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บทคัดย่ อ
บริ ษทั นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั อุตสาหกรรมนํ้ามันพืชชั้นนํา
ของอาเซี ยน บริ ษทั มีกาํ ลังการผลิต 6,500 ตัน เมล็ดถัว่ เหลือง/วัน ผลิตและจัดจําหน่ายสิ นค้า
ทั้ง ตลาดในประเทศและต่ า งประเทศ โดยแบ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อกเป็ น 2 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันถัว่ เหลืองสําหรับปรุ งอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถัว่ เหลือง ขณะที่ผูจ้ ดั ทํา
ปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิ จศึกษาที่แผนกการเงินและบัญชี ผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกํากับภาษี
สําเนาใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบจ่ายสิ นค้า ใบชัง่ นํ้าหนัก และจัดเก็บเอกสารให้
สะดวกต่อการใช้งาน ก่อนหน้านี้ผจู ้ ดั ทํายังไม่มีทกั ษะการทํางาน
โครงงานนี้ ทาํ ให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้และความเข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการ
ทํางาน ซึ่ งทําให้มีความมัน่ ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ผูจ้ ดั ทําหวังว่าโครงงานนี้
เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ
คําสํ าคัญ: ใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ถูกต้องและครบถ้วน

ง

Project name : Checking for the Accuracy and Completeness of Accounting Documents
By
: Ms. Chayanin Sripadung
Advisor
: Mr. Kittisak Soraphat
Degree
: Bachelor of Accounting
Department : Accounting
Faculty
: Business Administration
Semester/Academic year : 3/2017

Abstract
Thai Vegetable Oil Public Company Limited is a leader of vegetable industry in
Asia, the company has a production capacity 6,500 tons of soybean per day, manufactures
and distributes products to both domestic and global market. The products category are meal
and edible oil. While attending the internship under the cooperative program at the Finance
and Accounting department, the author was assigned to check accuracy and completeness of
accounting documents such as; billings, tax invoices, copy of tax invoices, credit and debit
notes, weighing invoices, and arrange accounting documents for ease of use. Previously, the
author did not have performance skills.
During this project, the author had gained knowledge and understanding, and
could increase in performance skills, as well as having confidence in future careers. The
author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.
Keywords: tax invoices, credit notes, accuracy
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด(มหาชน) ในตาแหน่ง พนักงาน
บัญชี แผนกบัญชี ทั้งนี้ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่และมีหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ ามันอุตสาหกรรม น้ ามันบริ โภค กากถัว่ เหลือง อาหารสัตว์ ทางพนักงานที่ปรึ กษาได้
มอบหมายให้ผจู ้ ดั ทา ตรวจเช็คภาษีขาย เอกสารยกเลิก ของภาษีขาย เช็คสิ นค้า ใบส่ งของ ใบจ่ายสิ นค้า
เกี่ยวกับน้ ามันอุตสาหกรรมและน้ ามันบริ โภค หลังจากที่ได้ลงมือปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทาได้พบปั ญหา นัน่
คือ เอกสารยกเลิกทางโรงงานส่ งมาให้สานักงานใหญ่ไม่ครบ ใบส่ งของไม่มีลายเซ็นของผูร้ ับของ ทาง
โรงงานทาเอกสารตกหล่น
จากปั ญหาดังกล่าวผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจที่จะทาโครงงานเรื่ อง ภาษีขาย เพื่อเป็ นประโยชน์
ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับใบจ่ายสิ นค้า
1.2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตามเอกสารยกเลิกต่างๆ
1.2.3 เพื่อนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
1.3.2 โครงงานเล่มนี้ เป็ นการติดตามรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
การเช็คภาษีขายกับใบปะหน้า การตามเอกสารยกเลิก การตรวจเช็คใบจ่ายของกับใบปะหน้า
และข้อมูลลูกค้าบางส่ วนไม่สามารถนามาเปิ ดเผยได้

2
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้ระบบการตามเอกสารต่างๆ
1.4.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเอกสารภาษีขาย
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานของภาษีขาย
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ทบทวนเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความหมาย เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากการขายสิ นค้า การให้บริ การและการนาเข้า
ปัจจุบนั จัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีที่จดั เก็บให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) และในอัตราร้อยละ
0 สาหรับการส่ งออก
ภาษีขาย ความหมาย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการได้เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การเมื่อ
ขายสิ นค้าหรื อรับชาระค่าบริ การ
ภาษีซ้ื อ ความหมาย ภาษีที่ผปู ้ ระกอบการจ่ายให้กบั ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ ภาษีซ้ื อที่เกิดขึ้น
ในเดือนไหน ให้ถือเป็ นภาษีซ้ือของเดือนนั้น
ใบกากับภาษี ความหมาย เอกสารหลักฐานสาคัญซึ่ งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะต้อ งจัด ท าและออกให้ กับ ผู ้ซ้ื อ สิ น ค้า ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารขาย เพื่ อ แสดงมู ล ค่ า สิ น ค้า และจ านวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือสิ นค้าในแต่ละครั้ง
ใบก ากับ ภาษี เ ต็ ม รู ป ความหมาย เอกสารหลัก ฐานส าคัญ ซึ่ งประกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทัว่ ไป มีหน้าที่ตอ้ งออกให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ
ใบลดหนี้ ความหมาย เอกสารใบกากับภาษีชนิดหนึ่งที่ผขู ้ ายสิ นค้าออกให้เมื่อจานวนของสิ นค้า
น้อยกว่าที่ตกลงซื้อขายกันไว้ หรื อมีการคานวณราคาสู งกว่าจากที่ตกลงกันไว้
ใบเพิ่มหนี้ ความหมาย เอกสารใบกากับภาษีชนิ ดหนึ่ งที่ผูข้ ายสิ นค้าออกให้เมื่อจานวนของ
สิ นค้ามากกว่าที่ตกลงซื้อขายกันไว้ หรื อมีการคานวณราคาต่ากว่าจากที่ตกลงกันไว้
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วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศศนัน ท์ หลายรุ่ งเรื อง(2556) ศึ ก ษาเรื่ องภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม โดยมองเห็ น สิ่ ง ส าคัญ ในการยื่ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องทราบ ข้อมูลรายละเอียดของภาษีซ้ือ ภาษีขายของกิจการ จากน้นั พนักงานบัญชี
ต้องน าข้อมูลมาค านวณภาษีให้ถูกต้อง หากมีการค านวณที่ผิดพลาดอาจส่ งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
การเสี ยภาษี จึ งได้เสนอแนะการแก้ไขความผิดพลาด โดยการตรวจเช็คยอดขายจากใบเสร็ จรั บเงิน
ใบก ากับภาษีทุกใบให้ตรงกับใบรายงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยา
วรพงษ์ ทองแก้ว(2551) ศึกษาเรื่ องภาระทางภาษีของธุ รกิจเกษตรกรรม พบว่าบทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรที่มีอยู่ก่อให้เกิดปั ญหาในการรับรู ้รายการเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่ได้ให้
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเหมาะสม จึงไม่เป็ นการส่ งเสริ มธุรกิจเกษตรกรรม ส่ วนการขาย
ผลผลิตทางการเกษตร กิจการจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหากเป็ นการขายพืช โดยมีการบรรจุ
ภัณฑ์อย่างในอุตสาหกรรม ซ่ ึ งท าให้มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มไปในราคาขาย ซ่ ึ งจะเกิดปั ญหาความไม่
เท่าเทียมของผลผลิตทางเกษตรเดียวกันแต่การบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างกันเสี ยภาษีไม่เหมือนกัน นอกจากน้ ี การ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มท าให้เกิดภาษีซ้ือแฝงอยูใ่ นวัตถุดิบ ท าให้ตน้ ทุนการผลิตสู งข้ ึน แม้จะมีการยกเว้น
ให้กบั วัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง แต่ภาษีซ้ือที่แฝงมากับการลงทุนอย่างอื่นจะตกไปยังผูบ้ ริ โภคในข้นั สุ ดท้าย
รดาภัค อรรถปรี ดี ( 2553) ศึ ก ษาเรื่ องปั ญ หาการเฉลี่ ย ภาษี ซ้ื อ ซ่ ึ งเป็ นข้ นั ตอนส าคัญที่ ท าให้
ผูป้ ระกอบการทราบถึงจ านวนภาษีซ้ือที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของสิ นค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่
ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะน ามาใช้หักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หากจ านวนภาษี
ซ้ื อ ที่ ไ ด้จ ากการเฉลี่ ย น้ั น ไม่ ใ ห้ ค วามเป็ นธรรม อาจส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ระกอบการหลี ก เลี่ ย งหรื อหนี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังน้ันจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการเฉลี่ยภาษีซ้ือ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจะได้น าส่ งภาษีส่วนที่เพิ่มข้ ึนอันเป็ น “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”
ที่แท้จริ งได้
วารี รัตน์ นาสิ งห์(2559) ศึกษาเรื่ องข้อมูลการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มของบริ ษทั เอส เอฟ คอร์ ปเรชน่ั
จ ากัด (มหาชน) สิ่ งที่ส าคัญในการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทราบถึงข้อมูลรายละเอียดภาษีซ้ือ ภาษีขาย และ
การได้รับการยกเว้นภาษี เพื่อน ามาเสี ยภาษีได้อย่างถูกต้อง หากมีการตกหล่นของข้อมูลต่างๆจากการ
ตรวจสอบที่ไม่ถี่ถว้ นและมีปัญหาที่ตามมาคือยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาด อาจจะส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายใน
การเสี ยภาษี ดังน้นั จึงได้ด าเนิ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยท าการตรวจสอบรายละเอียดของใบก ากับ
ภาษีทุกใบว่าข้อมูลครบถ้วนหรื อไม่ เพื่อความถูกต้องและแม่นยา
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วนิ ดา ผจงกิ จการ(2558) ศึกษาเรื่ องการตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในสานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 28 โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงานจากฝ่ ายวางแผนและประเมินผล
เช่น การตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ และภาษีขาย, ใบกากับภาษีซ้ือและภาษีขาย, ใบกากับภาษีปลอมและ
แบบแสดงรายการ ภ.พ.30 ทั้งนี้ วัตถุ ประสงค์ข องการตรวจสอบ เพื่อก ากับดู แ ลผูป้ ระกอบการให้
ปฏิบตั ิการทางภาษีและปฏิบตั ิการทาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็ นไปตามระเบียบข้อกาหนดของ
กฎหมายประมวลรัษฎากร
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
ที่ต้ งั สถานประกอบการ : สานักงานใหญ่
149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิ น) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2477-9020
โทรสาร: 0-2477-9894
เวลาทาการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น.

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

7
3.2 ลักษณะการประกอบการและผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
บริ ษ ัท น้ า มัน พื ช ไทย จ ากัด (มหาชน) ก่ อ ตั้ง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2528 เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริ ษทั จึงได้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง จนกระทัง่ ปั จจุบนั บริ ษทั มีกาลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถัว่ เหลือง/วัน ผลิตและจัดจาหน่าย
สิ นค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
น้ ามันถัว่ เหลืองสาหรับปรุ งอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถัว่ เหลือง
บริ ษ ัท ประกอบธุ ร กิ จ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ยึ ด หลัก ธรรมภิ บ าล มี ร ะบบการจัด การที่ ดี
ครอบคลุมการบริ หารเสี่ ยง ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุ รกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยสาหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งใน
การผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั น้ ามันพืช
ไทย จากัดมหาชน เป็ นบริ ษทั อุตสาหกรรมน้ ามันพืชชั้นนาของอาเซียน
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและ
จาหน่ าย สิ นค้าสองประเภท คือ น้ ามันบริ โภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 13
ชนิด ดังนี้
1. น้ ามันถัว่ เหลืองตรา “องุ่น”
2. น้ ามันข้าวโพดตรา “องุ่น”
3. น้ ามันทานตะวันตรา “องุ่น”
4. น้ ามันคาโนลาตรา “องุ่น”
5. น้ ามันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี่ (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil)
6. น้ ามันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Anfora Olive Oil)
7. น้ ามันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Mild & Light Olive Oil)
8. กากถัว่ เหลือง กากถัว่ เหลืองของบริ ษทั จาหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโพรมีล”
9. ดีฮลั ซอยมีล ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮลั ซอยมีล”
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10. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย”
11. ดีฮลั ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย”
12. เลซิติน ใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
13. ทีวีโอ ซอยฮัล เป็ นผลิตภัณฑ์ทาจากผิวถัว่ เหลืองร่ อนออกจากเมล็ดถัว่ เหลือง เป็ นแหล่งของ
ไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ตอ้ งการไฟเบอร์สูงในบางระยะ

9
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.2 ผังโครงสร้างองค์กร
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3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
• ตาแหน่ง พนักงานบัญชี
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจสอบใบกากับภาษี
ตรวจสอบใบส่ งสิ นค้า
ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้า
ตรวจสอบใบชัง่ น้ าหนัก
ตรวจสอบเอกสารยกเลิกของใบกากับภาษี
ถ่ายเอกสาร
จัดเอกสารเข้าแฟ้ม

3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ

คุณกนกทิพย์ ประกิตเจริ ญสุ ข

ตาแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บญั ชี

3.6 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาในการออกไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงาน
3.7.1 ศึกษาและคัดเลือกหัวข้อรายงาน
• ศึ กษาและคัดเลื อกหัวข้อรายงานจากการสอบถามพนักงานที่ ปรึ กษา และ
นามาพิจารณาทาความเข้าใจรายละเอียดเพื่อจัดทารายงานต่อไป
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3.7.2 รวบรวมข้อมูล
• ทาการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา เก็บข้อมูลขณะปฏิบตั ิงาน หากมี
ข้อสงสัยหรื อความผิดปกติ ของเอกสารต่างๆสามารถสอบถามพนักงานที่
ปรึ กษาได้ทนั ที
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
• นาข้อมู ลที่ ได้จากการรวบรวม มาวิเ คราะห์ ทาความเข้าใจกับงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดทารายงาน
3.7.4 จัดทาโครงงาน
• เมื่ อวิเ คราะห์ โครงงานเสร็ จ ก็ด าเนิ น การจัดทาโครงงาน รายละเอี ยดของ
โครงงานนั้นมาจากการขอเอกสารที่สามารถเผยแพร่ ได้จากพนักงานที่ปรึ กษา
3.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

1.ศึกษาและคัดเลือกหัวข้ อรายงาน
2.รวบรวมข้ อมูล
3.วิเคราะห์ ข้อมูล
4.จัดทาโครงงาน
ตารางที่3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ดแวร์
1. เครื่ องถ่ายเอกสาร
2. เครื่ องเจาะกระดาษ
3. เครื่ องเย็บกระดาษ

ส.ค. 61

ส.ค. 62
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
รายละเอียดโครงการ
4.1 การปฏิบตั ิงาน
ลักษณะงานที่ผจู ้ ดั ทาได้รับมอบหมายนั้น มีดงั นี้
1. นาเอกสารที่พนักงานที่ปรึ กษาจัดเตรี ยมไว้มาตรวจสอบ ประกอบด้วยใบแจ้งหนี้และเอกสาร
ประกอบการแจ้งหนี้ ของสิ นค้ากากถัว่ เหลืองที่ไม่มีVAT ว่าครบถ้วนสมบูรณ์และมีการแยก
ประเภทเอกสารตามกาหนดชาระการขายดังนี้
1.1 การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใบส่ งสิ นค้า
สาเนาใบส่ งสิ นค้าของแผนกบัญชี
ใบแจ้งเลขทะเบียนรถส่ งของ
ใบจ่ายสิ นค้า
PICKINGLIST
ใบแจ้งหนี้
สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกการเงิน
สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกบัญชี
สาเนาใบแจ้งหนี้ของBOI
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จากนั้นแยกเอกสารเป็ นสองส่ วน ส่ วนที่ 1 เก็บไว้ที่แผนกบัญชีโดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร
สิ น ค้า กากถั่ว เหลื อ งโดยเรี ย งตามล าดับ วัน ที่ แ ละเลขที่ เ อกสารจากน้อ ยไปมากตามล าดับ
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
• สาเนาใบส่ งสิ นค้า
• ใบแจ้งเลขทะเบียนรถส่ งของ
• ใบจ่ายสิ นค้า
• PICKINGLIST
• สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกบัญชี
• สาเนาใบแจ้งหนี้ของBOI

รู ปที่ 4.1 ใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ในการขายเชื่อ
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ส่ วนที่ 2 ส่ งกลับไปให้ลูกค้าโดยนาเอกสารใส่ ซองจดหมายและเขียนจ่าหน้าถึงชื่อบริ ษทั และที่
อยูข่ องลูกค้าจากนั้นนาส่ งที่โต๊ะส่ งกลับเอกสารหมวดหมู่สินค้ากากถัว่ เหลืองในแผนกบัญชี
เพื่อรอการนาส่ งกลับคืนไปยังลูกค้า ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
• ใบส่ งสิ นค้า
• ใบแจ้งหนี้
• สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกการเงิน

รู ปที่ 4.2 ใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ในการขายเชื่อ
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1.2 การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

สาเนาใบส่ งสิ นค้าของแผนกบัญชี
ใบแจ้งเลขทะเบียนรถส่ งของ
PICKINGLIST
ใบแจ้งหนี้
สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกการเงิน
สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกบัญชี
สาเนาใบแจ้งหนี้ของBOI

จากนั้นแยกเอกสารเป็ นสองส่ วน ส่ วนที่ 1 เก็บไว้ที่แผนกบัญชีโดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร
สิ นค้ากากถัว่ เหลืองโดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเลขที่เอกสารจากน้อยไปมากตามลาดับ ประกอบด้วย
เอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•

สาเนาใบส่ งสิ นค้าของแผนกบัญชี
ใบแจ้งเลขทะเบียนรถส่ งของ
PICKINGLIST
ใบแจ้งหนี้
สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกบัญชี
สาเนาใบแจ้งหนี้ของBOI

16

รู ปที่ 4.3ใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ในการขายสด
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ส่ วนที่ 2 ส่ งกลับไปให้ลูกค้าโดยนาเอกสารใส่ ซองและเขียนจ่าหน้าถึงชื่อบริ ษทั และที่อยูข่ อง
ลูกค้าจากนั้นนาส่ งที่โต๊ะส่ งกลับเอกสารหมวดหมู่สินค้ากากถัว่ เหลืองในแผนกบัญชี เพื่อรอ
การนาส่ งกลับคืนไปยังลูกค้า ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
• สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกการเงิน

รู ปที่ 4.4 ใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ในการขายสด
1.3 การขายสิ นค้าเป็ นเงินสดที่หน้าโรงงาน ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•

สาเนาใบส่ งสิ นค้าของแผนกบัญชี
ใบแจ้งเลขทะเบียนรถส่ งของ
PICKINGLIST
ใบแจ้งหนี้
สาเนาใบแจ้งหนี้ของแผนกบัญชี
สาเนาใบแจ้งหนี้ของBOI
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เอกสารชุดนี้สามารถจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารสิ นค้ากากถัว่ เหลืองโดยเรี ยงตามลาดับ
วันที่และเลขที่เอกสารจากน้อยไปมากตามลาดับ

รู ปที่ 4.5 ใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ในการขายสดหน้าโรงงาน
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2. ตรวจสอบสาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภคของแผนกการเงินและเอกสารยกเลิกสิ นค้า
น้ ามันบริ โภคกับใบReport ของใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภคว่าถูกต้องตรงกัน เพื่อป้ องกันการ
คานวณที่ผิดพลาด ซึ่ งจะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเสี ยภาษีเพิ่มขึ้น โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสาร
ดังนี้
•
•
•
•
•

เลขที่ใบกากับภาษี
วันที่
ยอดเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดเงินทั้งหมด

หลังจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรี ยบร้ อย หากมีรายละเอียดภายในสาเนาใบกากับภาษีหรื อ
เอกสารยกเลิกสิ นค้า ที่ไม่ถูกต้องกับใบReport ต้องส่ งกลับไปยังโต๊ะเอกสารผิดพลาดที่ แผนกการเงิน
เพื่อรอดาเนินการแก้ไขต่อไป จากนั้นนาสาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภคของแผนกการเงินที่ไม่
มีขอ้ ผิดพลาดส่ งกลับแผนกการเงิน ส่ วนใบReport ของใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภคนาเข้าแฟ้ ม
ใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภคโดยจัดเรี ยงตามวันที่

วันที่

ยอดเงินทั้งหมด

เลขที่ใบกากับภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดเงิน

รู ปที่ 4.6 ใบReport ของใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภค
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วันที่และเลขที่ใบกากับภาษี

ยอดเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่
ยอดเงินทั้งหมด

รู ปที่ 4.7 สาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันบริ โภคของแผนกการเงิน
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3.ตรวจสอบสาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรมของแผนกบัญชี กบั ใบReport ของ
ใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรมว่าถูกต้องตรงกัน โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•

วันที่
เลขที่ใบกากับภาษี
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
จานวนสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า
ยอดเงิน

หลังจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรี ยบร้อย หากมีขอ้ ผิดพลาดเช่น ยอดเงินในสาเนาใบกากับภาษี
ไม่ตรงกับใบReport สาเนาใบกากับภาษีน้ ามันอุตสาหกรรมที่ผิดพลาดต้องส่ งกลับไปให้โรงงานแก้ไข
โดยนาสาเนาใบกากับภาษีน้ ามันอุตสาหกรรมใส่ ซองจดหมายและเขียนที่อยูโ่ รงงาน 101/2 หมู่ 1 ตาบล
ขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 จากนั้นนาส่ งที่โต๊ะส่ งกลับเอกสารหมวดหมู่สินค้า
น้ ามันอุตสาหกรรมในแผนกบัญชี เพื่อรอการนาส่ งไปแก้ไข จากนั้นนาสาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามัน
อุตสาหกรรมที่ถูกต้องกับใบReportของใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรมของแผนกบัญชีเก็บเข้า
แฟ้มเอกสารใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรมโดยสาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรม
จัดเรี ยงตามเลขที่ใบกากับภาษีและใบReportของใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรมจัดเรี ยงตาม
วันที่ตามลาดับ
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วันที่
เลขที่ใบกากับภาษี

จานวนสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า

ชื่อบริ ษทั ลูกค้า

ยอดเงิน

รู ปที่ 4.8 ใบReport ของใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรม
วันที่และเลขที่ใบกากับภาษี
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า

รายละเอียดสิ นค้า
จานวนสิ นค้า
ยอดเงิน

รู ปที่ 4.9 สาเนาใบกากับภาษีสินค้าน้ ามันอุตสาหกรรมของแผนกบัญชี

23

4.ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรมกับใบReportของใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรม
ว่าถูกต้องตรงกัน โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

วันที่
เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
จานวนสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า
ทะเบียนรถส่ งสิ นค้า
ใบชัง่ น้ าหนัก

หลังจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรี ยบร้อย หากมีขอ้ ผิดพลาดเช่น ไม่มีใบชัง่ น้ าหนัก หรื อจานวน
สิ นค้าไม่ครบถ้วนตามใบReport ต้องนาใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรมส่ งกลับไปให้โรงงานแก้ไข
โดยนาใบจ่ายน้ ามันอุตสาหกรรมที่ผิดพลาดใส่ ซองจดหมายและเขียนที่อยูโ่ รงงาน 101/2 หมู่ 1 ตาบล
ขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 จากนั้นนาส่ งที่โต๊ะส่ งกลับเอกสารหมวดหมู่สินค้า
น้ ามันอุตสาหกรรมในแผนกบัญชี เพื่อรอการนาส่ งไปแก้ไข จากนั้นนาใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรม
ที่ ถู ก ต้อ งกับ ใบReportของใบจ่ า ยสิ น ค้า น้ ามัน อุ ต สาหกรรมเก็ บ เข้า แฟ้ ม เอกสารใบจ่ า ยสิ น ค้า
อุตสาหกรรม โดยใบReportของใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรมเรี ยงตามวันที่และใบจ่ายสิ นค้าน้ ามัน
อุตสาหกรรมเรี ยงตามเลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
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วันที่
เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
จานวนสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า
ทะเบียนรถส่ งสิ นค้า

รู ปที่ 4.10 ใบReport ของใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรม

รู ปที่ 4.11 ใบชัง่ น้ าหนัก
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ทะเบียนรถส่ งสิ นค้า

เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
วันที่
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า

รายละเอียดสิ นค้า
จานวนสิ นค้า

รู ปที่ 4.12 ใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันอุตสาหกรรม

26

5.ตรวจสอบใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคกับใบReportของใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคว่าถูกต้อง
ตรงกัน โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสารดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วันที่
เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
จานวนสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า
ลายเซ็นผูช้ ง่ั
ลายเซ็นผูต้ รวจสอบ
ลายเซ็นผูจ้ ดั การ
ลายเซ็นผูร้ ับของ
ลายเซ็นผูจ้ ่าย

หลังจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรี ยบร้อย หากมีขอ้ ผิดพลาดเช่น หากไม่มีลายเซ็นจากที่กล่าวมา
ข้างต้นในใบจ่ายสิ นค้านั้นๆ ต้องนาใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคส่ งกลับไปให้โรงงานแก้ไข โดยนาใบ
จ่ายน้ ามันอุตสาหกรรมที่ผิดพลาดใส่ ซองจดหมายและเขียนที่อยู่โรงงาน 101/2 หมู่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 จากนั้นนาส่ งที่โต๊ะส่ งกลับเอกสารหมวดหมู่สินค้าน้ ามัน
บริ โภคในแผนกบัญชี เพื่อรอการนาส่ งไปแก้ไข จากนั้นนาใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคที่ถูกต้องกับใบ
Reportของใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคเก็บเข้าแฟ้มเอกสารใบกากับภาษีน้ ามันบริ โภค โดยใบReportของ
ใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคเรี ยงตามวันที่และใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภคเรี ยงตามเลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
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วันที่
เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
จานวนสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า

รู ปที่ 4.13 ใบReport ของใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภค
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เลขที่ใบจ่ายสิ นค้า
วันที่
ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
ลายเซ็นผูช้ ง่ั

ลายเซ็นผูต้ รวจสอบ

รายละเอียดสิ นค้า

จานวนสิ นค้า

ลายเซ็นผูจ้ ่าย

ลายเซ็นผูจ้ ดั การ
ลายเซ็นผูร้ ับของ

รู ปที่ 4.14 ใบจ่ายสิ นค้าน้ ามันบริ โภค
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บทที5่
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
ผูจ้ ัด ท ำได้เ ข้ำ ร่ ว มกำรปฏิ บ ัติ ง ำนในโครงกำรสหกิ จ ศึ ก ษำ ณ บริ ษ ัท น้ ำ มัน พื ช ไทย จ ำกัด
(มหำชน) ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2561 ในกำรปฏิบตั ิงำนผูจ้ ดั ทำได้รับ
มอบหมำยงำนในตำแหน่งพนักงำนบัญชี ทำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรใบกำกับภำษีและใบจ่ำยสิ นค้ำของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆทำให้ทรำบถึงระบบกำรทำงำน ปั ญหำในกำรทำงำนและกำรปฏิบตั ิตนภำยในองค์กร
ขนำดใหญ่
เมื่อมีกำรปรับตัวในกำรทำงำน ทำให้สำมำรถเข้ำใจถึงระบบกำรทำงำน แก้ไขปั ญหำที่พบได้
อย่ำงถูกต้อง เพื่อให้งำนออกมำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ถือได้ว่ำเป็ นกำรฝึ กฝนที่ดีและเป็ นประสบกำรณ์
เพื่อนำไปประยุกต์ในกำรทำงำนจริ งในอนำคต
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ข้อจำกัดหรื อปั ญหำของโครงงำนที่เกิ ดขึ้นในกำรปฏิบตั ิงำนสหกิ จศึกษำ ที่บริ ษทั น้ ำมันพืช
ไทย จำกัด (มหำชน) มีดงั นี้
• กำรฝึ กงำนในช่วงแรกผูจ้ ดั ทำยังไม่เข้ำใจในระบบงำนต่ำงๆแต่เมื่อทดลองทำควำมเข้ำใจและ
ลองปฏิบตั ิ ม
• ไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับเครื่ องใช้สำนักงำนในบริ ษทั ีควำมชำนำญและเข้ำใจระบบงำนมำกขึ้น
• เอกสำรมีหลำกหลำยประเภทและทำให้เกิดควำมควำมยุง่ ยำกซับซ้อนในกำรทำงำน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
• ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบใบกำกับภำษี ใบจ่ำยสิ นค้ำให้ละเอียด
• ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรส่ งคืนเอกสำรที่ผดิ พลำดต่ำงๆ
• ควรศึกษำสถำนที่ปฏิบตั ิกำรฝึ กงำนให้ง่ำยต่อกำรเดินทำง
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
• ได้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบเอกสำรใบกำกับภำษีขำยของสิ นค้ำน้ ำมันบริ โภคและน้ ำมัน
อุตสำหกรรม
• ฝึ กควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
• ฝึ กควำมตรงต่อเวลำในกำรมำทำงำน
• ฝึ กควำมรอบคอบ ควำมอดทน ควำมละเอียดถี่ถว้ นและควำมถูกต้องต่องำน
• ได้เรี ยนรู ้กำรปฏิบตั ิงำนกับบุคคลในบริ ษทั
• มีกำรใช้เครื่ องใช้สำนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น เครื่ องถ่ำยเอกสำร เครื่ องเจำะกระดำษ แฟ้ ม
เอกสำร เป็ นต้น
5.2.2 ปัญหาทีข่ องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• ในกำรทำงำนช่ วงแรก ผูจ้ ัด ทำยังไม่ เ กิ ด ควำมคุ น้ เคยต่ องำนที่ รับผิด ชอบ จึ งทำให้เ กิ ดกำร
ผิดพลำด
• กำรสื่ อสำรกับพนักงำนที่ปรึ กษำในบำงครั้งมีควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน
• มีปัญหำในกำรใช้เครื่ องใช้สำนักงำนต่ำงๆ ต้องใช้เวลำศึกษำกำรใช้อุปกรณ์
• กำรเดินทำงที่มีกำรจรำจรติดขัดเนื่องจำกที่ต้ งั บริ ษทั อยูใ่ กล้กบั ห้ำงสรรพสิ นค้ำ
• เอกสำรยำกต่อกำรสื บค้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
• ควรทำควำมคุน้ เคยและทำควำมเข้ำใจระบบงำนที่รับผิดชอบ
• ช่วงเวลำที่พนักงำนที่ปรึ กษำสอนงำนต่ำงๆ ควรจดรำยละเอียดต่ำงๆไว้เพื่อลดข้อผิดพลำด
• ควรตรวจเช็คเครื่ องใช้สำนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
• ควรมีกำรตรวจสอบเอกสำรอย่ำงถี่ถว้ นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด
• ควรมีคู่มือในกำรใช้งำนเครื่ องใช้สำนักงำน
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