
 



 

ค าน า 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200 -1003 จัดท าขึ้นจากการ
รวบรวมเอกสารประกอบการสอน แต่ละบทเรียนและประสบการณ์จากการสอนของผู้สอนในรายวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 2 เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา    
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย     
1. ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า  2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า              
3. สินค้าคงเหลือและงบต้นทุนขาย  4. รายการปรับปรุงและงบทดลองหลังการปรับปรุง                  
5. กระดาษท าการและงบการเงิน 6. การปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี 7. วงจรบัญชี ส าหรับเนื้อหามีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ิมเติมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้         
แบบฝึกปฏิบัติ และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมจากการศึกษาในชั้นเรียน เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น 
 ขอบคุณ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ที่เป็นแหล่งเพาะ
ความรู้ อันส าคัญและเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านได้อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้ และสามารถน าความรู้นั้นมา
ประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบุพการีทั้งสองที่ได้มอบชีวิต 
สติปัญญา และความเป็นคนดีให้แก่ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นก าลังใจ
ที่ยิ่งใหญ่ในยามที่ข้าพเจ้าท้อแท้ ดูแลในยามที่เจ็บป่วย พระคุณของทุกท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจของ
ข้าพเจ้าตลอดกาล 
 

ภัทรลดา  พุทธสวัสดิ์ 
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สารบัญ 

 เรื่อง   หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญภาพ ค 
สารบัญตาราง ง 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ 
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ ฉ 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถรายวิชา ช 
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
 สาระส าคัญ 2 
 แบบทดสอบก่อนเรียน   3 
 ความหมายของสินค้า   5 
 เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 7 
 เงื่อนไขเก่ียวกับการซื้อขายสินค้า 10 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม  16 
 สรุป 19 
 ศัพท์บัญชีควรรู้  20 
 แบบทดสอบหลังเรียน 21  
 กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ที่ 1  23 
 ใบงาน   24  
 แบบฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1   25 
บรรณานุกรม 28 
ภาคผนวก 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน   29 
 เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ 30 
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สารบัญภาพ 

 ภาพที่   หน้า 
ภาพที่ 1.1 แสดงตัวอย่างสินค้า 5 
ภาพที่ 1.2 แสดงประเภทของธุรกิจการค้า 6 
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สารบัญตาราง 

 ตารางท่ี  หน้า 
ตารางที่ 1.1 แสดงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าขนส่งที่จ่ายแทนกัน 12  
 (กรณีที่ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ซื้อ)  
ตารางที่ 1.2 แสดงประเภทของธุรกิจการค้าแสดงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าขนส่ง 12 
 ที่จ่ายแทนกัน (กรณีที่ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ขาย)  
ตารางที่ 1.3 แสดงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า กรณีมีส่วนลดการค้า 13 
ตารางที่ 1.4 แสดงเงื่อนไขเก่ียวกับการช าระเงิน 14 
ตารางที่ 1.5 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า กรณีมีส่วนลดเงินสด 15 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2          รหัสวิชา 2200 -1003 
จ านวน 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห์      ระดับชั้น ปวช.1 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อ  
วิชาชีพบัญชี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจ  

ซื้อขายสินค้า  
2. ปฏิบัติงานบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี

ที่รับรองท่ัวไป 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
ส าหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษท าการ 
ชนิด 8 ช่อง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2               รหัสวชิา 2200 – 1003 
จ านวน 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห์                     ระดับชั้น ปวช.1 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย/ สาระส าคัญ สัปดาห์ที่ ชั่วโมงท่ี 

 ปฐมนิเทศ 
1. จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

1-2 1-6 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 

1. ความหมายของสินค้า 
2. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
3. ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า 
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
5. รูปแบบของกิจการซื้อขายสินค้า 

2 การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
1. การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค้ากรณีไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค้ากรณีมีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป 
4. การจัดท างบทดลอง 

3-5 7-15 

3 สินค้าคงเหลือและงบต้นทุนขาย 
1. การค านวณสินค้าคงเหลือ 
2. การค านวณต้นทุนขาย 
3. งบต้นทุนขาย 
4. การปิดบัญชีเพื่อค านวณต้นทุนขาย 

6-7 16-21 

4 รายการปรับปรุงและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง 
1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชี 
2. ประเภทรายการปรับปรุงบัญชี 
3. การบันทึกรายการปรับปรุงไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 
4. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและการโอนกลับรายการ 
5. งบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี 

8-11 22-33 

5 กระดาษท าการ 8 ช่อง และงบการเงิน 
1. กระดาษท าการ 8 ช่อง 
2. งบการเงิน 

12-13 34-39 

6 การปิดบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
1. การปิดบัญชีหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย 
2. การปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สินและทุน 

14-15 40-45 

7 วงจรบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
1. กรณีศึกษา วงจรบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 

16-17 46-51 

 สอบปลายภาคเรียน 18 52-54 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 3(2) รหัสวิชา 2200 – 1003 
 

1 2 3 1 2
1. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการซ้ือขายสินค้า     

2. การบันทึกรายการเกีย่วกบัสินค้า     

3. สินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย     

4. รายการปรับปรุงบัญชีและงบทดลอง     

หลังการปรับปรุงบัญชี
5. กระดาษท าการและงบการเงิน     

6. การปิดบัญชีเมือ่ส้ินงวดบัญชี     

7. วงจรบัญชี     

ชื่อหน่วย
จุดประสงค์รายวิชา

สมรรถนะ

รายวิชา

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  สินค้า (Goods or Merchandise) หมายถึง สิ่งที่กิจการมีไว้จ าหน่ายเพ่ือแสวงหาก าไรจาก
การด าเนินงานตามปกติ ในกิจการซื้อขายสินค้าหรือธุรกิจพาณิชยกรรม เรียกว่า “สินค้าส าเร็จรูป” 
จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน ในการด าเนินธุรกิจสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ และธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า
ประกอบด้วย ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจผลิตสินค้า ที่จะกล่าวถึงในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ได้แก่ 
ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจประเภทนี้มิได้ท าการผลิตสินค้าเอง แต่จะซื้อมาจาก
บุคคลภายนอกและน ามาขาย ซึ่งอาจจะขายปลีกหรือขายส่งก็ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร 
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ร้านขายเสื้อผ้าส าเร็จรูป ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
ร้านขายหนังสือ เป็นต้น 

ในการซื้อขายสินค้าจ าเป็นต้องมีการก าหนดเอกสารที่จะใช้เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น    
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน    
ใบหักหนี้ ใบลดหนี้ ฯลฯ และเพ่ือเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ หรือจ่ายช าระหนี้เร็ว
ขึ้น สามารถแบ่งส่วนลดออกเป็น 2 ชนิด คือ ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสด ซึ่งส่วนลดการค้าจะ
ลดให้ทันทีที่ซื้อสินค้า และส่วนลดเงินสด เกิดจากการรับช าระหนี้และจ่ายช าระหนี้จะน ามาบันทึกไว้
ในบัญชีส่วนลดรับและส่วนลดจ่าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญรายการหนึ่ง 
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายหรือค่าใช้จ่ายในการขาย ดังนั้น ผู้ซื้อผู้ขายต้องตกลงกันให้ชัดเจน
ในวันที่ซื้อขายสินค้าว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง ได้แก่ ค่าขนส่งเข้า และค่าขนส่งออก 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการส่วนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอนของการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าพร้อมบริการชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาษีซื้อและภาษีขาย 
 
 

  1. ความหมายของสินค้า  
 2. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
 3. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
 4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

   สาระส าคัญ 

   สาระการเรียนรู้ 
 



 
 

   

  

 1. อธิบายความหมายของสินค้าได้ 
 2. ระบุเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าได้ 
 3. อธิบายเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าได้ 
 4. อธิบายเงื่อนไขในการช าระเงินได้ 
 5. อธิบายความหมายและค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
 6. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และมีคุณลักษณะ 

   อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 



 
 

   

 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
เวลา   15 นาที 

1. ข้อใดหมายถึงสินค้า   
 ก. โต๊ะท างานพนักงานบัญชี 
 ข. โต๊ะท างานลิ้นชักขวาวางโชว์ในร้าน 
 ค. รถยนต์บรรทุกสินค้าไปให้ลูกค้า 
 ง. รถยนต์ผู้จัดการร้าน 
2. ธุรกิจข้อใดเป็นธุรกิจพาณิชยกรรม   
 ก. โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลไทย 
 ข. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 
 ค. บิ๊กซี ซุปเปอร์มฃาเก็ต  
 ง. โรงแรมเฟริสท์ 
3. เอกสารที่ได้รับจากผู้ขาย โดยส่งมาพร้อม
กับสินค้า คือข้อใด   
 ก. ใบสั่งซื้อสินค้า   
 ข. ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี 
 ค. ใบเสร็จรับเงิน   
 ง. ใบขอซื้อสินค้า 
4. เมื่อฝ่ายจัดซื้อต้องการจะใช้สินค้า ควร
จัดท าเอกสารตามข้อใด   
 ก. ใบสั่งซื้อ    
 ข. ใบก ากับสินค้า 
 ค. ใบขอซื้อ    
 ง. ใบรับสินค้า 
5. เอกสารใดที่ผู้ขายออกให้เป็นหลักฐานแก่ผู้ซื้อ
เมื่อได้รับช าระค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว   
 ก. ใบก ากับภาษี   
 ข. ใบส่งคืนและใบรับคืน 
 ค. ใบสั่งซื้อสินค้า   

 ง. ใบเสร็จรับเงิน 
6. เมื่อมีการส่งคืนสินค้าเกิดข้ึนผู้ซื้อจะจัดท า
เอกสารเพ่ือแจ้งผู้ขายลดราคาค่าสินค้าให้โดย
ออกเอกสารชนิดใด   
 ก. ใบขอลดหนี้   
 ข. ใบส่งคืน 
 ค. ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน 
 ง. ใบหักหนี้หรือใบรับคืน 
7. เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point ก าหนดให้
ใครเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและบันทึกไว้ในบัญชีใด   
 ก. ผู้ขาย – ค่าขนส่งออก   
 ข. ผู้ขาย – ค่าขนส่งเข้า 
 ค. ผู้ซื้อ – ค่าขนส่งออก   
 ง. ผู้ซื้อ – ค่าขนส่งเข้า 
8. ใครเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งตามเงื่อนไข F.O.B. 
Destination   
 ก. ผู้ซื้อสินค้า 
 ข. ผู้ขายสินค้า 
 ค. ผู้ผลิตสินค้า 
 ง. ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า 
9. ส่วนลดที่จูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ 
คือข้อใด   
 ก. ส่วนลดการค้า    
 ข. ส่วนลดเงินสด 
 ค. ส่วนลดรับ    
 ง. ส่วนลดจ่าย 
 

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2    
รหัสวิชา 2200-1003   

 หน่วยที่ 1 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
      

      



 
 

   

10. ส่วนลดที่เกิดจากการจ่ายช าระหนี้ให้
เจ้าหนี้ภายในระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดจะ
น ามาบันทึกไว้ในบัญชีใด   
 ก. ส่วนลดการค้า    
 ข. ส่วนลดเงินสด 
 ค. ส่วนลดรับ    
 ง. ส่วนลดจ่าย 
11. เดือนเมษายน 2559 ร้าน BB การค้า 
สั่งซื้อสินค้า 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ านวน 150,000 บาท 
ได้ส่วนลดการค้า 2% ครั้งที่ 2 จ านวน 
200,000 บาท ได้ส่วนลดการค้า 3%           
ให้ค านวณหาส่วนลดการค้าทั้งสิ้น   
 ก. 8,500 บาท   
 ข. 9,000 บาท 
 ค. 10,000 บาท   
 ง. 12,000 บาท 
12. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 25x8 ร้านยิ่งเจริญ
การค้า ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จากร้านยิ่งยง
พาณิชย์ 26,500 บาท เงื่อนไข 2/10, n/30 
ต่อมาร้านยิ่งเจริญการค้าช าระหนี้วันที่ 25 
เมษายน 2559 วันครบก าหนดคือข้อใด 
 ก. 24 เมษายน 2559 
 ข. 25 เมษายน 2559 
 ค. 14 พฤษภาคม 2559 
 ง. 15 พฤษภาคม 2559 

13. จากข้อ 12 ร้านยิ่งเจริญการค้า ต้องช าระ
หนี้ทั้งสิ้นเป็นจ านวนเท่าใด   
 ก. 25,000 บาท   
 ข. 25,970 บาท 
 ค. 25,790 บาท   
 ง. 26,000 บาท 
14. ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการ คือภาษีในข้อใด   
 ก. ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
 ข. ภาษีซื้อ 
 ค. ภาษีขาย   
 ง. ภาษีการค้า 
15. กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ กิจการ
จะต้องปฏิบัติตามข้อใด   
 ก. น าส่งภาษีให้กรมสรรพากร 
 ข. ขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร 
 ค. ขอเครดิตภาษีในเดือนถัดไป 
 ง. กรอกแบบฟอร์มรายงานภาษี 
  
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 



    
  

   

1.1 ความหมายของสินค้า 

  กัณทิมา  สุธีดวงสมร (2559 : 11) ได้กล่าวไว้ว่า สินค้า หมายถึง สิ่งที่กิจการมีไว้ขาย
เพ่ือแสวงหาก าไรจากการด าเนินงานตามปกติ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเขียน      
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
  มนัสชัย  กีรติผจญ (2558 : 2) ได้กล่าวไว้ว่า สินค้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน 
สามารถมองเห็นได้จับต้องได้หรือสัมผัสได้ เป็นสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการแสวงหาผลก าไรจากการขาย ซึ่งสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายนั้นจะบันท าไว้ในบัญชี
สินค้า จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพ่ือใช้ภายในกิจการจะ
บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น วัสดุส านักงาน อาคาร รถยนต์ อุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น ซึ่งจัด
อยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามประเภทของสินทรัพย์นั้น ๆ  
  กนกเพ่ิม  ขันโคกกรวด (2556 : 5) ได้กล่าวไว้ว่า สินค้า หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตน
หรือสิ่งของที่กิจการมีไว้เพ่ือจ าหน่ายให้กับลูกค้า และหวังผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้านั้น ๆ 
  สรุป สินค้า (Goods or Merchandise) หมายถึง สิ่งที่กิจการมีไว้จ าหน่ายเพ่ือแสวงหา
ก าไรจากการด าเนินงานตามปกติ ในกิจการซื้อขายสินค้าหรือธุรกิจพาณิชยกรรม เรียกว่า        
“สินค้าส าเร็จรูป” จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น 
รถยนต์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น    

1.2 ประเภทของธุรกิจการค้า   

  จากความหมายของสินค้า สามารถจ าแนกประเภทของธุรกิจ (Business firm) ออกตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
  1.2.1 ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ (Service firm) ในธุรกิจประเภทนี้ผลิตภัณฑ์ของ
กิจการที่น ามาขายก็คือ การให้บริการ หรือที่เราเรียกว่า ธุรกิจบริการนั่นเอง เช่น ร้านเสริมสวย 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ หอพัก ร้านซักอบรีด ส านักงานจัดหางาน ส านักงานนายหน้าขายที่ดิน อู่ซ่อม
รถยนต์ เป็นต้น 
  1.2.2 ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจซื้อมาขายไป (Merchandising Business) ธุรกิจ
ประเภทนี้มิได้ท าการผลิตสินค้าเอง แต่จะซื้อมาจากบุคคลภายนอกและน ามาขาย ซึ่งอาจจะขายปลีก
หรือขายส่งก็ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ร้านขายเสื้อผ้าส าเร็จรูป
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายหนังสือ เป็นต้น 
   2) ธุรกิจผลิตสินค้าหรือธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing firm) เป็นธุรกิจที่
จะท าการผลิตสินค้าส าเร็จรูปเอง โดยการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่ งส าเร็จรูปมาเข้ากระบวนการผลิต 
จนได้เป็นสินค้าส าเร็จรูปออกไปจ าหน่าย เช่น บริษัท ไทยน้ าทิพย์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด  
(มหาชน) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น 



    
  

   

 
2.1 เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 

 ในการประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้านั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดเอกสารที่จะใช้เมื่อมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ควบคุมและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขโมย การสูญหายของสินค้า และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายสินค้า พร้อมทั้งเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่วไป    
ในกระบวนการซื้อขายสินค้าจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) 
  2.1.2 ใบก ากับภาษี/ ใบส่งของ/ ใบก ากับสินค้า (Tax Invoice Delivery Invoice/ Invoice)  
  2.1.3 ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน (Debit Note or Debit Memorandum) 
  2.1.4 ใบหักหนี้หรือใบรับคืน (Credit Note or Credit Memorandum) 
  2.1.5 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 

 2.2 ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า 
  การประกอบกิจการประเภทซื้อขายสินค้า จะมีวงจรการด าเนินงานซื้อขายสินค้า     
(The operating cycle of a merchandising) ประกอบด้วย 
  1. การซื้อสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ 
  2. การขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ 
  3. การรับคืนสินค้าและให้ส่วนลด 
  4. การส่งคืนสินค้าและได้ส่วนลด 
  5. การจ่ายช าระเงินให้เจ้าหนี้ 
  6. การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 

  2.2.1 ขั้นตอนในการซื้อสินค้า (Purchasing Procedures) 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารก้าวหน้าไปมาก ดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าจึง
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็ก การสั่งซื้อสินค้าอาจไม่ยุ่งยาก เพราะส่วนใหญ่
เจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเอง สามารถตัดสินใจท าได้ทันที การสั่งซื้อสินค้าอาจผ่านพนักงานขาย 
(Salesman) ทางโทรศัพท์ (By Telephone) ทางโทรสาร (By Fax) หรือทางอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่มักมีแผนกหรือฝ่ายจัดซื้อ 
(Purchasing Department) ท าหน้าที่จัดซื้อโดยเฉพาะ กิจการเหล่านี้มีการควบคุมภายในที่ดี ดังนั้น
ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า และเอกสารที่ต้องจัดท าหรือท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก    
  1. เมื่อเห็นว่าสมควรที่จะท าการขอซื้อ แผนกคลังสินค้า มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบปริมาณ
สินค้า ก็จะจัดท า “ใบขอซื้อสินค้า” (Purchase Requistition) ขึ้นมา 1 ฉบับ ให้ผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติ และจัดท าส าเนาตามจ านวนของระบบงานอย่างน้อย 2 ฉบับ  

รหสัสินค้า รายการสินค้า หน่วยละ ส่วนลด จ านวนเงิน
Product Code Description Unit Discount Amount
HT-0905-001 ลู่วิง่ไฟฟา้ 2 เคร่ือง 10,000.00     20,000.00      

รวมจ านวนสินค้า 2

   มูลค่าตามใบก ากบัภาษเีดิม รวมราคา/Amount 20,000.00      

   มูลค่าท่ีถกูต้อง ส่วนลด/ Discount 0.00

   ผลต่าง มูลค่า/ Sub Total 20,000.00      

   ภาษมีูลค่าเพิม่/ Vat 7% 1,400.00        

ยอดเงินสุทธิ/ Net Total 21,400.00      

จ านวน
Quantity

(สองหมื่นหน่ึงพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)

311,958.50   

290,558.50      

21,400.00       

257/1 ซ รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  กรุงเท  
โทร  0-2732-1800-3 โทรสาร  0-2732-1804

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 39876543219

อ้างถึงใบก ากับภาษี :  BI003/8425
วันท่ี  :  14  พฤษภาคม  2558
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ : PO002/554
วันท่ี  :  9  พฤษภาคม  2558

รหัสผู้ขาย :  PR-003 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีอาร์สปอร์ต จ ากัด     
ท่ีอยู่        :  83/1 ถนนพหลโยธิน ต.ล าไทร
                อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 54000
                โทร. 035-241940 โทรสาร.035-271556
                เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 05055570018

ผู้จัดท า

...................................................
วันที.่..........................................

ผู้รับบิล/Received Bill

....................................................
วันท่ี............................................

ผู้อนุมัติ/Authorized

.............................................
วันที.่.....................................

เลขที่  BM0001/0153
วนัที่  18  พฤษภาคม  2558

18/ 05/ 2558 18/ 05/ 2558 18/ 05/ 2558



    
  

   

  2. แผนกจัดซื้อ มีหน้าที่ในการรับใบเสนอซื้อจากแผนกคลังสินค้า หรือหน่วยงานที่
ต้องการสินค้าโดยตรง เมื่อเลือกสินค้าได้ตามความต้องการแล้ว จะจัดท า ใบสั่งซื้อ (Purchase 
Order) และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ 
  3. ผู้ขาย เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ จะจัดส่งสินค้าพร้อมกับเอกสาร ใบก ากับภาษี/ ใบส่งของ/ 
ใบก ากับสินค้า (Tax Invoice/ Delivery Invoice/ Invoice ให้กับผู้ซื้อกรณีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ แต่
ถ้าขายสินค้าเป็นเงินสด ก็จะจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ากับภาษี (Receipt/ Tax 
Invoice)  
  4. แผนกตรวจรับสินค้า เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว แผนกตรวจรับสินค้าจะท าการ
ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับกับส าเนาใบสั่งซื้อ และใบก ากับสินค้าที่ได้จากผู้ขายว่าถูกต้องตรงกันถ้าถูกต้อง
จะลงนามในใบก ากับสินค้าและจัดท าใบรับสินค้า (Receiving Report) 
  5. เมื่อแผนกคลังสินค้า ตรวจพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานตรงตามที่สั่งซื้อ ก็จะท า        
ใบส่งคืนสินค้า ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติและแจ้งให้ผู้ขายมารับสินค้าคืน 
  6. แผนกบัญชี มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชี ตั้งแต่การซื้อสินค้าเป็นเงินสด เงินเชื่อ       
การส่งคืนสินค้า เมื่อครบก าหนดช าระ ผู้ขายจะน าไปเสร็จรับเงินมาขอรับช าระที่แผนกบัญชี        
และการเงิน เมื่อแผนกบัญชีบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ก็จะเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีใส่ตาม
แฟ้มที่ก าหนดไว้  

 2.2.2 ขั้นตอนในการขายสินค้า (Sales Procedures) 

    กิจการอาจขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับ

ผู้ขาย ซึ่งแต่ละแห่งมีขึ้นตอนและวีการขายสินค้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ถ้าเป็นกิจการ

ขนาดเล็กการขายสินค้าไม่ยุ่งยากและมีวิธีปฏิบัติเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่มักมีแผนก

หรือฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด (Sales/ Marketing Department) ท าหน้าที่ขายสินค้าโดยเฉพาะ 

กิจการเหล่านี้มีการควบคุมภายในที่ดี ดังนั้นขั้นตอนในการขายสินค้า และเอกสารที่ต้องจัดท าขึ้นหรือ

ที่ออกให้แก่บุคคลภายนอกจะเป็นดังนี้ 

    1. การเสนอราคา เมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามราคามาที่แผนกขาย เพ่ือต้องการ

ทราบราคาของสินค้าที่ต้องการซื้อ แผนกขายก็จะท าเอกสารใบเสนอราคาข้ึนมาอย่างน้อย 3 ฉบับ  

    2. เมื่อแผนกขายได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า อาจมีวิธีการแตกต่างกันออกไป เช่น 

ลูกค้าเป็นผู้มาสั่งซื้อด้วยตนเอง หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต แผนกขายก็จะ

สอบถามไปยังแผนกสินค้า จากนั้นจึงส่งใบสั่งซื้อของลูกค้าให้แผนกสินเชื่ออนุมัติหากเป็นขายสินค้า

เป็นเงินเชื่อ  

   3. การออกบิลหรือการบันทึกขาย แผนกขายก็จะจัดท าเอกสารใบก ากับสินค้า/ใบ

ส่งของ/ใบก ากับภาษี (Invoice/ Delivery Invoice/ Tax Invoice) ส าหรับการขายเป็นเงินเชื่อ และ



    
  

   

ออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี (Receipt/ Tax Invoice) ส าหรับการขายสินค้าเป็นเงินสด 

พร้อมกับส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ 

   4. เมื่อสินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้ามีการน าสินค้ามาคืน อาจเนื่องมาจากสินค้าไม่ได้

มาตรฐานตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ แผนกรับคืนสินค้าก็จะท าใบรับคืนสินค้า เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับ

คืน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมรับคืนสินค้าไว้ ส่งให้แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   5. เมื่อถึงก าหนดการรับช าระหนี้ ผู้ซื้อน าเงินมาช าระให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 

แผนกการเงินก็จะออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับช าระเงิน 

   6. แผนกบัญชี น าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาบันทึกบัญชี เช่น ใบก ากับภาษี/ใบส่งของ 

ใบเสร็จรับเงิน และใบรับคืน/ใบหักหนี้ และเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า คือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพ่ือให้การซื้อขายสินค้า

ด าเนินไปด้วยดี ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความพอใจและประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย เงื่อนไขการซื้อขาย

สินค้ามีหลายเงื่อนไข ได้แก่ 

 3.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า (Terms of Transportation) 

  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญรายการหนึ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนขายหรือค่าใช้จ่ายในการขาย ดังนั้น ผู้ซื้อผู้ขายต้องตกลงกันให้ชัดเจนในวันที่ซื้อขายสินค้าว่า

ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง ซึ่งเงื่อนไขในการก าหนดค่าขนส่งมีดังนี้ 

  บัญชีค่าขนส่งเข้า ใช้บันทึกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระออกค่าขนส่ง เพราะผู้ซื้อ

จะต้องขนสินค้าจากสถานที่ผู้ขายเข้ามายังร้านของตนเอง จึงถือเป็นต้นทุนของสินค้าและเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าที่ขาย 

  บัญชีค่าขนส่งออก ใช้บันทึกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ขายเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าขนส่ง เพราะ

ผู้ขายจะขนสินค้าออกจากร้านของตนไปยังร้านค้าของผู้ซื้อ ค่าขนส่งออกถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 

  1) F.O.B. Shipping Point (Free on Board at the Shipping Point) หมายถึง ราคา

สินค้าส่งมอบต้นทาง ผู้ซื้อต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งเอง ซึ่งผู้ซื้อจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของตนเอง โดย

บันทึกไว้ในบัญชี “ค่าขนส่งเข้า” จึงถือเป็นต้นทุนของสินค้า กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่

ผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ 



    
  

   

  2) F.O.B. Destination (Free on Board at the Destination) หมายถึง ราคาสินค้า

ส่งมอบปลายทาง ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าขนส่ง ซึ่งค่าขนส่งนี้จะบันทึกในสมุดบัญชีของผู้ขาย โดยบันทึกไว้

ในบัญชี “ค่าขนส่งออก” จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังเป็นของผู้ขายจนกว่า

สินค้านั้นจะส่งมอบให้ผู้ซื้อ 

  ค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อมาเป็นต้นทุนสินค้าจะแตกต่างจากค่าขนส่งสินค้าที่ขายไปถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าขนส่งสินค้าจึงแบ่งเป็น 2 บัญชี คือ ค่าขนส่งเข้าและค่าขนส่งออก 

  ค่าขนส่งเข้า (Freight In) ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าที่ซื้อ (Cost of goods purchased) 

ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่งเอง   
  ค่าขนส่งออก (Freight Out) เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่งเมื่อ
กิจการอยู่ในฐานะผู้ขาย โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 

3.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลด (Terms of Discount) 
  เป็นเงื่อนไขที่จูงใจให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าจ านวนมากหรือช าระหนี้เร็วขึ้น เงื่อนไขเกี่ยวกับ
ส่วนลดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  3.2.1 ส่วนลดการค้า (Trade Discount) เป็นส่วนลดที่จูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ 
ส่วนลดการค้าจะลดทันทีที่ซื้อขายสินค้า ดังนั้น ส่วนลดนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชี และบันทึกรายการ
ซื้อขายด้วยยอดสุทธิ  
  ตัวอย่างที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 25x9 ร้านวิภาวดี ขายสินค้าเป็นเงินสด 25,000 บาท 
ส่วนลดการค้า 10% จงค านวณส่วนลดการค้า 
การค านวณราคาค่าสินค้า 
 ราคาสินค้าที่ตั้งไว้ 25,000 บาท 
 หัก ส่วนลดการค้า (25,000 x 10%) 2,500 บาท 
 ราคาสุทธิ 22,500 บาท 
   3.2.2 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นเพ่ือจูงใจให้ผู้ซื้อช าระหนี้
เร็วขึ้น เกิดขึ้นหลังจากมีการซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ส่วนลดดังกล่าวอาจก าหนดเงื่อนไขในการช าระเงิน 
ส่วนลดเงินสดนี้จะน ามาบันทึกบัญชี แบ่งออกเป็น 2 บัญชี คือ 

1) ส่วนลดจ่าย (Sales Discounts) เป็นส่วนลดที่กิจการให้ลูกหนี้เมื่อช าระหนี้ก่อน
ก าหนดภายใต้เงื่อนไขส่วนลด ส่วนลดนี้ผู้ขายจะบันทึกบัญชี “ส่วนลดจ่าย” ทางด้านเดบิต จัดอยู่ใน
หมวดรายได้ แต่ถือเป็นบัญชีที่น าไปหักยอดขายเพ่ือหาขายสุทธิ 



    
  

   

2) ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) เป็นส่วนลดที่กิจการได้รับจากการช าระหนี้
ให้เจ้าหนี้ก่อนก าหนด ภายใต้เงื่อนไขส่วนลด ส่วนลดนี้ผู้ซื้อจะบันทึกบัญชี “ส่วนลดรับ” ทางด้าน
เครดิตจัดอยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย แต่ถือเป็นบัญชีที่น าไปหักจากยอดซื้อเพ่ือเป็นการลดต้นทุนซื้อ 

 3.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับการช าระเงิน (Credit Terms/Terms of Payment) 
  เป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดระยะเวลาในการช าระเงิน พร้อมทั้งส่วนลด (ถ้ามี) เช่น 

ตารางท่ี 1.4 แสดงเงื่อนไขเกี่ยวกับการช าระเงิน 

เงื่อนไข ความหมาย 

N/30 ให้ช าระหนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปรากฏในใบก ากับสินค้า 

2/10, n/30 ให้ช าระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปรากฏในใบก ากับสินค้า แต่ถ้า
ช าระภายใน 10 วัน จะลดให้ 2% 

N/EOM (End of month) ให้ช าระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ซื้อสินค้า 

N/10 EOM  ให้ช าระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อสินค้า 

2/10 EOM ให้ช าระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป แต่ถ้าช าระหนี้ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป จะลดให้ 2% 

2/10 EOM, N/60 ให้ช าระหนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ปรากฏในใบก ากับสินค้า แต่ถ้า
ช าระเงินภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อสินค้าจะลดให้ 2% 

 
การนับวันครบก าหนดช าระหนี้ 

 การนับวันครบก าหนดให้เริ่มนับถัดจากวันที่มีการซื้อขายสินค้าเป็นวันที่ 1 และนับไปจนครบ
ก าหนดเวลา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1. น าวันสุดท้ายของเดือนที่มีการซื้อขายสินค้าเป็นตัวตั้ง 
  2. น าวันที่มีการซื้อขายสินค้าเป็นตัวหัก 
  3. น าจ านวนวันที่ยังขาดอยู่ของเดือนถัดไปบวกเข้าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบก าหนด 

 ตัวอย่างที่ 4 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 25x9 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เป็นเงิน 10,000 บาท 
เงื่อนไข 2/10, n/30 และจ่ายช าระเงินวันที่ 19 พฤษภาคม 25x9 ให้ค านวณวันครบก าหนดการช าระ
เงินค่าสินค้า 
 วันสิ้นเดือนพฤษภาคม  31 
 หัก วันที่ซื้อสินค้า 9 
 จ านวนวันที่คงเหลือ 22 
 บวก จ านวนวันที่ยังขาดอยู่เดือนกรกฎาคม  8 
 จ านวนวันที่ให้เครดิต 30 
 ดังนั้น วันที่ครบก าหนดการช าระค่าสินค้าคือ วันที่ 8 มิถุนายน 25x9 



    
  

   

 การนับวันที่ได้ส่วนลด 
 ตัวอย่างที่ 5 จากโจทย์ตัวอย่างที่ ตามเงื่อนไข 2/10, n/30 คือ ก าหนดวันช าระเงินค่าสินค้า
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบก ากับสินค้า แต่ถ้าช าระภายใน 10 วัน จะได้รับส่วนลด 2% 

การค านวณส่วนลดเงินสด 
 ราคาสินค้า 10,000 บาท 
 หัก ส่วนลดเงินสด (10,000 x 2%) 200 บาท 
 จ านวนเงินที่ช าระหนี้ 9,800 บาท 

ตารางท่ี 1.5 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า กรณีมีส่วนลดเงินสด 

 
 

 
4.1 ภาษีมูลค่าเ ิ่ม  

การด าเนินธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันกิจการที่ซื้อสินค้ามาเพ่ือขายด าเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1) กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเ ิ่ม เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้า
ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม หรืออาจมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เมื่อมีการขาย
สินค้าจะคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อไม่ได้ 
  2) กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเ ิ่ม เป็นกิจการที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการทางธุรกิจ และมีรายรับจากการขาย
สินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และเรียก
เก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการแทนรัฐบาล 

 25x9  25x9

 พ.ค. 9 เดบิต ซ้ือสินค้า 10,000  พ.ค. 9 เดบิต ลูกหนี้การค้า 10,000

เครดิต เจ้าหนี้การค้า 10,000 เครดิต ขายสินค้า 10,000 

ซ้ือสินค้าเป็นเงินเชือ่ ขายสินค้าเป็นเงินเชือ่

 พ.ค. 19 เดบิต เจ้าหนี้การค้า 10,000  พ.ค. 19 เดบิต เงินสด 9,800

เครดิต เงินสด 9,800 ส่วนลดจ่าย 200

        ส่วนลดรับ 200 เครดิต ลูกหนี้การค้า 10,000 

จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลด 2% รับช าระหนี้ให้ส่วนลด 2%

ผู้ซ้ือ ผู้ขาย 



    
  

   

   2 1 ภาษีมูลค่าเ ิ่ม 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax) คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของสินค้า
หรือบริการที่เป็นส่วนที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ปัจจุบัน   
คิดภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7 ภาษีมูลค่าเพ่ิมประกอบด้วย 
   1) ภาษีซื้อ (Input Tax) คือ ภาษีที่ผู้ประกอบการจ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือ    
ผู้ให้บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เมื่อซื้อสินค้าหรือช าระค่าบริการเพ่ือใช้ในกิจการของตน      
ภาษีซื้อเกิดข้ึนเดือนใด ให้ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนนั้น โดยไม่ค านึงว่าสินค้านั้นจะขายได้หรือไม่ 
   2) ภาษีขาย (Output Tax) คือ ภาษีที่ผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือช าระค่าบริการ ภาษีขายเกิดขึ้นใน
เดือนใดถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยไม่ค านึงว่าสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้นั้นจะซื้อเมื่อใด 

   2 2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเ ิ่ม ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ คือ ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ซึ่งขาย
สินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในราชอาณาจักรทุกทอด 
   กลุ่มท่ี 2 ผู้น าเข้า 
   กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กฎหมายก าหนดเป็นพิเศษให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งใน 
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เช่น ตัวแทนของผู้ปรกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุรกิจ หรือในกรณีที่ผู้รับโอนสินค้าจากการน าเข้าที่เคยยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย  

  2 3 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเ ิ่ม 
   1) เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบก ากับ
ภาษีเพ่ือเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม  
   2) จัดท ารายงานตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี
ขายและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 
   3) ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 

  2 4 การค านวณภาษีมูลค่าเ ิ่ม  
   ทุกวันสิ้นเดือนผู้ประกอบการจะต้องท าการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือดูว่า
จะต้องน าภาษีส่งกรมสรรพากร หรือจะได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากร โดยท าการปิดบัญชีภาษีซื้อ
และภาษีขายเพื่อหายอดผลต่างที่เกิดขึ้น 



    
  

   

 
 ตัวอย่างที่ 6 ร้านต้นกล้า มียอดซื้อขายสินค้าประจ าเดือนเมษายน 2559 ดังนี้ คือ ซื้อสินค้า 
จ านวน 125,000 บาท ขายสินค้า จ านวน 230,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
ให้ท า  1. ค านวณภาษีขาย 
 2. ค านวณภาษีซื้อ 
 3. ค านวณจ านวนเงินที่ต้องช าระภาษี/ ได้รับคืนภาษี 
การค านวณ   
 ขายสินค้า   230,000 
 ภาษขีาย (230,000 x 7%) 16,100 
 ซื้อสินค้า  125,000 
 ภาษีซื้อ (125,000 x 7%) 8,750 
 ค านวณภาษี   16,100 – 8,750  =  7,350 บาท 
 ภาษีขาย > ภาษีซื้อ เพราะฉะนั้นกิจการจะต้องช าระภาษี       7,350  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

   

  
 1. สินค้า (Goods or Merchandise) หมายถึง สิ่งที่กิจการมีไว้จ าหน่ายเพ่ือแสวงหาก าไร
จากการด าเนินงานตามปกติ ในกิจการซื้อขายสินค้าหรือธุรกิจพาณิชยกรรม เรียกว่า “สินค้าส าเร็จรูป” 
จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น รถยนต์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
เป็นต้น 
 2. ประเภทของธุรกิจการค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 2.1 ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ  
 2.2 ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจซื้อมาขายไป 
  2) ธุรกิจผลิตสินค้าหรือธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบก ากับภาษี/ใบส่งของ/ใบก ากับสินค้า   
ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน ใบหักหนี้หรือใบรับคืน ใบเสร็จรับเงิน 

4. ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า ได้แก่ 
 1) การซื้อสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ 
 2) การขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ 
 3) การรับคืนสินค้าและให้ส่วนลด 
 4) การส่งคืนสินค้าและได้ส่วนลด 
 5) การจ่ายช าระเงินให้เจ้าหนี้ 
 6) การรับช าระเงินจากลูกหนี้ 

5. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ประกอบด้วย 
 1) เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า 

 2) เงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลด 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 1) ภาษีซื้อ 
 2) ภาษีขาย 

 
 
 
 



    
  

   

 

ค าศั ท์ ความหมาย 

Goods or Merchandise สินค้า 

Merchandising Businesses ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือกิจการซื้อมาขายไป 

Manufacturing Businesses ธุรกิจอุตสาหกรรม 

Purchase Order ใบสั่งซื้อสินค้า 

Tax Invoice ใบก ากับภาษี 

Delivery Invoice ใบส่งของ 

Invoice ใบก ากับสินค้า 

Cash Receipts ใบเสร็จรับเงิน 

Debit Note or Debit Memorandum ใบส่งคืนสินค้าหรือใบขอลดหนี้ 

Credit Note or Credit Memorandum ใบรับคืนสินค้าหรือใบหักหนี้ 

Terms of Transportation เงื่อนไขเก่ียวกับค่าขนส่งสินค้า 

F.O.B. Shipping Point ราคาสินค้าส่งมอบต้นทางผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง 

F.O.B. Destination ราคาสินค้าส่งมอบปลายทางผู้ขายจ่ายค่าขนส่ง 

Discount ส่วนลด 

Trade Discount ส่วนลดการค้า 

Cash Discount ส่วนลดเงินสด 

Purchase Discount ส่วนลดรับ 

Sales Discount ส่วนลดจ่าย 

Credit Terms/ Terms of Payment เงื่อนไขเก่ียวกับการช าระเงิน 

Value Added Tax ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

Input Tax ภาษีซื้อ 

Output Tax ภาษีขาย 

 
 
 
 
 



    
  

   

 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
เวลา   15 นาที 
1. ข้อใดหมายถึงสินค้า   
 ก. รถยนต์ของผู้บริหาร 
 ข. รถยนต์ในโชว์รูม 
 ค. รถยนต์ของพนักงาน 
 ง. รถยนต์ของลูกค้า 
2. ธุรกิจข้อใดเป็นธุรกิจพาณิชยกรรม   
 ก. โรงงานอุตสาหกรรมนมไทย 
 ข. ห้างเทสโก้ โลตัส 
 ค. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 
 ง. โรงแรมเฟริสท์ 
3. เอกสารที่ได้รับจากผู้ขาย โดยส่งมาพร้อม
กับสินคา้ คือข้อใด   
 ก. ใบสั่งซื้อสินค้า   
 ข. ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี 
 ค. ใบเสร็จรับเงิน   
 ง. ใบขอซื้อสินค้า 
4. เมื่อฝ่ายจัดซื้อต้องการจะใช้สินค้า ควรจัดท า
เอกสารตามข้อใด     
 ก. ใบสั่งซื้อ    
 ข. ใบก ากับสินค้า 
 ค. ใบขอซื้อ    
 ง. ใบรับสินค้า 
5. เอกสารใดที่ผู้ขายออกให้เป็นหลักฐานแก่ผู้ซื้อ
เมื่อได้รับช าระค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว   
 ก. ใบก ากับภาษี   
 ข. ใบส่งคืนและใบรับคืน 
 ค. ใบสั่งซื้อสินค้า   
 ง. ใบเสร็จรับเงิน 

6. เมื่อมีการส่งคืนสินค้าเกิดขึ้นผู้ซื้อจะจัดท า
เอกสารเพ่ือแจ้งผู้ขายลดราคาค่าสินค้าให้โดย
ออกเอกสารชนิดใด   
 ก. ใบขอลดหนี้   
 ข. ใบส่งคืน 
 ค. ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน 
 ง. ใบหักหนี้หรือใบรับคืน 
7. เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point ก าหนด 
ให้ใครเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและบันทึกไว้ใน   
บัญชีใด  
 ก. ผู้ขาย – ค่าขนส่งออก   
 ข. ผู้ขาย – ค่าขนส่งเข้า 
 ค. ผู้ซื้อ – ค่าขนส่งออก   
 ง. ผู้ซื้อ – ค่าขนส่งเข้า 
8. ใครเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งตามเงื่อนไข F.O.B. 
Destination   
 ก. ผู้ซื้อสินค้า 
 ข. ผู้ขายสินค้า 
 ค. ผู้ผลิตสินค้า 
 ง. ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า 
9. ส่วนลดที่จูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ 
คือข้อใด   
 ก. ส่วนลดการค้า    
 ข. ส่วนลดเงินสด 
 ค. ส่วนลดรับ    
 ง. ส่วนลดจ่าย 
 
 

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2    
รหัสวิชา 2200-1003   

 หน่วยที่ 1 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
      

     



    
  

   

10. ส่วนลดที่เกิดจากการจ่ายช าระหนี้ให้
เจ้าหนี้ภายในระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดจะ
น ามาบันทึกไว้ในบัญชีใด   
 ก. ส่วนลดการค้า    
 ข. ส่วนลดเงินสด 
 ค. ส่วนลดรับ    
 ง. ส่วนลดจ่าย 
11. เดือนมีนาคม 2559 ร้านดีดีการค้า สั่งซื้อ
สินค้า 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ านวน 100,000 บาท 
ได้ส่วนลดการค้า 2% ครั้งที่ 2 จ านวน 
150,000 บาท ได้ส่วนลดการค้า 3% ให้
ค านวณหาส่วนลดการค้าทั้งสิ้น   
 ก. 2,000 บาท   
 ข. 4,500 บาท 
 ค. 10,000 บาท   
 ง. 6,500 บาท 
12. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 25x8 ร้านเจริญการค้า 
ซื้อสินค้าเปน็เงินเชื่อ จากร้านยิ่งยงพาณิชย์ 
12,000 บาท เงื่อนไข 2/10, n/45 ต่อมาร้าน
เจริญการค้าช าระหนี้วันที่ 16 มีนาคม 2559   
 ก. 15 เมษายน 2559 
 ข. 16 เมษายน 2559 
 ค. 19 เมษายน 2559 
 ง. 20 เมษายน 2559 

13. จากข้อ 12 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559     
ร้านเจริญการค้า ต้องช าระหนี้ทั้งสิ้นเป็น
จ านวนเท่าใด   
 ก. 12,000 บาท   
 ข. 11,760 บาท 
 ค. 11,200 บาท   
 ง. 10,800 บาท 
14. ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการ คือภาษีในข้อใด   
 ก. ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
 ข. ภาษีซื้อ 
 ค. ภาษีขาย   
 ง. ภาษีการค้า 
15. กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ กิจการ
จะต้องปฏิบัติตามข้อใด   
 ก. น าส่งภาษีให้กรมสรรพากร 
 ข. ขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร 
 ค. ขอเครดิตภาษีในเดือนถัดไป 
 ง. กรอกแบบฟอร์มรายงานภาษี 
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ภาคผนวก 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 ข 6 ค 11 ข 
2 ค 7 ง 12 ง 
3 ข 8 ข 13 ข 
4 ก 9 ก 14 ค 
5 ง 10 ค 15 ก 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 ข 6 ค 11 ข 
2 ข 7 ง 12 ค 
3 ข 8 ข 13 ข 
4 ค 9 ก 14 ก 
5 ง 10 ค 15 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


