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บทที ่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 บริษทั อินเนอร์ วสิดอม จ ากดั จดัตั้งข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 2547 เป็นบริษทัขนาดเล็กท่ีด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้โมเดล ของเล่น ของสะสมท่ีน าเขา้จากประเทศจีนและฮ่องกง จดั
จ าหน่ายสินคา้ในลกัษณะธุรกิจแบบคา้ปลีกในนามร้าน Acare Toys มีช่องทางในการ จ าหน่าย
สินค้าแบบหน้าร้านท่ีห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค และแบบออนไลน์ท่ีwww.acaretoys.com 
พร้อมบริการจดัส่งให้ลูกคา้ทัว่ประเทศ ในบริษทัมีการแบ่งแยกการท างานในแต่ละแผนกอย่าง
ชดัเจน เช่น แผนกบญัชีการเงิน แผนกการตลาด พนกังานขาย ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ท างานในแผนก
บญัชีการเงินโดยไดรั้บมอบหมายงานเก่ียวกบัการจดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย การออก
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีขายและการบนัทึกบญัชีขั้นพื้นฐานจากการท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน
จริง ผูจ้ดัท าเกิดความสนใจในการน าเขา้สินคา้และการจ าหน่ายของบริษทั จึงไดร้วบรวมเอกสาร
และศึกษาหาขอ้มูลการท าบญัชีขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ 
 ดงันั้นเน้ือหาในโครงงานเล่มน้ีจะบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคา้ 
ขั้นตอนการจ าหน่าย และการบนัทึกบญัชีของสินคา้น าเขา้เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1.2.1   เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้น าเขา้จากประเทศจีน
            และฮ่องกง 
 1.2.2   เพื่อศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้สินคา้และเอกสารในการซ้ือขาย 
            สินคา้น าเขา้ 
 1.2.3   เพื่อศึกษาระบบบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้สินน าเขา้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1   ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้น าเขา้จาก 
            ประเทศจีนและฮ่องกง 
 1.3.2   ศึกษาการจดัเก็บเอกสารการซ้ือขายสินคา้ภายในองคก์ร 
 1.3.3   ศึกษาระบบบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้น าเขา้ 

 

http://www.acaretoys.com/
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1   เขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้น าเขา้จาก   
            ประเทศจีนและฮ่องกง 
 1.4.2   เขา้ใจในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้สินคา้และเอกสารในการซ้ือขาย 
            สินคา้น าเขา้ 
 1.4.3  ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระบบบญัชีการซ้ือขายสินคา้น าเขา้และสามารถบนัทึกบญัชี
            เก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ได ้
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บทที ่2  

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การน าเข้า (import) หมายถึง การน าเขา้สินคา้เขา้มาจากต่างประเทศ โดยสินคา้ท่ีน าเขา้มกั
เป็นสินคา้ท่ีไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได ้เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจกัรต่างๆท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
การผลิต สินคา้เกษตรบางชนิด เป็นตน้ 

การน าเขา้สินคา้จ าเป็นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีเป็นผูต้รวจสอบการน าเขา้
คือ กรมศุลกากร นอกจากน้ีการน าเขา้สินคา้ยงัมีการจ ากดัปริมาณการน าเขา้สินคา้ รวมถึงภาษีน าเขา้
ท่ีตอ้งจ่ายตามกฎหมายอีกดว้ย ท่ีส าคญัผูน้ าเขา้ควรศึกษาดว้ยวา่สินคา้ประเภทใดสามารถน าเขา้ได้
เพราะสินคา้บางประเภทเป็นสินคา้ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าประกอบด้วย 
1. การจดทะเบียนพาณิชย ์ 
2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  
3. การหาสินคา้ท่ีตอ้งการจากประเทศต่างๆ  
4. การติดต่อ สั่งซ้ือสินคา้  
5. การช าระเงินค่าสินคา้ผา่นธนาคาร  
6. จดัเตรียมเอกสารเพื่อการน าเขา้สินคา้ 
7. ติดต่อผา่นพิธีการศุลกากร („ การข้ึนทะเบียนระบบ Paperless „ พิธีการประเมินอากร 
„ การช าระค่าภาษีอากร „ พิธีการตรวจปล่อยสินคา้)  
8. การส่งมอบสินคา้  
9. การกระจายสินคา้ หรือการขายสินคา้ออกสู่ตลาด 
อนัดบัแรกผูน้ าเขา้ควรท่ีจะศึกษา จดัท าแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางของการหาแหล่งผลิตสินคา้ 
(ผูข้ายสินคา้) การผลิต การกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาดเป้าหมาย   ล าดบัถดัมาผูป้ระกอบการน าเขา้
สินคา้ควรท่ีจะตอ้งศึกษา เก่ียวกบัระเบียบพิธีการน าเขา้สินคา้ของกรมศุลกากร   ท่ีวา่ดว้ยพิกดัอตัรา
ภาษีอากรส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้ สินคา้เป็นสินคา้ตอ้งหา้มหรือสินคา้ตอ้งก ากดั (สินคา้ควบคุมตอ้ง
ขออนุญาตน าเขา้) การขนส่งสินคา้ สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการคา้เสรี (FTA) การ
ประกนัภยัสินคา้ การช าระเงินค่าสินคา้ผา่นธนาคาร 

สินค้า หมายถึงสินทรัพยห์มุนเวยีน ท่ีมีตวัตนหรือส่ิงของท่ีกิจการมีไวเ้พื่อจ าหน่ายให้กบัผู ้
ซ้ือ หรือลูกคา้เพื่อหวงัผลก าไรจากการจ าหน่ายสินคา้ดงันั้นกิจการมีรายไดห้ลกัจากการขายสินคา้
ตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ประเภทของธุรกจิเกี่ยวกบัสินค้า 
ธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีกิจกรรมในการประกอบธุรกิจการคา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandise  Business)  หรือธุรกิจซ้ือมาขายไปหมายถึงธุรกิจท่ีซ้ือ
สินคา้ส าเร็จรูปมาขายขายอีกทอดหน่ึงเพื่อหวงัผลก าไรดงันั้นรายไดห้ลกัของกิจการ จึงเป็นรายได้
จากการขายสินคา้และมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเช่น 
ธุรกิจขายรถยนต ์สินคา้ของกิจการคือ รถยนต ์อุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต ์ หรือธุรกิจขาย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสินคา้ของกิจการคือ ตูเ้ยน็ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

2.  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีซ้ือวตัถุดิบมาเพื่อท าการ
ผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป แลว้น าไปจ าหน่าย ดงันั้นรายไดห้ลกัของกิจการเป็นรายไดจ้ากการขาย
สินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตเสร็จ เช่น โรงงานผลิตน ้าอดัลม โรงงานผลิตเกา้อ้ีหวาย โรงงานผลิตรองเทา้ 
โรงงานผลิตเส้ือผา้สตรี โรงงานทอผา้ เป็นตน้ 

ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ (Inventory System) 
 ในการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัสินคา้ผูจ้ดัท าบญัชีจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในการเลือก
วธีิการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้ของกิจการใหส้อดคลอ้งกบัตวัสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีกิจการมีอยูใ่น
ครอบครอง ระบบบญัชีเก่ียวกบัสินคา้มี 2 ระบบดว้ยกนั คือ ระบบบญัชีสินคา้แบบต่อเน่ือง 
(Perpetual Inventory System) และระบบบญัชีสินคา้แบบส้ินงวด (Periodic Inventory System) 
ส าหรับการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ทั้งสองระบบมีวธีิการบนัทึกบญัชีต่อไปน้ี 
1.การบันทกึบัญชีสินค้าแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 
 เป็นการบนัทึกบญัชีสินคา้แบบต่อเน่ือง โดนบนัทึกการเปล่ียนแปลงการรับ-จ่ายของสินคา้
อยูต่ลอดเวลาเป็นการบนัทึกการซ้ือ ขาย หรือส่งคืนสินคา้ จะมีบญัชีท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่2 บญัชี 
คือ บญัชีสินคา้ และบญัชีตน้ทุนขาย การบนัทึกบญัชีวธีิน้ีเหมาะส าหรับกิจการท่ีสินคา้ราคาต่อ
หน่วยสูง เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ 
2.การจัดท างบการเงิน 
 2.1 บัญชีสินค้าเม่ือกิจการไดมี้การจดัท างบทดลองข้ึนมานั้นจะมีปัญชีสินคา้ปรากฎอยูใ่น
งบทดลองเม่ือส้ินงวดบญัชีนั้น ซ่ึง “บญัชีสินคา้”นั้นจะเป็นสินคา้คงเหลือปลายงวด เน่ืองจาก
ขบวนการบนัทึกบญัชีในระหวา่งงวดท่ีกิจการมีการควบคุมสินคา้คงเหลืออยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะเป็น
การซ้ือ ขาย รับคืน หรือส่งคืนสินคา้ ก็จะน ารายการคา้ท่ีเกิดข้ึนไปท าการปรับปรุงสินคา้คงเหลือ
ของกิจการใน “บญัชีสินคา้” ท่ีสมุดแยกประเภทตลอดเวลา 
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2.2 บัญชีต้นทุนขายเม่ือกิจการเลือกวธีิการบนัทึกบญัชีแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory) กิจการ
ไม่ตอ้งมีการค านวณหาตน้ทุนขาย เน่ืองจากตน้ทุนขายไดมี้การค านวณหาและถูกบนัทึกบญัชีทุก
คร้ังท่ีมีการขาย หรือการรับคืนสินคา้อยูแ่ลว้ ดงันั้น “บญัชีตน้ทุนขาย”จึงแสดงไวใ้นงบทดลองดา้น
เดบิตเป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้าย 
3.การบันทกึบัญชีสินค้าแบบสินค้าเมื่อส้ินงวด (Periodic Inventory Method) 
 วธีิน้ีจะเป็นการบนัทึกบญัชีสินคา้ต่อเม่ือส้ินงวดบญัชีหรือปลายปีเท่านั้น โดยในระหวา่งปี
จะมีการบนัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ-ขายสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามปกติ จะ
ไม่บนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้โดยตรงไม่วา่จะเป็นการซ้ือ หรือขายสินคา้ ส่งคืนหรือรับคืนสินคา้ 
การบนัทึกบญัชีสินคา้วธีิน้ีจะไม่สามารถทราบไดว้า่เม่ือส้ินงวดบญัชีจะมีสินคา้คงเหลือเท่าใดเม่ือ
พิจารณาดูจากสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป แต่เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะทราบวา่กิจการมีสินคา้
คงเหลือส้ินงวดบญัชีเป็นจ านวนเงินเท่าไรจะตอ้งท าการตรวจนบัสินคา้คงเหลือจากโกดงัเก็บสินคา้
และบญัชีสินคา้ (Stock Cards) และวธีิน้ีจะตอ้งมีการค านวณหาตน้ทุนของสินคา้ซ่ึงจะไม่แสดงให้
เห็นในสมุดบญัชีแยกประเภท 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด 
 ณ วนัส้ินงวดบญัชีจะตอ้งมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือปลายงวดและตีราคาสินคา้คงเหลือ
เป็นตวัเงิน ซ่ึงจะตอ้งน ามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดมาบนัทึกบญัชีโดยปรับปรุงโอนเขา้บญัชี
ก าไรขาดทุนของกิจการ 
ค านวณหาต้นทุนขายและยอดซ้ือสุทธิ 
 เม่ือส้ินงวดบญัชีกิจการตอ้งมีการค านวณหาตน้ทุนขายและยอดซ้ือสุทธิของสินคา้ 
เน่ืองจากวธีิน้ีไม่ไดมี้การบนัทึกบญัชีตน้ทุนขายตั้งแต่เร่ิมแรกหรือทุกคร้ังท่ีมีการขาย 
 การค านวณหายอดซ้ือสุทธิ = ซ้ือ + ค่าขนส่งเขา้ ‟ ส่งคืน ‟ส่วนลดรับ 
 การค านวณหาตน้ทุนขาย = สินคา้คงเหลือตน้งวด + ซ้ือสุทธิ + สินคา้ท่ีท่ีมีอยูท่ ั้งส้ิน ‟ 
สินคา้คงเหลือปลายงวด ‟ตน้ทุนขาย 

การซ้ือขายสินค้าและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง   
1. ความหมายการซ้ือขายสินคา้ หมายถึง การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ มีรายการคา้ท่ี

เก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ไดแ้ก่ 

 -  การซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 

 -  การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

 -  การส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือดว้ยเงินสด 

 -  การส่งคืนสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี   
 -  การขายสินคา้เป็นเงินสด 
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 -  การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

 -  การรับคืนสินคา้ท่ีขายดว้ยเงินสด 

 -  การรับคืนสินคา้จากลูกหน้ี  
2.   เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้

จ าเป็นตอ้งมีเอกสารใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี ซ่ึงกิจการอาจเป็นผูจ้ดัท าเอกสารข้ึนใช้
เอง หรือเป็นเอกสารท่ีกิจการไดรั้บจากบุคคลภายนอกเช่น ใบขอซ้ือสินคา้ ใบสั่งซ้ือสินคา้ ใบก ากบั
สินคา้ ใบรับสินคา้ ใบส่งคืนสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน มีดงัน้ี 

 2.1 ใบขอซ้ือ คือ เอกสารท่ีแผนกคลงัสินคา้จดัท าข้ึนเพื่อแจง้วา่สินคา้ชนิดใด ประเภทใด
ของกิจการใกลห้มด และตอ้งการสั่งซ้ือเพิ่มปริมาณเท่าไร โดยจดัท าใบขอซ้ือสินคา้ ส่งไปใหแ้ผนก
จดัซ้ือด าเนินการต่อ 

เงื่อนไขเกี่ยวกบัการซ้ือขายสินค้า 
เง่ือนไขเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้   คือขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้เพื่อให้ 

การซ้ือขายสินคา้ด าเนินไปดว้ยดี มีความเขา้ใจตรงกนัจนพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 
2 ฝ่าย เง่ือนไขเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ ประกอบดว้ย เง่ือนไขเก่ียวกบัส่วนลด  และ เง่ือนไข
เก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ เช่น 

1.  เงื่อนไขเกี่ยวกบัส่วนลด (Discount)  เป็นเง่ือนไขท่ีผูข้ายใหส่้วนลดกบัผูซ้ื้อ เพื่อ 
เป็นการจูงใจใหผู้ซ้ื้อ ซ้ือสินคา้คร้ังละจ านวนมากหรือจูงใจใหผู้ซ้ื้อช าระหน้ีโดยเร็ว เง่ือนไข 
เก่ียวกบัส่วนลด แบ่งเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
                    1.1  ส่วนลดการค้า (Trade Discount)  เป็นส่วนลดท่ีผูข้ายกระตุน้หรือจูงใจใหผู้ซ้ื้อ 
ซ้ือสินคา้คร้ังละจ านวนมาก ๆ โดยผูข้ายตั้งเกณฑไ์ว ้เพื่อใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจ เช่นซ้ือสินคา้  5  ช้ินข้ึน
ไป แถม  1 ช้ิน หรือซ้ือสินคา้ 500 บาท  ลดให ้5% แต่ถา้ซ้ือสินคา้ตั้งแต่  501 ‟1,000  บาท  ลดให ้
10% หรือก าหนดอตัราส่วนลดเป็นร้อยละจากราคาท่ีก าหนดไวใ้นใบแสดงรายการสินคา้ 
ส่วนลดการคา้ ผูข้ายจะลดให้ผูซ้ื้อในขณะท่ีซ้ือขายสินคา้ผูข้ายเรียกส่วนลดน้ีวา่ “ส่วนลด
การคา้” ส่วนลดการคา้น้ีจะไม่น ามาบนัทึกบญัชีแต่จะน าไปหกัออกจากราคาซ้ือขายสินคา้ เพื่อหา
ราคาสุทธิ ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายจะบนัทึกบญัชีในราคาสุทธิ 

1.2   ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็นส่วนลดท่ีผูข้ายลดใหแ้ก่ผูซ้ื้อทนัที     ท่ีช าระหน้ี
ค่าสินคา้   หลงัจากผูซ้ื้อไดซ้ื้อสินคา้เป็นเงินเช่ือ เพื่อเป็นการกระตุน้หรือจูงใจให้ผูซ้ื้อช าระเงินค่า
สินคา้โดยเร็วก่อนวนัครบก าหนด ส่วนลดเงินสดน้ีอาจจะก าหนดหรือไม่ก าหนดไวใ้นเง่ือนไขใน
การช าระเงินก็ได ้แลว้แต่ผูซ้ื้อกบัผูข้ายจะตกลงกนั 
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ค่าขนส่ง (Transportation Cost) 
            ในกิจการซ้ือขายสินคา้ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัอีกรายการหน่ึง ก็คือ ค่าขนส่ง ส าหรับ
ค่าขนส่งซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อ ควรจะเป็นค่าใชจ่้ายของผูข้ายหรือ
ผูซ้ื้อนั้น ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีก าหนดในตอนท่ีซ้ือขายสินคา้ โดยเง่ือนไขในการขนส่งสินคา้ท่ีส าคญั 
คือ 

1. F.O.B. Shipping Point (Free on board at the shipping point) หมายถึงกรรมสิทธ์ิของ
สินคา้จะถูกส่งมอบจากผูข้ายไปใหผู้ซ้ื้อ ณ จุดส่งของ คือจุดท่ีขนสินคา้ข้ึนรถ ข้ึนเรือ หรือข้ึน
เคร่ืองบิน ดงันั้นค่าขนส่งท่ีเกิดข้ึนในการขนส่งสินคา้จากร้านของผูข้ายซ่ึงเป็นจุดส่งของไปยงัร้าน
ของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายค่าขนส่งนั้น 

2. F.O.B. Destination (Free on board at the destination) หมายถึงกรรมสิทธ์ิของสินคา้จะ
ถูกส่งมอบจากผูข้ายไปใหผู้ซ้ื้อ ณ จุดหมายปลายทาง คือจุดท่ีสินคา้ถึงมือผูซ้ื้อ ดงันั้นค่าขนส่งท่ี
เกิดข้ึนในการขนส่งสินคา้จากร้านของผูข้ายไปยงัร้านของผูซ้ื้อซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทาง ผูข้าย
จะตอ้งจ่ายค่าขนส่งนั้น 

นอกจากนั้น ค่าขนส่งยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.    ค่าขนส่งเขา้ (Transportation ‟ in) คือ ค่าขนส่งท่ีกิจการจ่ายไปเพื่อขนส่งสินคา้ท่ีซ้ือมา

เพื่อขาย โดยค่าขนส่งเขา้น้ีจะตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือมาดว้ย 
2.    ค่าขนส่งออก (Transaction ‟ out) คือ ค่าขนส่งท่ีกิจการจ่ายไปเพื่อขนส่งสินคา้ของ

กิจการท่ีขายไปใหลู้กคา้ ส าหรับค่าขนส่งออกน้ีไม่ถือเป็นตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย
ออกไป แต่ใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งหน่ึงของกิจการ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax) 
1.ภาษีมูลค่าเพิม่  เรียกยอ่ ๆ วา่  VAT   เป็นภาษีท่ีมุ่งจดัเก็บจากบริโภคโดยผูป้ระกอบการ

จดทะเบียนไดสิ้ทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้ สินทรัพย ์หรือผูรั้บการบริการ   การเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะจดัเก็บทุกขั้นตอนของการขาย หรือการใหบ้ริการจากมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 
โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบดว้ย 

1.1  ภาษีซ้ือ (Input Tax)  คือภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้าย หรือพึงจ่าย เน่ืองจาก
การซ้ือสินคา้ สินทรัพย ์หรือรับบริการจากผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนรายอ่ืน  เม่ือภาษีซ้ือเกิดข้ึน
ในเดือนใดใหถื้อเป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้น 

1.2  ภาษีขาย (Output Tax) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ไดเ้ก็บหรือพึง
เรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้ เม่ือขายสินคา้หรือช าระค่าบริการ ภาษีขายเกิดข้ึนในเดือนใดก็ถือเป็นภาษี
ขายของเดือนนั้น 
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2. อตัราภาษีมูลค่าเพิม่  มี 2 อตัรา คือ 
2.1  ร้อยละ 7  เป็นอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้ สินทรัพย ์หรือ การใหบ้ริการ

ทุกประเภทรวมทั้งการน าเขา้อตัราน้ีไดร้วมภาษีทอ้งถ่ินแลว้ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมูลค่าฐานภาษี
หรือมีรายไดเ้กินกวา่ 1,800,000 บาทต่อปี 

2.2  ร้อยละ 0 ตามาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มใชส้ าหรับการ
ประกอบการดงัต่อไปน้ี 

1)  การส่งออกสินคา้ท่ีไดก้ระท าพิธีการส่งออกตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
2)  การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล โดย
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
3)  การใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร และไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ 
4)  การขายสินคา้หรือการให้บริการกบักระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
รัฐวสิาหกิจตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
5)  การขายสินคา้หรือการให้บริการกบัองคก์รสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษของ
สหประชาชาติ  สถานเอกอคัรราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 
6)   การขายสินคา้หรือการให้บริการระหวา่งคลงัสินคา้ทณัฑบ์น หรือระหวา่งผู ้
ประกอบการ ท่ีประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก รวมทั้งการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการระหวา่งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการท่ีประกอบการในเขอุตสาหกรรม
ส่งออก 
3. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิ่ม จ  าแนกตามการประกอบธุรกิจท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
3.1  ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีขายสินคา้ สินทรัพย ์หรือบริการในทางธุรกิจหรือ

วชิาชีพ ไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์ หรือไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่ เม่ือไดจ้ด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ เรียกวา่ ผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

3.2  ผูน้ าเขา้ หมายถึง ผูป้ระกอบการหรือบุคคลซ่ึงน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 
3.3   ผูท่ี้กฎหมายใหถื้อวา่มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
4.เอกสารทีต้่องจัดท า เม่ือเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือผูป้ระกอบการไดจ้ดทะเบียนเขา้สู่

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานเพื่อใชป้ระกอบการค านวณภาษี และใชใ้นการ
บนัทึกรายการบญัชี ไดแ้ก่ 
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4.1 ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตลอดจนบุคคลอ่ืน
ตามกฎหมายก าหนดมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท า และส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้ สินทรัพยห์รือรับบริการทุก
คร้ังท่ีมีการซ้ือขายเกิดข้ึน เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้ สินทรัพย ์การใหบ้ริการ และจ านวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใด ใบก ากบัภาษีตอ้งท าเป็น 2 ฉบบั โดยตน้ฉบบัมอบใหผู้ซ้ื้อ และส าเนาเก็บไว้
เพื่อเป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการบญัชี และค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบก ากบัภาษี 
หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่      
       1.   เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ และออกใบก ากบัภาษีเพื่อเป็น
หลกัฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

       2.   จดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้ก่ 

              (1)   รายงานภาษีซ้ือ 

              (2)   รายงานภาษีขาย 

              (3)   รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

       3.   ยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 

โปรแกรม Google Drive  

 เป็นบริการจาก Google ท่ีท  าใหเ้ราสามารถน าไฟลต่์างๆ ไปฝากไวก้บั Google ซ่ึงท าใหเ้รา
สามารถใชไ้ฟลเ์หล่านั้นท่ีไหนก็ได ้ไม่เพียงแค่ฝากไฟลไ์ดเ้ท่านั้นคุณยงัสามารถ สามารถแบ่งปัน
ไฟลก์บัคนท่ีตอ้งการ และสามารถแกไ้ขร่วมกนัไดจ้ากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์ มือถือ 
อุปกรณ์แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ส าหรับพื้นท่ีๆGoogle ใหเ้ราใชบ้ริการฟรีนั้นอยูท่ี่ 5 GB และ
หากตอ้งการพื้นท่ีมากข้ึน ก็ สามารถซ้ือพื้นพี่จดัเก็บขอ้มูลเพิ่มไดส่้วนราคาก็ข้ึนอยูก่บัขนาดของ
พื้นท่ี การจะใชง้าน Google Drive หรือบริการต่าง ๆ ของ Google นั้น เราจ าเป็นจะตอ้งมีบญัชี อีเมล
กบัทาง Gmail ก่อน ถึงจะใชง้านได ้หากจะใชบ้ญัชีอีเมลท่ีไม่ใช่ของ Gmail ก็จะใชง้านไดไ้ม่ 
ครบถว้นสมบูรณ์เหมือนกบัการใชบ้ญัชีอีเมลของ Gmail 
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การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive  

1. คลกิทีปุ่่ ม “CREATE”เม่ือคลิกแลว้ก็จะมีเมนูปรากฏข้ึนมาใหคุ้ณเลือกวา่จะสร้างเอกสาร
ประเภทใด โดยแอปสร้างเอกสารท่ีมีใหน้ั้นจะเป็นบริการของกเูกิล เช่น Google Docs และ Google 
Sheet เป็นตน้ แต่คุณก็สามารถใชแ้อปอ่ืนในการสร้างเอกสารได ้โดยคลิกท่ี “Connect more app” 
หรือ “เช่ือมต่อแอปเพิ่มเติม” เพื่อเลือกแอปอ่ืนท่ีไม่ใช่ของกเูกิล เมนูค าสั่งหลกัๆ ในปุ่ม “NEW” มี
ดงัน้ี 

 “Folder” หรือ “โฟลเดอร์” ใชส้ร้างโฟลเดอร์เพื่อจดัระเบียบไฟลใ์น “My Drive” 
 “Upload File” หรือ “อปัโหลดไฟล”์ ใชอ้ปัโหลดไฟลใ์นคอมพิวเตอร์มาไวใ้น Google 

Drive 
 “Upload Folder” หรือ “อปัโหลดโฟลเดอร์” ใชอ้ปัโหลดโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์มาไวใ้น 

Google Drive 
 “Google Docs” หรือ “Google เอกสาร” ใชส้ร้างเอกสารคลา้ยกบั Microsoft Word โดย

นอกจากจะใชพ้ิมพง์านแลว้ คุณยงัสามารถปรับเปล่ียนฟอร์แมตและการตั้งค่าหนา้กระดาษ
ไดผ้า่นเคร่ืองมือต่างๆ ในแถบเมนูดา้นบน นอกจากน้ียงัสามารถเอก็ซ์พอร์ต (export) ไฟล์
เป็น Microsoft Word, OpenOffice, PDF รวมถึงฟอร์แมตอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 “Google Sheets” หรือ “Google ชีต” ใชส้ร้างสเปรดชีต (spreadsheet) คลา้ยกบั Microsoft 
Excel ซ่ึงนอกจากใชส้ร้างสเปรดชีตแลว้ ยงัสามารถเอก็ซ์พอร์ตเป็น Microsoft Excel, 
OpenOffice, PDF, CSV รวมถึงฟอร์แมตอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 “Google Slides” หรือ “Google สไลด”์ ใชส้ร้างงานน าเสนอคลา้ยกบั Microsoft 
PowerPoint ซ่ึงนอกจากใชส้ร้างสไลดแ์ลว้ ยงัสามารถเอก็ซ์พอร์ตเป็น Microsoft 
PowerPoint, PDF, JPG รวมถึงฟอร์แมตอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 “Google Form” หรือ “Google ฟอร์ม” ใชส้ร้างแบบฟอร์มท่ีใชก้รอกออนไลน์ได ้ซ่ึง
สามารถเอก็ซ์พอร์ตเป็นไฟล ์CSV ไดด้ว้ย 

https://th.wikihow.com/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-Google-Drive#/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Use-Google-Drive-Step-7-Version-3.jpg
https://th.wikihow.com/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-Google-Drive#/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Use-Google-Drive-Step-7-Version-3.jpg
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รูปท่ี 2.1   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 

 
2. สร้างไฟล์ใหม่เม่ือคุณคลิกสร้างเอกสารประเภทใดก็ตาม หนา้เอกสารนั้นก็จะปรากฏข้ึนมาเป็น
หนา้วา่งๆ แต่ถา้คุณเลือก “Google Slides” หรือ “Google Form” มนัก็จะมีตวัช่วยในการสร้าง
เอกสาร ซ่ึงช่วยก าหนดรูปแบบหรือธีมข้ึนมาใหด้ว้ย 

 
รูปท่ี 2.2   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 
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3. ตั้งช่ือไฟล์คุณสามารถตั้งช่ือไฟลไ์ดโ้ดยคลิกท่ีขอ้ความ“Untitled <ประเภทเอกสาร>” หรือ 
“<ประเภทเอกสาร>ไม่มีช่ือ” เป็นขอ้ความท่ีใชต้วัเอียงและมีสีเทา ซ่ึงอยูด่า้นบนของหนา้เอกสาร 
เม่ือคลิกแลว้ก็จะมีเคอร์เซอร์ข้ึนมา ใหคุ้ณลบขอ้ความดงักล่าวแลว้เปล่ียนช่ือไดเ้ลย 

 
รูปท่ี 2.3   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 

 

4. แก้ไขเอกสารของคุณ คุณสามารถพิมพแ์ละแกไ้ขเอกสารไดต้ามตอ้งการ โดยแอปท่ีใชส้ร้าง
เอกสารต่างๆ ก็มีฟีเจอร์เพียงพอกบัการใชง้านเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจเป็นขอ้จ ากดัส าหรับคนท่ีตอ้งใชค้  าสั่ง
หรือฟีเจอร์ท่ีซบัซอ้น 

 เอกสารของคุณจะถูกเซฟโดยอตัโนมติัทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ข 

 
รูปท่ี 2.4   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 

 
 

https://th.wikihow.com/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-Google-Drive#/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Use-Google-Drive-Step-10-Version-3.jpg
https://th.wikihow.com/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-Google-Drive#/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Use-Google-Drive-Step-10-Version-3.jpg
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5. เอก็ซ์พอร์ตและแปลงไฟล์ ถา้คุณตอ้งการใหไ้ฟลท่ี์สร้างข้ึนไปเปิดหรือใชง้านกบัโปรแกรมอ่ืนได ้
ใหคุ้ณคลิกท่ี “File” หรือ “ไฟล”์ ในแถบเมนู แลว้เลือก “Download As” หรือ “ดาวน์โหลดเป็น” 
เสร็จแลว้ก็จะมีเมนูข้ึนมาให้เลือกวา่จะดาวน์โหลดเป็นไฟลป์ระเภทใด เม่ือคุณเลือกไดแ้ลว้ ก็อาจจะ
มีหนา้ต่างเดง้ข้ึนมาให้ตั้งช่ือไฟลแ์ละก าหนดต าแหน่งท่ีจะเก็บไฟลไ์ว ้สุดทา้ยไฟลน์ั้นก็จะถูกดาวน์
โหลดพร้อมทั้งแปลงเป็นประเภทไฟลท่ี์คุณตอ้งการ 

 
รูปท่ี 2.5   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 

 
6. แชร์เอกสารของคุณ คุณสามารถแชร์เอกสารไดโ้ดยคลิกท่ี “File” แลว้เลือก “Share...” หรือ “แชร์
...” หรือไม่ก็คลิกท่ีปุ่มแชร์ซ่ึงอยูมุ่มบนขวา เพื่อเปิดหนา้ต่างท่ีตั้งค่ารูปแบบการแชร์ คุณสามารถ
เลือกแชร์แบบใหดู้ไฟลเ์พียงอยา่งเดียว หรือแบบแกไ้ขไฟลด์ว้ยก็ได ้โดยกรอกช่ือคนท่ีตอ้งการแชร์
ลงไป 

 คุณสามารถแชร์ลิงกข์องไฟล์ไปใหค้นท่ีตอ้งการแชร์ได ้และสามารถแชร์ผา่นทาง Gmail, 
Google+, Facebook และ Twitter ไดด้ว้ย โดยคลิกท่ี “Advance” หรือ “ขั้นสูง” แลว้กด
ไอคอนของเวบ็ท่ีตอ้งการ 

 คุณสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ถึงไฟลท่ี์ถูกแชร์ไดโ้ดยคลิกท่ี “Change…” หรือ 
“เปล่ียน...” ซ่ึงโดยปกติมนัจะตั้งใหเ้อกสารท่ีคุณสร้างข้ึนเป็นไฟลส่์วนตวั คุณเขา้ถึงได้
เพียงคนเดียว แต่ถา้อยากใหค้นอ่ืนเขา้ถึงไฟลน้ี์ดว้ยก็ตอ้งเชิญเขาเขา้มาใชไ้ฟลร่์วมกนั โดย
กรอกช่ือหรืออีเมลคนนั้นลงไป คุณสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ถึงไฟลไ์ด ้เช่น ให้
คนท่ีมีลิงกเ์ท่านั้นท่ีจะเปิดดูไฟลไ์ด ้หรือเปิดเป็นไฟลส์าธารณะซ่ึงทุกคนสามารถเสิร์ชหา
ไดใ้นอินเทอร์เน็ต 



14 
 

 คุณสามารถใหค้นอ่ืนเขา้มาแกไ้ขเอกสารท่ีคุณสร้างได ้โดยกรอกช่ือหรืออีเมลของเขาลง
ในส่วนของ “Invite people” หรือ “เชิญคนอ่ืน” ซ่ึงคนท่ีเชิญเขา้มานั้นตอ้งลงช่ือเขา้ใช ้
Google Drive ก่อนถึงจะเขา้ถึงและแกไ้ขเอกสารดงักล่าวได ้

 คุณสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ถึงไฟลข์องคนท่ีถูกเชิญไดโ้ดยคลิกท่ีลิงกซ่ึ์งอยู่
ดา้นหลงัช่ือของเขา ซ่ึงสามารถเลือกไดว้า่จะใหแ้กไ้ข หรือแสดงความเห็น หรือดูไดเ้พียง
อยา่งเดียว 

 
รูปท่ี 2.6   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 

 
7. เผยแพร่ (publish) เอกสาร คุณสามารถเผยแพร่เอกสารไดโ้ดยคลิกท่ี “File” แลว้เลือก “Publish 
to the web...” หรือ “เผยแพร่ทางเวบ็...” เม่ือคุณกดเผยแพร่แลว้ เอกสารดงักล่าวก็จะถูกก็อปปี โดย
ตวัก็อปปีน้ีจะกลายเป็นหนา้เวบ็ต่างหาก ไม่เช่ือมโยงกบัเอกสารตน้ฉบบั เพื่อใหคุ้ณแชร์เอกสาร
ดงักล่าวไปใหใ้ครก็ตามท่ีคุณตอ้งการ โดยไม่ตอ้งตั้งค่าการแชร์ใดๆ 

 เอกสารท่ีถูกเผยแพร่น้ีจะไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่คุณก็ยงัสามารถแกไ้ขในเอกสารตน้ฉบบั
ท่ีอยูใ่น Google Drive ไดเ้หมือนเดิม 

 
รูปท่ี 2.7   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 
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8. ปร๊ินเอกสาร ถา้คุณติดตั้งปร๊ินเตอร์หรือเช่ือมต่อกบั Google Cloud Print เรียบร้อยแลว้ คุณก็
สามารถปร๊ินเอกสารของคุณไดเ้ลย โดยคลิกท่ี “File” บนแถบเมนู แลว้เลือก “Print” หรือ “พิมพ”์ 
ซ่ึงอยูด่า้นล่างสุดของลิสตท่ี์ข้ึนมา 

 เม่ือคลิกท่ี “Print” หนา้ตั้งค่าการปร๊ินก็จะเปิดข้ึนมา พร้อมกบัหนา้พรีววิหรือตวัอยา่งการ
ปร๊ิน คุณสามารถเลือกเคร่ืองปร๊ินได ้โดยคลิกท่ี “Change...” ซ่ึงถา้คุณใช ้Google Cloud 
Print คุณก็จะสั่งปร๊ินท่ีไหนก็ได ้แมจ้ะอยูน่อกบา้นก็ตาม 

 นอกจากน้ี คุณยงัสามารถระบุไดว้า่จะปร๊ินหนา้ไหน เลือกไดว้า่จะตั้งค่าหนา้กระดาษ
อยา่งไร ฯลฯ เม่ือตั้งค่าเสร็จแลว้ใหค้ลิก “ปร๊ิน” เพื่อท าการปร๊ินเอกสาร 

 
รูปท่ี 2.8   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 
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9. กลบัไปยงัเอกสารเวอร์ชันก่อนหน้า ถา้คุณแกไ้ขเอกสารไปเร่ือยๆ แลว้ไม่พอใจ ตอ้งการกลบัไป
ยงัเวอร์ชนัก่อนแกไ้ข คุณตอ้งใชค้  าสั่ง “ดูประวติัการแกไ้ข” เพื่อกลบัไปเวอร์ชนัเก่า ซ่ึงท าไดโ้ดย
เปิดหนา้เอกสาร คลิกท่ี “File” บนแถบเมนู แลว้เลือก “See revision history” หรือ “ดูประวติัการ
แกไ้ข” จากนั้นหนา้ท่ีแสดงประวติัการแกไ้ขก็จะเปิดข้ึนมาทางดา้นขวา ซ่ึงคุณสามารถเรียกดูเพื่อ
กลบัไปยงัเวอร์ชนัเก่าได ้

 เม่ือคุณคลิกประวติัการแกไ้ขของแต่ละช่วงเวลา หนา้เอกสารท่ีถูกแกไ้ขในช่วงนั้นก็จะเปิด
ข้ึนมาทางดา้นซา้ย 

 เม่ือคุณเลือกไดแ้ลว้วา่จะกลบัไปยงัเอกสารเวอร์ชนัไหน ใหค้ลิกท่ี “Restore this revision” 
หรือ “คืนค่ารุ่นน้ี” ซ่ึงเป็นลิงกสี์ฟ้าขา้งใตป้ระวติัการแกไ้ขท่ีเลือก 

 
รูปท่ี 2.9   การใชง้านเอกสารโปรแกรม Google Drive 
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บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั อินเนอร์ วสิดอม จ ากดั 
Inner Wisdom Co., Ltd.  
ท่ีอยูเ่ลขท่ี607 อาคารซีคอนบางแค ชั้น 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์086-345-4451 
E-mail www.acaretoys@gmail.com  
Website www.acaretoys.com 
Facebook www.facebook.com/acaretoys 

สถานทีต่ั้ง 

 
รูปท่ี 3.1   สถานท่ีตั้งบริษทั 

 
 

http://www.acaretoys.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์การ 

 วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน คือ ประกอบกิจการเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้โมเดล ของ
เล่น ของสะสมท่ีน าเขา้จากประเทศจีนและฮ่องกง 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 เป็นโครงสร้างองคก์รขนาดเล็กมีสายงานการดาเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ 
3.3.1 ฝ่ายการตลาดท าหนา้ท่ีวางแผนการจดัจ าหน่ายและเป็นผูก้  าหนดโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
3.3.2 ฝ่ายการขายท าหนา้ท่ีส่งเสริมการขายใหแ้ก่ลูกคา้ 

 3.3.3 ฝ่ายบญัชีการเงินท าหนา้ท่ีควบคุมระบบบญัชีรายรับรายจ่ายและระบบการบริหาร
          เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
 

 
รูปท่ี 3.2   แผนภูมิแสดงโครงสร้างองคก์รขนาดเล็ก 

3.4ต าแหน่งและลกัษณะงานทีค่ณะผู้จัดท าได้รับมอบหมาย 

ช่ือนางสาวพรพิมล ละม่อม 
 แผนก :  บญัชีการเงิน 
ต าแหน่ง : ผูช่้วยพนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน 

      ลกัษณะงาน : ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี,รายงานภาษีซ้ือ-ขาย,เขียนใบส าคญัจ่าย 

สมชาย มานะไชยรักษ ์

ประธานกรรมการบริหาร 

วรพงค ์สุภาพพินิจวรกุล 

การตลาด  

อารยา ธนะไพรินทร์ 

การขาย 

ยวนใจ ประพฒัพงษ ์

บญัชีการเงิน 

สุรจกัษ ์สุภาพพินิจวรกุล 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือ - นามสกุล : คุณยวนใจ ประพฒัพงษ ์
ต าแหน่ง : พนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1   ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน 
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
  - เคร่ืองคิดเลข 
  - เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
  - กลอ้งถ่ายรูป 
 3.8.2 ซอฟตแ์วร์   

- โปรแกรม Microsoft Word 
- โปรแกรม Microsoft Power Point 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมขอ้มูล      

2. วเิคราะห์ขอ้มูลและหวัขอ้รายงาน      

3. เรียบเรียงเน้ือหา/รายละเอียด
โครงงาน 

     

4. วเิคราะห์ขอ้มูล      

5. น าเสนอโครงการ      



20 
 

บทที ่4 

ผลงานปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 

 จากการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานฝ่ายบญัชีการเงินใน 
บริษทั อินเนอร์ วสิดอม จ ากดั ไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัวธีิการซ้ือขายสินคา้น าเขา้ และการบนัทึก
บญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินงานขององคก์ร 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

สั่งสินคา้กบัผูข้ายใน

ประเทศจีนหรือฮ่องกง 

ติดต่อนายหนา้ในประเทศ

ใหท้ าการน าเขา้พร้อมโอน

เงินช าระค่าสินคา้ 

ขายหนา้ร้าน ขายอิเล็กทรอนิกส์ 

เม่ือไดรั้บสินคา้บริษทัท า

การค านวณตน้ทุนของ

สินคา้และค่าขนส่งเพื่อท า

ราคาขายสินคา้ 

ซ้ือ ขาย 

รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

จดัท ารายงานภาษีซ้ือและ

เขียนใบส าคญัจ่าย 

รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

ออกใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ากบัภาษี 

ออกใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ากบัภาษี 

ส่งของใหลู้กคา้

ทางไปรษณีย ์

จดัท ารายงานภาษีขาย 

ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมเอกสารส่ง

ส านกังานบญัชี 
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4.1 วธีิการส่ังซ้ือสินค้า 
ขั้นที ่1 บริษทัจะไดรั้บขอ้ความการเสนอซ้ือสินคา้พร้อมขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้จากผูข้ายท่ี
จีนผา่นทางอีเมลล ์จากนั้นบริษทัก็ท าการตอบกลบัเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ 

 
รูปท่ี 4.2   ขอ้ความเสนอซ้ือสินคา้พร้อมรายละเอียดสินคา้ 
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รูปท่ี 4.3   ขอ้ความเสนอซ้ือสินคา้พร้อมรายละเอียดสินคา้ 

 
 

รูปท่ี 4.4   ขอ้ความเสนอซ้ือสินคา้พร้อมรายละเอียดสินคา้ 
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รูปท่ี 4.5   ขอ้ความตอบกลบัเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ 
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ขั้นที ่2 หลงัจากท่ีผูข้ายสินคา้รับค าสั่งซ้ือเรียบร้อยแลว้ ก็จะจดัส่งบิลรายการสินคา้ทั้งหมดท่ีบริษทั
ไดส้ั่งซ้ือบริษทัท าการตรวจเช็ค และค านวณเงินท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าสินคา้ และเน่ืองจากการน าเขา้
สินคา้มาจ าหน่ายเป็นเร่ืองยุง่ยาก ทางบริษทัจึงวา่จา้งนายหนา้ในประเทศใหด้ าเนินการน าเขา้สินคา้ 
บริษทัจึงตอ้งค านวณค่าสินคา้เป็นเงินบาท เพื่อโอนเงินให้นายหนา้เป็นผูด้  าเนินงานต่อไป 

 
รูปท่ี 4.6   บิลรายการสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 
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ขั้นที ่3 หลงัจากท่ีบริษทัไดค้  านวณเงินค่าสินคา้เรียบร้อยแลว้ ก็ท  าการโอนเงินให้แก่นายหนา้ใน
ประเทศและนายหนา้ท าการโอนสกุลเงินเงินต่างประเทศใหแ้ก่ผูข้าย พร้อมส่งหลกัฐานการโอนให้
ทางบริษทั 

 
รูปท่ี 4.7   หลกัฐานการโอนเงินช าระค่าสินคา้ 

 
ขั้นที ่4 เม่ือสินคา้มาถึงท่าเรือ บริษทัไดจ้า้งบริษทั PS SPORT CARGO เพื่อท าการขนส่งสินคา้ 

 
รูปท่ี 4.8   ใบขนส่งสินคา้ 
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ขั้นที ่5 การบนัทึกบญัชี- ซ้ือสินคา้ 
 
 ณ วนัโอนเงินช าระค่าสินคา้ 
Dr. ค่ามดัจ าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  574,800 
 Cr. เงินฝากธนาคาร   574,800 
 
 ณ วนัส่งมอบสินคา้ 
Dr.ซ้ือสินคา้    534,564 
     ภาษีซ้ือ      40,236 
ค่าขนส่งสินคา้     18,293 
 Cr. ค่ามดัจ าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  574,800 
 เงินสด      18,293 
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4.2 วธีิการขายสินค้ามี 2 แบบ 

 1. ขายหน้าร้าน Acare Toys เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ ทางบริษทัจะออกท าใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป เพื่อน าส่งภาษีแต่ละเดือน 

 
รูปท่ี 4.9   ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีลูกคา้หนา้ร้าน 

 
การบันทกึบัญชี - ขายหน้าร้าน 
 
Dr. เงินสด   17,000 
 Cr. ขายสินคา้   15,887.85 
       ภาษีขาย     1,112.15 
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2. ขายออนไลน์ลูกคา้จะเห็นสินคา้และสั่งสินคา้ไดโ้ดยผา่นทางWebsite www.acaretoys.comหรือ
Lineacaretoysหรือ Facebook www.facebook.com/acaretoysจากนั้นลูกคา้จะท าการสั่งซ้ือพร้อม
หลกัฐานการโอนเงิน ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เพื่อใหบ้ริษทัออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบั
ภาษี และท าการจดัส่งสินคา้ผา่นทางไปรษณีย ์พร้อมแจง้หลกัฐานการส่งใหลู้กคา้ 
 

 
รูปท่ี 4.10   Website www.acaretoys.com 

 

 
รูปท่ี 4.11   Facebook www.facebook.com/acaretoys 

http://www.acaretoys.com/
http://www.facebook.com/acaretoys
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รูปท่ี 4.12   ตวัอยา่งการขายสินคา้ผา่นโปรแกรมไลน์ 

 

 
รูปท่ี 4.13   ตวัอยา่งการขายสินคา้ผา่นโปรแกรมไลน์ 
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รูปท่ี 4.14   ตวัอยา่งการขายสินคา้ผา่นโปรแกรมไลน์ 

 

 
รูปท่ี 4.15   ตวัอยา่งการขายสินคา้ผา่นโปรแกรมไลน์ 
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รูปท่ี 4.16   ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีส าหรับลูกคา้อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 

การบันทกึบัญชี - ขายอเิลก็ทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
 
Dr. เงินฝากธนาคาร  1,700 
      ค่าขนส่งออก        67 
 Cr. ขายสินคา้   1,588.79 
       ภาษีขาย      111.21 
       เงินสด        67 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาในหวัขอ้กรณีศึกษาการบญัชีธุรกิจน าเขา้สินคา้ 
บริษทั อินเนอร์ วสิดอม จ ากดั ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจ ขั้นตอนการสั่งซ้ือ
สินคา้ ขั้นตอนการจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงขั้นตอนการบนัทึกบญัชีและระบบบญัชีท่ีใชใ้นธุรกิจ 
โครงงานน้ีเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับผูท่ี้สนใจในธุรกิจน าเขา้สินคา้ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์
ส าหรับบริษทัในการปรับปรุงและพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

 5.1.1 ประโยชน์ของโครงงาน 

 1. ผูจ้ดัท าโครงงานสามารถท าความเขา้ใจในการศึกษาระบบของธุรกิจน าเขา้สินคา้ 
     ไดม้ากข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รรวมถึงผูท่ี้สนใจในธุรกิจ เพราะสามารถน าไป
     ปรับใชไ้ดจ้ริง 
 2. ท าใหเ้ขา้ใจการท างานในองคก์รระบบบริษทัมากข้ึน สามารถน าไปใชก้บัการ 
     ท างานในอนาคตได ้
 3. สามารถน าทฤษฎีทางบญัชีท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 4. สามารถเรียนรู้และทราบถึงปัญหาในการท าบญัชีส าหรับธุรกิจน าเขา้สินคา้ 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 1. มีเอกสารบางอยา่งท่ีบริษทัไม่สามารถเปิดเผยได ้จึงท าใหก้ารจดัเก็บและรวบรวม 
     ขอ้มูลไดไ้ม่เพียงพอ 
 2. เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีพึ่งก่อตั้งและเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ทางบริษทัจึงยงัไม่มีการใช ้
     โปรแกรมบญัชีมาเป็นตวัช่วยส าหรับการบนัทึกบญัชี จึงท าใหก้ารท างานยงัไม่ 
     เป็นระบบมากนกั ส่งผลใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการท างานไดง่้าย 
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 5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

 1. เม่ือมีเอกสารบางอยา่งท่ีบริษทัไม่สามารถเปิดเผยได ้ทางผูจ้ดัท าตอ้งศึกษาหาขอ้มูล 
     ในอินเตอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบกบัเอกสารในบริษทั 
 2. ควรน าโปรแกรมบญัชีเขา้มาเป็นตวัช่วยในการท างาน เช่น โปรแกรมส าเร็จรูป Express 
     เพื่อการท างานอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

 1. ไดฝึ้กปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน 
 2. ไดค้วามรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง 
 3. ฝึกการมีวนิยัในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้นัก าหนดเวลา 
 4. เป็นวธีิคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เป็นพนกังานประจ าในอนาคต 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิ 

 1. การท างานในช่วงแรกยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน 
     บ่อยคร้ัง แต่เม่ือไดรั้บค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง 
     ถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 

2. บริษทัมีขนาดเล็กและไม่มีระบบ ท าใหย้ากต่อการท าโครงงานใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียดก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ัง และสอบถาม
     พนกังานพี่เล้ียงหากไม่เขา้ใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อลดความผดิพลาด 
 2. ตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจน าเขา้สินคา้เพิ่มเติม เพื่อใหเ้น้ือหาโครงงาน 
     มีความครบถว้น 
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