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บริษัท อินเนอร วิสดอม จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสินคาโมเดล ของเลน ของ
สะสมที่นําเขาจากประเทศจีนและฮองกง จัดจําหนายสินคาในลักษณะธุรกิจแบบคาปลีกในนามราน“Acare
Toys,” มีชองทางในการจําหนายสินคาแบบหนาราน และจําหนายสินคาแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ออนไลน)
พรอมบริการจัดสงใหลกู คาทัว่ ประเทศ
จากการเขารวมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท อินเนอร
วิสดอม จํากัด ในตําแหนงผูชวยพนักงานฝายบัญชีการเงิน โดยไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ในงานทางดาน
บัญชี เกี่ยวกับการจัดทํารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย การออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีขาย และ
การบันทึกบัญชีขั้นพื้นฐานการซื้อขายสินคานําเขา ทั้งนี้เพื่อเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานและระบบบัญชี
ของธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสินคานําเขา ผูจัดทําจึงไดเสนอโครงงานการศึกษาภายใตหัวขอเรื่อง
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โครงงานดังกลาวสามารถอธิบาย และสรุปเนือ้ หา ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจัดทําบัญชี ธุรกิจ
นําเขา สินคา ที่มีความซับซอน หลายขั้นตอน ใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา
โครง งานสหกิจศึกษานี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูที่จะนําไปศึกษาตอเพิ่มเติม รวมทั้งเปนประโยชนในการ
ที่จะนําความรูทีไ่ ดรบั ไปปรับใชในการปฏิบตั งิ านทางดานวิชาชีพบัญชีในอนาคตตอไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
บริ ษทั อินเนอร์ วิสดอม จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2547 เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กที่ดาเนิ น
ธุ รกิ จเกี่ยวกับการจาหน่ ายสิ นค้าโมเดล ของเล่น ของสะสมที่นาเข้าจากประเทศจีนและฮ่องกง จัด
จาหน่ ายสิ นค้าในลักษณะธุ รกิ จแบบค้าปลี กในนามร้าน Acare Toys มีช่องทางในการ จาหน่ าย
สิ น ค้า แบบหน้า ร้ า นที่ ห้า งสรรพสิ น ค้า ซี ค อนบางแค และแบบออนไลน์ ที่ www.acaretoys.com
พร้ อมบริ การจัดส่ งให้ลูกค้าทัว่ ประเทศ ในบริ ษทั มี การแบ่งแยกการทางานในแต่ละแผนกอย่าง
ชัดเจน เช่ น แผนกบัญชี การเงิ น แผนกการตลาด พนักงานขาย ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้เข้าทางานในแผนก
บัญชี การเงิ นโดยได้รับมอบหมายงานเกี่ ยวกับการจัดทารายงานภาษีซ้ื อ รายงานภาษีขาย การออก
ใบเสร็ จรับเงิ นและใบกากับภาษีขายและการบันทึกบัญชี ข้ นั พื้นฐานจากการที่ได้เข้าไปปฏิ บตั ิงาน
จริ ง ผูจ้ ดั ทาเกิ ดความสนใจในการนาเข้าสิ นค้าและการจาหน่ ายของบริ ษทั จึงได้รวบรวมเอกสาร
และศึกษาหาข้อมูลการทาบัญชีข้ นั พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ
ดังนั้นเนื้ อหาในโครงงานเล่มนี้ จะบอกถึ งรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการสั่งซื้ อสิ นค้า
ขั้นตอนการจาหน่าย และการบันทึกบัญชีของสิ นค้านาเข้าเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.2.1 เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุ รกิจเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้านาเข้าจากประเทศจีน
และฮ่องกง
1.2.2 เพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสิ นค้าและเอกสารในการซื้ อขาย
สิ นค้านาเข้า
1.2.3 เพื่อศึกษาระบบบัญชี เกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้าสิ นนาเข้า
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานของธุ รกิจเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้านาเข้าจาก
ประเทศจีนและฮ่องกง
1.3.2 ศึกษาการจัดเก็บเอกสารการซื้ อขายสิ นค้าภายในองค์กร
1.3.3 ศึกษาระบบบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้านาเข้า
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 เข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงานของธุ รกิจเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้านาเข้าจาก
ประเทศจีนและฮ่องกง
1.4.2 เข้าใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสิ นค้าและเอกสารในการซื้ อขาย
สิ นค้านาเข้า
1.4.3 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับระบบบัญชีการซื้ อขายสิ นค้านาเข้าและสามารถบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้าได้
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การนาเข้ า (import) หมายถึง การนาเข้าสิ นค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสิ นค้าที่นาเข้ามัก
เป็ นสิ นค้าที่ไม่มีหรื อผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เครื่ องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิต สิ นค้าเกษตรบางชนิด เป็ นต้น
การนาเข้าสิ นค้าจาเป็ นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนาเข้า
คือ กรมศุลกากร นอกจากนี้การนาเข้าสิ นค้ายังมีการจากัดปริ มาณการนาเข้าสิ นค้า รวมถึงภาษีนาเข้า
ที่ตอ้ งจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่สาคัญผูน้ าเข้าควรศึกษาด้วยว่าสิ นค้าประเภทใดสามารถนาเข้าได้
เพราะสิ นค้าบางประเภทเป็ นสิ นค้าต้องห้ามตามกฎหมาย
ขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ าประกอบด้ วย
1. การจดทะเบียนพาณิ ชย์
2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
3. การหาสิ นค้าที่ตอ้ งการจากประเทศต่างๆ
4. การติดต่อ สั่งซื้ อสิ นค้า
5. การชาระเงินค่าสิ นค้าผ่านธนาคาร
6. จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการนาเข้าสิ นค้า
7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร („ การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless „ พิธีการประเมินอากร
„ การชาระค่าภาษีอากร „ พิธีการตรวจปล่อยสิ นค้า)
8. การส่ งมอบสิ นค้า
9. การกระจายสิ นค้า หรื อการขายสิ นค้าออกสู่ ตลาด
อันดับแรกผูน้ าเข้าควรที่จะศึกษา จัดทาแผนธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางของการหาแหล่งผลิตสิ นค้า
(ผูข้ ายสิ นค้า) การผลิต การกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดเป้ าหมาย ลาดับถัดมาผูป้ ระกอบการนาเข้า
สิ นค้าควรที่จะต้องศึกษา เกี่ยวกับระเบียบพิธีการนาเข้าสิ นค้าของกรมศุลกากร ที่วา่ ด้วยพิกดั อัตรา
ภาษีอากรสาหรับสิ นค้าที่นาเข้า สิ นค้าเป็ นสิ นค้าต้องห้ามหรื อสิ นค้าต้องกากัด (สิ นค้าควบคุมต้อง
ขออนุ ญาตนาเข้า) การขนส่ งสิ นค้า สิ ทธิ ประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) การ
ประกันภัยสิ นค้า การชาระเงินค่าสิ นค้าผ่านธนาคาร
สิ นค้ า หมายถึงสิ นทรัพย์หมุนเวียน ที่มีตวั ตนหรื อสิ่ งของที่กิจการมีไว้เพื่อจาหน่ายให้กบั ผู ้
ซื้ อ หรื อลูกค้าเพื่อหวังผลกาไรจากการจาหน่ายสิ นค้าดังนั้นกิจการมีรายได้หลักจากการขายสิ นค้า
ตามลักษณะของการประกอบธุ รกิจ
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ประเภทของธุรกิจเกี่ยวกับสิ นค้ า
ธุ รกิจเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีกิจกรรมในการประกอบธุ รกิจการค้า แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ธุ รกิจพาณิ ชยกรรม (Merchandise Business) หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไปหมายถึงธุ รกิจที่ซ้ื อ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปมาขายขายอีกทอดหนึ่งเพื่อหวังผลกาไรดังนั้นรายได้หลักของกิจการ จึงเป็ นรายได้
จากการขายสิ นค้าและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสิ นค้าที่ขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเช่น
ธุ รกิจขายรถยนต์ สิ นค้าของกิจการคือ รถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ หรื อธุ รกิจขาย
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าสิ นค้าของกิจการคือ ตูเ้ ย็น พัดลม เครื่ องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. ธุ รกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) หมายถึง ธุ รกิจที่ซ้ื อวัตถุดิบมาเพื่อทาการ
ผลิตเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป แล้วนาไปจาหน่าย ดังนั้นรายได้หลักของกิจการเป็ นรายได้จากการขาย
สิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ผลิตเสร็ จ เช่น โรงงานผลิตน้ าอัดลม โรงงานผลิตเก้าอี้หวาย โรงงานผลิตรองเท้า
โรงงานผลิตเสื้ อผ้าสตรี โรงงานทอผ้า เป็ นต้น
ระบบบัญชีของสิ นค้ าคงเหลือ (Inventory System)
ในการจัดทาบัญชีเกี่ยวกับสิ นค้าผูจ้ ดั ทาบัญชี จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมในการเลือก
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสิ นค้าของกิจการให้สอดคล้องกับตัวสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่กิจการมีอยูใ่ น
ครอบครอง ระบบบัญชี เกี่ยวกับสิ นค้ามี 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
(Perpetual Inventory System) และระบบบัญชีสินค้าแบบสิ้ นงวด (Periodic Inventory System)
สาหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้าทั้งสองระบบมีวธิ ี การบันทึกบัญชีต่อไปนี้
1.การบันทึกบัญชีสินค้ าแบบต่ อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)
เป็ นการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง โดนบันทึกการเปลี่ยนแปลงการรับ-จ่ายของสิ นค้า
อยูต่ ลอดเวลาเป็ นการบันทึกการซื้ อ ขาย หรื อส่ งคืนสิ นค้า จะมีบญั ชีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 บัญชี
คือ บัญชีสินค้า และบัญชีตน้ ทุนขาย การบันทึกบัญชีวธิ ี น้ ี เหมาะสาหรับกิจการที่สินค้าราคาต่อ
หน่วยสู ง เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ
2.การจัดทางบการเงิน
2.1 บัญชีสินค้ าเมื่อกิจการได้มีการจัดทางบทดลองขึ้นมานั้นจะมีปัญชีสินค้าปรากฎอยูใ่ น
งบทดลองเมื่อสิ้ นงวดบัญชีน้ นั ซึ่ ง “บัญชีสินค้า”นั้นจะเป็ นสิ นค้าคงเหลือปลายงวด เนื่ องจาก
ขบวนการบันทึกบัญชีในระหว่างงวดที่กิจการมีการควบคุมสิ นค้าคงเหลืออยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ จะเป็ น
การซื้ อ ขาย รับคืน หรื อส่ งคืนสิ นค้า ก็จะนารายการค้าที่เกิดขึ้นไปทาการปรับปรุ งสิ นค้าคงเหลือ
ของกิจการใน “บัญชีสินค้า” ที่สมุดแยกประเภทตลอดเวลา
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2.2 บัญชี ต้นทุนขายเมื่อกิจการเลือกวิธีการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) กิจการ
ไม่ตอ้ งมีการคานวณหาต้นทุนขาย เนื่องจากต้นทุนขายได้มีการคานวณหาและถูกบันทึกบัญชีทุก
ครั้งที่มีการขาย หรื อการรับคืนสิ นค้าอยูแ่ ล้ว ดังนั้น “บัญชีตน้ ทุนขาย”จึงแสดงไว้ในงบทดลองด้าน
เดบิตเป็ นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย
3.การบันทึกบัญชีสินค้ าแบบสิ นค้ าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory Method)
วิธีน้ ีจะเป็ นการบันทึกบัญชีสินค้าต่อเมื่อสิ้ นงวดบัญชี หรื อปลายปี เท่านั้น โดยในระหว่างปี
จะมีการบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ-ขายสิ นค้าที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามปกติ จะ
ไม่บนั ทึกรายการเกี่ยวกับสิ นค้าโดยตรงไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อ หรื อขายสิ นค้า ส่ งคืนหรื อรับคืนสิ นค้า
การบันทึกบัญชีสินค้าวิธีน้ ี จะไม่สามารถทราบได้วา่ เมื่อสิ้ นงวดบัญชี จะมีสินค้าคงเหลือเท่าใดเมื่อ
พิจารณาดูจากสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป แต่เมื่อมีความต้องการที่จะทราบว่ากิจการมีสินค้า
คงเหลือสิ้ นงวดบัญชีเป็ นจานวนเงินเท่าไรจะต้องทาการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือจากโกดังเก็บสิ นค้า
และบัญชีสินค้า (Stock Cards) และวิธีน้ ีจะต้องมีการคานวณหาต้นทุนของสิ นค้าซึ่ งจะไม่แสดงให้
เห็นในสมุดบัญชีแยกประเภท
สิ นค้ าคงเหลือปลายงวด
ณ วันสิ้ นงวดบัญชีจะต้องมีการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือปลายงวดและตีราคาสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นตัวเงิน ซึ่ งจะต้องนามูลค่าของสิ นค้าคงเหลือปลายงวดมาบันทึกบัญชีโดยปรับปรุ งโอนเข้าบัญชี
กาไรขาดทุนของกิจการ
คานวณหาต้ นทุนขายและยอดซื้อสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นงวดบัญชีกิจการต้องมีการคานวณหาต้นทุนขายและยอดซื้อสุ ทธิ ของสิ นค้า
เนื่องจากวิธีน้ ีไม่ได้มีการบันทึกบัญชีตน้ ทุนขายตั้งแต่เริ่ มแรกหรื อทุกครั้งที่มีการขาย
การคานวณหายอดซื้อสุ ทธิ = ซื้ อ + ค่าขนส่ งเข้า ‟ ส่ งคืน ‟ส่ วนลดรับ
การคานวณหาต้นทุนขาย = สิ นค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้ อสุ ทธิ + สิ นค้าที่ที่มีอยูท่ ้ งั สิ้ น ‟
สิ นค้าคงเหลือปลายงวด ‟ต้นทุนขาย
การซื้อขายสิ นค้ าและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ความหมายการซื้ อขายสิ นค้า หมายถึง การดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับสิ นค้า มีรายการค้าที่
เกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้าได้แก่
- การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด
- การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
- การส่ งคืนสิ นค้าที่ซ้ื อด้วยเงินสด
- การส่ งคืนสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้
- การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
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- การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
- การรับคืนสิ นค้าที่ขายด้วยเงินสด
- การรับคืนสิ นค้าจากลูกหนี้
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้าการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
จาเป็ นต้องมีเอกสารใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ซึ่ งกิจการอาจเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารขึ้นใช้
เอง หรื อเป็ นเอกสารที่กิจการได้รับจากบุคคลภายนอกเช่น ใบขอซื้ อสิ นค้า ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ใบกากับ
สิ นค้า ใบรับสิ นค้า ใบส่ งคืนสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน มีดงั นี้
2.1 ใบขอซื้ อ คือ เอกสารที่แผนกคลังสิ นค้าจัดทาขึ้นเพื่อแจ้งว่าสิ นค้าชนิ ดใด ประเภทใด
ของกิจการใกล้หมด และต้องการสัง่ ซื้ อเพิม่ ปริ มาณเท่าไร โดยจัดทาใบขอซื้ อสิ นค้า ส่ งไปให้แผนก
จัดซื้ อดาเนินการต่อ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้ า
เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า คือข้อตกลงระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายสิ นค้าเพื่อให้
การซื้ อขายสิ นค้าดาเนินไปด้วยดี มีความเข้าใจตรงกันจนพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้ง
2 ฝ่ าย เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า ประกอบด้วย เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับค่าขนส่ งสิ นค้า เช่น
1. เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด (Discount) เป็ นเงื่อนไขที่ผขู ้ ายให้ส่วนลดกับผูซ้ ้ื อ เพื่อ
เป็ นการจูงใจให้ผซู ้ ้ื อ ซื้ อสิ นค้าครั้งละจานวนมากหรื อจูงใจให้ผซู ้ ้ื อชาระหนี้ โดยเร็ ว เงื่อนไข
เกี่ยวกับส่ วนลด แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 ส่ วนลดการค้ า (Trade Discount) เป็ นส่ วนลดที่ผขู ้ ายกระตุน้ หรื อจูงใจให้ผซู ้ ้ื อ
ซื้ อสิ นค้าครั้งละจานวนมาก ๆ โดยผูข้ ายตั้งเกณฑ์ไว้ เพื่อให้ผซู ้ ้ื อตัดสิ นใจ เช่นซื้ อสิ นค้า 5 ชิ้นขึ้น
ไป แถม 1 ชิ้น หรื อซื้ อสิ นค้า 500 บาท ลดให้ 5% แต่ถา้ ซื้ อสิ นค้าตั้งแต่ 501 ‟1,000 บาท ลดให้
10% หรื อกาหนดอัตราส่ วนลดเป็ นร้อยละจากราคาที่กาหนดไว้ในใบแสดงรายการสิ นค้า
ส่ วนลดการค้า ผูข้ ายจะลดให้ผซู ้ ้ื อในขณะที่ซ้ื อขายสิ นค้าผูข้ ายเรี ยกส่ วนลดนี้วา่ “ส่ วนลด
การค้า” ส่ วนลดการค้านี้จะไม่นามาบันทึกบัญชีแต่จะนาไปหักออกจากราคาซื้ อขายสิ นค้า เพื่อหา
ราคาสุ ทธิ ทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะบันทึกบัญชีในราคาสุ ทธิ
1.2 ส่ วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็ นส่ วนลดที่ผขู ้ ายลดให้แก่ผซู ้ ้ื อทันที ที่ชาระหนี้
ค่าสิ นค้า หลังจากผูซ้ ้ื อได้ซ้ื อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ เพื่อเป็ นการกระตุน้ หรื อจูงใจให้ผซู ้ ้ื อชาระเงินค่า
สิ นค้าโดยเร็ วก่อนวันครบกาหนด ส่ วนลดเงินสดนี้ อาจจะกาหนดหรื อไม่กาหนดไว้ในเงื่อนไขใน
การชาระเงินก็ได้ แล้วแต่ผซู ้ ้ื อกับผูข้ ายจะตกลงกัน
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ค่ าขนส่ ง (Transportation Cost)
ในกิจการซื้ อขายสิ นค้า ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่สาคัญอีกรายการหนึ่ง ก็คือ ค่าขนส่ ง สาหรับ
ค่าขนส่ งซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าจากผูข้ ายไปยังผูซ้ ้ื อ ควรจะเป็ นค่าใช้จ่ายของผูข้ ายหรื อ
ผูซ้ ้ื อนั้น ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่กาหนดในตอนที่ซ้ื อขายสิ นค้า โดยเงื่อนไขในการขนส่ งสิ นค้าที่สาคัญ
คือ
1. F.O.B. Shipping Point (Free on board at the shipping point) หมายถึงกรรมสิ ทธิ์ ของ
สิ นค้าจะถูกส่ งมอบจากผูข้ ายไปให้ผซู ้ ้ื อ ณ จุดส่ งของ คือจุดที่ขนสิ นค้าขึ้นรถ ขึ้นเรื อ หรื อขึ้น
เครื่ องบิน ดังนั้นค่าขนส่ งที่เกิดขึ้นในการขนส่ งสิ นค้าจากร้านของผูข้ ายซึ่ งเป็ นจุดส่ งของไปยังร้าน
ของผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อจะต้องจ่ายค่าขนส่ งนั้น
2. F.O.B. Destination (Free on board at the destination) หมายถึงกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นค้าจะ
ถูกส่ งมอบจากผูข้ ายไปให้ผซู ้ ้ือ ณ จุดหมายปลายทาง คือจุดที่สินค้าถึงมือผูซ้ ้ื อ ดังนั้นค่าขนส่ งที่
เกิดขึ้นในการขนส่ งสิ นค้าจากร้านของผูข้ ายไปยังร้านของผูซ้ ้ื อซึ่ งเป็ นจุดหมายปลายทาง ผูข้ าย
จะต้องจ่ายค่าขนส่ งนั้น
นอกจากนั้น ค่าขนส่ งยังสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ค่าขนส่ งเข้า (Transportation ‟ in) คือ ค่าขนส่ งที่กิจการจ่ายไปเพื่อขนส่ งสิ นค้าที่ซ้ื อมา
เพื่อขาย โดยค่าขนส่ งเข้านี้ จะต้องถือเป็ นต้นทุนของสิ นค้าที่ซ้ื อมาด้วย
2. ค่าขนส่ งออก (Transaction ‟ out) คือ ค่าขนส่ งที่กิจการจ่ายไปเพื่อขนส่ งสิ นค้าของ
กิจการที่ขายไปให้ลูกค้า สาหรับค่าขนส่ งออกนี้ไม่ถือเป็ นต้นทุนของสิ นค้าที่ขาย
ออกไป แต่ให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax)
1.ภาษีมูลค่ าเพิม่ เรี ยกย่อ ๆ ว่า VAT เป็ นภาษีที่มุ่งจัดเก็บจากบริ โภคโดยผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนได้สิทธิ เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ ้ื อสิ นค้า สิ นทรัพย์ หรื อผูร้ ับการบริ การ การเรี ยก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะจัดเก็บทุกขั้นตอนของการขาย หรื อการให้บริ การจากมูลค่าส่ วนที่เพิ่มขึ้น
โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบด้วย
1.1 ภาษีซ้ื อ (Input Tax) คือภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ผปู ้ ระกอบการได้จ่าย หรื อพึงจ่าย เนื่ องจาก
การซื้ อสิ นค้า สิ นทรัพย์ หรื อรับบริ การจากผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนรายอื่น เมื่อภาษีซ้ือเกิดขึ้น
ในเดือนใดให้ถือเป็ นภาษีซ้ือของเดือนนั้น
1.2 ภาษีขาย (Output Tax) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียน ได้เก็บหรื อพึง
เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้า เมื่อขายสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การ ภาษีขายเกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือเป็ นภาษี
ขายของเดือนนั้น
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2. อัตราภาษีมูลค่ าเพิม่ มี 2 อัตรา คือ
2.1 ร้อยละ 7 เป็ นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการขายสิ นค้า สิ นทรัพย์ หรื อ การให้บริ การ
ทุกประเภทรวมทั้งการนาเข้าอัตรานี้ได้รวมภาษีทอ้ งถิ่นแล้ว สาหรับผูป้ ระกอบการที่มูลค่าฐานภาษี
หรื อมีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี
2.2 ร้อยละ 0 ตามาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร เป็ นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สาหรับการ
ประกอบการดังต่อไปนี้
1) การส่ งออกสิ นค้าที่ได้กระทาพิธีการส่ งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
2) การให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรื อเรื อเดินทะเล โดย
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
3) การให้บริ การที่กระทาในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริ การนั้นในต่างประเทศ
4) การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
รัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
5) การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับองค์กรสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ล
6) การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การระหว่างคลังสิ นค้าทัณฑ์บน หรื อระหว่างผู้
ประกอบการ ที่ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่ งออก รวมทั้งการขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การระหว่างคลังสิ นค้าทัณฑ์บนกับผูป้ ระกอบการที่ประกอบการในเขอุตสาหกรรม
ส่ งออก
3. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีมูลค่ าเพิ่ม จาแนกตามการประกอบธุ รกิจที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
3.1 ผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลที่ขายสิ นค้า สิ นทรัพย์ หรื อบริ การในทางธุ รกิจหรื อ
วิชาชีพ ไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรื อได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่ เมื่อได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว เรี ยกว่า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
3.2 ผูน้ าเข้า หมายถึง ผูป้ ระกอบการหรื อบุคคลซึ่ งนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
3.3 ผูท้ ี่กฎหมายให้ถือว่ามีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นกรณี พิเศษ
4.เอกสารทีต่ ้ องจัดทา เมื่อเข้าสู่ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผูป้ ระกอบการได้จดทะเบียนเข้าสู่
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการคานวณภาษี และใช้ในการ
บันทึกรายการบัญชี ได้แก่

9
4.1 ใบกากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน ตลอดจนบุคคลอื่น
ตามกฎหมายกาหนดมีหน้าที่ตอ้ งจัดทา และส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้า สิ นทรัพย์หรื อรับบริ การทุก
ครั้งที่มีการซื้ อขายเกิดขึ้น เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้า สิ นทรัพย์ การให้บริ การ และจานวน
ภาษีมูลค่าเพิม่ เท่าใด ใบกากับภาษีตอ้ งทาเป็ น 2 ฉบับ โดยต้นฉบับมอบให้ผซู ้ ้ื อ และสาเนาเก็บไว้
เพื่อเป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี และคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกากับภาษี
หน้ าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
1. เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ และออกใบกากับภาษีเพื่อเป็ น
หลักฐานในการเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. จัดทารายงานตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งได้แก่
(1) รายงานภาษีซ้ือ
(2) รายงานภาษีขาย
(3) รายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
3. ยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีตามแบบ ภ.พ.30
โปรแกรม Google Drive
เป็ นบริ การจาก Google ที่ทาให้เราสามารถนาไฟล์ต่างๆ ไปฝากไว้กบั Google ซึ่งทาให้เรา
สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถ สามารถแบ่งปั น
ไฟล์กบั คนที่ตอ้ งการ และสามารถแก้ไขร่ วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์ มือถือ
อุปกรณ์แทบเลต หรื อคอมพิวเตอร์ สาหรับพื้นที่ๆGoogle ให้เราใช้บริ การฟรี น้ นั อยูท่ ี่ 5 GB และ
หากต้องการพื้นที่มากขึ้น ก็ สามารถซื้ อพื้นพี่จดั เก็บข้อมูลเพิ่มได้ส่วนราคาก็ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของ
พื้นที่ การจะใช้งาน Google Drive หรื อบริ การต่าง ๆ ของ Google นั้น เราจาเป็ นจะต้องมีบญั ชี อีเมล
กับทาง Gmail ก่อน ถึงจะใช้งานได้ หากจะใช้บญั ชี อีเมลที่ไม่ใช่ของ Gmail ก็จะใช้งานได้ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับการใช้บญั ชีอีเมลของ Gmail
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การใช้ งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
1. คลิกทีป่ มุ่ “CREATE”เมื่อคลิกแล้วก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาให้คุณเลือกว่าจะสร้างเอกสาร
ประเภทใด โดยแอปสร้างเอกสารที่มีให้น้ นั จะเป็ นบริ การของกูเกิล เช่น Google Docs และ Google
Sheet เป็ นต้น แต่คุณก็สามารถใช้แอปอื่นในการสร้างเอกสารได้ โดยคลิกที่ “Connect more app”
หรื อ “เชื่อมต่อแอปเพิ่มเติม” เพื่อเลือกแอปอื่นที่ไม่ใช่ของกูเกิล เมนูคาสั่งหลักๆ ในปุ่ ม “NEW” มี
ดังนี้
 “Folder” หรื อ “โฟลเดอร์ ” ใช้สร้างโฟลเดอร์ เพื่อจัดระเบียบไฟล์ใน “My Drive”
 “Upload File” หรื อ “อัปโหลดไฟล์” ใช้อปั โหลดไฟล์ในคอมพิวเตอร์มาไว้ใน Google
Drive
 “Upload Folder” หรื อ “อัปโหลดโฟลเดอร์ ” ใช้อปั โหลดโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์มาไว้ใน
Google Drive
 “Google Docs” หรื อ “Google เอกสาร” ใช้สร้างเอกสารคล้ายกับ Microsoft Word โดย
นอกจากจะใช้พิมพ์งานแล้ว คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์ แมตและการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ได้ผา่ นเครื่ องมือต่างๆ ในแถบเมนูดา้ นบน นอกจากนี้ยงั สามารถเอ็กซ์พอร์ ต (export) ไฟล์
เป็ น Microsoft Word, OpenOffice, PDF รวมถึงฟอร์แมตอื่นๆ ได้อีกด้วย
 “Google Sheets” หรื อ “Google ชีต” ใช้สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) คล้ายกับ Microsoft
Excel ซึ่งนอกจากใช้สร้างสเปรดชีตแล้ว ยังสามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็ น Microsoft Excel,
OpenOffice, PDF, CSV รวมถึงฟอร์แมตอื่นๆ ได้อีกด้วย
 “Google Slides” หรื อ “Google สไลด์” ใช้สร้างงานนาเสนอคล้ายกับ Microsoft
PowerPoint ซึ่งนอกจากใช้สร้างสไลด์แล้ว ยังสามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็ น Microsoft
PowerPoint, PDF, JPG รวมถึงฟอร์แมตอื่นๆ ได้อีกด้วย
 “Google Form” หรื อ “Google ฟอร์ม” ใช้สร้างแบบฟอร์มที่ใช้กรอกออนไลน์ได้ ซึ่ง
สามารถเอ็กซ์พอร์ ตเป็ นไฟล์ CSV ได้ดว้ ย
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รู ปที่ 2.1 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
2. สร้ างไฟล์ใหม่ เมื่อคุณคลิกสร้างเอกสารประเภทใดก็ตาม หน้าเอกสารนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็ น
หน้าว่างๆ แต่ถา้ คุณเลือก “Google Slides” หรื อ “Google Form” มันก็จะมีตวั ช่วยในการสร้าง
เอกสาร ซึ่ งช่วยกาหนดรู ปแบบหรื อธี มขึ้นมาให้ดว้ ย

รู ปที่ 2.2 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
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3. ตั้งชื่อไฟล์ คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้โดยคลิกที่ขอ้ ความ“Untitled <ประเภทเอกสาร>” หรื อ
“<ประเภทเอกสาร>ไม่มีชื่อ” เป็ นข้อความที่ใช้ตวั เอียงและมีสีเทา ซึ่ งอยูด่ า้ นบนของหน้าเอกสาร
เมื่อคลิกแล้วก็จะมีเคอร์ เซอร์ ข้ ึนมา ให้คุณลบข้อความดังกล่าวแล้วเปลี่ยนชื่อได้เลย

รู ปที่ 2.3 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
4. แก้ ไขเอกสารของคุณ คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการ โดยแอปที่ใช้สร้าง
เอกสารต่างๆ ก็มีฟีเจอร์ เพียงพอกับการใช้งานเบื้องต้น ซึ่ งอาจเป็ นข้อจากัดสาหรับคนที่ตอ้ งใช้คาสั่ง
หรื อฟี เจอร์ที่ซบั ซ้อน
 เอกสารของคุณจะถูกเซฟโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการแก้ไข

รู ปที่ 2.4 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
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5. เอ็กซ์ พอร์ ตและแปลงไฟล์ ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์ที่สร้างขึ้นไปเปิ ดหรื อใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้
ให้คุณคลิกที่ “File” หรื อ “ไฟล์” ในแถบเมนู แล้วเลือก “Download As” หรื อ “ดาวน์โหลดเป็ น”
เสร็ จแล้วก็จะมีเมนูข้ ึนมาให้เลือกว่าจะดาวน์โหลดเป็ นไฟล์ประเภทใด เมื่อคุณเลือกได้แล้ว ก็อาจจะ
มีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้ต้ งั ชื่อไฟล์และกาหนดตาแหน่งที่จะเก็บไฟล์ไว้ สุ ดท้ายไฟล์น้ นั ก็จะถูกดาวน์
โหลดพร้อมทั้งแปลงเป็ นประเภทไฟล์ที่คุณต้องการ

รู ปที่ 2.5 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
6. แชร์ เอกสารของคุณ คุณสามารถแชร์ เอกสารได้โดยคลิกที่ “File” แล้วเลือก “Share...” หรื อ “แชร์
...” หรื อไม่ก็คลิกที่ปุ่มแชร์ ซ่ ึ งอยูม่ ุมบนขวา เพื่อเปิ ดหน้าต่างที่ต้ งั ค่ารู ปแบบการแชร์ คุณสามารถ
เลือกแชร์ แบบให้ดูไฟล์เพียงอย่างเดียว หรื อแบบแก้ไขไฟล์ดว้ ยก็ได้ โดยกรอกชื่อคนที่ตอ้ งการแชร์
ลงไป
 คุณสามารถแชร์ ลิงก์ของไฟล์ไปให้คนที่ตอ้ งการแชร์ ได้ และสามารถแชร์ ผา่ นทาง Gmail,
Google+, Facebook และ Twitter ได้ดว้ ย โดยคลิกที่ “Advance” หรื อ “ขั้นสู ง” แล้วกด
ไอคอนของเว็บที่ตอ้ งการ
 คุณสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าถึงไฟล์ที่ถูกแชร์ได้โดยคลิกที่ “Change…” หรื อ
“เปลี่ยน...” ซึ่ งโดยปกติมนั จะตั้งให้เอกสารที่คุณสร้างขึ้นเป็ นไฟล์ส่วนตัว คุณเข้าถึงได้
เพียงคนเดียว แต่ถา้ อยากให้คนอื่นเข้าถึงไฟล์น้ ีดว้ ยก็ตอ้ งเชิญเขาเข้ามาใช้ไฟล์ร่วมกัน โดย
กรอกชื่อหรื ออีเมลคนนั้นลงไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าถึงไฟล์ได้ เช่น ให้
คนที่มีลิงก์เท่านั้นที่จะเปิ ดดูไฟล์ได้ หรื อเปิ ดเป็ นไฟล์สาธารณะซึ่ งทุกคนสามารถเสิ ร์ชหา
ได้ในอินเทอร์เน็ต

14
 คุณสามารถให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขเอกสารที่คุณสร้างได้ โดยกรอกชื่อหรื ออีเมลของเขาลง
ในส่ วนของ “Invite people” หรื อ “เชิญคนอื่น” ซึ่ งคนที่เชิญเข้ามานั้นต้องลงชื่อเข้าใช้
Google Drive ก่อนถึงจะเข้าถึงและแก้ไขเอกสารดังกล่าวได้
 คุณสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าถึงไฟล์ของคนที่ถูกเชิญได้โดยคลิกที่ลิงก์ซ่ ึ งอยู่
ด้านหลังชื่อของเขา ซึ่งสามารถเลือกได้วา่ จะให้แก้ไข หรื อแสดงความเห็น หรื อดูได้เพียง
อย่างเดียว

รู ปที่ 2.6 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
7. เผยแพร่ (publish) เอกสาร คุณสามารถเผยแพร่ เอกสารได้โดยคลิกที่ “File” แล้วเลือก “Publish
to the web...” หรื อ “เผยแพร่ ทางเว็บ...” เมื่อคุณกดเผยแพร่ แล้ว เอกสารดังกล่าวก็จะถูกก็อปปี โดย
ตัวก็อปปี นี้ จะกลายเป็ นหน้าเว็บต่างหาก ไม่เชื่ อมโยงกับเอกสารต้นฉบับ เพื่อให้คุณแชร์ เอกสาร
ดังกล่าวไปให้ใครก็ตามที่คุณต้องการ โดยไม่ตอ้ งตั้งค่าการแชร์ ใดๆ
 เอกสารที่ถูกเผยแพร่ น้ ีจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่คุณก็ยงั สามารถแก้ไขในเอกสารต้นฉบับ
ที่อยูใ่ น Google Drive ได้เหมือนเดิม

รู ปที่ 2.7 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
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8. ปริ๊นเอกสาร ถ้าคุณติดตั้งปริ๊ นเตอร์ หรื อเชื่อมต่อกับ Google Cloud Print เรี ยบร้อยแล้ว คุณก็
สามารถปริ๊ นเอกสารของคุณได้เลย โดยคลิกที่ “File” บนแถบเมนู แล้วเลือก “Print” หรื อ “พิมพ์”
ซึ่ งอยูด่ า้ นล่างสุ ดของลิสต์ที่ข้ ึนมา
 เมื่อคลิกที่ “Print” หน้าตั้งค่าการปริ๊ นก็จะเปิ ดขึ้นมา พร้อมกับหน้าพรี ววิ หรื อตัวอย่างการ
ปริ๊ น คุณสามารถเลือกเครื่ องปริ๊ นได้ โดยคลิกที่ “Change...” ซึ่งถ้าคุณใช้ Google Cloud
Print คุณก็จะสั่งปริ๊ นที่ไหนก็ได้ แม้จะอยูน่ อกบ้านก็ตาม
 นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุได้วา่ จะปริ๊ นหน้าไหน เลือกได้วา่ จะตั้งค่าหน้ากระดาษ
อย่างไร ฯลฯ เมื่อตั้งค่าเสร็ จแล้วให้คลิก “ปริ๊ น” เพื่อทาการปริ๊ นเอกสาร

รู ปที่ 2.8 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
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9. กลับไปยังเอกสารเวอร์ ชันก่อนหน้ า ถ้าคุณแก้ไขเอกสารไปเรื่ อยๆ แล้วไม่พอใจ ต้องการกลับไป
ยังเวอร์ ชนั ก่อนแก้ไข คุณต้องใช้คาสั่ง “ดูประวัติการแก้ไข” เพื่อกลับไปเวอร์ ชนั เก่า ซึ่ งทาได้โดย
เปิ ดหน้าเอกสาร คลิกที่ “File” บนแถบเมนู แล้วเลือก “See revision history” หรื อ “ดูประวัติการ
แก้ไข” จากนั้นหน้าที่แสดงประวัติการแก้ไขก็จะเปิ ดขึ้นมาทางด้านขวา ซึ่ งคุณสามารถเรี ยกดูเพื่อ
กลับไปยังเวอร์ ชนั เก่าได้
 เมื่อคุณคลิกประวัติการแก้ไขของแต่ละช่วงเวลา หน้าเอกสารที่ถูกแก้ไขในช่วงนั้นก็จะเปิ ด
ขึ้นมาทางด้านซ้าย
 เมื่อคุณเลือกได้แล้วว่าจะกลับไปยังเอกสารเวอร์ ชนั ไหน ให้คลิกที่ “Restore this revision”
หรื อ “คืนค่ารุ่ นนี้ ” ซึ่ งเป็ นลิงก์สีฟ้าข้างใต้ประวัติการแก้ไขที่เลือก

รู ปที่ 2.9 การใช้งานเอกสารโปรแกรม Google Drive
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั อินเนอร์ วิสดอม จากัด
Inner Wisdom Co., Ltd.
ที่อยูเ่ ลขที่607 อาคารซี คอนบางแค ชั้น 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 086-345-4451
E-mail www.acaretoys@gmail.com
Website www.acaretoys.com
Facebook www.facebook.com/acaretoys
สถานทีต่ ้งั

รู ปที่ 3.1 สถานที่ต้ งั บริ ษทั
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ การ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน คือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้าโมเดล ของ
เล่น ของสะสมที่นาเข้าจากประเทศจีนและฮ่องกง
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
เป็ นโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กมีสายงานการดาเนินงานแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ ายคือ
3.3.1 ฝ่ ายการตลาดทาหน้าที่วางแผนการจัดจาหน่ายและเป็ นผูก้ าหนดโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3.3.2 ฝ่ ายการขายทาหน้าที่ส่งเสริ มการขายให้แก่ลูกค้า
3.3.3 ฝ่ ายบัญชีการเงินทาหน้าที่ควบคุมระบบบัญชี รายรับรายจ่ายและระบบการบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
สมชาย มานะไชยรักษ์
ประธานกรรมการบริ หาร

สุ รจักษ์ สุ ภาพพินิจวรกุล
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

วรพงค์ สุ ภาพพินิจวรกุล

อารยา ธนะไพริ นทร์

ยวนใจ ประพัฒพงษ์

การตลาด

การขาย

บัญชีการเงิน

รู ปที่ 3.2 แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก
3.4ตาแหน่ งและลักษณะงานทีค่ ณะผู้จัดทาได้ รับมอบหมาย
ชื่อนางสาวพรพิมล ละม่อม
แผนก : บัญชีการเงิน
ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายบัญชีการเงิน
ลักษณะงาน : ออกใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี,รายงานภาษีซ้ือ-ขาย,เขียนใบสาคัญจ่าย
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ - นามสกุล : คุณยวนใจ ประพัฒพงษ์
ตาแหน่ง : พนักงานฝ่ ายบัญชี การเงิน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เดือน
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลและหัวข้อรายงาน
3. เรี ยบเรี ยงเนื้ อหา/รายละเอียด
โครงงาน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. นาเสนอโครงการ
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- เครื่ องคิดเลข
- เครื่ องปริ้ นเตอร์
- กล้องถ่ายรู ป
3.8.2 ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Power Point

ก.ย.
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บทที่ 4
ผลงานปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายบัญชีการเงินใน
บริ ษทั อินเนอร์ วิสดอม จากัด ได้ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับวิธีการซื้ อขายสิ นค้านาเข้า และการบันทึก
บัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ซื้ อ

ขาย

สัง่ สิ นค้ากับผูข้ ายใน
ประเทศจีนหรื อฮ่องกง
ติดต่อนายหน้าในประเทศ
ให้ทาการนาเข้าพร้อมโอน
เงินชาระค่าสิ นค้า
เมื่อได้รับสิ นค้าบริ ษทั ทา
การคานวณต้นทุนของ
สิ นค้าและค่าขนส่ งเพื่อทา
ราคาขายสิ นค้า

ขายหน้าร้าน

ขายอิเล็กทรอนิกส์

รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า

รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า

ออกใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกากับภาษี

ออกใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกากับภาษี
ส่ งของให้ลูกค้า
ทางไปรษณี ย ์

จัดทารายงานภาษีขาย

จัดทารายงานภาษีซ้ือและ
เขียนใบสาคัญจ่าย
ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมเอกสารส่ ง
สานักงานบัญชี
รู ปที่ 4.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานขององค์กร
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4.1 วิธีการสั่ งซื้อสิ นค้ า
ขั้นที่ 1 บริ ษทั จะได้รับข้อความการเสนอซื้ อสิ นค้าพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าจากผูข้ ายที่
จีนผ่านทางอีเมลล์ จากนั้นบริ ษทั ก็ทาการตอบกลับเพื่อสัง่ ซื้ อสิ นค้า

รู ปที่ 4.2 ข้อความเสนอซื้ อสิ นค้าพร้อมรายละเอียดสิ นค้า
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รู ปที่ 4.3 ข้อความเสนอซื้ อสิ นค้าพร้อมรายละเอียดสิ นค้า

รู ปที่ 4.4 ข้อความเสนอซื้ อสิ นค้าพร้อมรายละเอียดสิ นค้า
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รู ปที่ 4.5 ข้อความตอบกลับเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า
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ขั้นที่ 2 หลังจากที่ผขู ้ ายสิ นค้ารับคาสัง่ ซื้ อเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะจัดส่ งบิลรายการสิ นค้าทั้งหมดที่บริ ษทั
ได้สั่งซื้ อบริ ษทั ทาการตรวจเช็ค และคานวณเงินที่จะต้องจ่ายชาระค่าสิ นค้า และเนื่องจากการนาเข้า
สิ นค้ามาจาหน่ายเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก ทางบริ ษทั จึงว่าจ้างนายหน้าในประเทศให้ดาเนินการนาเข้าสิ นค้า
บริ ษทั จึงต้องคานวณค่าสิ นค้าเป็ นเงินบาท เพื่อโอนเงินให้นายหน้าเป็ นผูด้ าเนินงานต่อไป

รู ปที่ 4.6 บิลรายการสิ นค้าที่สั่งซื้ อ
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ขั้นที่ 3 หลังจากที่บริ ษทั ได้คานวณเงินค่าสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว ก็ทาการโอนเงินให้แก่นายหน้าใน
ประเทศและนายหน้าทาการโอนสกุลเงินเงินต่างประเทศให้แก่ผขู ้ าย พร้อมส่ งหลักฐานการโอนให้
ทางบริ ษทั

รู ปที่ 4.7 หลักฐานการโอนเงินชาระค่าสิ นค้า
ขั้นที่ 4 เมื่อสิ นค้ามาถึงท่าเรื อ บริ ษทั ได้จา้ งบริ ษทั PS SPORT CARGO เพื่อทาการขนส่ งสิ นค้า

รู ปที่ 4.8 ใบขนส่ งสิ นค้า
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ขั้นที่ 5 การบันทึกบัญชี - ซื้ อสิ นค้า
 ณ วันโอนเงินชาระค่าสิ นค้า
Dr. ค่ามัดจาสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
Cr. เงินฝากธนาคาร

574,800
574,800

 ณ วันส่ งมอบสิ นค้า
Dr.ซื้ อสิ นค้า
534,564
ภาษีซ้ือ
40,236
ค่าขนส่ งสิ นค้า
18,293
Cr. ค่ามัดจาสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
574,800
เงินสด
18,293

27
4.2 วิธีการขายสิ นค้ ามี 2 แบบ
1. ขายหน้ าร้ าน Acare Toys เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้า ทางบริ ษทั จะออกทาใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป เพื่อนาส่ งภาษีแต่ละเดือน

รู ปที่ 4.9 ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีลูกค้าหน้าร้าน
การบันทึกบัญชี - ขายหน้ าร้ าน
Dr. เงินสด
Cr. ขายสิ นค้า
ภาษีขาย

17,000
15,887.85
1,112.15
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2. ขายออนไลน์ ลูกค้าจะเห็นสิ นค้าและสัง่ สิ นค้าได้โดยผ่านทางWebsite www.acaretoys.comหรื อ
Lineacaretoysหรื อ Facebook www.facebook.com/acaretoysจากนั้นลูกค้าจะทาการสั่งซื้ อพร้อม
หลักฐานการโอนเงิน ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เพื่อให้บริ ษทั ออกใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี และทาการจัดส่ งสิ นค้าผ่านทางไปรษณี ย ์ พร้อมแจ้งหลักฐานการส่ งให้ลูกค้า

รู ปที่ 4.10 Website www.acaretoys.com

รู ปที่ 4.11 Facebook www.facebook.com/acaretoys
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รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างการขายสิ นค้าผ่านโปรแกรมไลน์

รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างการขายสิ นค้าผ่านโปรแกรมไลน์
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รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างการขายสิ นค้าผ่านโปรแกรมไลน์

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างการขายสิ นค้าผ่านโปรแกรมไลน์
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รู ปที่ 4.16 ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีสาหรับลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

การบันทึกบัญชี - ขายอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ )
Dr. เงินฝากธนาคาร
ค่าขนส่ งออก
Cr. ขายสิ นค้า
ภาษีขาย
เงินสด

1,700
67
1,588.79
111.21
67
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาในหัวข้อกรณี ศึกษาการบัญชีธุรกิจนาเข้าสิ นค้า
บริ ษทั อินเนอร์ วิสดอม จากัด ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานของธุ รกิจ ขั้นตอนการสั่งซื้ อ
สิ นค้า ขั้นตอนการจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงขั้นตอนการบันทึกบัญชีและระบบบัญชีที่ใช้ในธุ รกิจ
โครงงานนี้เป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจนาเข้าสิ นค้า อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์
สาหรับบริ ษทั ในการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นต่อไป
5.1.1 ประโยชน์ ของโครงงาน
1. ผูจ้ ดั ทาโครงงานสามารถทาความเข้าใจในการศึกษาระบบของธุ รกิจนาเข้าสิ นค้า
ได้มากขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรรวมถึงผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจ เพราะสามารถนาไป
ปรับใช้ได้จริ ง
2. ทาให้เข้าใจการทางานในองค์กรระบบบริ ษทั มากขึ้น สามารถนาไปใช้กบั การ
ทางานในอนาคตได้
3. สามารถนาทฤษฎีทางบัญชีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
4. สามารถเรี ยนรู ้และทราบถึงปั ญหาในการทาบัญชีสาหรับธุ รกิจนาเข้าสิ นค้า
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. มีเอกสารบางอย่างที่บริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ จึงทาให้การจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลได้ไม่เพียงพอ
2. เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่พ่ งึ ก่อตั้งและเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก ทางบริ ษทั จึงยังไม่มีการใช้
โปรแกรมบัญชีมาเป็ นตัวช่วยสาหรับการบันทึกบัญชี จึงทาให้การทางานยังไม่
เป็ นระบบมากนัก ส่ งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางานได้ง่าย
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
1. เมื่อมีเอกสารบางอย่างที่บริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ทางผูจ้ ดั ทาต้องศึกษาหาข้อมูล
ในอินเตอร์ เน็ตเพื่อเปรี ยบเทียบกับเอกสารในบริ ษทั
2. ควรนาโปรแกรมบัญชีเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการทางาน เช่น โปรแกรมสาเร็ จรู ป Express
เพื่อการทางานอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
1. ได้ฝึกปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีข้ ึน
2. ได้ความรู้และประสบการณ์ในการทางานจริ ง
3. ฝึ กการมีวนิ ยั ในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้ทนั กาหนดเวลา
4. เป็ นวิธีคดั เลือกนักศึกษาเข้าเป็ นพนักงานประจาในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงานสหกิจ
1. การทางานในช่วงแรกยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
บ่อยครั้ง แต่เมื่อได้รับคาปรึ กษาจากพนักงานพี่เลี้ยง ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
2. บริ ษทั มีขนาดเล็กและไม่มีระบบ ทาให้ยากต่อการทาโครงงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาขั้นตอนการทางานอย่างละเอียดก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงานทุกครั้ง และสอบถาม
พนักงานพี่เลี้ยงหากไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลดความผิดพลาด
2. ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจนาเข้าสิ นค้าเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหาโครงงาน
มีความครบถ้วน
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ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

36

ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา :

5801300007

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวพรพิมล ละม่อม

คณะ

:

บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

:

การบัญชี

ที่อยู่

:

548 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 10600

