
 
 

 

หลักการ Consignment (ระบบฝากขาย) ของบรษัิท คดิโซไซตี ้จ ากดั 

 
เอกสารบัญช ี

 

ในนามบรษัิท 

1. ภพ.20 

2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท ฯ 

3. ส าเนาสมดุบัญชธีนาคารกสกิรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ์หรอืธนาคาร

กรุงเทพ ชือ่บัญชแีละเลขทีบ่ัญช ี
 

ในนามบคุคล 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พรอ้มลายเซ็นรับรอง 

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มลายเซ็นรับรอง 

3. ส าเนาสมดุบัญชธีนาคารกสกิรไทย ชือ่บัญชแีละเลขทีบ่ัญช ี

 

 

การสง่สนิคา้ 

1. ทกุครัง้ทีม่กีารสง่สนิคา้ กรุณาน าใบส่งสนิคา้มาดว้ยทกุครั้ง (ตน้ฉบับ 1 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ) ทางรา้นจะเก็บตน้ฉบับ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ สนิคา้ทีจั่ดสง่จะตอ้ง

ตรงกับใบส่งสนิคา้ ถา้ไมต่รงทางบริษัทจะขอไมรั่บสนิคา้เขา้หนา้รา้น 

2. ในกรณทีีผู่ฝ้ากขายไดจ้ดภาษีมลูคา่เพิ่ม กรุณาน าส่งเป็น ใบสง่ของ/ใบก ากับ

ภาษี 

3. ส าเนาใบสั่งซือ้ หรือ PO (ถา้ม)ี 

4. ใหส้ง่สนิคา้ตามสาขาทีเ่ปิดใบ PO 

 การสง่สนิคา้สาขา K Village ใหจั้ดสง่ตามใบ PO และออกบลิเอกสาร(Bill 

Address) ตามรายละเอยีดดา้นลา่งนี้ 
 

จัดสง่ที ่ บรษัิท คดิโซไซตี ้จ ากดั สาขา K Village (สาขา00001) 

เลขทีห่อ้ง MN 04-06 เลขที ่93,95 เควลิเลจ ซอยสขุุมวทิ 26  
ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร10110 
 

TEL :  02-661-5045 

TAX ID : 0105559040079 
 

 



 

 การสง่สนิคา้สาขา เลยีบดว่น นวลจันทร์ ใหจั้ดสง่ตามทีอ่ยู่นี ้ 
รา้น คดิโซไซตี ้สาขา เลยีบด่วน นวลจนัทร ์

เลขที ่99/107 ถนนสคุนธสวัสดิ ์แขวงนวลจันทร ์เขตบงึกุม่ 

กรุงเทพมหานคร 10230 
 

และออกบลิเอกสาร(Bill Address) ตามรายละเอยีดดา้นลา่งนี้ 
 

บรษัิท คดิโซไซตี ้จ ากัด(ส านักงานใหญ)่ เลขทีผู่เ้สยีภาษี 0105559040079

ทีอ่ยู่ 98/60 หมูบ่า้นไลฟ์บางกอก บเูลอวารด์ ซ.รามอนิทรา23 ถ.รามอนิทรา 
แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 โทร: 061-789-8650 

 
 

 การสง่สนิคา้สาขา ครสิตัลเอสบ ีราชพฤกษ์ ใหจั้ดส่งตามใบ PO และออก
บลิเอกสาร(Bill Address) ตามรายละเอยีดดา้นลา่งนี้ 
 

รา้น คดิโซไซตี ้สาขา ราชพฤกษ์ เดอะ ครสิตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ 
ชัน้ 2 555/9 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์บางขนุน บางกรวยนนทบรุี 11130 

 
และออกบลิเอกสาร(Bill Address) ตามรายละเอยีดดา้นลา่งนี้ 

 

บรษัิท คดิโซไซตี ้จ ากัด(ส านักงานใหญ)่ เลขทีผู่เ้สยีภาษี 0105559040079

ทีอ่ยู่ 98/60 หมูบ่า้นไลฟ์บางกอก บเูลอวารด์ ซ.รามอนิทรา23 ถ.รามอนิทรา 

แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 โทร: 061-789-8650 

 
 

 การจัดสง่เอกสารทัง้หมด อาท ิใบวางบลิ, ใบเสร็จรับเงนิ, 
ใบก ากบัภาษี เป็นที ่แผนกบญัช ี

โครงการเวนสิ ด ิไอรสิ  เลขที ่1/43 ซอยวัชรพล 2/7 ถนนวัชรพล 
แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

 

 

การคนืสนิคา้ 

1. ผูฝ้ากขายตดิตอ่บรษัิทฯ เพือ่ท าการสนิคา้คนื พรอ้มใบน าสนิคา้ออกจากรา้นคา้ 

(ตน้ฉบับ 1 ชดุ ส าเนา 2 ชดุ) ทางรา้นจะเก็บตน้ฉบับ 1 และส าเนา 1 ชดุ 

2. น าสง่ใบลดหนีใ้หบ้รษัิทฯ ภายใน 15 หลังจากท าการคนืสนิคา้ 
 

 



ขัน้ตอนการวางบลิ 

1. ทางรา้นจะสรุปยอดขายสนิคา้ไมเ่กนิวันที ่15 ของเดอืนถัดไปจากเดอืนทีม่  ี 

ยอดขาย โดยทางรา้นจะแจง้เป็นยอดขายหลังหักส่วนลด ทางผูฝ้ากขายจะตอ้ง

จัดท าเอกสารใบวางบลิเอง และจะตอ้งค านวณราคาหลังจากหักส่วนลด (GP) 

ตามทีไ่ดต้กลงกับทางบรษัิทไว ้ทางบรษัิทคดิโซไซตี ้จะแจง้ลงิคส์ าหรับเขา้มาดู

ยอดขายทาง อเีมล ทีท่างผูฝ้ากขายไดแ้จง้ไว ้

 

2. ผูฝ้ากขายน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

2.1 ใบเสร็จรับเงนิตัวจริง  

2.2 ใบสรุปยอดขาย ทีท่างรา้นจัดสง่ใหใ้นแต่ละเดอืน 
 

การช าระเงนิ 

บ. คดิโซไซตี ้จ ากัด 

จะท าการโอนเงนิเขา้บัญชใีหกั้บผูฝ้ากขาย โดยม ีCredit term 45 วัน และจะสง่ 

หลักฐานการโอนเงนิทางอเีมลล ์
 

ตัวอย่าง ยอดขายเดอืน กุมภาพันธ ์จะท าการสรุปยอดขายภายในวันที ่15 มนีาคม 

และจะท าการโอนยอดขายเขา้บัญชผีูฝ้ากขายโดยม ีCredit Term 45 วัน 

 

หมายเหต ุ: Supplier ควรมาตรวจเชค็สนิคา้คงเหลอือย่างสม า่เสมอ เพือ่ป้องกัน

สนิคา้สญูหายหรือเกดิขอ้ผิดพลาดดา้นอืน่ๆ หากคูค่า้ไม่ไดม้กีารตรวจ นับสนิคา้

ตดิตอ่กันเกนิ 3 เดอืน ทางบริษัทฯ ขอปฎเิสธในการรับผดิชอบสต็อก สูญหาย 

และถา้หากสนิคา้ฝากขายไม่มกีารเคลอืนไหวเกนิ 3 เดอืน ทางบรษัิทจะขอสง่คนื
สนิคา้ 


