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บทคัดย่ อ
คิ ดส์ เวนเจอร์ พ าร์ ค สนามเด็ก เล่ นในร่ ม แห่ งใหม่ เป็ นศู นย์พ ฒ
ั นาทักษะและการเรี ยนรู ้
สําหรับเด็กๆ วัยตังแต่ 6 เดือน–13 ปี ตังอยูบ่ นถนนราชพฤษ์ ภายในตัวอาคารประกอบด้วย เครื อง
เล่น สนามออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟซึ งจําลองทัศนียภาพของป่ าซาฟารี และสนาม
กีฬาทีจะช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการทางร่ างกายและทางความคิดของเด็ก ขณะทีปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที
แผนกบัญชี และจัดซื อ ผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้พิจารณาสิ นค้ารับฝากขาย บันทึกสิ นค้ารับฝาก
ขายด้วยโปรแกรม Back Office ตรวจนับสิ นค้าคงเหลื อ และจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้
งาน
โครงงานนี จดั ทําขึนเพือความรู ้ และความเข้าใจสําหรับขันตอนการรับฝากขาย เพิมทักษะ
ในการทํา งาน โดยทํา การศึ ก ษาขัน ตอนและเงื อ นไขการรั บ ฝากขาย วิธี ก ารบัญ ชี รับ ฝากขาย
วิธี ก ารใช้โปรแกรม Back Office โครงงานนี ทําให้ ผูจ้ ดั ทําได้รับ ความรู ้ แ ละความเข้าใจสําหรั บ
ขันตอนการรับฝากขาย และสามารถเพิมทักษะในการทํางาน ซึงจะนําไปประยุกต์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ผูจ้ ดั ทําคาดว่าโครงงานนีจะเป็ นประโยชน์ต่อบุคลทีสนใจ

คําสํ าคัญ: การรับฝากขาย การบันทึก 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 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1. ทราบขั้นตอนของการรับฝากขายสินคาของ บริษัท คิดสเวนเจอรพารค จํากัด
1.4.2. ไดรับความรูและความเขาใจจากการใชระบบ POS ฝากขายสําหรับทําบัญชีซื้อ ,
บัญชีขาย , สินคาคงเหลือ , บันทึกสินคาคงเหลือ
1.4.3. นักศึกษาสหกิจรุนตอไปไดศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของการฝากขาย
การฝากขาย คือ การที่เจ้าของสิ นค้าฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ งเรี ยกว่า ผูฝ้ ากขาย (Consignor) นาสิ นค้าของตน
ไปฝากขายให้กบั อี กบุ คคลหนึ่ ง เรี ยกว่า ผูร้ ั บฝาก (Consignee) เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการขาย
สิ นค้าให้ สิ นค้าที่นาไปฝากขายนั้นยังไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้าที่ส่งไปฝากขายให้แก่ผรู ้ ับฝาก
ดังนั้นกรรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้ายังเป็ นของผูฝ้ ากขายอยู่ ซึ่ งต่างจากการขายสิ นค้าโดยปกติ
2.2 ลักษณะและสาเหตุของการฝากขาย
ในการตลาดค้าขาย ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้ามาขายอาจไม่มีช่องทางการตลาดที่จะระบายสิ นค้า
สู่ ผบู ้ ริ โภคได้เองเสมอไปหรื อหากมีช่องทางระบายสิ นค้า กิจการอาจไม่สามารถควบคุมราคาขายปลี ก
ตามที่ตอ้ งการได้ ส่ งผลให้ผลิตหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้ามักพึ่งพาผูข้ ายที่มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสมและ
ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจอันเป็ นผลให้ธุรกรรมการฝากขายสิ นค้าเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตหรื อผู ้
จัดหาสิ นค้าอาจเลือกใช้การฝากขายเพื่อให้สินค้าของตนเป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลายในตลาดเสี ยก่อน
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าจึงเป็ น “ ผูฝ้ ากขาย ” ( Consignor ) โดยการนาสิ นค้าที่ตนมีอยูไ่ ปฝาก
ไว้กบั “ ผูร้ ับฝากขาย ” ( Consignee ) ซึ่ งทาหน้าที่เสมือนเป็ นตัวแทนขาย โดยผูร้ ับฝากขายจะรับมอบ
สิ นค้าและขายสิ นค้าแทนผูฝ้ ากขาย ส่ วนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าให้ถือเป็ นของผูฝ้ ากขายจนกว่าผูร้ ับฝากขาย
จะขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้สาเร็ จ ในกรณี ผรู ้ ับฝากขายกลายเป็ นบุคคลล้มละลายและไม่สามารถชาระ
หนี้ ได้ ผูฝ้ ากขายสามารถเรี ยกสิ นค้าที่ฝากขายกลับคืนมา โดยไม่ตอ้ งรอการปั นส่ วนการแบ่งชาระหนี้
เช่นเจ้าหนี้รายอื่น
แผนภาพแสดงลักษณะรายการของการฝากขาย
สิ นค้า

ผู้ฝากขาย
(ผู้ผลิตหรือผู้จดั หาสินค้ า)

สิ นค้า
ลูกค้ า

ผู้รับฝากขายสินค้ า
เงินสด

เงินสด

รู ปที่ 2.1 แผนภาพแสดงลักษณะรายการของการฝากขาย
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2.2.1 ข้ อดีของการฝากขาย
1. ผูร้ ั บฝากขายไม่ตอ้ งแบกรั บความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาสิ นค้า อันเนื่ องมาจาก
รสนิ ยมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของลูกค้า รวมถึ งความล่าช้าในการขนส่ งสิ นค้าเนื่ องจากผูร้ ับฝาก
ขายทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูฝ้ ากขายในการจาหน่ ายสิ นค้าเท่านั้น โดยได้รับค่านายหน้าจากการรับ
ฝากขายสิ นค้าตามสัดส่ วนที่ขายสิ นค้าได้
2. ผูร้ ับฝากขายไม่ตอ้ งนาเงินทุนหมุนเวียนไปจ่ายชาระค่าสิ นค้าที่รับฝากขาย ผูค้ า้ ปลีกเพียงรับ
ฝากขายสิ นค้าเหล่านั้น โดยไม่มีขอ้ ผูกพันการจ่ายชาระเงินจนกว่าจะขายสิ นค้าได้ มากกว่าการที่จะซื้ อ
สิ นค้านั้นมาขายโดยตรง
3. ผูฝ้ ากขายสามารถขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าให้มีมากขึ้น โดยเฉพาะสิ นค้าใหม่ที่ยาก
ต่อการขายเนื่องจากผูค้ า้ ปลีกอาจไม่ตอ้ งการแบกรับความเสี่ ยงในการสั่งซื้ อสิ นค้ามาขาย
4. ผูฝ้ ากขายสามารถกาหนดและควบคุมราคาขายสิ นค้าผ่านตัวแทนจัดจาหน่ ายในแต่ละช่อง
ทางการฝากขาย
โดยทัว่ ไปผูร้ ับฝากขายมีหน้าที่ในการรักษาสิ นค้าที่รับฝากขายอย่างระมัดระวัง โดยสิ นค้าที่รับ
ฝากขายไม่ควรนามาปะปนกับสิ นค้าของผูร้ ับฝากขายเพื่อให้ทราบว่าสิ นค้าส่ วนใดเป็ นของผูร้ ับฝากขาย
หรื อส่ วนใดเป็ นของผูฝ้ ากขาย แม้ว่าผูร้ ับฝากขายจะถื อครองสิ นค้าดังกล่าวแต่กรรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้า
เป็ นของผูฝ้ ากขาย ส่ งผลให้สินค้าฝากขายคงเหลือที่ยงั ไม่ถูกขายออกไป ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
จะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นค้าคงเหลือในงบการเงินของผูฝ้ ากขาย
นอกจากนี้ ผรู ้ ับฝากขายมีหน้าที่การจัดทารายงานเกี่ ยวกับการขายสิ นค้าที่รับฝากขายเพื่อเป็ น
หลักฐานในการจ่ายชาระเงินที่คา้ งชาระให้กบั ผูฝ้ ากขายตามเงื่อนไขการฝากขาย โดยผูร้ ับฝากขายมักนา
เงินสดที่ได้จากการขายส่ งคืนแก่ผฝู ้ ากขาย โดยหักจานวนที่เป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าตอบแทนจาก
การรับฝากขายหรื อ “ ส่ วนลด ” ที่ผรู้ ับฝากขายพึงได้รับ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฝากขาย เช่น ผูร้ ับฝาก
ขายคิดค่าบริ การสาหรับการรับฝากขาย 5% จากราคาสิ นค้าที่ขายได้ ผูร้ ับฝากขายคิดค่านายหน้าตาม
จานวนสิ นค้าที่ขายได้เป็ นต้น
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2.3 สิ ทธิและหน้ าทีผ่ ้ ฝู ากขายและผู้รับฝากขาย
สิ ทธิ และหน้าที่ของผูฝ้ ากขายและผูร้ ับฝากขายมีดงั ต่อไปนี้
2.3.1. สิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้ฝากขาย
สิ ทธิของผู้ฝากขาย
1. มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าฝากขายที่ยงั จาหน่ายไม่ได้
2. มีสิทธิจะเรี ยกร้องให้ผรู้ ับฝากขายจัดทารายงานการขายสิ นค้าฝากขายแสดงให้ทราบ
3. มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ผรู ้ ับฝากขายที่ลม้ ละลายหรื อเลิกกิจการต้องทาการชาระบัญชี ผู ้
ฝากขายมีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ผูร้ ับฝากขายส่ งคืนสิ นค้าและเงิ นที่คงค้างมาให้โดยไม่ตอ้ งรอให้ชาระหนี้
บุคคลภายนอกก่อน
หน้ าทีข่ องผู้ฝากขาย
1. ผูฝ้ ากขายมีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาไว้กบั ผูร้ ับฝากขาย
2. ในกรณี ผฝู ้ ากขายไม่ได้ทาสัญญาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยตัวแทน ( Agent )
2.3.2. สิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้รับฝากขาย
สิ ทธิของผู้รับฝากขาย
1. ผูร้ ั บฝากขายมี สิทธิ ที่จะได้รับเงิ นชดใช้สาหรั บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ จาเป็ นเกี่ ยวกับ
สิ นค้าฝากขายที่ได้จ่ายไป เช่ น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี ค่าเก็บรักษาสิ นค้า ค่าขนส่ ง ค่าซ่ อมแซม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นต้น
2. ผูร้ ับฝากขายมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากการรับฝากขายโดยผูร้ ับฝากขายจะได้รับ
ผลตอบแทนเป็ นค่านายหน้าซึ่ งคิดเป็ นอัตราร้อยละของราคาขายสิ นค้าหรื อตามจานวนที่ได้ตกลงกันไว้
กับผูข้ าย
3. ผูร้ ับฝากขายมีสิทธิ ที่จะพิจารณาให้สินเชื่ อสาหรับการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ ถ้ามี
หนี้สูญเกิดขึ้น ผูฝ้ ากขายจะต้องภาระหนี้สูญนั้น
4. ผูร้ ับฝากขายมีสิทธิ ที่จะทาให้คารับรองคุ ณภาพของสิ นค้าตามปกติ ซึ่ งผูฝ้ ากขาย
ต้องผูกพันในคารับรองนั้นด้วย
5. ผูร้ ับฝากขายมีสิทธิ ในการค้ าประกันสิ นค้าที่จาหน่ ายในฐานะผูจ้ าหน่ายสิ นค้า ใน
ฐานะตัวแทนการค้าสิ นค้า
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หน้ าทีข่ องผู้รับฝากขาย
1. ผูร้ ับฝากขายมีหน้าที่ดูแลรักษาสิ นค้าด้วยความระมัดระวัง
2. ผูร้ ั บฝากขายมี หน้าที่ เก็บรั กษาสิ นค้าที่ รับฝากขายแยกต่างหากจากสิ นทรั พย์ของ
ตนเองเพื่อให้ทราบว่าสิ นทรัพย์ใดเป็ นของผูฝ้ ากขาย
3. ผูร้ ับฝากขายมีหน้าที่ขายสิ นค้าตามราคาและเงื่อนไขที่ผฝู ้ ากขายเป็ นผูก้ าหนด
4. ผูร้ ับฝากขายมี หน้าที่จดั ทารายงานการขายเพื่อแสดงให้ผฝู ้ ากขายได้ทราบเกี่ยวกับ
รายการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ฝากขายเมื่อสิ้ นระยะเวลาหนึ่งหรื อเมื่อขายสิ นค้าได้
5. ผูร้ ับฝากขายมีหน้าที่ส่งเงิ นค่าขายให้ผฝู ้ ากขายหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่า
นายหน้าแล้ว
6. ผูร้ ับฝากขายมีหน้าที่ติดตามเก็บเงินจากการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
2.4 แนวปฏิบัติทางบัญชี
หากพิจารณามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ องรายได้ กาหนดให้ผฝู ้ ากขายรับรู ้รายได้จากขาย
ก็ต่อเมื่อ ผู้รับฝากขายสิ นค้ านั้นออกไปให้ ผ้ ซู ื้อขั้นสุ ดท้ าย นัน่ คือ
1. ผูฝ้ ากขายโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ้ื อขั้นสุ ดท้ายแล้ว
2. ผูฝ้ ากขายไม่เกี่ ยวข้องในการบริ หารสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องในระดับที่ เจ้าของพึงกระทาหรื อ
ไม่ได้ควบคุมสิ นค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ผูฝ้ ากขายสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
4. มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการฝากขาย
5. ผูฝ้ ากขายสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิ ดขึ้นหรื อที่จะเกิ ดขึ้นอันเนื่ องมาจากรายการฝาก
ขายนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
เมื่อผูฝ้ ากขายส่ งสิ นค้าไปเก็บไว้ในสถานที่ของผูร้ ับฝากขาย เช่น ห้างสรรพสิ นค้า แม้วา่ การถือ
ครองสิ นค้าได้เปลี่ยนมื อไปยังผูร้ ับฝากขาย แต่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้ายังไม่ได้โอนไปยังผูร้ ับฝากขาย หากสิ นค้าเกิดความเสี ยหายขึ้นหรื อเก็บเงินจากผูซ้ ้ื อ
ไม่ ไ ด้ ภาระความรั บ ผิดชอบในสิ นค้า หรื อหนี้ สู ญจะยัง คงเป็ นของผูฝ้ ากขาย อี ก ทั้ง ผูฝ้ ากขายยังคง
เกี่ยวข้องในการบริ หารสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง เช่น จัดให้มีพนักงานไปประจาที่ร้านค้าในสถานที่ของผูร้ ับ
ฝากขาย การจัดทารายงานสิ นค้า ฯลฯ ส่ งผลให้ผูฝ้ ากขายไม่สามารถรั บรู ้ รายได้จากการขายนั้น ได้
จนกว่าผูร้ ับฝากขายสามารถขายสิ นค้านั้นออกไป
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แนวทางการบันทึกรายการสาหรับการฝากขาย
ผูฝ้ ากขาย

ผูร้ ับฝากขาย
ส่ งมอบสิ นค้ าให้ กบั ผู้รับฝากขาย

Dr. สิ นค้าฝากขาย
XX
Cr. สิ นค้าคงเหลือ
XX

Dr. สิ นค้ารับฝากขาย
XX
Cr. สิ นค้ารับฝากขาย(ปรับมูลค่า XX

บันทึกค่ าใช้ ทผี่ ้ ูรับฝากขายสามารถขอคืนจากผู้ฝากขายได้
ไม่บนั ทึกรายการ

Dr. ลูกหนี้(เจ้าหนี้)-ผูฝ้ ากขาย XX

(ปรับปรุ งรายการเมื่อได้รับแจ้งจากผูฝ้ ากขาย)

Cr. เงินสด

XX

บันทึกการขายสิ นค้ าทีร่ ับฝากขายให้ กบั ลูกค้ า
ไม่บนั ทึกรายการ

Dr. เงินสด/ลูกหนี้การค้า

(ปรับปรุ งรายการเมื่อได้รับแจ้งจากผูฝ้ ากขาย)

XX

Cr. ลูกหนี้(เจ้าหนี้)-ผูฝ้ ากขาย

XX

Dr. สิ นค้ารับฝากขาย (ปรับมูลค่า) XX
Cr. สิ นค้ารับฝากขาย

XX

บันทึกการชาระเงินและเบิกค่ าใช้ จ่ายทีส่ ามารถขอเบิกได้ จากผู้ฝากขาย
Dr. เงินสด

XX

ค่าใช้จ่ายในการขาย

Dr. ลูกหนี้(เจ้าหนี้)-ผูฝ้ ากขาย XX

XX

Cr. เงินสด

ค่าธรรมเนียมการฝากขาย XX
Cr. ค่าขายจากการฝากขาย
Dr. ต้นทุนสิ นค้า

ค่าตอบแทนจากการรับฝากขาย XX
XX

XX

Cr. สิ นค้าฝากขาย

XX

บันทึกการตรวจนับสิ นค้ าฝากขายเพือ่ ปรับยอดสิ้นงวด
Dr. สิ นค้าคงเหลือ

XX

Cr. สิ นค้าฝากขาย

XX

ไม่บนั ทึกรายการ
XX

ตารางที่ 2.1 แนวทางการบันทึกรายการสาหรับการฝากขาย
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2.5 ข้ อกาหนดทางภาษี
การรับรู ้รายได้จากการฝากขายสิ นค้าตามมาตรฐานการบัญชี อาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
สิ ท ธิ ท างภาษี ส าหรั บ การค านวณภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล โดยผู้ฝ ากขายที่ น าสิ น ค้า ไปฝากขายตาม
ห้างสรรพสิ นค้ามักเกิ ดความเข้าใจผิดเนื่ องจากอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพพาณิ ชย์ที่ระบุ ว่า
การฝากขายยังไม่ถือเป็ นการขายเสร็ จเด็ดขาด ส่ งผลให้เข้าใจผิดว่าผูฝ้ ากขายยังไม่ตอ้ งออกใบกากับภาษี
ขณะที่มีการส่ งมอบสิ นค้า อย่างไรก็ตาม ประมวลรัษฎากรเป็ นกฏหมายพิเศษและได้มีการวางเกณฑ์
และเงื่อนไขของการฝากขายในประกาศอธิ บดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2534 ไว้แตกต่าง
จากหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยตามมาตรา 78(3) แห่ งประมวลรัษฎากรได้ระบุไว้
ว่าถ้าผูร้ ับฝากขายนั้นเป็ นตัวแทน (Sales Agencies) และมีการทาสัญญาตัวแทนไปตามประกาศอธิบดีฯ
แล้วจะถื อว่า ความรั บ ผิดในระบบภาษี มู ลค่ าเพิ่ มเกิ ดขึ้ นเมื่ อตัวแทนได้ส่ งมอบสิ นค้า ให้กบั ผูซ้ ้ื อขั้น
สุ ด ท้า ย ถ้า ผูร้ ั บ ฝากขายนั้น เป็ นตัว แทนขาย ( Sales Agencies ) และมี ก ารท าสัญ ญาตัว แทนไปตาม
ประกาศอธิ บดี ฯ แล้วจะถื อว่าความรับผิดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเกิ ดขึ้นเมื่ อตัวแทนได้ส่งมอบสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ้ื อขั้นสุ ดท้าย
เงื่อนไขของสัญญาตัวแทนสาหรับการฝากขายตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร ได้แก่
1. ต้องเป็ นสัญญาการตั้งตัวแทนสาหรับการฝากขายสิ นค้าโดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรื อ
บาเหน็จจากตัวการตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาตั้งตัวแทน
2. สัญญาตามข้อ 1 ต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเป็ นสัญญาที่ต้ งั ตัวแทนเพื่อขายสิ นค้า
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรื อทุกประเภทก็ได้
3. ตัวการและตัวแทนต้องเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนซึ่ งต้องคานวณเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 82/3 ปห่งประมวลรัษฎากร
4. ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับสัญญาการตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่
เป็ นสานักงานใหญ่ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดสัญญา
5. ตัวการต้องแจ้งสัญญาการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทา
สัญญาตั้งตัวแทน ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรื อสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถาน
ประกอบการที่เป็ นสานักงานใหญ่ของตัวการตั้งอยู่
6. ตัวแทนต้องจัดทารายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ โดยให้จดั ทาแยกต่างหากจากรายงานสิ นค้า
และวัตถุดิบของตนตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร
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หากสัญญาตัวแทนเป็ นไปตามเงื่ อนไขดังกล่าวทุกประการ ตัวการจะสามารถออกใบกากับภาษีในขั้น
สุ ดท้ายที่ตวั แทน (ห้างฯ) ขายสิ นค้าแก่ผซู ้ ้ื อได้ นัน่ คือ การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น 1 ครั้ง แต่หาก
ไม่เป็ นไปตามไปตามเงื่อนไขสัญญาตัวแทน พบว่าจะต้องมีการออกใบกากับภาษีท้ งั 2 ครั้ง คือ 1. ช่วง
ระหว่างตัวการกับตัวแทน 2. ช่วงระหว่างตัวแทนกับผูซ้ ้ื อ นัน่ คือ คานวณภาษีมูลค่าเพิ่มเสมือนไม่มีการ
ฝากขายเกิดขึ้น
2.6 การฝากขายและประเด็นปัญหาการรับรู้ รายได้
ผูฝ้ ากขายจะรับรู ้ รายได้จากการฝากขายก็ต่อเมื่อความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สาคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าถูกโอนให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว นัน่ คือเกิดการขายสิ นค้าจากผูร้ ับฝากขาย (ตัวแทน) ไป
ยังลูกค้าจึงถือว่ารายได้ค่าขายเกิ ดขึ้น แม้วา่ สิ นค้าจะมีการเคลื่ อนย้ายจากผูฝ้ ากขายไปยังผูร้ ับฝากขายก็
ตาม แต่กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าดังกล่าวยังเป็ นของผูฝ้ ากขาย อย่างไรก็ตามในทางปฏิ บตั ิประเด็นการรับรู ้
รายได้ดงั กล่ าวได้มีการนามาเป็ นประเด็นการตกแต่งตัวเลขในงบการเงิ นอันส่ งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของตัวเลขในงบการเงินทั้งในและต่างประเทศ
ในประเทศไทยหากย้อนกลับไปในปี 2545 กรณี ศึกษาที่สาคัญเกี่ยวกับประเด็นการรับรู ้รายได้
จากการฝากขาย คือ บริ ษทั รอยเนท จากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2545 บริ ษทั
รอยเนท จากัด (มหาชน) ได้มีการขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการ
วางขายชัว่ โมงอินเทอร์ เน็ตผ่านช่องทางร้ านค้าต่าง ๆ ซึ่ งรายการดังกล่าวถื อเป็ นการฝากขายเนื่ องจาก
ประโยชน์และความเสี่ ยงในสิ นค้ายังอยูก่ บั ผูฝ้ ากขาย อย่างไรก็ตามทางผูบ้ ริ หารได้เข้าไปมีอิทธิ พลต่อ
การบันทึกบัญชี และกาหนดให้รายได้จากการขายสิ นค้าถื อเป็ นรายได้เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า
(ตัวแทนจาหน่ า ยตามช่ องทางต่ า ง ๆ) โดยแสดงมู ล ค่ า ตามใบก ากับ ภาษี โดยไม่ รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
หลัง จากหัก ส่ วนลดแล้วส่ ง ผลให้ตวั เลขยอดขายและก าไรสุ ท ธิ ข องกิ จการเติ บ โตขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว
ภายหลังจากการประกาศผลการดาเนิ นงานดังกล่าวทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจว่ารายได้บริ ษทั สู งขึ้นกว่า
ตัวเลขที่คาดการณ์ ไว้อย่างมาก ซึ่ งเป็ นปั จจัยผลักดันสาคัญที่ทาให้ราคาหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้นอย่าง
มากในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ก็ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงินดังกล่าว
ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเมื่อเหตุการณ์ดงั กล่าวถูกเปิ ดเผย บริ ษทั รอยเนท จากัด ( มหาชน )
ถู กสั่งให้แก้ไขงบการเงิ นและผลการดาเนิ นที่ แท้จริ งเนื่ องจากข้อเท็จจริ ง นั้นเป็ นการฝากขายสิ นค้า
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีการถือปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เรื่ องการรับรู ้รายได้ทนั ที
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โดยยังมิได้ขายให้แก่บุคคลที่สามในการฝากขายสิ นค้า ส่ งผลให้ตวั เลขกาไรที่บริ ษทั รายงานออกไป
กลายเป็ นตัวเลขขาดทุนและราคาหุ น้ ที่เคยปรับตัวขึ้นไปสู งสุ ดถึง 2.26 บาท ลดต่าลงเหลือเพียง 0.33
บาท สาหรับการซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายก่อนถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ใหม่และได้สร้างความ
เสี ยหายให้กบั นักลงทุนเป็ นจานวนมาก
2.7 ใบกากับภาษี/ใบรับ
การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องได้แก่ ใบเสร็ จรั บเงิ น ซึ่ งเป็ นใบรั บที่
แสดงการรั บ ช าระเงิ นหากเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยนภาษี มู ลค่ า เพิ่ มก็ จะต้องมี ใบกากับภาษี มา
เกี่ยวข้องนอกเหนือจากใบเสร็ จรับเงิน ลักษณะของใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษีจะต้องมีสาระสาคัญ
ที่กฎหมายกาหนดไว้จึงจะถือว่าถูกต้อง สาหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้ใบกากับ
ภาษีกบั ใบเสร็ จรับเงินในฉบับเดียวกันก็ได้
ทั้งนี้ นิยามคาว่า “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่า
(ก) บันทึก หรื อหนังสื อใด ๆ ที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้รับ ได้รับฝาก หรื อได้รับชาระ
เงินหรื อตัว๋ เงิน หรื อ
(ข) บันทึก หรื อหนังสื อใด ๆ ที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้ องได้ชาระ
หรื อปลดให้แล้วบันทึก หรื อหนังสื อที่กล่าวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรื อไม่ ไม่สาคัญ
สาระสาคัญและกฎหมายของใบกากับภาษีและใบรับ สรุ ปได้ดงั นี้
(1) ใบรับ มาตรา 105 ทวิ
สาระสาคัญ 1. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูอ้ อกใบรับ
2. ชื่อหรื อยีห่ อ้ ของผูอ้ อกใบรับ
3. เลขลาดับของเล่มและของใบรับ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
5. จานวนเงินที่รับ
6. ชนิด ชื่อ จานวนและราคาสิ นค้า ในกรณี การขายหรื อให้เช่าซื้ อสิ นค้าเฉพาะ
ชนิดที่มีราคาตั้งแต่ หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป
(2) ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ปแบบ มาตรา 86/4
สาระสาคัญ 1. คาว่า "ใบกากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ จดทะเบียนที่
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ออกใบกากับภาษี และในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา 86 วรรคสี่ ห รื อมาตรา 86/2 หรื อผู ้ท อดตลาดเป็ นผู ้อ อกใบก ากับ ภาษี ใ นนามของ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบีย น ตามมาตรา 86/3 ให้ระบุ ชื่อ ที่ อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี อากรของ
ตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
6. จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้
แยกออกจากมูลค่าของสิ นค้าและหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด
(3) ใบเพิ่มหนี้ มาตรา 69/9
สาระสาคัญ 1. คาว่า "ใบเพิ่มหนี้" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจด
ทะเบี ย นที่ ออกใบเพิ่ ม หนี้ และในกรณี ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบเพิ่ ม หนี้ ใ นนามของผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรื อมาตรา 86/2ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ของ
ตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
5. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาดับของ
เล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่แสดงไว้ในใบกากับภาษีดงั กล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสิ นค้าหรื อ
บริ การ ผลต่างของจานวนมูลค่าทั้งสองและจานวนภาษีที่เรี ยกเก็บเพิ่มสาหรับส่ วนต่างนั้น
6. คาอธิ บายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด
(4) ใบลดหนี้ มาตรา 86/10
สาระสาคัญ 1. คาว่า "ใบลดหนี้" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ที่ออกใบลดหนี้ และในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบลดหนี้ ในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบีย นตาม
มาตรา 86 วรรคสี่ หรื อมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อที่อยูแ่ ละเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของตัวแทนด้วย
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3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
5. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาดับของ
เล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่แสดงไว้ในใบกากับภาษีดงั กล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสิ นค้าหรื อ
บริ การ ผลต่างของจานวนมูลค่าทั้งสองและจานวนภาษีที่ใช้คืนสาหรับส่ วนต่างนั้น
6. คาอธิ บายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด

บทที 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชือและสถานทีต งั สถานประกอบการ
ชือ
: บริ ษทั คิดส์เวนเจอร์ พาร์ ค จํากัด ( Kiz Venturepark Co,.Ltd)
ทีต งั
:  ซ. ราชพฤกษ์  ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ$งชัน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร '
โทรศัพท์
: 02-863-8448
โทรสาร
: 02-863-8447
เวลาทําการ
: จันทร์ -ศุกร์ เวลา : น. -18:00 น.
เสาร์ -อาทิตย์ หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 5.9 น. -5. น.

รู ปที$ 9. ตราสัญลักษณ์ ( Logo ) บริ ษทั คิดส์เวนเจอร์ พาร์ ค จํากัด

รู ปที$ 9.@ แผนที$ตB งั บริ ษทั คิดส์เวนเจอร์พาร์ค จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
จุดเริ$ มต้นของการสร้างคิดส์ เวนเจอร์ พาร์ ค คือการที$อยากเห็นสมาชิ กในครอบครัว ไม่วา่ จะ
เป็ นคุ ณพ่อ คุ ณแม่ คุ ณลุ ง คุ ณป้ า คุ ณน้า คุ ณอา ได้พ าลูก-หลานมาใช้เวลาอยู่ร่วมกัน หรื อจะเป็ น
กลุ่มเพื$อนพาลูก-หลานมาเจอกัน และทํากิจกรรมร่ วมกัน สนามเด็กเล่นในร่ มคิดส์เวนเจอร์ พาร์ ค จึง
เป็ นสถานที$หนึ$ งสําหรับครอบครัวในการใช้เวลาร่ วมกันในทุกโอกาส และทุกสภาพอากาศ สนาม
เด็กเล่นในร่ มจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ$ งที$คุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองมองหาสําหรับเด็กๆ เพื$อได้ใช้
เวลาทํากิจกรรมร่ วมกัน ภายในพืBนที$ที$สะอาด ปลอดภัย อากาศเย็นสบาย ซึ$ งคิดส์ เวนเจอร์ พาร์ ค ได้
จัดเตรี ยมเครื$ องเล่นที$เสริ มทักษะทัBงทางร่ างกาย และความคิด อีกทัBงยังเป็ นสถานที$พบปะสังสรรค์
แห่งใหม่ ของเด็กๆ และผูป้ กครอง
คิ ดส์ เวนเจอร์ พ าร์ ค เป็ นศูนย์พ ฒ
ั นาทัก ษะและการเรี ยนรู ้ แห่ งใหม่ บนพืB นที$ ก ว่า @,
ตารางเมตร เป็ นแห่ งแรกบนถนนราชพฤกษ์ ภายในตัวอาคาร ประกอบด้วยเครื$ องเล่ นเพื$อรองรับ
เด็กแต่ละวัย สนามออกกําลังกายขนาดเล็กสําหรับเด็กวัยหัดเดิน สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สําหรับ
เด็กวัย P ขวบขึBนไป รวมถึงสนามกอล์ฟซึ$ งจําลองทัศนี ยภาพของป่ าซาฟารี และสนามกีฬาที$จะช่วย
เสริ มสร้ างพัฒนาการทางร่ างกายและทางความคิดของเด็ก ตัBงแต่ช่วงอายุ S เดื อนจนถึ งอายุ 9 ปี
และอี กส่ วนจะเป็ นห้องจัดเลีB ยง เพื$อรองรับการจัดงานปาร์ ตB ี วนั เกิ ด, ห้องกิ จกรรมเวิร์คช๊อป และ
คลาสต่างๆ
ทางด้านความปลอดภัย คิ ด ส์ เวนเจอร์ พ าร์ ค คัด สรรจากผูผ้ ลิ ตเครื$ อ งเล่ น ที$ มี ค วามชํานาญและ
ประสบการณ์ จากยุโรป มาดู แลในทุ กขัBนตอน ตัBงแต่ขB นั ตอนการออกแบบ พัฒนา ประกอบ และ
ติ ดตัBงอุ ป กรณ์ ทุ กชิB น โดยที มงานที$ มี ความชํานาญ ภายใต้มาตรฐานของยุโรป EN 1176-1 & EN
1176-10:2008 (Play Equipment)
ทางด้านความสะอาด คิดส์ เวนเจอร์ พ าร์ ค คัดที มงานทําความสะอาดที$ ชํานาญเฉพาะด้าน ตรวจ
สภาพ และ ดูแลด้านความสะอาดของอุปกรณ์ ทุกชิB น ทัBงก่อนและหลังเวลาเปิ ดทําการ โดยในช่ วง
เวลาให้บริ การเราจะมีทีมงานทําความสะอาดอุปกรณ์เครื$ องเล่น และบริ เวณโดยรอบในทุกพืBนที$ ใน
หนึ$งวันของสัปดาห์จะมีวนั “BIG CLEANING DAY” โดยทีมงานมืออาชี พ ทําความสะอาดและฆ่า
เชืB อโรคทัว$ ทัBงบริ เวณ ทางคิดส์ เวนเจอร์ พาร์ ค และที มงาน มีจุดประสงค์เพื$อให้เด็กๆได้ใช้เวลาใน
การออกกําลังกาย และเพิ$มทักษะทางความคิดตามจินตนาการในแบบที$เด็กๆชื$ นชอบ โดยทีมงาน
เน้นในเรื$ องความปลอดภัย ความสะอาด และธรรมชาติของเด็กๆ อีกทัBง ในพืBนที$ยงั มีสิ$งอํานวยความ
สะดวกนอกจากที$เป็ นเครื$ องเล่นหลากหลายประเภทแล้ว ยังได้จดั เตรี ยมโซนอาหารและเครื$ องดื$ ม
และบริ การอินเตอร์เน็ต WIFI ทัว$ ทัBงบริ เวณ
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
นางสาวอารดา ประชากริ ช
ตําแหน่ง กรรมการบริ หาร

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายสํานักงาน

น.ส.จิรารัตน์ ราชถนอมเกียรติ{
หัวหน้าฝ่ ายบุคคล

น.ส.เกดธิดา ด่านเจริ ญสุ ข
หัวหน้าฝ่ ายการตลาด

นายธนาเทพ สิ งหรัตน์
พนักงานบัญชี

น.ส.ธนวรรณ ใจหลง
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายการตลาด

นายพีรพงษ์ มูลอุด
หัวหน้ากราฟฟิ ค

น.ส.พัชริ นทร์ กมลตรี
นักศึกษาสหกิจ

น.ส.เขมาภรณ์ ภาณุสิทธิกร
ออนไลน์

นายอินทัช ไสยสุข
ผูช้ ่วยหัวหน้ากราฟฟิ ค

น.ส.บัณฑิรา สิ งเสม
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

น.ส.รุ่ งทิวา สิ งห์อนุสงค์
อีเว้นท์และโชว์

นายเดชศักดิ{ดา จันทศร
ฝ่ ายจัดงานเลีBยงสังสรรค์

น.ส.รังสรา ปัญญาณิ ชย์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

น.ส.วิภา พระคุณอํานวย
หัวหน้าการเงิน/ปฏิบตั ิการ

นายกิตติภคั จันทรมา
ผูช้ ่วยผ่ายปฏิบตั ิ

น.ส.วิชุดา กองเป็ ง
น.ส.ชิน ทับทิมหิ น
น.ส.เกลีBยง บุญสนาม
ฝ่ ายทําความสะอาด

รู ปที$ 9.9 รู ปแผนภูมิโครงสร้างการบริ หาร บริ ษทั คิดส์เวนเจอร์ พาร์ ค จํากัด
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งงานที$ได้รับมอบหมาย ผูช้ ่วยพนักงานบัญชีฝ่ายจัดซืB อ
3.4.2 ลักษณะงานที$ได้รับมอบหมาย
3.4.2.1 ตรวจเอกสารใบกํากับภาษีวา่ เอกสารถูกต้องหรื อไม่
3.4.2.2 นําสิ นค้าฝากขายลงในระบบ Back Office
3.4.2.3 ตรวจนับ สิ นค้าคงเหลื อและสิ นค้าฝากขายว่าจํานวนที$ มี อยู่ก ับในระบบ
ตรงกันหรื อไม่
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3.5 ชือและตําแหน่ งของพนักงานทีป รึกษา
นายธนาเทพ สิ งหรัตน์ ตําแหน่ง พนักงานบัญชีฝ่ายจัดซืB อ
3.6 ระยะเวลาทีป ฏิบัติงาน
9.S. เริ$ ม เข้า ปฏิ บ ัติ งานที$ แผนกบัญ ชี บริ ษ ัท คิ ด ส์ เวนเจอร์ พ าร์ ค จํา กัด ตัBงแต่ ว นั ที$ P
พฤษภาคม พ.ศ. @S@ ถึง 9 สิ งหาคม พ.ศ. @S@
9.S.@ วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 5. น. – 17.00 น.
3.7 ขันตอนและวิธีดําเนินงาน
3.7.9 วางแผนรายงาน
- ตัBงชื$อหัวข้อรายงาน
- ออกแบบร่ างเค้าโครงรู ปแบบรายงาน
3.7.; การรวบรวมข้ อมูลของรายงาน
- ศึ กษาและเรี ยนรู ้ ในการติ ดต่ อประสานงานกับ ผูฝ้ ากขาย จากการสั ม ภาษณ์ พ นัก งานที$
ปรึ กษา
- เก็บรวบรวมข้อมูลเกี$ยวกับการรับฝากขาย จากการสัมภาษณ์พนักงานที$ปรึ กษา
- จัดเก็บข้อมูลเอกสารข้อมูลที$เกี$ยวข้องในการทํารายงาน
3.7. วิเคราะห์ ระบบงาน
วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการนําข้อมูลที$รวบรวมไว้แล้วเปรี ยบเที ยบกับแผนงานที$ ได้วางไว้ว่า
สอดคล้องกันหรื อไม่
3.7.< จัดทําหรือพัฒนา
แก้ไขข้อผิดพลาดเมื$อข้อมูลที$ได้รวบรวมไว้ไม่สอดคล้องกัน และเพิ$มเติมข้อมูลบางส่ วน
3.7.> จัดทําเอกสาร
จัดทําเอกสารรายงานและนําเสนอรายงาน
3.7.? ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขันตอนการดําเนินงาน
พ.ค.?;
มิ.ย.?;
ก.ค.?;
ส.ค.?;
1.ศึกษาโครงงาน
@.รวบรวมข้อมูลโครงงาน
9.วิเคราะห์โครงงาน
P.ทดสอบและสรุ ปผล
.จัดทําโครงงาน
ตารางที$ 9. ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
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3.8 อุปกรณ์ และเครืองมือทีใ ช้
ฮาร์ ดแวร์
. เครื$ องคอมพิวเตอร์
@. เครื$ องพิมพ์ (Printer)
9. เครื$ องถ่ายเอกสาร
P. กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
- โปรแกรม Microsoft excel
- โปรแกรม Back Office

บทที 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตามทีขา้ พเจ้าได้ไปปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาที บริ ษทั คิดส์ เวนเจอร์ พาร์ ค จํากัด
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในตําแหน่ งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ฝ่ายจัดซื/ อ ซึ งข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
ให้พิจารณาสิ นค้ารับฝากขาย บันทึกสิ นค้ารับฝากขายลงในระบบ ข้าพเจ้าจึงจัดทําโครงงานเกียวกับ
งานทีได้รับมอบหมาย มีรายละเอียดดังนี/
. พิจารณาสิ นค้ าจากใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา ( Quotation ) คือเอกสารที ผูฝ้ ากขายสิ นค้า จัดทําขึ/ นเพื อ แสดงรายละเอี ยด
เกียวกับสิ นค้า ให้กบั บริ ษทั เพือเป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีขอ้ มูล
การชี/แจงรายการสิ นค้า ราคา อย่างชัดเจน เพือนําไปพิจารณาก่อนการตัดสิ นใจซื/ อ

รู ปที 7.9 ตัวอย่างใบเสนอราคา
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. การปฏิบัติเมือสิ นค้ าได้ รับการพิจารณารับฝากขาย
เมือสิ นค้าทีนาํ มาเสนอเพือฝากขายได้รับการพิจารณารับฝากขาย ผูร้ ับฝากขายจะออก
เอกสารเงือนไขการฝากขายสิ นค้าให้แก่ผฝู ้ ากขาย รวมทั/งผูฝ้ ากขายรับทราบและยินดีปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดการฝากขายสิ นค้าของบริ ษทั แล้ว ผูฝ้ ากขายและผูร้ ับฝากขายจะต้องดําเนิ นการดังต่อไปนี/
ขั'นตอนที 1 ตรวจสอบเอกสารสําคัญเพือแสดงสถานภาพในการประกอบธุ รกิจของผูฝ้ ากขายให้
ครบถ้วนในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี/
กรณีเป็ นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
- สําเนาทะเบียนการค้า
- สําเนาใบภาษีมูลค่าเพิม ( ภพ.AB )
- สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ ( หากเป็ นธนาคารอืนผูฝ้ ากขายจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเอง )
กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชน 9 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ้าน 9 ฉบับ
- สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ ( หากเป็ นธนาคารอืนผูฝ้ ากขายจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเอง )
สําเนาการเคลือนไหวของบัญชีธนาคารในปั จจุบนั ย้อนหลัง D เดือน
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ขั'นตอนที 2 ผูฝ้ ากขายและผูร้ ับฝากขายจะต้องลงลายมือชือในการทําสัญญา ดังนี/

รู ปที 7.A ตัวอย่างเอกสารเงือนไขการฝากขายสิ นค้า
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ขั'นตอนที + ผูฝ้ ากขายจะได้รับเอกสารการวางบิลทั/งสิ/ น A ฉบับ ประกอบด้วย
- ระเบียบการวางบิล 9 ฉบับ
- ตารางการวางบิล 9 ฉบับ
ดังนี/

รู ปที 7.G ตัวอย่างเอกสารระเบียบการวางบิล
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รู ปที 7.7 ตัวอย่างเอกสารตารางการวางบิล
การวางบิลและการรับชําระเงิน
วันที I ของทุกเดือนพนักงานบัญชี ของบริ ษทั จะจัดทําเอกสารรายงานการขายสิ นค้าให้ผู้
ฝากขายเพือใช้ประกอบการวางบิล และหลังจากผูฝ้ ากขายมาวางบิลแล้ว ในวันที AI-AJ บริ ษทั จะนํา
เช็คเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของผูฝ้ ากขาย
ขั'นตอนการรับวางบิล
ผูฝ้ ากขายจะต้องทําการวางบิลที แผนกบัญชี ในวันทีและเวลาทีระบุในเอกสารเท่านั/น โดย
จัดเตรี ยมเอกสารเพือใช้ประกอบการวางบิลดังต่อไปนี/
9. เอกสารรายงานการขาย
A. ใบกํากับภาษี
G. ใบเสร็ จรับเงิน
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.+ การรับสิ นค้ าเข้ าระบบ Back Office
การรั บ สิ น ค้าเข้าระบบจะบัน ทึ ก รายละเอี ย ดตามใบส่ ง สิ น ค้าฝากขาย โดยมี วิธี ก ารรั บ
สิ นค้าเข้าระบบ ดังนี/

รู ปที 7.I ตัวอย่างใบส่ งสิ นค้าฝากขาย
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4.3.1 เข้าสู่ ระบบ Back Office
4.3.2 เลือกแถบ Product
4.3.3 เลือกสิ นค้าทีตอ้ งการรับเข้าระบบ ตามใบส่ งสิ นค้าฝากขาย

4.3.1

รู ปที 7.6 เข้าสู่ ระบบ Back Office
4.3.2

4.3.3

รู ปที 7.J เลือกแถบ Product และเลือกสิ นค้าทีตอ้ งการรับเข้าระบบ
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4.3.4 เลือก Zone และใส่ จาํ นวนสิ นค้าทีตอ้ งการนําเข้าในระบบ
4.3.5 เลือกคําสัง Add เพือบันทึกสิ นค้าไปในระบบ

4.3.4

4.3.5

รู ปที 7.U ใส่ จาํ นวนสิ นค้าทีตอ้ งการนําเข้าในระบบและเลือกคําสัง Add
เพือบันทึกสิ นค้าไปในระบบ
4.3.6 เลือกคําสัง Add to Zone เพือเพิม ไปยังประเภทสิ นค้า
4.3.6

รู ปที 7.V เลือกคําสัง Add Zone เพือกําหนดประเภทสิ นค้า
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4.3.7 ใส่ จาํ นวนสิ นค้าทีตอ้ งการนําเข้าในระบบ
4.3.8 เลือกคําสัง Add เพือบันทึกสิ นค้าไปในระบบ

4.3.7

4.3.8

รู ปที 7.9B ใส่ จาํ นวนสิ นค้าทีตอ้ งการนําเข้าในระบบและเลือกคําสัง Add
เพือบันทึกสิ นค้าไปในระบบ
4.3.9 เมือทําการบันทึกสิ นค้าแล้ว เลือกคําสัง Save เพือนําสิ นค้าเข้าระบบ

4.3.9

รู ปที 7.19 เลือกคําสัง Save เพือนําสิ นค้าเข้าระบบ
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สรุ ปขั'นตอนของการฝากขาย

ส่งสิ นค้าไปฝากขาย

ผู้ฝากขาย

ผู้รับฝากขาย
ส่งรายงานการฝากขาย
ชําระค่าสิ นค้า

ผู้ซื'อ
โอนกรรมสิ ทธิXสินค้า

รู ปที 7.9A สรุ ปขั/นตอนของการฝากขาย

ขายสิ นค้าให้
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