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บทคดัย่อ 

บริษทั นํ้ ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัอุตสาหกรรมนํ้ ามนัพืชชั้นนาํ

ของอาเซียน  บริษทัมีกาํลงัการผลิต 6,500 ตนั เมล็ดถัว่เหลือง/วนั ผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้

ทั้ งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัถัว่เหลืองสําหรับปรุงอาหาร และผลิตภณัฑ์กากถัว่เหลือง  ขณะท่ีผูจ้ดัทาํ

ปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีแผนกการเงินและบญัชี  ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารทางบญัชี  ไดแ้ก่ ใบแจง้หน้ี   ใบกาํกบัภาษี 

สาํเนาใบกาํกบัภาษี  ใบลดหน้ี  ใบเพ่ิมหน้ี  ใบจ่ายสินคา้  ใบชัง่นํ้าหนกั และจดัเกบ็เอกสารให้

สะดวกต่อการใชง้าน ก่อนหนา้น้ีผูจ้ดัทาํยงัไม่มีทกัษะการทาํงาน 

 

โครงงานน้ีทาํให้ผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ และสามารถเพ่ิมทกัษะการ

ทาํงาน ซ่ึงทาํให้มีความมัน่ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป   ผูจ้ดัทาํหวงัว่าโครงงานน้ี

เป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจ 

คาํสําคญั: ใบกาํกบัภาษี  ใบลดหน้ี  ถูกตอ้งและครบถว้น 
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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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บทที ่1

บทน ำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ

เน่ืองจากผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานท่ีบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั(มหาชน) ในต าแหน่ง พนกังาน
บญัชี แผนกบญัชี ทั้งน้ีบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั(มหาชน) เป็นบริษทัขนาดใหญ่และมีหลากหลาย
ผลิตภณัฑ์ ทั้งน ้ ามนัอุตสาหกรรม น ้ ามนับริโภค กากถัว่เหลือง อาหารสัตว ์ ทางพนกังานท่ีปรึกษาได้
มอบหมายให้ผูจ้ดัท า ตรวจเช็คภาษีขาย เอกสารยกเลิกของภาษีขาย เช็คสินคา้ ใบส่งของ ใบจ่ายสินคา้ 
เก่ียวกบัน ้ ามนัอุตสาหกรรมและน ้ ามนับริโภค หลงัจากท่ีไดล้งมือปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหา นัน่
คือ เอกสารยกเลิกทางโรงงานส่งมาใหส้ านกังานใหญ่ไม่ครบ ใบส่งของไม่มีลายเซ็นของผูรั้บของ ทาง
โรงงานท าเอกสารตกหล่น 

จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะท าโครงงานเร่ือง ภาษีขาย เพื่อเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน

1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัใบจ่ายสินคา้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการตามเอกสารยกเลิกต่างๆ 

1.2.3 เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน

1.3.1 ระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

1.3.2 โครงงานเล่มน้ีเป็นการติดตามรวบรวมขอ้มูล และขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
การเช็คภาษีขายกบัใบปะหน้า การตามเอกสารยกเลิก การตรวจเช็คใบจ่ายของกบัใบปะหนา้ 
และขอ้มูลลูกคา้บางส่วนไม่สามารถน ามาเปิดเผยได ้
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 ไดเ้รียนรู้ระบบการตามเอกสารต่างๆ 

 1.4.2 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเอกสารภาษีขาย 

 1.4.3 ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานของภาษีขาย 
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บทที ่2

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

ทบทวนเอกสารที่เกีย่วข้อง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความหมาย เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการขายสินคา้ การให้บริการและการน าเขา้ 
ปัจจุบนัจดัเกบ็ในอตัราร้อยละ 7 (รวมภาษีท่ีจดัเกบ็ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) และในอตัราร้อยละ 
0 ส าหรับการส่งออก

ภาษีขาย ความหมาย ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการเม่ือ
ขายสินคา้หรือรับช าระค่าบริการ 

ภาษีซ้ือ  ความหมาย  ภาษีท่ีผูป้ระกอบการจ่ายให้กบัผูข้ายสินคา้หรือบริการ ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึน
ในเดือนไหน ใหถื้อเป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้น

ใบก ากบัภาษี ความหมาย เอกสารหลกัฐานส าคญัซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะต้องจัดท าและออกให้กับผู ้ซ้ือสินค้าทุกคร้ังท่ีมีการขาย เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจ านวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้ในแต่ละคร้ัง

ใบก ากับภาษีเต็มรูป ความหมาย เอกสารหลักฐานส าคัญซ่ึงประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทัว่ไป มีหนา้ท่ีตอ้งออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ

ใบลดหน้ี ความหมาย เอกสารใบก ากบัภาษีชนิดหน่ึงท่ีผูข้ายสินคา้ออกใหเ้ม่ือจ านวนของสินคา้
นอ้ยกวา่ท่ีตกลงซ้ือขายกนัไว ้หรือมีการค านวณราคาสูงกวา่จากท่ีตกลงกนัไว ้

ใบเพิ่มหน้ี ความหมาย เอกสารใบก ากบัภาษีชนิดหน่ึงท่ีผูข้ายสินคา้ออกให้เม่ือจ านวนของ
สินคา้มากกวา่ท่ีตกลงซ้ือขายกนัไว ้หรือมีการค านวณราคาต ่ากวา่จากท่ีตกลงกนัไว ้
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วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

ศศนันท์ หลายรุ่ งเรื อง(2556) ศึกษาเร่ื องภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมองเห็นส่ิงส าคัญในการยื่น 

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจะตอ้งทราบ ขอ้มูลรายละเอียดของภาษีซื้อ ภาษีขายของกิจการ จากน้นัพนกังานบญัชี 

ตอ้งน าขอ้มูลมาค านวณภาษีให้ถูกตอ้ง หากมีการค านวณท่ีผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายใน 

การเสียภาษี จึงไดเ้สนอแนะการแกไ้ขความผิดพลาด โดยการตรวจเช็คยอดขายจากใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากบัภาษีทุกใบใหต้รงกบัใบรายงานเพื่อความถูกตอ้งและแม่นย า 

วรพงษ ์ทองแกว้(2551) ศึกษาเร่ืองภาระทางภาษีของธุรกิจเกษตรกรรม พบว่าบทบญัญติัตาม 

ประมวลรัษฎากรท่ีมีอยู่ก่อให้เกิดปัญหาในการรับรู้รายการเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไม่ไดใ้ห้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มอยา่งเหมาะสม จึงไม่เป็ นการส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรรม ส่วนการขาย 

ผลผลิตทางการเกษตร กิจการจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มหากเป็ นการขายพืช โดยมีการบรรจุ 

ภณัฑอ์ย่างในอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มไปในราคาขาย ซึ่งจะเกิดปัญหาความไม่ 

เท่าเทียมของผลผลิตทางเกษตรเดียวกนัแต่การบรรจุภณัฑต่์างกนัเสียภาษีไม่เหมือนกนั นอกจากนี้ การ 

ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มท าใหเ้กิดภาษีซื้อแฝงอยูใ่นวตัถุดิบ ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น แมจ้ะมีการยกเวน้ 

ใหก้บัวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ภาษีซื้อท่ีแฝงมากบัการลงทุนอยา่งอ่ืนจะตกไปยงัผูบ้ริโภคในข้นัสุดทา้ย 

รดาภัค อรรถปรี ดี(2553) ศึกษาเร่ื องปัญหาการเฉล่ียภาษีซื้อซึ่งเป็ นข้นัตอนส าคญัท่ีท าให้ 
ผูป้ระกอบการทราบถึงจ านวนภาษีซื้อท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนของสินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ 

ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจะน ามาใชห้ักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หากจ านวนภาษี 

ซื้อท่ีได้จากการเฉล่ียน้ันไม่ให้ความเป็ นธรรม อาจส่งผลให้ผู ้ประกอบการหลีกเล่ียงหรื อหนี 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ันจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการเฉล่ียภาษีซื้อ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อจะไดน้ าส่งภาษีส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอนัเป็ น “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” 
ท่ีแทจ้ริงได ้

วารีรัตน์ นาสิงห์(2559) ศึกษาเร่ืองขอ้มูลการยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษทั เอส เอฟ คอร์ปเรช่นั 
จ ากดั (มหาชน) ส่ิงท่ีส าคญัในการยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งทราบถึงขอ้มูลรายละเอียดภาษีซื้อ ภาษีขาย และ 

การไดรั้บการยกเวน้ภาษี เพื่อน ามาเสียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง หากมีการตกหล่นของขอ้มูลต่างๆจากการ 

ตรวจสอบท่ีไม่ถ่ีถว้นและมีปัญหาท่ีตามมาคือยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาด อาจจะส่งผลต่อค่าใชจ่้ายใน 

การเสียภาษี ดงัน้นัจึงไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยท าการตรวจสอบรายละเอียดของใบก ากบั 

ภาษีทุกใบวา่ขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ เพื่อความถูกตอ้งและแม่นย า 
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วนิดา ผจงกิจการ(2558) ศึกษาเร่ืองการตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในส านักงานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 28 โดยไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบติังานจากฝ่ายวางแผนและประเมินผล 
เช่น การตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ และภาษีขาย, ใบก ากบัภาษีซ้ือและภาษีขาย, ใบก ากบัภาษีปลอมและ
แบบแสดงรายการ ภ.พ.30 ทั้งน้ีวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อก ากับดูแลผูป้ระกอบการให้
ปฏิบติัการทางภาษีและปฏิบติัการท าการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของ
กฎหมายประมวลรัษฎากร  
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บทที ่3

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ : ส านกังานใหญ่  

149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  

โทรศพัท ์: 0-2477-9020  

โทรสาร: 0-2477-9894 

เวลาท าการ : จนัทร์ – ศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น. 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการและผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 

บริษัท น ้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2528   เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2533 ดว้ยการพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ง บริษทัจึงไดเ้ติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัมีก าลงัการผลิต 6,000 ตนั เมลด็ถัว่เหลือง/วนั   ผลิตและจดัจ าหน่าย
สินคา้ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์
น ้ ามนัถัว่เหลืองส าหรับปรุงอาหาร และผลิตภณัฑก์ากถัว่เหลือง 

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักธรรมภิบาล  มีระบบการจัดการท่ีดี 
ครอบคลุมการบริหารเส่ียง ทั้งดา้นอตัราแลกเปล่ียน การจดัการธุรกิจ การขยายรายได ้ตลอดจนการ
พฒันาเทคโนโลยีอนัทนัสมยัส าหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมัน่เพื่อพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิงใน
การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าใหปั้จจุบนั บริษทั น ้ ามนัพืช
ไทย จ ากดัมหาชน เป็นบริษทัอุตสาหกรรมน ้ามนัพืชชั้นน าของอาเซียน 

บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและ
จ าหน่าย สินคา้สองประเภท คือ น ้ ามนับริโภคและวตัถุดิบอาหารสัตว ์โดยแบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 13 
ชนิด ดงัน้ี 

1. น ้ ามนัถัว่เหลืองตรา “องุ่น”

2. น ้ ามนัขา้วโพดตรา “องุ่น”

3. น ้ ามนัทานตะวนัตรา “องุ่น”

4. น ้ ามนัคาโนลาตรา “องุ่น”

5. น ้ ามนัมะกอกธรรมชาติ ตราโมนิน่ี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil)

6. น ้ ามนัมะกอกผา่นกรรมวิธี ตราโมนิน่ี (MONINI) (Anfora Olive Oil)

7. น ้ ามนัมะกอกผา่นกรรมวิธี ตราโมนิน่ี (MONINI) (Mild & Light Olive Oil)

8. กากถัว่เหลือง กากถัว่เหลืองของบริษทัจ าหน่ายภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ไฮโพรมีล”

9. ดีฮลั ซอยมีล  ภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ดีฮลั ซอยมีล”
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10. ฟูลแฟตซอย ภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย”

11. ดีฮลั ฟูลแฟตซอย ภายใตช่ื้อ “ทีวีโอ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย”

12. เลซิติน ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสตัว์

13. ทีวีโอ ซอยฮลั เป็นผลิตภณัฑท์ าจากผวิถัว่เหลืองร่อนออกจากเมลด็ถัว่เหลือง เป็นแหล่งของ
ไฟเบอร์ท่ีดี โดยเฉพาะอาหารสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง และอาหารท่ีตอ้งการไฟเบอร์สูงในบางระยะ
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3.3  รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

รูปท่ี 3.2 ผงัโครงสร้างองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• ต าแหน่ง พนกังานบญัชี

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• ตรวจสอบใบก ากบัภาษี
• ตรวจสอบใบส่งสินคา้
• ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้
• ตรวจสอบใบชัง่น ้ าหนกั
• ตรวจสอบเอกสารยกเลิกของใบก ากบัภาษี
• ถ่ายเอกสาร
• จดัเอกสารเขา้แฟ้ม

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือ  คุณกนกทิพย ์ประกิตเจริญสุข 

ต าแหน่งงาน เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

3.6 ระยะเวลาปฏิบติังาน 

ระยะเวลาในการออกไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน 

3.7.1 ศึกษาและคดัเลือกหวัขอ้รายงาน 

• ศึกษาและคดัเลือกหัวขอ้รายงานจากการสอบถามพนักงานท่ีปรึกษา  และ
น ามาพิจารณาท าความเขา้ใจรายละเอียดเพื่อจดัท ารายงานต่อไป
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3.7.2 รวบรวมขอ้มูล 

• ท าการรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา เก็บขอ้มูลขณะปฏิบติังาน หากมี
ขอ้สงสัยหรือความผิดปกติของเอกสารต่างๆสามารถสอบถามพนักงานท่ี
ปรึกษาไดท้นัที

3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 

• น าขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวม มาวิเคราะห์ท าความเขา้ใจกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการจดัท ารายงาน

3.7.4  จดัท าโครงงาน 

• เม่ือวิเคราะห์โครงงานเสร็จ ก็ด าเนินการจดัท าโครงงาน รายละเอียดของ
โครงงานนั้นมาจากการขอเอกสารท่ีสามารถเผยแพร่ไดจ้ากพนกังานท่ีปรึกษา

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ส.ค. 62 

1.ศึกษาและคดัเลือกหัวข้อรายงาน

2.รวบรวมข้อมูล

3.วเิคราะห์ข้อมูล

4.จัดท าโครงงาน

ตารางท่ี3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองถ่ายเอกสาร
2. เคร่ืองเจาะกระดาษ
3. เคร่ืองเยบ็กระดาษ
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บทที ่4

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

รายละเอยีดโครงการ 

4.1 การปฏิบตัิงาน 

ลกัษณะงานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายนั้น มีดงัน้ี

1. น าเอกสารท่ีพนกังานท่ีปรึกษาจดัเตรียมไวม้าตรวจสอบ ประกอบดว้ยใบแจง้หน้ีและเอกสาร
ประกอบการแจง้หน้ีของสินคา้กากถัว่เหลืองท่ีไม่มีVAT ว่าครบถว้นสมบูรณ์และมีการแยก
ประเภทเอกสารตามก าหนดช าระการขายดงัน้ี

 1.1 การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี

• ใบส่งสินคา้ 

• ส าเนาใบส่งสินคา้ของแผนกบญัชี
• ใบแจง้เลขทะเบียนรถส่งของ
• ใบจ่ายสินคา้ 

• PICKINGLIST
• ใบแจง้หน้ี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกการเงิน
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกบญัชี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของBOI
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จากนั้นแยกเอกสารเป็นสองส่วน ส่วนท่ี 1 เก็บไวท่ี้แผนกบญัชีโดยการจดัเก็บเขา้แฟ้มเอกสาร
สินคา้กากถั่วเหลืองโดยเรียงตามล าดับวนัท่ีและเลขท่ีเอกสารจากน้อยไปมากตามล าดับ 
ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี 

• ส าเนาใบส่งสินคา้ 

• ใบแจง้เลขทะเบียนรถส่งของ
• ใบจ่ายสินคา้ 

• PICKINGLIST
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกบญัชี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของBOI

รูปท่ี 4.1 ใบแจง้หน้ีและเอกสารประกอบใบแจง้หน้ีในการขายเช่ือ 
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ส่วนท่ี 2 ส่งกลบัไปใหลู้กคา้โดยน าเอกสารใส่ซองจดหมายและเขียนจ่าหนา้ถึงช่ือบริษทั และท่ี
อยูข่องลูกคา้จากนั้นน าส่งท่ีโตะ๊ส่งกลบัเอกสารหมวดหมู่สินคา้กากถัว่เหลืองในแผนกบญัชี 
เพื่อรอการน าส่งกลบัคืนไปยงัลูกคา้ ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี 

• ใบส่งสินคา้ 

• ใบแจง้หน้ี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกการเงิน

รูปท่ี 4.2 ใบแจง้หน้ีและเอกสารประกอบใบแจง้หน้ีในการขายเช่ือ 
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 1.2 การขายสินคา้เป็นเงินสด ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี

• ส าเนาใบส่งสินคา้ของแผนกบญัชี
• ใบแจง้เลขทะเบียนรถส่งของ
• PICKINGLIST
• ใบแจง้หน้ี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกการเงิน
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกบญัชี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของBOI

จากนั้นแยกเอกสารเป็นสองส่วน ส่วนท่ี 1 เกบ็ไวท่ี้แผนกบญัชีโดยการจดัเกบ็เขา้แฟ้มเอกสาร
สินคา้กากถัว่เหลืองโดยเรียงตามล าดบัวนัท่ีและเลขท่ีเอกสารจากนอ้ยไปมากตามล าดบั ประกอบดว้ย
เอกสารดงัน้ี 

• ส าเนาใบส่งสินคา้ของแผนกบญัชี
• ใบแจง้เลขทะเบียนรถส่งของ
• PICKINGLIST
• ใบแจง้หน้ี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกบญัชี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของBOI
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รูปท่ี 4.3ใบแจง้หน้ีและเอกสารประกอบใบแจง้หน้ีในการขายสด 
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ส่วนท่ี 2 ส่งกลบัไปใหลู้กคา้โดยน าเอกสารใส่ซองและเขียนจ่าหนา้ถึงช่ือบริษทั และท่ีอยูข่อง
ลูกคา้จากนั้นน าส่งท่ีโตะ๊ส่งกลบัเอกสารหมวดหมู่สินคา้กากถัว่เหลืองในแผนกบญัชี เพื่อรอ
การน าส่งกลบัคืนไปยงัลูกคา้ ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี 

• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกการเงิน

รูปท่ี 4.4 ใบแจง้หน้ีและเอกสารประกอบใบแจง้หน้ีในการขายสด 

 1.3 การขายสินคา้เป็นเงินสดท่ีหนา้โรงงาน ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี

• ส าเนาใบส่งสินคา้ของแผนกบญัชี
• ใบแจง้เลขทะเบียนรถส่งของ
• PICKINGLIST
• ใบแจง้หน้ี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของแผนกบญัชี
• ส าเนาใบแจง้หน้ีของBOI
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เอกสารชุดน้ีสามารถจดัเกบ็เขา้แฟ้มเอกสารสินคา้กากถัว่เหลืองโดยเรียงตามล าดบั
วนัท่ีและเลขท่ีเอกสารจากนอ้ยไปมากตามล าดบั 

รูปท่ี 4.5 ใบแจง้หน้ีและเอกสารประกอบใบแจง้หน้ีในการขายสดหนา้โรงงาน 
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2. ตรวจสอบส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนับริโภคของแผนกการเงินและเอกสารยกเลิกสินคา้
น ้ ามนับริโภคกบัใบReport ของใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนับริโภคว่าถูกตอ้งตรงกนั เพื่อป้องกนัการ
ค านวณท่ีผิดพลาด ซ่ึงจะท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการเสียภาษีเพิ่มข้ึน โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสาร
ดงัน้ี 

• เลขท่ีใบก ากบัภาษี
• วนัท่ี
• ยอดเงิน
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ยอดเงินทั้งหมด

หลงัจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย หากมีรายละเอียดภายในส าเนาใบก ากบัภาษีหรือ
เอกสารยกเลิกสินคา้ ท่ีไม่ถูกตอ้งกบัใบReport ตอ้งส่งกลบัไปยงัโต๊ะเอกสารผิดพลาดท่ีแผนกการเงิน 
เพื่อรอด าเนินการแกไ้ขต่อไป จากนั้นน าส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนับริโภคของแผนกการเงินท่ีไม่
มีขอ้ผิดพลาดส่งกลบัแผนกการเงิน ส่วนใบReport ของใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนับริโภคน าเขา้แฟ้ม 
ใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนับริโภคโดยจดัเรียงตามวนัท่ี 

วนัท่ี             ยอดเงินทั้งหมด 

      เลขท่ีใบก ากบัภาษี   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ยอดเงิน 

รูปท่ี 4.6 ใบReport ของใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนับริโภค 
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วนัท่ีและเลขท่ีใบก ากบัภาษี

ยอดเงิน   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ยอดเงินทั้งหมด 

รูปท่ี 4.7 ส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนับริโภคของแผนกการเงิน 
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3.ตรวจสอบส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมของแผนกบญัชีกบัใบReport ของ
ใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรมวา่ถูกตอ้งตรงกนั โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสารดงัน้ี 

• วนัท่ี
• เลขท่ีใบก ากบัภาษี
• ช่ือบริษทัลูกคา้
• จ านวนสินคา้
• รายละเอียดสินคา้
• ยอดเงิน

หลงัจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย หากมีขอ้ผดิพลาดเช่น ยอดเงินในส าเนาใบก ากบัภาษี
ไม่ตรงกบัใบReport ส าเนาใบก ากบัภาษีน ้ ามนัอุตสาหกรรมท่ีผิดพลาดตอ้งส่งกลบัไปให้โรงงานแกไ้ข 
โดยน าส าเนาใบก ากบัภาษีน ้ามนัอุตสาหกรรมใส่ซองจดหมายและเขียนท่ีอยูโ่รงงาน 101/2 หมู่ 1 ต าบล
ขุนแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 จากนั้นน าส่งท่ีโต๊ะส่งกลบัเอกสารหมวดหมู่สินคา้
น ้ ามนัอุตสาหกรรมในแผนกบญัชี เพื่อรอการน าส่งไปแกไ้ข จากนั้นน าส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนั
อุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้งกบัใบReportของใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมของแผนกบญัชีเก็บเขา้
แฟ้มเอกสารใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมโดยส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรม
จดัเรียงตามเลขท่ีใบก ากบัภาษีและใบReportของใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมจดัเรียงตาม
วนัท่ีตามล าดบั 
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            วนัท่ี  

 เลขท่ีใบก ากบัภาษี        จ  านวนสินคา้ 

รายละเอียดสินคา้ 

 ช่ือบริษทัลูกคา้ ยอดเงิน 

รูปท่ี 4.8 ใบReport ของใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรม 

          วนัท่ีและเลขท่ีใบก ากบัภาษี 

         ช่ือบริษทัลูกคา้ 

       รายละเอียดสินคา้ 

จ านวนสินคา้ 

ยอดเงิน 

รูปท่ี 4.9 ส าเนาใบก ากบัภาษีสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรมของแผนกบญัชี 
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4.ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมกบัใบReportของใบจ่ายสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรม
วา่ถูกตอ้งตรงกนั โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสารดงัน้ี 

• วนัท่ี
• เลขท่ีใบจ่ายสินคา้
• ช่ือบริษทัลูกคา้
• จ านวนสินคา้
• รายละเอียดสินคา้
• ทะเบียนรถส่งสินคา้
• ใบชัง่น ้ าหนกั

หลงัจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย หากมีขอ้ผดิพลาดเช่น ไม่มีใบชัง่น ้ าหนกั หรือจ านวน
สินคา้ไม่ครบถว้นตามใบReport ตอ้งน าใบจ่ายสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมส่งกลบัไปให้โรงงานแกไ้ข 
โดยน าใบจ่ายน ้ ามนัอุตสาหกรรมท่ีผิดพลาดใส่ซองจดหมายและเขียนท่ีอยูโ่รงงาน 101/2 หมู่ 1 ต าบล
ขุนแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 จากนั้นน าส่งท่ีโต๊ะส่งกลบัเอกสารหมวดหมู่สินคา้
น ้ามนัอุตสาหกรรมในแผนกบญัชี เพื่อรอการน าส่งไปแกไ้ข จากนั้นน าใบจ่ายสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรม
ท่ีถูกต้องกับใบReportของใบจ่ายสินค้าน ้ ามันอุตสาหกรรมเก็บเข้าแฟ้มเอกสารใบจ่ายสินค้า
อุตสาหกรรม โดยใบReportของใบจ่ายสินคา้น ้ ามนัอุตสาหกรรมเรียงตามวนัท่ีและใบจ่ายสินคา้น ้ ามนั
อุตสาหกรรมเรียงตามเลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 
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วนัท่ี 

      เลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 

  ช่ือบริษทัลูกคา้ 

  จ านวนสินคา้ 

รายละเอียดสินคา้ 

    ทะเบียนรถส่งสินคา้ 

รูปท่ี 4.10 ใบReport ของใบจ่ายสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรม 

รูปท่ี 4.11 ใบชัง่น ้ าหนกั 
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           ทะเบียนรถส่งสินคา้            เลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 

วนัท่ี 

ช่ือบริษทัลูกคา้ 

         รายละเอียดสินคา้ 

            จ  านวนสินคา้ 

รูปท่ี 4.12 ใบจ่ายสินคา้น ้ามนัอุตสาหกรรม 



26 

5.ตรวจสอบใบจ่ายสินคา้น ้ ามนับริโภคกบัใบReportของใบจ่ายสินคา้น ้ ามนับริโภคว่าถูกตอ้ง
ตรงกนั โดยตรวจดูรายละเอียดของเอกสารดงัน้ี 

• วนัท่ี
• เลขท่ีใบจ่ายสินคา้
• ช่ือบริษทัลูกคา้
• จ านวนสินคา้
• รายละเอียดสินคา้
• ลายเซ็นผูช้ัง่
• ลายเซ็นผูต้รวจสอบ
• ลายเซ็นผูจ้ดัการ
• ลายเซ็นผูรั้บของ
• ลายเซ็นผูจ่้าย

หลงัจากตรวจรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย หากมีขอ้ผดิพลาดเช่น หากไม่มีลายเซ็นจากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ในใบจ่ายสินคา้นั้นๆ ตอ้งน าใบจ่ายสินคา้น ้ ามนับริโภคส่งกลบัไปให้โรงงานแกไ้ข โดยน าใบ
จ่ายน ้ ามนัอุตสาหกรรมท่ีผิดพลาดใส่ซองจดหมายและเขียนท่ีอยู่โรงงาน 101/2 หมู่ 1 ต าบลขุนแกว้ 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 จากนั้นน าส่งท่ีโต๊ะส่งกลบัเอกสารหมวดหมู่สินคา้น ้ ามนั
บริโภคในแผนกบญัชี เพื่อรอการน าส่งไปแกไ้ข จากนั้นน าใบจ่ายสินคา้น ้ ามนับริโภคท่ีถูกตอ้งกบัใบ
Reportของใบจ่ายสินคา้น ้ามนับริโภคเก็บเขา้แฟ้มเอกสารใบก ากบัภาษีน ้ามนับริโภค โดยใบReportของ
ใบจ่ายสินคา้น ้ามนับริโภคเรียงตามวนัท่ีและใบจ่ายสินคา้น ้ามนับริโภคเรียงตามเลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 
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วนัท่ี 

     เลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 

     ช่ือบริษทัลูกคา้ 

    จ  านวนสินคา้ 

         รายละเอียดสินคา้ 

รูปท่ี 4.13 ใบReport ของใบจ่ายสินคา้น ้ามนับริโภค 
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เลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 

วนัท่ี  

ช่ือบริษทัลูกคา้ 

      ลายเซ็นผูช้ัง่     ลายเซ็นผูต้รวจสอบ 

          รายละเอียดสินคา้            จ  านวนสินคา้ 

       ลายเซ็นผูจ้ดัการ     ลายเซ็นผูจ่้าย 

      ลายเซ็นผูรั้บของ 

รูปท่ี 4.14 ใบจ่ายสินคา้น ้ามนับริโภค 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

ผูจ้ ัดท ำได้เขำ้ร่วมกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรสหกิจศึกษำ ณ บริษัท น ้ ำมันพืชไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 ในกำรปฏิบติังำนผูจ้ดัท ำไดรั้บ
มอบหมำยงำนในต ำแหน่งพนกังำนบญัชี ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำรใบก ำกบัภำษีและใบจ่ำยสินคำ้ของ
ผลิตภณัฑต่์ำงๆท ำให้ทรำบถึงระบบกำรท ำงำน ปัญหำในกำรท ำงำนและกำรปฏิบติัตนภำยในองคก์ร
ขนำดใหญ่ 

เม่ือมีกำรปรับตวัในกำรท ำงำน ท ำให้สำมำรถเขำ้ใจถึงระบบกำรท ำงำน แกไ้ขปัญหำท่ีพบได้
อย่ำงถูกตอ้ง เพื่อให้งำนออกมำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถือไดว้่ำเป็นกำรฝึกฝนท่ีดีและเป็นประสบกำรณ์
เพื่อน ำไปประยกุตใ์นกำรท ำงำนจริงในอนำคต 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ขอ้จ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำนท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ท่ีบริษทั น ้ ำมนัพืช
ไทย จ ำกดั (มหำชน) มีดงัน้ี  

• กำรฝึกงำนในช่วงแรกผูจ้ดัท ำยงัไม่เขำ้ใจในระบบงำนต่ำงๆแต่เม่ือทดลองท ำควำมเขำ้ใจและ
ลองปฏิบติั ม

• ไม่มีควำมรู้เก่ียวกบัเคร่ืองใชส้ ำนกังำนในบริษทีัควำมช ำนำญและเขำ้ใจระบบงำนมำกข้ึน
• เอกสำรมีหลำกหลำยประเภทและท ำใหเ้กิดควำมควำมยุง่ยำกซบัซอ้นในกำรท ำงำน

5.1.3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

• ใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรตรวจสอบใบก ำกบัภำษี ใบจ่ำยสินคำ้ใหล้ะเอียด
• ใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรส่งคืนเอกสำรท่ีผดิพลำดต่ำงๆ
• ควรศึกษำสถำนท่ีปฏิบติักำรฝึกงำนใหง่้ำยต่อกำรเดินทำง
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

• ไดค้วำมรู้เก่ียวกบักำรตรวจสอบเอกสำรใบก ำกบัภำษีขำยของสินคำ้น ้ ำมนับริโภคและน ้ ำมนั
อุตสำหกรรม

• ฝึกควำมรับผดิชอบต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำย
• ฝึกควำมตรงต่อเวลำในกำรมำท ำงำน
• ฝึกควำมรอบคอบ ควำมอดทน ควำมละเอียดถ่ีถว้นและควำมถูกตอ้งต่องำน
• ไดเ้รียนรู้กำรปฏิบติังำนกบับุคคลในบริษทั
• มีกำรใชเ้คร่ืองใชส้ ำนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองเจำะกระดำษ แฟ้ม

เอกสำร เป็นตน้
5.2.2 ปัญหาทีข่องการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

• ในกำรท ำงำนช่วงแรก ผูจ้ ัดท ำยงัไม่เกิดควำมคุน้เคยต่องำนท่ีรับผิดชอบ จึงท ำให้เกิดกำร
ผดิพลำด

• กำรส่ือสำรกบัพนกังำนท่ีปรึกษำในบำงคร้ังมีควำมเขำ้ใจท่ีไม่ตรงกนั
• มีปัญหำในกำรใชเ้คร่ืองใชส้ ำนกังำนต่ำงๆ ตอ้งใชเ้วลำศึกษำกำรใชอุ้ปกรณ์
• กำรเดินทำงท่ีมีกำรจรำจรติดขดัเน่ืองจำกท่ีตั้งบริษทัอยูใ่กลก้บัหำ้งสรรพสินคำ้
• เอกสำรยำกต่อกำรสืบคน้

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

• ควรท ำควำมคุน้เคยและท ำควำมเขำ้ใจระบบงำนท่ีรับผดิชอบ
• ช่วงเวลำท่ีพนกังำนท่ีปรึกษำสอนงำนต่ำงๆ ควรจดรำยละเอียดต่ำงๆไวเ้พื่อลดขอ้ผดิพลำด
• ควรตรวจเช็คเคร่ืองใชส้ ำนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ
• ควรมีกำรตรวจสอบเอกสำรอยำ่งถ่ีถว้นเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลำด
• ควรมีคู่มือในกำรใชง้ำนเคร่ืองใชส้ ำนกังำน
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