกนาํเขา้ (Operation  Import) แผนกส่งออก (Operation  Export) และแผนกให้บริการ

ลูกค้า (Customer Service) ได้ติดต่องานกับลูกค้าเก่ียวกับการจัดส่งสินค้าและตกลง

ค่าใชจ่้ายระหว่างกนั แลว้จดัทาํชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) รวมถึงเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ใบสัง่งาน มาขอเบิกค่าใชจ่้ายท่ีแผนกบญัชี 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงถึงท่ีมาของชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) 

IMPORT EXPORT CS

ACCOUNTING

PAYMENT VOUCHER 
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2. ก่อนจะทาํการออกเช็คเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คพนักงานบญัชีตอ้งมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของเอกสารก่อนแลว้จึงลงลายมือช่ือรับรองในชุดงานใบสาํคญัจ่าย 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งเช็คเงินสดท่ีบริษทัใชจ่้ายชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ 

 

2.1 ช่ือบริษทัของเจา้หน้ีการคา้ท่ีเราจดัทาํเช็คไปจ่าย 

2.2 จาํนวนเงินท่ีทาํการจ่ายชาํระหน้ีทั้งตวัหนงัสือและตวัเลข 

2.3 ลายเซ็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูมี้อาํนาจ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx,xxx 

xxxxxxxx 

2.1
 

2.2 

ลายเซ็นผูมี้อาํนาจ

 
2.3 
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3. หลงัจากนั้นพนกังานบญัชีจดัทาํหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจาํนวน 4 ใบโดยแผนก

บญัชีทาํการเก็บไวส้าํเนาไว ้1 ใบ จดัส่งให้เจา้หน้ีโดยแนบตน้ฉบบั 1 ใบและสาํเนา 1 ใบ 

และจดัเก็บสําเนาอีก 1 ใบไวใ้นชุดงานใบสําคญัจ่าย (ในกรณีท่ีมีการหักค่าขนส่งหรือ

ค่าบริการ) 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของบริษทักรณีท่ีเป็นค่าขนส่ง 
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รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของบริษทักรณีท่ีเป็นค่าบริการ 
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4. ผูจ้ดัทาํทาํการถ่ายสาํเนาเช็คเงินสดท่ีผา่นการลงลายมือช่ือจากกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

เพื่อรอจดัเขา้ชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 สาํเนาเช็คเงินสดท่ีถ่ายเอกสารรอจดัเขา้ชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) 

 

 

 

5. จดัเช็คเงินสดไปจ่ายเจา้หน้ีและจดัเรียงเอกสารท่ีแนบใบสั่งงานเพื่อจดัส่งใหเ้จา้หน้ีโดยใน

ชุดงานท่ีจดัส่งให้เจา้หน้ีนั้นประกอบดว้ย เช็คเงินสดตน้ฉบบั  หนงัสือรับรองการหักภาษี 

ณ ท่ีจ่ายจาํนวน 2 ใบ (ถา้มี) พร้อมทั้งเอกสารใบสั่งงานท่ีแผนกนาํเขา้  แผนกส่งออก และ

แผนกให้บริการลูกคา้แนบมา โดยเอกสารท่ีจดัชุดงานเสร็จเรียบร้อยแลว้จะให้พนักงาน

จดัส่งเอกสารนาํไปส่งท่ีบริษทัต่างๆ  
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6. ในส่วนของชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) จะทาํการแนบหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่ายจาํนวน 1 ใบ และสาํเนาเช็คเงินสด เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีจาก

เจา้หน้ีท่ีบริษทัไดท้าํการจ่ายชาํระเงิน โดยพนักงานจดัส่งเอกสารของบริษทัจะเป็นผูรั้บ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีกลบัมา 

  

     

                             

 

รูปท่ี 4.6 แสดงการจดัเอกสารของชุดงานใบสาํคญัจ่ายรอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี 
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7. รอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีจากเจา้หน้ีการคา้ เพื่อนาํมาจดัเขา้ชุดงานใบสาํคญัจ่าย 

(Payment Voucher)  เม่ือไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี ผูจ้ดัทาํจะทาํการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีท่ีไดรั้บ เช่น ช่ือ ท่ีอยูบ่ริษทั ยอดเงินรวม ยอด

ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกตอ้งหรือไม่ 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีท่ีบริษทัไดรั้บจากเจา้หน้ี 

 

8. เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีท่ีไดรั้บมาเรียบร้อยแลว้ ทาํการ

แยกใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีหากมีภาษีมูลค่าเพิ่ม จะทาํการถ่ายสาํเนาไวจ้ดัเขา้ชุดงาน

ใบสาํคญัจ่ายต่อไป ส่วนตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีจะเก็บไวจ้ดัทาํรายงานภาษี

ซ้ือของแต่ละเดือน 

 

 

 

*ช่ือและท่ีอยูข่องบริษทัเจา้หน้ีการคา้* 
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9. จดัใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกับภาษีเขา้ชุดงานใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) ให้ถูกตอ้ง 

เขียนเลขท่ีเช็คไวห้น้าใบ Payment Voucher (ใบสีขาว) แลว้แยกใบสําเนา Payment Voucher 

(ของบริษทัเป็นสีฟ้า) ส่งคืนให้พนกังานท่ีทาํเอกสารขอเบิกค่าใชจ่้ายมาท่ีแผนกบญัชี ซ่ึงก็

คือ แผนกนาํเขา้ แผนกส่งออก และแผนกใหบ้ริการลูกคา้ 

 

 

รูปท่ี 4.8 ตน้ฉบบัและสาํเนาของใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) 

 

10. บนัทึกขอ้มูลตามชุดงานใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) ท่ีทาํการจัดไว  ้ลงโปรแกรม 

AS400 ซ่ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะของบริษทัเอ็นทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั  
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11. ขั้นตอนการลงโปรแกรม มีดังนี ้

11.1 เขา้โปรแกรม AS 400 ซ่ึงเป็นโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 

                        รูปท่ี 4.9 โปรแกรมปฏิบติังานท่ีบริษทัใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล 

11.2 เขา้สู่ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลของแผนกบญัชี  กด 07  

 

รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบการบนัทึกขอ้มูลของแผนกบญัชี 

07 
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 11.3 บนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูลของแผนกบญัชี การป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ กด 01  

 

รูปท่ี 4.11 การป้อนขอ้มูลเขา้ระบบของแผนกบญัชี 

 

11.4 การบนัทึกขอ้มูลตามชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) กด 05 

 

รูปท่ี 4.12 การบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเขา้ระบบ 

01 

05 
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11.5 เขา้สู่หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทั 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการบนัทึกขอ้มูล 

1. OPCD  : เลขท่ีท่ีใชก้าํกบัในการบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมแต่ละคร้ัง เพื่อความสะดวกใน

การจดัพิมพร์ายการท่ีบนัทึกไวม้าตรวจสอบ ง่ายต่อการคน้หาและจดัเกบ็ 

2. SELECT : ใส่ 1 เม่ือตอ้งการเพิ่มขอ้มูล ใส่ 2 เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล และใส่ 3 เม่ือ

ตอ้งการลบขอ้มูล 

3. DATE : ใส่วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ตามใบปะหนา้ของชุดงานใบสาํคญัจ่าย  

4. กด  ENTER จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

2 

3 
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11.6 ไดห้นา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  

 

รูปท่ี 4.14 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

ขั้นตอนการบนัทกึข้อมูล 

1. ทาํการบันทึกขอ้มูลตามชุดงานใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) หากชุดงานใดมียอด   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ใหใ้ส่เลขท่ีของใบกาํกบัภาษี (Tax Invoice) ในช่อง Tax Invoice No 

2. ค่าใช้จ่ายในชุดงานใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) จะเป็นยอดท่ีชาํระด้วยเช็ค ให้ใส่

จาํนวนท่ีทาํการจ่ายชาํระเงินในช่องเช็ค  

2.1 ช่องรหสัธนาคาร  (BANK CD) บริษทัใชข้องธนาคารกสิกรไทย รหสั 67534  

2.2 เลขท่ีเช็ค (CHECK NO) ใส่ตามท่ีเขียนไวห้นา้ใบ Payment Voucher  

3. หากมียอดหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 1% หรือ 3% ก็ตามให้ใส่ยอดในช่อง OTHER ดว้ยยอดนั้นๆ 

แลว้ตามดว้ยรหสับญัชี (A/C CD) : รหสั 322 

4. กด ENTER  

5. ทาํการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบงาน AS400 กด F1 

 

 

 

1 

2 2.2 
3 

2.1 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูลค่าใช้จ่ายตามชุดงานใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) 

ชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) 1 ชุด ประกอบดว้ย  

ใบปะหนา้  ใบเสร็จรับเงิน หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และสาํเนาเช็คเงินสด 

 

 

รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – ใบปะหนา้ 
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รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – ใบเสร็จรับเงิน 

 

รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

XXXX CO.,LTD. 
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รูปท่ี 4.18ตวัอยา่งเอกสารในชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) – สาํเนาเช็คเงินสด 

 

การบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายตามชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) 

• เขา้โปรแกรม AS400  

• กด 07 > กด 01 > กด 05  

• ใส่เลขท่ี OPCD ของชุดงานนั้นๆ  

• ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลค่าใชจ่้ายเขา้ระบบ ช่อง SELECT ใส่ 1 

• ช่อง DATE ใส่วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ตามชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher)   

• ENTER จะปรากฏเลขท่ีของรายการท่ีทาํการบนัทึกขอ้มูล (R-xxxxx) ลาํดบัเลขท่ีจะทาํการ

รันกนัไปเร่ือยๆ 

• หลงัจาก ENTER จะปรากฏหนา้ต่างใหบ้นัทึกรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

 

 

XXXX CO.,LTD . 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 
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รูปท่ี 4.19 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ 

1. ใส่รหสัเจา้หน้ีการคา้ในช่อง PAY TO : XXXXX 

2. ระบุชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) ถา้เป็นการนาํเขา้ใส่ “I” ถา้เป็นการส่งออกใส่ 

“E” 

3. ใส่รหสัชุดงานท่ีทาํการบนัทึกขอ้มูล  

4. ใส่รหสั (CODE) ของค่าใชจ่้ายนั้นๆ รวมถึงจาํนวนท่ีและราคาท่ีตอ้งจ่าย 

5. กด ENTER จะปรากฏรายการค่าใชจ่้ายท่ีใส่รหสัไว ้และโปรแกรมจะคาํนวณยอดค่าใชจ่้าย

ท่ีทาํการบนัทึกขอ้มูลลงไปโดยอตัโนมติั 

1 

2 
4 

3 
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รูปท่ี 4.20 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ 

6. ใส่จาํนวนค่าใชจ่้ายในช่อง CHECK ดว้ยจาํนวนท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ 

8 

6 

9 

7 

10 

5 
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7. ใส่รหสัธนาคารในช่อง BANK CD : 67534 ซ่ึงบริษทัใชบ้ญัชีของธนาคารกสิกรไทย 

8. ใส่เลขท่ีเช็คตามท่ีเขียนไวห้นา้ใบปะหนา้ Payment Voucher 

9. ในกรณีน้ีมียอดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1% ของจาํนวนเงินรวมทั้งหมด ใส่ในช่อง OTHER  

10. และเม่ือมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะใส่ในรายการบญัชี A/C CD ดว้ยรหสั 322 

11. กด ENTER หากการบนัทึกขอ้มูลน้ีถูกตอ้งเรียบร้อย รายการท่ีทาํการบนัทึกไวจ้ะเป็นสีขาว 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้ต่างการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ 

12. เม่ือรายการท่ีทาํการบนัทึกไวถู้กตอ้งเรียบร้อยแลว้ ทาํการยืนยนัขอ้มูลท่ีบนัทึกโดยการกด 

F1  

13. บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
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14. ในทุกๆ เดือน มีการจดัทาํรายงานภาษีซ้ือโดยนาํใบกาํกบัภาษีท่ีทาํการแยกไวเ้ม่ือคร้ังท่ี

ไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีจากเจา้หน้ี มาจดัเรียงใส่ในรายการภาษีซ้ือ โดยเรียง

ตามลาํดบัตั้งแต่ตน้เดือนจนถึงส้ินเดือน เช่น จดัทาํรายงานภาษีซ้ือเดือนท่ี 6 จะใส่ลาํดบั

เอกสารใบแรกเป็น 6/001 เป็นตน้ 

 

 

รูปท่ี 4.23 ตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือในแต่ละเดือน 
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ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายทีป่รากฏในชุดงานใบสําคญัจ่าย (Payment Voucher) 

 

 

รูปท่ี 4.24 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกส่งออก 

 

1. OCEAN FREIGHT : ค่าระวางเรือ 

2. THC ยอ่มาจาก TERMINAL HANDLING CHARGE : เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการขนถ่าย

สินคา้ตน้ทางจนถึงปลายทาง เช่น การใชเ้ครนท่ีเรียกวา่ “TOP” คือค่าภาระ ค่าลากตูสิ้นคา้ 

3. SEAL : ค่าลอ็กตู ้เดิมทาํจากตะกัว่ แต่ปัจจุบนันิยมใชแ้บบพลาสติก 

4. B/L FEE : ค่าธรรมเนียมใบตราส่งสินคา้สาํหรับการขนส่งสินคา้ขาออก 
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รูปท่ี 4.25 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกนาํเขา้ 

1. D/O FEE : ค่าธรรมเนียมใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

2. CFS CHARGE ยอ่มาจาก CONTAINER FREIGHT STATION CHARGE : ค่าใชจ่้ายใน

การจดัหาตูค้อนเทนเนอร์ การขนสินคา้เขา้ตู ้และการนบัสินคา้ 

3. STATUS FEE : ค่าธรรมเนียมเปล่ียนสถานะตูค้อนเทนเนอร์ 

4. HANDLING CHARGE : กรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นสายการเดินเรือ จะระบุค่าบริการน้ีไว้

ในเอกสาร “FREIGHT INVOICE” นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้

โดยระบบคอนเทนเนอร์  โดยแยกรายการไวช้ดัเจนเฉพาะค่าบริการ HANDLING 

ค่าตอบแทนท่ีผูใ้ชบ้ริการจ่ายใหก้บัสายการเดินเรือ  ผูจ่้ายเงินมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 

ของค่าบริการ 
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รูปท่ี 4.26 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกนาํเขา้ 

1. DOCUMENT CHARGE : ค่าเอกสารท่ีเกิดข้ึนตอนจองเรือ 
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รูปท่ี 4.27  ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในใบสาํคญัจ่าย – แผนกนาํเขา้ 

1. FACILITIES USAGE FEE หมายถึง ค่าธรรมเนียมการอาํนวยความสะดวกในการบรรจุ

สินคา้เขา้หรือออกจากตูค้อนเทนเนอร์ 

2. PORT CONGESTION  หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีท่าเรือมีเรือเขา้มาจาํนวนมาก เป็นเหตุให้ไม่

สามารถนาํสินคา้ลงจากเรือได ้และเม่ือเรือจอดรอนานๆ หรือมีการเร่งนาํสินคา้ลงจากเรือ

ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1 ผลจากการศึกษาระบบรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือ พบว่าค่าใชจ่้ายทางการ

ขนส่งของบริษทัเอน็ทีแอล ไนไก ทรานส์ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดาํเนินงานหลกัของกิจการเป็นประจาํทุกวนั วนัละจาํนวนมาก ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่แผนกนาํเขา้  แผนก

ส่งออกและแผนกให้บริการลูกคา้จดัทาํชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) มายงัแผนกบญัชี  

แผนกบัญชีจัดทาํเช็คเงินสดไปจ่ายลูกค้า และรอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ตลอดจน

กระบวนการจดัเอกสารดงักล่าวเขา้ชุดงานใบสาํคญัจ่าย (Payment Voucher) และบนัทึกขอ้มูลตาม

ชุดงานนั้นลงโปรแกรม AS400 ของบริษทั เม่ือผา่นการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้จึงจดัเก็บ

เขา้แฟ้มงานเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  ดงันั้นพนกังานท่ีจดัทาํเช็คเงินสดและหนงัสือรับรอง

การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไปใหเ้จา้หน้ีการคา้ จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบงานโดยรวมของ

บริษทัเน่ืองจากมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งมาก เพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดหรือเกิดขอ้ผิดพลาด

นอ้ยท่ีสุด จาํเป็นตอ้งศึกษาขั้นตอนการทาํงานและวิธีการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ในส่วนของชุด

งานใบสําคญัจ่ายขณะรอจดัใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีท่ีไดรั้บจากเจา้หน้ี หากมีการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเอกสารท่ีไดรั้บก่อนจะช่วยลดปัญหาในการทาํงานในขั้นต่อๆไปได ้และเม่ือมีการ

ทาํงานท่ีละเอียดรอบคอบจะช่วยให้การทาํงานมีระบบมากยิ่งข้ึน รวมถึงเม่ือบนัทึกขอ้มูลลงระบบ

แลว้จดัเกบ็เขา้แฟ้มงานกจ็ะสะดวกต่อการคน้หาเอกสารเม่ือตอ้งการใชค้ร้ังต่อไปได ้
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การวิเคราะห์ผลการศึกษา จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาสามารถวิเคราะห์การปฏิบติังานได้

ดงัน้ี 

1. ด้านทฤษฎ ี

1.1 ไดน้าํวิชาความรู้ทางการบญัชีท่ีศึกษามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2 ไดท้ราบถึงภาพรวมของระบบงานและขั้นตอนการทาํงานจริงในบริษทั 

1.3 ไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมากจากการไดป้ฏิบติังานจริง 

 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 ไดเ้รียนรู้งานเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานหลกัของกิจการ 

2.2 ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปหลากหลายโปรแกรมในการปฏิบติังาน 

2.3 ไดเ้รียนรู้ระบบการทาํงานดา้นรายรับ-รายจ่ายของกิจการ 

 

3. ด้านสังคม 

3.1 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รและมารยาทในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

3.2 ไดฝึ้กการปรับตวัใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมการปฏิบติังานจริงได ้

3.3 ไดฝึ้กการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การทาํงานเป็นทีม การวางแผนงานเพื่อประสิทธิภาพ

ของงานท่ีดีขั้น 

 

4. ด้านการพฒันาบุคลกิภาพ 

4.1 ช่วยสร้างความมัน่ใจในการทาํงาน กลา้แสดงออก และแสดงความคิดเห็นมากข้ึน เพื่อ

พฒันาตนเองไปสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต 

4.2 ไดมิ้ตรท่ีดีจากการทาํงานมากข้ึน เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

4.3 มีการวางตวัท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
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5.1.2  ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 1. ในช่วงแรกท่ีเขา้มาปฏิบติังาน ผูจ้ดัทาํยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการทาํงาน

อยูบ่า้ง จึงอาจทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดบางประการ 

 2. ในขั้นตอนการจดัทาํเช็คเงินสดไปจ่ายเจา้หน้ี หากจาํนวนเงินตามเช็คไม่ตรงกบัชุดงาน

ใบสาํคญัจ่าย อาจทาํใหเ้กิดปัญหาในขั้นตอนของการขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ (D/O)  

 3. หากใส่รหัสชุดงานผิดจะส่งผลทาํให้เวลาปิดบญัชียอดเงินอาจจะสูงไปหรือตํ่าไปจาก

ความเป็นจริง 

 

5.1.3  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1. ศึกษาหาความรู้และปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาในส่วนงานท่ียงัไม่เขา้ใจ  และพยายามทาํ

ความเขา้ใจใหม้ากข้ึน  

 2. ควรมีพนักงานตรวจสอบเช็คท่ีจัดทาํไวอี้กรอบเพื่อความถูกต้อง แม่นยาํ หากเกิด

ขอ้ผดิพลาดข้ึนจะทาํการสอบถามเจา้หน้ีวา่รับชาํระเป็นเงินสดหรือตอ้งทาํการใหอ้อกเช็คฉบบัใหม่

ให ้

 3. หากพบขอ้ผิดพลาดประการน้ีตอ้งสอบถามจากพนกังานผูรั้บผิดชอบชุดงานใบสําคญั

จ่ายชุดนั้นๆ เพื่อใหไ้ดร้หสัชุดงานท่ีถูกตอ้งแลว้นาํมาทาํการแกไ้ขในระบบ AS400  

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

      5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ทาํใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้และประสบการณ์เป็นอยา่งมากจากการฝึกปฏิบติังานในคร้ังน้ี 

และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตได ้

 2. ทาํให้ผูจ้ดัทาํมีความอดทน ความมีระเบียบ มีวินยัในการทาํงาน  และมีความรับผิดชอบ

ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3. ได้เรียนรู้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและได้เรียนรู้แนวทางในการแก้ไข

ปัญหานั้นๆ 
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 4. ไดป้รับตวัเขา้กบัสังคมการทาํงานจริง ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัผูอ่ื้นและไดรั้บมิตรภาพท่ีดีจากการฝึกปฏิบติังานคร้ังน้ี  

 

      5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ปัญหาเก่ียวกบัการขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นระบบงานของธุรกิจการขนส่งสินคา้

ทางเรือ จึงตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจช่วงระยะหน่ึง 

 2. ความซบัซอ้นของงานเอกสารในช่วงแรกๆ ทาํใหผู้จ้ดัทาํตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ 

       

      5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรทาํการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบการทาํงาน ลกัษณะการประกอบกิจการ

ของบริษทัก่อนท่ีจะออกไปฝึกปฏิบติังานจริง เพื่อให้การออกไปฝึกปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาและฝึกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานไวด้ว้ย 

เพื่อใหเ้วลาท่ีออกไปฝึกปฏิบติังานจริงมีความชาํนาญมากยิง่ข้ึน 
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