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                                                    บทคดัย่อ 
 

คิดส์เวนเจอร์พาร์ค สนามเด็กเล่นในร่มแห่งใหม่  เป็นศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้

สาํหรับเด็กๆ วยัตั�งแต่ 6 เดือน–13 ปี  ตั�งอยูบ่นถนนราชพฤษ ์ ภายในตวัอาคารประกอบดว้ย   เครื�อง

เล่น  สนามออกกาํลงักาย  สนามเด็กเล่น สนามกอลฟ์ซึ� งจาํลองทศันียภาพของป่าซาฟารี  และสนาม

กีฬาที�จะช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและทางความคิดของเด็ก ขณะที�ปฏิบติัสหกิจศึกษาที�

แผนกบญัชีและจดัซื�อ  ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาสินคา้รับฝากขาย บนัทึกสินคา้รับฝาก

ขายดว้ยโปรแกรม Back Office ตรวจนับสินคา้คงเหลือ  และจดัเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้

งาน 

 

โครงงานนี�จดัทาํขึ�นเพื�อความรู้ และความเขา้ใจสําหรับขั�นตอนการรับฝากขาย  เพิ�มทกัษะ

ในการทํางาน  โดยทําการศึกษาขั�นตอนและเงื�อนไขการรับฝากขาย วิธีการบัญชีรับฝากขาย  

วิธีการใช้โปรแกรม Back Office โครงงานนี� ทาํให้ผูจ้ดัทาํได้รับความรู้และความเข้าใจสําหรับ

ขั�นตอนการรับฝากขาย  และสามารถเพิ�มทกัษะในการทาํงาน  ซึ� งจะนาํไปประยุกตใ์นการประกอบ

อาชีพในอนาคต   ผูจ้ดัทาํคาดวา่โครงงานนี�จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลที�สนใจ 

 

 

คําสําคัญ: การรับฝากขาย  การบนัทึก  โปรแกรม Back Office 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ตามที่ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ที่บริษัท คิดสเวนเจอรพารค จํากัด ใน
ตําแหนงผูชวยพนักงานบัญชีฝายจัดซื้อ ขาพเจาไดรับมอบหมายพิจารณาสินคาฝากขาย บันทึก
สินคาฝากขายดวยโปรแกรม Back Officeตรวจนับสินคาคงเหลือ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
กอนหนานี้ผูจัดทํายังไมมีทักษะการทํางาน จึงทําใหใชเวลาคอนขางมาก 

 
1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
 1.2.1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและเงื่อนไขการรับฝากขายสินคาของบริษัท คิดสเวนเจอรพารค 
จํากัด 
 1.2.2. เพื่อศึกษาวิธีการบัญชีสินคารับฝากขาย 
 1.2.3. เพื่อศึกษาการบันทึกสินคารับฝากขายดวยโปรแกรม Back Office 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1. ศึกษาขั้นตอนและเงื่อนไขการรับฝากขายสินคาของบริษัท คิดสเวนเจอรพารค จํากัด 
1.3.2. ศึกษาวิธีการบัญชีสินคารับฝากขาย 
1.3.3. ศึกษาขั้นตอนการใชงานโปรแกรม Back Office 

1.3.4. ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท คิดสเวนเจอรพารค จํากัด ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 

2562ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.4.1. ทราบขั้นตอนของการรับฝากขายสินคาของ บริษัท คิดสเวนเจอรพารค จํากัด 

1.4.2. ไดรับความรูและความเขาใจจากการใชระบบ POS ฝากขายสําหรับทําบัญชีซ้ือ , 
บัญชีขาย , สินคาคงเหลือ , บันทึกสินคาคงเหลือ 

1.4.3. นักศึกษาสหกิจรุนตอไปไดศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ความหมายของการฝากขาย 
 การฝากขาย คือ การท่ีเจา้ของสินคา้ฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ ผูฝ้ากขาย (Consignor) น าสินคา้ของตน
ไปฝากขายให้กบัอีกบุคคลหน่ึง เรียกว่า ผูรั้บฝาก (Consignee) เพื่อท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการขาย
สินคา้ให ้สินคา้ท่ีน าไปฝากขายนั้นยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้ท่ีส่งไปฝากขายให้แก่ผูรั้บฝาก 
ดงันั้นกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้ยงัเป็นของผูฝ้ากขายอยู ่ซ่ึงต่างจากการขายสินคา้โดยปกติ 
 
2.2 ลกัษณะและสาเหตุของการฝากขาย 
 ในการตลาดคา้ขาย ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาสินคา้มาขายอาจไม่มีช่องทางการตลาดท่ีจะระบายสินคา้
สู่ผูบ้ริโภคไดเ้องเสมอไปหรือหากมีช่องทางระบายสินคา้ กิจการอาจไม่สามารถควบคุมราคาขายปลีก
ตามท่ีตอ้งการได ้ส่งผลให้ผลิตหรือผูจ้ดัหาสินคา้มกัพึ่งพาผูข้ายท่ีมีช่องทางการตลาดท่ีเหมาะสมและ
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอนัเป็นผลใหธุ้รกรรมการฝากขายสินคา้เกิดข้ึน นอกจากน้ี ผูผ้ลิตหรือผู ้
จดัหาสินคา้อาจเลือกใชก้ารฝากขายเพื่อใหสิ้นคา้ของตนเป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายในตลาดเสียก่อน 
 ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาสินคา้จึงเป็น “ ผูฝ้ากขาย ” ( Consignor ) โดยการน าสินคา้ท่ีตนมีอยูไ่ปฝาก
ไวก้บั “ ผูรั้บฝากขาย ” ( Consignee ) ซ่ึงท าหน้าท่ีเสมือนเป็นตวัแทนขาย โดยผูรั้บฝากขายจะรับมอบ
สินคา้และขายสินคา้แทนผูฝ้ากขาย ส่วนกรรมสิทธ์ิในสินคา้ใหถื้อเป็นของผูฝ้ากขายจนกวา่ผูรั้บฝากขาย
จะขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไดส้ าเร็จ ในกรณีผูรั้บฝากขายกลายเป็นบุคคลลม้ละลายและไม่สามารถช าระ
หน้ีได ้ผูฝ้ากขายสามารถเรียกสินคา้ท่ีฝากขายกลบัคืนมา โดยไม่ตอ้งรอการปันส่วนการแบ่งช าระหน้ี
เช่นเจา้หน้ีรายอ่ืน 

 
แผนภาพแสดงลกัษณะรายการของการฝากขาย 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แผนภาพแสดงลกัษณะรายการของการฝากขาย

ผู้ฝากขาย 

(ผู้ผลติหรือผู้จดัหาสินค้า) 

 

ลูกค้า 

 

ผู้รับฝากขายสินค้า 

สินคา้ 

เงินสด 

สินคา้ 

เงินสด 
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2.2.1 ข้อดีของการฝากขาย 
 1. ผูรั้บฝากขายไม่ตอ้งแบกรับความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาสินคา้ อนัเน่ืองมาจาก
รสนิยมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้ รวมถึงความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้เน่ืองจากผูรั้บฝาก
ขายท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูฝ้ากขายในการจ าหน่ายสินคา้เท่านั้น โดยไดรั้บค่านายหน้าจากการรับ
ฝากขายสินคา้ตามสัดส่วนท่ีขายสินคา้ได ้
 2. ผูรั้บฝากขายไม่ตอ้งน าเงินทุนหมุนเวียนไปจ่ายช าระค่าสินคา้ท่ีรับฝากขาย ผูค้า้ปลีกเพียงรับ
ฝากขายสินคา้เหล่านั้น โดยไม่มีขอ้ผกูพนัการจ่ายช าระเงินจนกวา่จะขายสินคา้ได ้มากกวา่การท่ีจะซ้ือ
สินคา้นั้นมาขายโดยตรง 
 3. ผูฝ้ากขายสามารถขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหมี้มากข้ึน โดยเฉพาะสินคา้ใหม่ท่ียาก
ต่อการขายเน่ืองจากผูค้า้ปลีกอาจไม่ตอ้งการแบกรับความเส่ียงในการสั่งซ้ือสินคา้มาขาย 
 4. ผูฝ้ากขายสามารถก าหนดและควบคุมราคาขายสินคา้ผ่านตวัแทนจดัจ าหน่ายในแต่ละช่อง
ทางการฝากขาย 
  

โดยทัว่ไปผูรั้บฝากขายมีหนา้ท่ีในการรักษาสินคา้ท่ีรับฝากขายอยา่งระมดัระวงั โดยสินคา้ท่ีรับ
ฝากขายไม่ควรน ามาปะปนกบัสินคา้ของผูรั้บฝากขายเพื่อให้ทราบวา่สินคา้ส่วนใดเป็นของผูรั้บฝากขาย
หรือส่วนใดเป็นของผูฝ้ากขาย แมว้่าผูรั้บฝากขายจะถือครองสินคา้ดงักล่าวแต่กรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้
เป็นของผูฝ้ากขาย ส่งผลให้สินคา้ฝากขายคงเหลือท่ียงัไม่ถูกขายออกไป ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือในงบการเงินของผูฝ้ากขาย 

นอกจากน้ีผูรั้บฝากขายมีหน้าท่ีการจดัท ารายงานเก่ียวกบัการขายสินคา้ท่ีรับฝากขายเพื่อเป็น
หลกัฐานในการจ่ายช าระเงินท่ีคา้งช าระใหก้บัผูฝ้ากขายตามเง่ือนไขการฝากขาย โดยผูรั้บฝากขายมกัน า
เงินสดท่ีไดจ้ากการขายส่งคืนแก่ผูฝ้ากขาย โดยหกัจ านวนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงค่าตอบแทนจาก
การรับฝากขายหรือ “ ส่วนลด ” ท่ีผูรั้บฝากขายพึงไดรั้บ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาฝากขาย เช่น ผูรั้บฝาก
ขายคิดค่าบริการส าหรับการรับฝากขาย 5% จากราคาสินคา้ท่ีขายได ้ผูรั้บฝากขายคิดค่านายหน้าตาม
จ านวนสินคา้ท่ีขายไดเ้ป็นตน้ 
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2.3 สิทธิและหน้าทีผู้่ฝากขายและผู้รับฝากขาย 
สิทธิและหนา้ท่ีของผูฝ้ากขายและผูรั้บฝากขายมีดงัต่อไปน้ี 
2.3.1. สิทธิและหน้าทีข่องผู้ฝากขาย 
             สิทธิของผู้ฝากขาย 
                         1. มีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ฝากขายท่ียงัจ าหน่ายไม่ได ้
                         2. มีสิทธิจะเรียกร้องใหผู้รั้บฝากขายจดัท ารายงานการขายสินคา้ฝากขายแสดงใหท้ราบ 
                        3. มีสิทธิเรียกร้องให้ผูรั้บฝากขายท่ีลม้ละลายหรือเลิกกิจการตอ้งท าการช าระบญัชี  ผู ้
ฝากขายมีสิทธิเรียกร้องให้ผูรั้บฝากขายส่งคืนสินคา้และเงินท่ีคงคา้งมาให้โดยไม่ตอ้งรอให้ช าระหน้ี
บุคคลภายนอกก่อน 

หน้าทีข่องผู้ฝากขาย 
                         1. ผูฝ้ากขายมีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าไวก้บัผูรั้บฝากขาย 
                         2. ในกรณีผูฝ้ากขายไม่ไดท้  าสัญญาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยตวัแทน ( Agent ) 
2.3.2. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับฝากขาย 
           สิทธิของผู้รับฝากขาย 
                         1. ผูรั้บฝากขายมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินชดใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบั
สินคา้ฝากขายท่ีไดจ่้ายไป  เช่น ค่าเบ้ียประกนัภยั  ค่าภาษี  ค่าเก็บรักษาสินคา้  ค่าขนส่ง  ค่าซ่อมแซม  
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
                         2. ผูรั้บฝากขายมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากการรับฝากขายโดยผูรั้บฝากขายจะได้รับ
ผลตอบแทนเป็นค่านายหนา้ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละของราคาขายสินคา้หรือตามจ านวนท่ีไดต้กลงกนัไว้
กบัผูข้าย 
                         3. ผูรั้บฝากขายมีสิทธิท่ีจะพิจารณาให้สินเช่ือส าหรับการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ  ถา้มี
หน้ีสูญเกิดข้ึน  ผูฝ้ากขายจะตอ้งภาระหน้ีสูญนั้น 
                         4. ผูรั้บฝากขายมีสิทธิท่ีจะท าให้ค  ารับรองคุณภาพของสินคา้ตามปกติ  ซ่ึงผูฝ้ากขาย
ตอ้งผกูพนัในค ารับรองนั้นดว้ย 
                        5. ผูรั้บฝากขายมีสิทธิในการค ้าประกนัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในฐานะผูจ้  าหน่ายสินคา้  ใน
ฐานะตวัแทนการคา้สินคา้ 
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หน้าทีข่องผู้รับฝากขาย 
1. ผูรั้บฝากขายมีหนา้ท่ีดูแลรักษาสินคา้ดว้ยความระมดัระวงั 

                         2. ผูรั้บฝากขายมีหน้าท่ีเก็บรักษาสินคา้ท่ีรับฝากขายแยกต่างหากจากสินทรัพยข์อง
ตนเองเพื่อใหท้ราบวา่สินทรัพยใ์ดเป็นของผูฝ้ากขาย 

3. ผูรั้บฝากขายมีหนา้ท่ีขายสินคา้ตามราคาและเง่ือนไขท่ีผูฝ้ากขายเป็นผูก้  าหนด 
              4. ผูรั้บฝากขายมีหน้าท่ีจดัท ารายงานการขายเพื่อแสดงให้ผูฝ้ากขายไดท้ราบเก่ียวกบั
รายการต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีฝากขายเม่ือส้ินระยะเวลาหน่ึงหรือเม่ือขายสินคา้ได ้
              5. ผูรั้บฝากขายมีหน้าท่ีส่งเงินค่าขายให้ผูฝ้ากขายหลงัจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่า
นายหนา้แลว้ 
              6. ผูรั้บฝากขายมีหนา้ท่ีติดตามเก็บเงินจากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
 
2.4 แนวปฏิบัติทางบัญชี 

หากพิจารณามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ืองรายได ้ก าหนดใหผู้ฝ้ากขายรับรู้รายไดจ้ากขาย

ก็ต่อเม่ือ ผู้รับฝากขายสินค้าน้ันออกไปให้ผู้ซ้ือข้ันสุดท้าย นัน่คือ 

 1. ผูฝ้ากขายโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินค้า

ใหก้บัผูซ้ื้อขั้นสุดทา้ยแลว้ 

 2. ผูฝ้ากขายไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึงกระท าหรือ 

ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  3. ผูฝ้ากขายสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการฝากขาย 

5. ผูฝ้ากขายสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากรายการฝาก

ขายนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

เม่ือผูฝ้ากขายส่งสินคา้ไปเก็บไวใ้นสถานท่ีของผูรั้บฝากขาย เช่น หา้งสรรพสินคา้ แมว้า่การถือ
ครองสินคา้ไดเ้ปล่ียนมือไปยงัผูรั้บฝากขาย แต่ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผูรั้บฝากขาย หากสินคา้เกิดความเสียหายข้ึนหรือเก็บเงินจากผูซ้ื้อ
ไม่ได้ ภาระความรับผิดชอบในสินค้าหรือหน้ีสูญจะยงัคงเป็นของผูฝ้ากขาย อีกทั้งผูฝ้ากขายยงัคง
เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น จดัให้มีพนกังานไปประจ าท่ีร้านคา้ในสถานท่ีของผูรั้บ
ฝากขาย การจดัท ารายงานสินค้า ฯลฯ ส่งผลให้ผูฝ้ากขายไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขายนั้นได้
จนกวา่ผูรั้บฝากขายสามารถขายสินคา้นั้นออกไป 
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แนวทางการบันทกึรายการส าหรับการฝากขาย 

  
ตารางท่ี 2.1 แนวทางการบนัทึกรายการส าหรับการฝากขาย 

 

ผูฝ้ากขาย ผูรั้บฝากขาย 
ส่งมอบสินค้าให้กบัผู้รับฝากขาย 

Dr. สินคา้ฝากขาย             XX                                       Dr. สินคา้รับฝากขาย             XX 
           Cr. สินคา้คงเหลือ          XX                                           Cr. สินคา้รับฝากขาย(ปรับมูลค่า      XX 

บันทกึค่าใช้ทีผู้่รับฝากขายสามารถขอคืนจากผู้ฝากขายได้ 

ไม่บนัทึกรายการ Dr. ลูกหน้ี(เจา้หน้ี)-ผูฝ้ากขาย      XX 

(ปรับปรุงรายการเม่ือไดรั้บแจง้จากผูฝ้ากขาย)             Cr. เงินสด                                       XX 
บันทกึการขายสินค้าทีรั่บฝากขายให้กบัลูกค้า 

ไม่บนัทึกรายการ Dr. เงินสด/ลูกหน้ีการคา้                XX 

(ปรับปรุงรายการเม่ือไดรั้บแจง้จากผูฝ้ากขาย)           Cr. ลูกหน้ี(เจา้หน้ี)-ผูฝ้ากขาย       XX 

         

     Dr. สินคา้รับฝากขาย (ปรับมูลค่า)  XX 

               Cr. สินคา้รับฝากขาย                        XX 

บันทกึการช าระเงินและเบิกค่าใช้จ่ายทีส่ามารถขอเบิกได้จากผู้ฝากขาย 

Dr. เงินสด                                   XX Dr. ลูกหน้ี(เจา้หน้ี)-ผูฝ้ากขาย      XX 

       ค่าใชจ่้ายในการขาย              XX             Cr. เงินสด                                          XX 

       ค่าธรรมเนียมการฝากขาย     XX                   ค่าตอบแทนจากการรับฝากขาย   XX 

               Cr. ค่าขายจากการฝากขาย        XX     
         

Dr. ตน้ทุนสินคา้                     XX     

               Cr. สินคา้ฝากขาย                     XX     

บันทกึการตรวจนับสินค้าฝากขายเพือ่ปรับยอดส้ินงวด 

Dr. สินคา้คงเหลือ                   XX ไม่บนัทึกรายการ 

               Cr. สินคา้ฝากขาย              XX       
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2.5 ข้อก าหนดทางภาษี  

 การรับรู้รายไดจ้ากการฝากขายสินคา้ตามมาตรฐานการบญัชี อาจไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์

สิทธิทางภาษีส าหรับการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู ้ฝากขายท่ีน าสินค้าไปฝากขายตาม

ห้างสรรพสินคา้มกัเกิดความเขา้ใจผิดเน่ืองจากอา้งอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพพาณิชยท่ี์ระบุว่า 

การฝากขายยงัไม่ถือเป็นการขายเสร็จเด็ดขาด ส่งผลใหเ้ขา้ใจผดิวา่ผูฝ้ากขายยงัไม่ตอ้งออกใบก ากบัภาษี

ขณะท่ีมีการส่งมอบสินคา้ อย่างไรก็ตาม ประมวลรัษฎากรเป็นกฏหมายพิเศษและไดมี้การวางเกณฑ์

และเง่ือนไขของการฝากขายในประกาศอธิบดีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2534 ไวแ้ตกต่าง 

จากหลกัของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยตามมาตรา 78(3) แห่งประมวลรัษฎากรไดร้ะบุไว้

วา่ถา้ผูรั้บฝากขายนั้นเป็นตวัแทน (Sales Agencies) และมีการท าสัญญาตวัแทนไปตามประกาศอธิบดีฯ 

แล้วจะถือว่าความรับผิดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึนเม่ือตวัแทนได้ส่งมอบสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อขั้น

สุดท้าย ถ้าผูรั้บฝากขายนั้นเป็นตัวแทนขาย ( Sales Agencies ) และมีการท าสัญญาตัวแทนไปตาม

ประกาศอธิบดีฯ แลว้จะถือว่าความรับผิดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึนเม่ือตวัแทนไดส่้งมอบสินคา้

ใหก้บัผูซ้ื้อขั้นสุดทา้ย 

เง่ือนไขของสัญญาตวัแทนส าหรับการฝากขายตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ไดแ้ก่ 

1. ตอ้งเป็นสัญญาการตั้งตวัแทนส าหรับการฝากขายสินคา้โดยตวัแทนไดรั้บค่าตอบแทนหรือ 

บ าเหน็จจากตวัการตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญาตั้งตวัแทน 

2. สัญญาตามขอ้ 1 ตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเป็นสัญญาท่ีตั้งตวัแทนเพื่อขายสินคา้ 

ประเภทใดประเภทหน่ึง หรือทุกประเภทก็ได ้

3. ตวัการและตวัแทนตอ้งเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งค านวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 

มาตรา 82/3 ปห่งประมวลรัษฎากร 

4. ตวัการและตวัแทนตอ้งเก็บรักษาตน้ฉบบัสัญญาการตั้งตวัแทนไว ้ณ สถานประกอบการท่ี 

เป็นส านกังานใหญ่ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญา 

5. ตวัการตอ้งแจง้สัญญาการตั้งตวัแทนต่อเจา้พนกังานสรรพากรภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท า 

สัญญาตั้งตวัแทน ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี หรือส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขตทอ้งท่ีท่ีสถาน

ประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ของตวัการตั้งอยู ่

6. ตวัแทนตอ้งจดัท ารายงานสินคา้และวตัถุดิบ โดยใหจ้ดัท าแยกต่างหากจากรายงานสินคา้ 

และวตัถุดิบของตนตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
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หากสัญญาตวัแทนเป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าวทุกประการ ตวัการจะสามารถออกใบก ากบัภาษีในขั้น

สุดทา้ยท่ีตวัแทน (ห้างฯ) ขายสินคา้แก่ผูซ้ื้อได ้นัน่คือ การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึน 1 คร้ัง แต่หาก

ไม่เป็นไปตามไปตามเง่ือนไขสัญญาตวัแทน พบวา่จะตอ้งมีการออกใบก ากบัภาษีทั้ง 2 คร้ัง คือ 1. ช่วง

ระหวา่งตวัการกบัตวัแทน 2. ช่วงระหวา่งตวัแทนกบัผูซ้ื้อ นัน่คือ ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มเสมือนไม่มีการ

ฝากขายเกิดข้ึน 

 

2.6 การฝากขายและประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้ 

 ผูฝ้ากขายจะรับรู้รายไดจ้ากการฝากขายก็ต่อเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ถูกโอนให้กบัผูซ้ื้อแลว้ นัน่คือเกิดการขายสินคา้จากผูรั้บฝากขาย (ตวัแทน) ไป

ยงัลูกคา้จึงถือวา่รายไดค้่าขายเกิดข้ึน แมว้า่สินคา้จะมีการเคล่ือนยา้ยจากผูฝ้ากขายไปยงัผูรั้บฝากขายก็

ตาม แต่กรรมสิทธ์ิในสินคา้ดงักล่าวยงัเป็นของผูฝ้ากขาย อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัประเด็นการรับรู้

รายได้ดงักล่าวได้มีการน ามาเป็นประเด็นการตกแต่งตวัเลขในงบการเงินอนัส่งผลกระทบต่อความ

น่าเช่ือถือของตวัเลขในงบการเงินทั้งในและต่างประเทศ 

 ในประเทศไทยหากยอ้นกลบัไปในปี 2545 กรณีศึกษาท่ีส าคญัเก่ียวกบัประเด็นการรับรู้รายได้

จากการฝากขาย คือ บริษทั รอยเนท จ ากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้ตั้งแต่ปี 2545 บริษทั 

รอยเนท จ ากดั (มหาชน) ได้มีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้อย่างกวา้งขวาง โดยอาศยัการ

วางขายชัว่โมงอินเทอร์เน็ตผา่นช่องทางร้านคา้ต่าง ๆ ซ่ึงรายการดงักล่าวถือเป็นการฝากขายเน่ืองจาก

ประโยชน์และความเส่ียงในสินคา้ยงัอยูก่บัผูฝ้ากขาย อยา่งไรก็ตามทางผูบ้ริหารไดเ้ขา้ไปมีอิทธิพลต่อ

การบนัทึกบญัชีและก าหนดให้รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ 

(ตวัแทนจ าหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ) โดยแสดงมูลค่าตามใบก ากับภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากหักส่วนลดแล้วส่งผลให้ตวัเลขยอดขายและก าไรสุทธิของกิจการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว

ภายหลงัจากการประกาศผลการด าเนินงานดงักล่าวท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจวา่รายไดบ้ริษทัสูงข้ึนกวา่

ตวัเลขท่ีคาดการณ์ไวอ้ย่างมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้ราคาหุ้นของบริษทัเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง

มากในช่วงเวลาดงักล่าว ขณะท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัก็ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่งบการเงินดงักล่าว

ไม่ถูกตอ้ง  อยา่งไรก็ตามในทา้ยท่ีสุดเม่ือเหตุการณ์ดงักล่าวถูกเปิดเผย บริษทั รอยเนท จ ากดั ( มหาชน )

ถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินและผลการด าเนินท่ีแทจ้ริงเน่ืองจากขอ้เท็จจริงนั้นเป็นการฝากขายสินค้า

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีการถือปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เร่ืองการรับรู้รายไดท้นัที 
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โดยยงัมิไดข้ายใหแ้ก่บุคคลท่ีสามในการฝากขายสินคา้ ส่งผลใหต้วัเลขก าไรท่ีบริษทัรายงานออกไป

กลายเป็นตวัเลขขาดทุนและราคาหุน้ท่ีเคยปรับตวัข้ึนไปสูงสุดถึง 2.26 บาท ลดต ่าลงเหลือเพียง 0.33 

บาท ส าหรับการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยก่อนถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยใ์หม่และไดส้ร้างความ

เสียหายใหก้บันกัลงทุนเป็นจ านวนมาก 

 

2.7 ใบก ากบัภาษี/ใบรับ 

การขายสินคา้หรือการให้บริการ หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเป็นใบรับท่ี
แสดงการรับช าระเงินหากเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีใบก ากับภาษีมา
เก่ียวขอ้งนอกเหนือจากใบเสร็จรับเงิน ลกัษณะของใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีจะตอ้งมีสาระส าคญั
ท่ีกฎหมายก าหนดไวจึ้งจะถือวา่ถูกตอ้ง ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะใชใ้บก ากบั
ภาษีกบัใบเสร็จรับเงินในฉบบัเดียวกนัก็ได ้

ทั้งน้ี นิยามค าวา่ “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความวา่ 
             (ก) บนัทึก หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงวา่ไดรั้บ ไดรั้บฝาก หรือไดรั้บช าระ

เงินหรือตัว๋เงิน หรือ 
             (ข) บนัทึก หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงว่าหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องได้ช าระ

หรือปลดใหแ้ลว้บนัทึก หรือหนงัสือท่ีกล่าวนั้นจะมีลายมือช่ือของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่ส าคญั 
สาระส าคญัและกฎหมายของใบก ากบัภาษีและใบรับ สรุปไดด้งัน้ี 

(1) ใบรับ มาตรา 105 ทว ิ
สาระส าคญั  1. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูอ้อกใบรับ 

2. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูอ้อกใบรับ 
3. เลขล าดบัของเล่มและของใบรับ 
4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบรับ 
5. จ านวนเงินท่ีรับ 
6. ชนิด ช่ือ จ านวนและราคาสินคา้ ในกรณีการขายหรือใหเ้ช่าซ้ือสินคา้เฉพาะ 

ชนิดท่ีมีราคาตั้งแต่ หน่ึงร้อยบาทข้ึนไป 
 (2) ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ มาตรา 86/4 
 สาระส าคญั 1. ค  าวา่ "ใบก ากบัภาษี" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

2. ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการ จดทะเบียนท่ี 
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ออกใบก ากบัภาษี และในกรณีท่ีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
ตามมาตรา 86 วรรคส่ีหรือมาตรา 86/2 หรือผู ้ทอดตลาดเป็นผู ้ออกใบก ากับภาษีในนามของ
ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/3 ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ
ตวัแทนนั้นดว้ย 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 
5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
6. จ  านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยให ้

แยกออกจากมูลค่าของสินคา้และหรือของบริการใหช้ดัแจง้ 
7. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 
8. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 (3) ใบเพิ่มหน้ี มาตรา 69/9 
 สาระส าคญั 1. ค  าวา่ "ใบเพิ่มหน้ี" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

2. ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจด 
ทะเบียนท่ีออกใบเพิ่มหน้ี และในกรณีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบเพิ่มหน้ีในนามของผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคส่ี หรือมาตรา 86/2ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ของ
ตวัแทนนั้นดว้ย 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบเพิ่มหน้ี 
5. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดบัของ 

เล่ม (ถา้มี) มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงไวใ้นใบก ากบัภาษีดงักล่าว มูลค่าท่ีถูกตอ้งของสินคา้หรือ
บริการ ผลต่างของจ านวนมูลค่าทั้งสองและจ านวนภาษีท่ีเรียกเก็บเพิ่มส าหรับส่วนต่างนั้น 

6. ค  าอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหน้ี 
7. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด  

 (4) ใบลดหน้ี มาตรา 86/10 
 สาระส าคญั 1. ค  าวา่ "ใบลดหน้ี" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

2. ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
ท่ีออกใบลดหน้ีและในกรณีท่ีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบลดหน้ีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 86 วรรคส่ี หรือมาตรา 86/2 ใหร้ะบุช่ือท่ีอยูแ่ละเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของตวัแทนดว้ย 
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3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบลดหน้ี 
5. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดบัของ 

เล่ม (ถา้มี) มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงไวใ้นใบก ากบัภาษีดงักล่าว มูลค่าท่ีถูกตอ้งของสินคา้หรือ
บริการ ผลต่างของจ านวนมูลค่าทั้งสองและจ านวนภาษีท่ีใชคื้นส าหรับส่วนต่างนั้น 

6. ค  าอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหน้ี 
7. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 
 



 

 

บทที� � 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ชื�อและสถานที�ตั�งสถานประกอบการ 

ชื�อ   : บริษทั คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จาํกดั ( Kiz Venturepark Co,.Ltd) 
       ที�ตั�ง  : ��� ซ. ราชพฤกษ ์�� ถนนราชพฤกษ ์แขวงบางระมาด  เขตตลิ$งชนั  

   จงัหวดักรุงเทพมหานคร   ���'� 

       โทรศัพท์ : 02-863-8448          

       โทรสาร  : 02-863-8447  

       เวลาทาํการ : จนัทร์-ศุกร์       เวลา ��:�� น. -18:00 น. 

   เสาร์-อาทิตย ์หรือ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์     เวลา �5.9� น. -�5.�� น. 

 
 
 
 
 
 

รูปที$ 9.� ตราสัญลกัษณ์ ( Logo ) บริษทั คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
                                   

                              

 

รูปที$ 9.@  แผนที$ตัBง บริษทั คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 จุดเริ$มตน้ของการสร้างคิดส์เวนเจอร์พาร์ค คือการที$อยากเห็นสมาชิกในครอบครัว ไม่วา่จะ

เป็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ไดพ้าลูก-หลานมาใช้เวลาอยู่ร่วมกนั หรือจะเป็น

กลุ่มเพื$อนพาลูก-หลานมาเจอกนั และทาํกิจกรรมร่วมกนั สนามเด็กเล่นในร่มคิดส์เวนเจอร์พาร์ค จึง

เป็นสถานที$หนึ$ งสําหรับครอบครัวในการใชเ้วลาร่วมกนัในทุกโอกาส และทุกสภาพอากาศ สนาม

เด็กเล่นในร่มจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ$งที$คุณพ่อ คุณแม่ และผูป้กครองมองหาสําหรับเด็กๆ เพื$อไดใ้ช้

เวลาทาํกิจกรรมร่วมกนั ภายในพืBนที$ที$สะอาด ปลอดภยั อากาศเยน็สบาย ซึ$ งคิดส์เวนเจอร์พาร์ค ได้

จดัเตรียมเครื$องเล่นที$เสริมทกัษะทัBงทางร่างกาย และความคิด อีกทัBงยงัเป็นสถานที$พบปะสังสรรค์

แห่งใหม่ ของเด็กๆ และผูป้กครอง 

คิดส์เวนเจอร์พาร์ค เป็นศูนย์พฒันาทักษะและการเรียนรู้แห่งใหม่ บนพืBนที$กว่า @,��� 

ตารางเมตร เป็นแห่งแรกบนถนนราชพฤกษ์ ภายในตวัอาคาร ประกอบดว้ยเครื$องเล่นเพื$อรองรับ

เด็กแต่ละวยั สนามออกกาํลงักายขนาดเล็กสําหรับเด็กวยัหัดเดิน สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สําหรับ

เด็กวยั P ขวบขึBนไป รวมถึงสนามกอลฟ์ซึ$ งจาํลองทศันียภาพของป่าซาฟารี และสนามกีฬาที$จะช่วย

เสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและทางความคิดของเด็ก ตัBงแต่ช่วงอายุ S เดือนจนถึงอายุ �9 ปี 

และอีกส่วนจะเป็นห้องจดัเลีB ยง เพื$อรองรับการจดังานปาร์ตีB วนัเกิด, ห้องกิจกรรมเวิร์คช๊อป และ

คลาสต่างๆ 

ทางด้านความปลอดภัย คิดส์เวนเจอร์พาร์ค คดัสรรจากผูผ้ลิตเครื$ องเล่นที$มีความชํานาญและ

ประสบการณ์จากยุโรป มาดูแลในทุกขัBนตอน ตัBงแต่ขัBนตอนการออกแบบ พฒันา ประกอบ และ

ติดตัBงอุปกรณ์ทุกชิBน โดยทีมงานที$มีความชาํนาญ ภายใตม้าตรฐานของยุโรป EN 1176-1 & EN 

1176-10:2008 (Play Equipment) 

ทางด้านความสะอาด คิดส์เวนเจอร์พาร์ค คดัทีมงานทาํความสะอาดที$ชํานาญเฉพาะด้าน ตรวจ

สภาพ และ ดูแลดา้นความสะอาดของอุปกรณ์ทุกชิBน ทัBงก่อนและหลงัเวลาเปิดทาํการ โดยในช่วง

เวลาให้บริการเราจะมีทีมงานทาํความสะอาดอุปกรณ์เครื$องเล่น และบริเวณโดยรอบในทุกพืBนที$ ใน

หนึ$งวนัของสัปดาห์จะมีวนั “BIG CLEANING DAY” โดยทีมงานมืออาชีพ ทาํความสะอาดและฆ่า

เชืBอโรคทั$วทัBงบริเวณ ทางคิดส์เวนเจอร์พาร์ค และทีมงาน มีจุดประสงค์เพื$อให้เด็กๆไดใ้ช้เวลาใน

การออกกาํลงักาย และเพิ$มทกัษะทางความคิดตามจินตนาการในแบบที$เด็กๆชื$นชอบ โดยทีมงาน

เนน้ในเรื$องความปลอดภยั ความสะอาด และธรรมชาติของเด็กๆ อีกทัBง ในพืBนที$ยงัมีสิ$งอาํนวยความ

สะดวกนอกจากที$เป็นเครื$องเล่นหลากหลายประเภทแลว้ ยงัไดจ้ดัเตรียมโซนอาหารและเครื$องดื$ม 

และบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ทั$วทัBงบริเวณ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที$ 9.9 รูปแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร บริษทั คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จาํกดั 

 
3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานที�นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ตาํแหน่งงานที$ไดรั้บมอบหมาย ผูช่้วยพนกังานบญัชีฝ่ายจดัซืBอ 

3.4.2 ลกัษณะงานที$ไดรั้บมอบหมาย 

  3.4.2.1 ตรวจเอกสารใบกาํกบัภาษีวา่เอกสารถูกตอ้งหรือไม่ 

  3.4.2.2 นาํสินคา้ฝากขายลงในระบบ Back Office 

  3.4.2.3 ตรวจนับสินค้าคงเหลือและสินค้าฝากขายว่าจาํนวนที$มีอยู่กับในระบบ

ตรงกนัหรือไม่ 

 
 
 
 

นางสาวอารดา  ประชากริช 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

น.ส.จิรารัตน์ ราชถนอมเกียรติ{  

หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 

น.ส.เกดธิดา ด่านเจริญสุข 

หวัหนา้ฝ่ายการตลาด 

น.ส.วิภา พระคุณอาํนวย 

หวัหนา้การเงิน/ปฏิบติัการ 

นายธนาเทพ สิงหรัตน์ 

พนกังานบญัชี 

น.ส.ธนวรรณ ใจหลง 

ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายการตลาด 

น.ส.เขมาภรณ์ ภาณุสิทธิกร 

ออนไลน์ 

น.ส.รุ่งทิวา สิงห์อนุสงค ์

อีเวน้ทแ์ละโชว ์

นายเดชศกัดิ{ ดา จนัทศร 

ฝ่ายจดังานเลีBยงสงัสรรค ์

น.ส.บณัฑิรา สิงเสม 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

นายอินทชั ไสยสุข 

ผูช่้วยหวัหนา้กราฟฟิค 

นายพีรพงษ ์มูลอุด 

หวัหนา้กราฟฟิค 

นายกิตติภคั จนัทรมา 

ผูช่้วยผา่ยปฏิบติั 

น.ส.รังสรา ปัญญาณิชย์

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

น.ส.วิชุดา กองเป็ง 

น.ส.ชิน ทบัทิมหิน 

น.ส.เกลีBยง บุญสนาม 

ฝ่ายทาํความสะอาด 

ฝ่ายสาํนกังาน ฝ่ายปฏิบติัการ 

น.ส.พชัรินทร์ กมลตรี 

นกัศึกษาสหกิจ 
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3.5 ชื�อและตําแหน่งของพนักงานที�ปรึกษา 
 นายธนาเทพ    สิงหรัตน์     ตาํแหน่ง พนกังานบญัชีฝ่ายจดัซืBอ 

3.6 ระยะเวลาที�ปฏิบัติงาน 
 9.S.� เริ$ มเข้าปฏิบัติงานที$แผนกบัญชี บริษัท คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จาํกัด ตัB งแต่วนัที$  �P 

พฤษภาคม พ.ศ. @�S@  ถึง  9� สิงหาคม  พ.ศ.  @�S@ 

 9.S.@ วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา �5.�� น. – 17.00 น. 

3.7 ขั�นตอนและวธีิดําเนินงาน 
3.7.9 วางแผนรายงาน 
 - ตัBงชื$อหวัขอ้รายงาน 

 - ออกแบบร่างเคา้โครงรูปแบบรายงาน 

3.7.;  การรวบรวมข้อมูลของรายงาน 
 - ศึกษาและเรียนรู้ในการติดต่อประสานงานกบัผูฝ้ากขาย จากการสัมภาษณ์พนักงานที$

ปรึกษา 

 - เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี$ยวกบัการรับฝากขาย จากการสัมภาษณ์พนกังานที$ปรึกษา 

 - จดัเก็บขอ้มูลเอกสารขอ้มูลที$เกี$ยวขอ้งในการทาํรายงาน 

3.7.�  วเิคราะห์ระบบงาน 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํขอ้มูลที$รวบรวมไวแ้ล้วเปรียบเทียบกบัแผนงานที$ได้วางไวว้่า

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

3.7.< จัดทาํหรือพฒันา 
 แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเมื$อขอ้มูลที$ไดร้วบรวมไวไ้ม่สอดคลอ้งกนั และเพิ$มเติมขอ้มูลบางส่วน 

3.7.>  จัดทาํเอกสาร 
 จดัทาํเอกสารรายงานและนาํเสนอรายงาน 

3.7.?  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ขั�นตอนการดําเนินงาน พ.ค.?; มิ.ย.?; ก.ค.?; ส.ค.?; 

1.ศึกษาโครงงาน     

@.รวบรวมขอ้มูลโครงงาน     

9.วเิคราะห์โครงงาน     

P.ทดสอบและสรุปผล     

�.จดัทาํโครงงาน     

 

ตารางที$ 9.� ระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 
  �. เครื$องคอมพิวเตอร์ 

  @. เครื$องพิมพ ์(Printer) 

  9. เครื$องถ่ายเอกสาร 

  P. กลอ้งถ่ายรูป 

 ซอฟต์แวร์ 
  - โปรแกรม Microsoft excel 

  - โปรแกรม Back Office 



 

 

บทที� � 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

  

 ตามที�ขา้พเจา้ไดไ้ปปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาที� บริษทั คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จาํกดั 

ขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายงานในตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีฝ่ายจดัซื/อ ซึ� งขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมาย

ใหพ้ิจารณาสินคา้รับฝากขาย บนัทึกสินคา้รับฝากขายลงในระบบ ขา้พเจา้จึงจดัทาํโครงงานเกี�ยวกบั

งานที�ไดรั้บมอบหมาย มีรายละเอียดดงันี/     

�.� พจิารณาสินค้าจากใบเสนอราคา 
 ใบเสนอราคา ( Quotation ) คือเอกสารที�ผูฝ้ากขายสินคา้จดัทาํขึ/นเพื�อแสดงรายละเอียด

เกี�ยวกบัสินคา้ ให้กบับริษทัเพื�อเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีขอ้มูล

การชี/แจงรายการสินคา้ ราคา อยา่งชดัเจน เพื�อนาํไปพิจารณาก่อนการตดัสินใจซื/อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.9 ตวัอยา่งใบเสนอราคา 
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�.� การปฏิบัติเมื�อสินค้าได้รับการพจิารณารับฝากขาย 

 เมื�อสินคา้ที�นาํมาเสนอเพื�อฝากขายไดรั้บการพิจารณารับฝากขาย ผูรั้บฝากขายจะออก

เอกสารเงื�อนไขการฝากขายสินคา้ใหแ้ก่ผูฝ้ากขาย รวมทั/งผูฝ้ากขายรับทราบและยนิดีปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดการฝากขายสินคา้ของบริษทัแลว้ ผูฝ้ากขายและผูรั้บฝากขายจะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี/  

ขั'นตอนที� 1  ตรวจสอบเอกสารสาํคญัเพื�อแสดงสถานภาพในการประกอบธุรกิจของผูฝ้ากขายให้

ครบถว้นในแต่ละกรณี ดงัต่อไปนี/  

 กรณเีป็นนิติบุคคล 
- สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั/หา้งหุน้ส่วน 

- สาํเนาทะเบียนการคา้ 

- สาํเนาใบภาษีมูลค่าเพิ�ม ( ภพ.AB ) 

- สาํเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงเทพ ( หากเป็นธนาคารอื�นผูฝ้ากขายจะตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเอง ) 

กรณเีป็นบุคคลธรรมดา 
- สาํเนาบตัรประชาชน 9 ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้น 9 ฉบบั 
- สาํเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงเทพ ( หากเป็นธนาคารอื�นผูฝ้ากขายจะตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเอง ) 

สาํเนาการเคลื�อนไหวของบญัชีธนาคารในปัจจุบนัยอ้นหลงั D เดือน 
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ขั'นตอนที� 2 ผูฝ้ากขายและผูรั้บฝากขายจะตอ้งลงลายมือชื�อในการทาํสัญญา ดงันี/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.A ตวัอยา่งเอกสารเงื�อนไขการฝากขายสินคา้ 
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ขั'นตอนที� +  ผูฝ้ากขายจะไดรั้บเอกสารการวางบิลทั/งสิ/น A ฉบบั ประกอบดว้ย  

- ระเบียบการวางบิล 9 ฉบบั 

- ตารางการวางบิล 9 ฉบบั 

ดงันี/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.G ตวัอยา่งเอกสารระเบียบการวางบิล 
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         รูปที� 7.7 ตวัอยา่งเอกสารตารางการวางบิล 

การวางบิลและการรับชําระเงิน 
วนัที� I ของทุกเดือนพนกังานบญัชีของบริษทั จะจดัทาํเอกสารรายงานการขายสินคา้ให้ผู ้

ฝากขายเพื�อใชป้ระกอบการวางบิล และหลงัจากผูฝ้ากขายมาวางบิลแลว้ ในวนัที� AI-AJ บริษทัจะนาํ

เช็คเงินสดเขา้บญัชีธนาคารของผูฝ้ากขาย 

ขั'นตอนการรับวางบิล 
 ผูฝ้ากขายจะตอ้งทาํการวางบิลที� แผนกบญัชี ในวนัที�และเวลาที�ระบุในเอกสารเท่านั/น โดย

จดัเตรียมเอกสารเพื�อใชป้ระกอบการวางบิลดงัต่อไปนี/  

 9. เอกสารรายงานการขาย 

 A. ใบกาํกบัภาษี 

 G. ใบเสร็จรับเงิน 
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�.+ การรับสินค้าเข้าระบบ Back Office 
 การรับสินค้าเข้าระบบจะบันทึกรายละเอียดตามใบส่งสินค้าฝากขาย โดยมีวิธีการรับ

สินคา้เขา้ระบบ ดงันี/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.I ตวัอยา่งใบส่งสินคา้ฝากขาย 
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4.3.1 เขา้สู่ระบบ Back Office

4.3.2  เลือกแถบ Product 

4.3.3  เลือกสินคา้ที�ตอ้งการรับเขา้ระบบ ตามใบส่งสินคา้ฝากขาย 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                              รูปที� 7.6 เขา้สู่ระบบ Back Office 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            รูปที� 7.J เลือกแถบ Product และเลือกสินคา้ที�ตอ้งการรับเขา้ระบบ 

 

 

 

 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.1 
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4.3.4 เลือก Zone และใส่จาํนวนสินคา้ที�ตอ้งการนาํเขา้ในระบบ

4.3.5 เลือกคาํสั�ง Add เพื�อบนัทึกสินคา้ไปในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.U ใส่จาํนวนสินคา้ที�ตอ้งการนาํเขา้ในระบบและเลือกคาํสั�ง Add   

เพื�อบนัทึกสินคา้ไปในระบบ 

 

4.3.6 เลือกคาํสั�ง Add to Zone เพื�อเพิ�มไปยงัประเภทสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.V เลือกคาํสั�ง Add Zone เพื�อกาํหนดประเภทสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 

4.3.4 

4.3.6 
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4.3.7 ใส่จาํนวนสินคา้ที�ตอ้งการนาํเขา้ในระบบ

4.3.8 เลือกคาํสั�ง Add เพื�อบนัทึกสินคา้ไปในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7.9B ใส่จาํนวนสินคา้ที�ตอ้งการนาํเขา้ในระบบและเลือกคาํสั�ง Add  

เพื�อบนัทึกสินคา้ไปในระบบ 

 

4.3.9 เมื�อทาํการบนัทึกสินคา้แลว้ เลือกคาํสั�ง Save เพื�อนาํสินคา้เขา้ระบบ 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 รูปที� 7.19 เลือกคาํสั�ง Save เพื�อนาํสินคา้เขา้ระบบ 

 

 

4.3.9 

4.3.7 

4.3.8 
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สรุปขั'นตอนของการฝากขาย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปที� 7.9A สรุปขั/นตอนของการฝากขาย 

 

 
 

ผู้ฝากขาย ผู้รับฝากขาย 

ผู้ซื'อ 

ส่งสินคา้ไปฝากขาย 

ส่งรายงานการฝากขาย 

ชาํระค่าสินคา้ 

โอนกรรมสิทธิX สินคา้ ขายสินคา้ให ้



 

 

 5 

 

 
5.1  
5.1.1  

 
 

 

 

 

 

 Back Office 

 

 
5.1.2   
 5.1.2.1 

 

 5.1.2.2 

 

  

5.1.3   
 

Back Office 
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5.2   
  

5.2.1.1   
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