หน่ วยที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับกิจการซื้อขายสินค้า
แนวคิดของหน่ วยที่ 1
ในปั จจุบนั การประกอบธุ รกิจมีความหลากหลาย ธุ รกิจต่างแสวงหารู ปแบบการดาเนินงาน
เพื่อกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการประกอบกิจการให้ประสบความสาเร็ จ เพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขัน การประกอบธุ รกิจนั้นสามารถแบ่งประเภทของกิจการค้า ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ธุ รกิจ
ประเภทพาณิ ชยกรรม หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไป ได้แก่ร้านค้าปลีก ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้ า ร้านค้าส่ ง
เป็ นต้น ธุ รกิจประเภทบริ การ ได้แก่ ธุ รกิจธนาคาร เป็ นต้น และธุ รกิจประเภทอุตสาหกรรมได้แก่
ธุ รกิจประเภทที่ซ้ื อวัตถุดิบเข้ามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป แล้วจาหน่าย ซึ่ งในรายวิชาการบัญชี
เบื้องต้น 2 นี้จะกล่าวถึง ธุ รกิจประเภทพาณิ ชยกรรม หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไป นัน่ เอง รายการค้าที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้านั้นเริ่ มต้นจากการที่กิจการดาเนินการซื้ อสิ นค้า มาเพื่อจาหน่าย อันจะ
มีเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า เช่น เงื่อนไขการ
ขนส่ งสิ นค้า เงื่อนไขการชาระเงิน และส่ วนลดการค้า เป็ นต้น

สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ประเภทของธุ รกิจการค้า
ความหมายของสิ นค้า
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
เงื่อนไขการซื้ อขายสิ นค้า

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
ด้ านความรู้
1. บอกประเภทของธุ รกิจการค้าและความหมายของสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
2. อธิ บายรู ปแบบของกิจการซื้ อขายสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
3. บอกเอกสารการซื้ อขายสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
4. อธิ บายเงื่อนไขการซื้ อขายสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
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ด้ านทักษะ
1. บอกประเภทของการประกอบธุ รกิจได้อย่างถูกต้อง
2. บอกความหมายของคาว่า “สิ นค้า” ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิ บายประเภทเอกสารเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายเงื่อนไข “ค่าขนส่ งสิ นค้า” ได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายเงื่อนไขของการชาระเงินได้อย่างถูกต้อง
6. คานวณวันครบกาหนดชาระหนี้ได้อย่างถูกต้อง
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุ
อุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า ประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรับผิดชอบ เข้าเรี ยนตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
และสาเร็ จภายในเวลาที่กาหนด
3. สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ละเอียด รอบคอบ

ข้ อตกลงการเรียนรู้
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนตกลงกติกาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจให้ชดั เจนก่อนแล้วให้ผเู ้ รี ยนเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกติกาการเรี ยนรู ้
2. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามนาเข้าสู่ บทเรี ยนที่ผสู ้ อนกาหนดไว้ใน
เอกสารประกอบการเรี ยน ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน
3. ผูส้ อนเน้นการเรี ยนรู้ โดยให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันศึกษาความรู ้จากเอกสารประกอบการเรี ยน
และผูส้ อนช่วยอธิ บายเพิ่มเติมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปองค์ความรู ้ และร่ วมกันประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตาม
สภาพจริ ง

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตอบคาถามนาเข้าสู่ บทเรี ยนตามที่ผสู ้ อนกาหนด
2. ผูเ้ รี ยนท าแบบทดสอบก่ อนการเรี ย นรู ้ หน่ วยที่ 1 ตามที่ ผูส้ อนก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ประจาหน่วยที่ 1
4. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญของเนื้อหาหน่วยที่ 1
5. ผูเ้ รี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่ม จานวน 4 กลุ่ม ร่ วมกันจัดทากิจกรรมเสนอแนะประจาหน่วย
ที่ 1
6. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังการเรี ยนรู ้ หน่ วยที่ 1 ตามที่ผสู ้ อนกาหนดไว้ในเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อวิชา การบัญชี เบือ้ งต้ น 2 รหัสวิชา 2200 – 1003 2 (3)
หน่ วยที่ 1 เรื่อง ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสิ นค้ า (เวลา...นาที)
คาชี้แจง : จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
เกณฑ์ การประเมินผล : ข้อละ 1 คะแนน
1. ธุ รกิจในข้อใดเป็ นธุ รกิจบริ การ
ก. ธุ รกิจสปาและความงาม
ข. สถาบันสอนภาษา
ค. ธุ รกิจประกันภัย
ง. ไม่มีขอ้ ใดผิด
2. ธุ รกิจในข้อใดเป็ นธุ รกิจพาณิ ชยกรรม
ก. ห้างแมคโคร
ข. โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
ค. ธุ รกิจโรงแรม
ง. ถูกทุกข้อ
3. ธุ รกิจในข้อใดเป็ นธุ รกิจอุตสาหกรรม
ก. ห้างเซ็นทรัล
ข. โรงงานผลิตหนังสัตว์
ค. โรงแรมระดับห้าดาว
ง. ร้านสะดวกซื้ อ
4. ข้อใดคือรายได้หลักของธุ รกิจพาณิ ชยกรรม
ก. รายได้เบ็ดเตล็ด
ข. รายได้จากดอกเบี้ย
ค. รายได้จากการจาหน่ายสิ นค้า
ง. รายได้จากการให้บริ การ

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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5. ข้อใดคือสิ นค้า
ก. รถยนต์ของผูบ้ ริ หาร
ข. ที่ดินของเจ้าของกิจการ
ค. คอมพิวเตอร์สาหรับขายของร้านขายคอมพิวเตอร์
ง. คอมพิวเตอร์ สาหรับทาบัญชี ในกิจการ
6. ข้อใดคือเอกสารที่กิจการจะได้รับพร้อมกับสิ นค้าเมื่อซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
ก. ใบแจ้งหนี้
ข. ใบเสร็ จรับเงิน
ค. ใบส่ งของ
ง. ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
7. ข้อใดคือเอกสารที่กิจการทาขึ้นเพื่อออกให้กบั บุคคลภายนอก
ก. บัตรสิ นค้า
ข. ใบขอซื้ อสิ นค้า
ค. ใบสาคัญจ่าย
ง. ใบกากับภาษี
8. เงื่อนไข F.O.B.Shipping point เป็ นเงื่อนไขที่กาหนดให้ฝ่ายใดเป็ นผูร้ ับภาระค่าขนส่ งสิ นค้า
ก. ผูซ้ ้ื อ
ข. รับภาระคนละครึ่ ง
ค. ผูข้ าย
ง. ตามที่ตกลงกัน
9. ข้อใดคือส่ วนลดเงินสด
ก. ลด 3% หากซื้ อสิ นค้าครบ 10,000 บาท
ข. ลด 50% สาหรับสิ นค้าชิ้นที่ 2
ค. 2/10, n/30
ง. ถูกทุกข้อ
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10. ซื้ อสิ นค้าเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เงื่อนไข 2/10, N/45 วันครบกาหนดชาระหนี้คือวันที่
ตามข้อใด
ก. 8 มิถุนายน 2554
ข. 9 มิถุนายน 2554
ค. 10 มิถุนายน 2554
ง. 11 มิถุนายน 2554

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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1.1
ประเภทของธุ รกิจการค้า หมายถึง หน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรมทาง
ธุ รกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แบ่งออกตามกิจกรรมในการ
ประกอบธุ รกิจได้ 3 ประเภท
1.1.1 ธุ รกิจให้บริ การ (Service Business) ธุ รกิจประเภทนี้ เน้นการให้บริ การหรื อขาย
บริ การไม่ได้จาหน่ายสิ นค้า เช่น กิจการธนาคาร กิจการประเภทประกันภัย ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจนา
เที่ยว ธุ รกิจความงามและสปา ร้านเสริ มสวย โรงภาพยนตร์ ร้านซักอบรี ด สานักงานจัดหางาน
สถาบันสอนภาษา กิจการรับทาบัญชี เป็ นต้น ธุ รกิจบริ การ มีหน้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้า ส่ วนลูกค้าได้
ใช้ประโยชน์จากบริ การแล้วต้องจ่ายชาระเงินค่าบริ การ หรื อหากยังไม่ชาระเงินอาจจะขอสิ นเชื่ อ
จากผูใ้ ห้บริ การ ลูกค้าจะมีฐานะเป็ นลูกหนี้ของกิจการ รายได้หลักของกิจการประเภทนี้ คือรายได้
จากการให้บริ การ คือ รายได้จากการให้บริ การ ส่ วนค่าใช้จ่ายคือต้นทุนในการให้บริ การและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตัวอย่างธุ รกิจบริ การ

ที่มา : www.tmbbank.com สื บค้นวันที่ 28 มีนาคม 2556

ที่มา : http://hicarebeautyandspa.exteen.com/ สื บค้นวันที่ 28 มีนาคม 2556
ที่มา : www.ktbgs.co.th สื บค้นวันที่ 28 มีนาคม 2556
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1.1.2 ธุ รกิจพาณิ ชยกรรม หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไป (Merchandising Business) ธุ รกิจ
ประเภทนี้มิได้ผลิตสิ นค้าเองแต่จะซื้ อสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากผูผ้ ลิตหรื อโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัด
จาหน่ายโดยทัว่ ไปเรี ยกว่า “ธุ รกิจซื้ อมาขายไป” ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ ง ร้านขายของชา ร้าน
ขายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายเฟอร์ นิเจอร์ ร้านขายหนังสื อ เป็ นต้น
ตัวอย่างธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า

ที่มา : www.atsaccounting.co.th สื บค้นวันที่ 2 เมษายน 2556

ที่มา : www.labelone.co.th สื บค้นวันที่ 2 เมษายน 2556
ที่มา : www.buncheesiam.com สื บค้นวันที่ 2 เมษายน 2556
1.1.3 ธุ รกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็ นกิจการที่จดั หาวัตถุดิบมาเพื่อทา
การแปรรู ป วัตถุดิบนั้นให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปโดยการใช้แรงงานคนและเครื่ องจักรในการแปร
สภาพสิ นค้าสาเร็ จรู ปเพื่อจาหน่าย ธุ รกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานทอผ้า
โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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ตัวอย่างธุ รกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : www.rubbergreen.co.th สื บค้นวันที่ 2 เมษายน 2556

ที่มา : www.mcot.net สื บค้นวันที่ 2 เมษายน 2556
ที่มา : www.rsunews.net สื บค้นวันที่ 2 เมษายน 2556

1.2 ความหมายของสิ นค้ า
สิ นค้า (Goods) คือ สิ นทรัพย์หรื อสิ่ งของที่กิจการมีไว้เพื่อจาหน่าย โดยหวังผลประโยชน์หรื อ
กาไรจากการจาหน่ายไป เพราะฉะนั้น เจ้าของกิจการค้าที่ขายสิ นค้าจะมีรายได้หลัก ก็คือการขาย
สิ นค้านัง่ เอง และยังต้องคานึ งถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขายทางการบัญชี
เรี ยกว่า “ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย”
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ในการดาเนินการเกี่ยวกับสิ นค้า ประกอบด้วยรายการค้า ดังนี้
1. การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด
2. การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
3. การจ่ายค่าขนส่ งเข้าและการจ่ายค่าขนส่ งแทนกัน
4. การส่ งคืนสิ นค้าเป็ นเงินสด
5. การส่ งคืนสิ นค้าให้เจ้าหนี้
6. การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
7. การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
8. การจ่ายค่าขนส่ งออก
9. การรับคืนสิ นค้าเป็ นเงินสด
10. การรับคืนสิ นค้าจากลูกหนี้
11.
ยชาระหนี้ และส่ วนลดรับ
12. การรับชาระหนี้จากลูกหนี้และส่ วนลดจ่าย

1.3

ส เกีย่ วกับการซื้อขายสิ นค้ า

เอกสารที่เกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้ามี ดังนี้
1.3.1
(Purchase Order)
เมื่อผูซ้ ้ื อต้องการสิ นค้าประเภทใด ชนิดใด คุณภาพ ปริ มาณเท่าไร ก็จะแจ้งลงไปในใบสั่ง
ซื้ อแล้วส่ งให้ผขู ้ ายรับทราบ ใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า จึงหมายถึง เอกสารที่ผซู ้ ้ื อจัดทาขึ้นเพื่อแจ้งให้ผขู ้ าย
ทราบว่าผูซ้ ้ื อต้องการสิ นค้า ประเภทใด ชนิ ดใด ปริ มาณเท่าไร และคุณภาพอย่างไร ดังนั้นจึงต้องมี
ข้อความต่อไปนี้ ระบุไว้ในใบสั่งซื้ อ และส่ งไปให้ผขู ้ ายทราบ
ใบสั่งซื้ อนี้ควรจัดทาอย่างน้อย 5 ฉบับ ดังนี้
1. ต้นฉบับส่ งไปให้ผขู ้ ายสิ นค้า
2. สาเนาฉบับที่ 1 ส่ งให้แผนกรับของ
3. สาเนาฉบับที่ 2 ส่ งให้แผนกที่ทาการขอซื้ อ
4. สาเนาฉบับที่ 3 ส่ งให้แผนกบัญชี
5. สาเนาฉบับที่ 4 เก็บไว้เป็ นหลักฐานที่แผนกจัดซื้ อ

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ควรมีรายการดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยู่ ของกิจการ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
2. ข้อความคาว่า “ใบสั่งซื้ อ”
3. หมายเลขลาดับของใบสัง่ ซื้ อ และลาดับของเล่ม
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบสั่งซื้ อ
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้า
6. กาหนดวันและเวลาส่ งสิ นค้า
ตัวอย่างใบสัง่ ซื้ อ
ร้ าน ก การค้ า
ฉบับที่ 1
123 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ใบสั่งซื้ อ
เล่มที่………………………………
เลขที่…………….
วันที่……………………………………
อ้างถึง ใบขอซื้ อ เลขที่........
ถึง .....................................
โปรดจัดส่ งสิ นค้าตามรายการต่อไปนี้ มายัง ร้านภายในวันที่.........................
โดยการขนส่ งทาง.............เงื่อนไขการขนส่ ง.............เงื่อนไขการชาระเงิน..............
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

รวมเงิน
................................
ฉบับที่ 1 ส่ งให้ผจู ้ าหน่ผูาส้ ยงั่ ซื้ อ
วัตถุดิบ
ฉบับที่ 2 สาเนาเก็บไว้

............................
ผูต้ รวจสอบ

12

1.3.2 ใบกากับสิ นค้า,ใบส่ งของ,ใบส่ งสิ นค้า (Invoice) เป็ นเอกสารที่ผขู้ ายเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น
แล้วส่ งไปให้ผซู ้ ้ื อพร้อมกับสิ นค้า
ใบกากับสิ นค้าต้องทาอย่างน้อย 2 ฉบับ
1. ต้นฉบับส่ งไปให้ผซู ้ ้ื อพร้อมกับสิ นค้า
2. สาเนา ส่ งไปให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึกรายการขายสิ นค้าและเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน
ใบกากับสิ นค้า ควรมีรายการดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยู่ ของกิจการ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
2. ข้อความคาว่า “ใบกากับสิ นค้า” หรื อ “ใบส่ งของ” หรื อ “ใบส่ งสิ นค้า”
3. หมายเลขลาดับของใบกากับสิ นค้า และลาดับของเล่ม
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับสิ นค้า
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้า จานวนเงินรวม
6. เงื่อนไขการชาระเงิน
1.3.3 ใบกากับภาษี (Tax Invoice) เป็ นเอกสารที่ผขู้ ายหรื อผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทาขึ้นเพื่อออกให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ เมื่อมีการซื้ อขายสิ นค้า
หรื อให้บริ การ เพื่อแสดงจานวนเงินของสิ นค้า หรื อบริ การ และจานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ได้เรี ยกเก็บจากการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
ใบกากับภาษี ควรจัดทาอย่างน้อย 2 ฉบับ
1.
าเ
ภาษี
และใบสั่งซื้ อ เมื่อถูกต้องแล้วผูซ้ ้ื อจะเก็บไว้เป็ นหลักฐานการบันทึกรายการ
ซื้ อสิ นค้าในสมุดบัญชีต่อไป
2. ฉบับที่ 2 เป็ นสาเนา ใบกากับภาษี ผูข้ ายใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับรายการขายสิ นค้า
ใบกากับภาษีจะต้องมีขอ้ ความรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. คาว่า “ใบกากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
3. ชื่อ ที่อยูข่ องผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
4. ชื่อ ที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การ
5. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีและหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
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7. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณและมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
8. จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดย
ให้แยกออกจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง

ตัวอย่ างใบกากับสิ นค้ า/ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี

ที่มา : www.prosoftwinspeed.com สื บค้นวันที่ 5 เมษายน 2556
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1.3.4
(Debit Memorandum or Debit Note) ผูซ้ ้ื อจะทาส่ งให้ผขู ้ าย
เพื่อให้ทราบว่าได้บนั ทึกบัญชีลดหนี้เป็ นบางส่ วน สาหรับสิ นค้าที่ส่งคืนหรื อจานวนที่ได้ลดให้แล้ว
ตัวอย่าง ใบขอลดหนี้ หรือ ใบส่ งคืน (Debit Note)

ที่มา : www.prosoftwinspeed.com สื บค้นวันที่ 5 เมษายน 2556

ที่มา : www.tallysolutions.com สื บค้นวันที่ 5 เมษายน 2556
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15

1.3.5 ใบหักหนี้ หรื อใบรับคืน (Credit Memorandum or Credit Note) เมื่อฝ่ ายซื้ อได้รับสิ นค้าแล้ว
ปรากฏว่าสิ นค้าส่ งมาผิด หรื อสิ นค้าชารุ ด จึงแจ้งให้ฝ่ายขายรับทราบและยินยอมรับสิ นค้าคืน หรื อ
ยอมลดราคาให้ ทางฝ่ ายขายจะออกใบรับคืนสิ นค้าส่ งไปให้ผซู ้ ้ื อทราบ ผูข้ ายได้บนั ทึกหักหนี้ให้
แล้ว
ตัวอย่าง ใบหักหนี้ หรือ ใบรับคืน (Credit Note)

ที่มา : http://www.thaitechno.net/dip/productdetails.php?id=99019&uid=38575
สื บค้นวันที่ 5 เมษายน 2556
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1.4 เงื่อนไขการซื้ อขายสิ นค้า
1.4.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ งสิ นค้า (Terms of Transportation) ค่าขนส่ งสิ นค้า เป็ นค่าใช้จ่าย
สาคัญรายการหนึ่ง เพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นค้าหรื อค่าใช้จ่ายในการขาย ดังนั้นผูซ้ ้ื อ
และผูข้ ายต้องตกลงกันให้ชดั เจนว่า ค่าขนส่ งสิ นค้าจะเป็ นภาระหรื อหน้าที่ของฝ่ ายใด ได้แก่
- F.O.B. Shipping point (F.O.B. มาจากคาว่า Free on Board) เป็ นเงื่อนไขที่
กาหนดให้ผขู ้ ายรับผิดชอบค่าขนส่ งสิ นค้าจากร้านค้าถึงท่าเรื อ (ท่ารถหรื อสถานีขนส่ ง) ค่าขนส่ ง
จากท่าเรื อถึงร้านค้าหรื อจุดหมายปลายทางของผูซ้ ้ื อ เช่น โกดังสิ นค้า ผูซ้ ้ื อต้องเป็ นฝ่ ายออกเอง ค่า
ขนส่ ง ดังกล่าวเรี ยกว่า ค่าขนส่ งเข้า (Transportation in/Freight in) ซึ่งถือเป็ นต้นทุนของสิ นค้า
- F.O.B. Destination (Free on Board at the destination) เป็ นเงื่อนไขที่กาหนดให้
ผูข้ ายรับผิดชอบค่าขนส่ งสิ นค้าจากร้านค้าของผูข้ ายจนถึงร้านค้าหรื อจุดหมายปลายทางของผูซ้ ้ื อ
เช่น โกดังสิ นค้า ค่าขนส่ งดังกล่าวเรี ยกว่า ค่าขนส่ งออก (Transportation/Freight out) ซึ่งถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ งสิ นค้า

ผูข้ าย ต้นทาง

การขนส่ งสิ นค้าโดย
รถ/เรื อ/รถไฟ/เครื่ องบิน

ปลายทาง ผูซ้ ้ื อ

ค่าใช้จ่ายการขนส่ งที่เกิดขึ้น
เงื่อนไข F.O.B. Shipping point
หมายถึง ส่ งมอบสิ นค้าต้นทาง
ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ซื้อต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เรี ยกว่า “ค่าขนส่ งเข้า” (Transportation in/Freight in)
เงื่อนไข F.O.B. Destination
หมายถึง ส่ งมอบสิ นค้าปลายทาง
ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ขายต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เรี ยกว่า “ค่าขนส่ งออก” (Transportation out/Freight out)
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1.4.2
เงิน (Terms of Payment)
ผูข้ ายสิ นค้าจะเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไขในการชาระเงินไว้ในใบกากับสิ นค้า เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ ให้ผซู ้ ้ื อชาระเงินค่าสิ นค้าก่อนกาหนดเวลา เพื่อให้ผซู ้ ้ื อได้รับส่ วนลดอีก
ด้วย เงื่อนไขที่ทางการค้านิยมใช้กนั มาก ได้แก่
1. 2/10, n/30 หมายความว่า ถ้าผูซ้ ้ื อชาระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันที่ในใบกากับสิ นค้า
จะได้ส่วนลด 2%
ผูซ้ ้ื อชาระเงินภายใน 30
2. 2/10, eom. (eom.
1.4.3

(Discounts)
1.4.3.1 ส่ วนลดการค้า (Trade Discounts) หมายถึง ส่ วนลดที่ผขู ้ ายลดให้ผซู ้ ้ื อ
เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผซู ้ ้ื อได้ซ้ื อสิ นค้าครั้งละมาก ๆ โดยผูข้ ายจะกาหนดอัตราส่ วนลด เป็ นอัตราร้อย
ละจากราคากาหนดไว้ในใบกากับสิ นค้า ส่ วนลดการค้านี้ จะนาไปหักจากราคาซื้ อ หรื อราคาขาย
ก่อนจะได้ราคาสุ ทธิ นาไปบันทึกบัญชี ดังนั้น ส่ วนลดการค้าไม่ตอ้ งนามาบันทึกบัญชี
ตัวอย่าง ร้าน ปราณี ขายสิ นค้าลดราคาให้ 10%
สิ นค้าได้ในราคา 1,800 บาท ซึ่ งถือว่าเป็ นราคาทุน (ราคาสุ ทธิ ) ของสิ นค้า ซึ่ งจะต้องบันทึกใน
บัญชีซ้ื อ ส่ วนลดการค้า จานวน 200
1.4.3.2 ส่ วนลดเงินสด (Cash Discounts) หมายถึง ส่ วนลดที่ผขู ้ ายลดให้ผซู ้ ้ื อ เพื่อ
จูงใจให้ผซู ้ ้ื อชาระเงินโดยเร็ ว ผูซ้ ้ื อจะได้ส่วนลดเงินสดต่อเมื่อได้ชาระเงินตามเงื่อนไขการชาระหนี้
ก่อนกาหนด ส่ วนลดเงินสดต้องนามาบันทึกบัญชี
(Sales Discounts)
- ทางด้านผูซ้ ้ื อ ส่ วนลดที่ได้รับ เรี ยกว่า ส่ วนลดรับ หรื อส่ วนลดซื้ อ (Purchase Discounts)
1.4.4
การซื้ อขายสิ นค้าส่ วนใหญ่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะอยูต่ ่างสถานที่กนั หรื อห่างไกล
กันต้องอาศัย กิจการขนส่ งในการขนส่ งสิ นค้า เช่น เครื่ องบิน รถไฟ เรื อ รถบรรทุก ฯลฯ ดังนั้น ผู ้
ซื้ อและผูข้ ายจะต้องตกลงกันให้เรี ยบร้อยว่าใครจะเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง
การขนส่ งสิ นค้า แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การขนส่ งสิ นค้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับต้นทุนสิ นค้าที่ขาย ซึ่ งผูซ้ ้ื อ
เป็ นผูจ้ ่าย จะบันทึกใน บัญชี ค่าขนส่ งเข้า
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2. การขนส่ งออก หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายสิ นค้า ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการของกิจการ ผูข้ ายเป็ นผูจ้ ่าย จะบันทึกในบัญชีค่าขนส่ งออก
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ งสิ นค้า มีดงั นี้
1.
(F.O.B. Shipping Point)
หมายถึง ผูซ้ ้ื อเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง ผูข้ ายมีหน้าที่เพียงนาสิ นค้าไปที่ทาการต้นทาง
ส่ งมอบสิ นค้าเท่านั้น เช่น นาย อนันต์ เป็ นพ่อค้าอยูใ่ น จังหวัด ชุมพร สั่งซื้ อสิ นค้าจาก นายทรัพย์ดี
ซึ่ งเป็ นพ่อค้าอยูท่ ี่ กรุ งเทพฯ โดยให้ส่งสิ นค้าทางรถบรรทุก ดังนั้นนายอนันต์ ต้องรับผิดชอบในการ
จ่ายค่าขนส่ งจากสถานีขนส่ ง กรุ งเทพฯ จนถึงจังหวัด ชุมพร จะบันทึกใน บัญชีค่าขนส่ งเข้า
(Transportation-in)
2.
(F.O.B. Destination)
ทรัพย์ดี
ต้องจ่ายค่าขนส่ งถึงจังหวัดชุมพร จะบันทึก
ใน บัญชีค่าขนส่ งออก (Transportation – out)
ตัวอย่าง วันที่ 5 เมษายน 2552 นายใจดี ซื้ อสิ นค้าจาก นางสาว ยุพา จานวน
5,000 บาท จ่ายค่าขนส่ ง เป็ นเงิน 300 บาท ให้บนั ทึกบัญชีค่าขนส่ งตามเงื่อนไขดังนี้
1. F.O.B. Shipping Point ผูซ้ ้ื อ (นายใจดี) เป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง
2. F.O.B. Destination ผูข้ าย (นางสาวยุพา) เป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง
1. กรณี เงื่อนไขการขนส่ ง เป็ น F.O.B. Shipping Point จะปรากฏรายการในสมุดบัญชีของนายใจดี
ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
หน้าที่ xx
2552
เลขที่
เดบิต
เครดิต
รายการ
เดือน วันที่
บัญชี
บาท
สต.
บาท
สต.
5 ค่าขนส่ งเข้า
300 เม.ย.
300 เงินสด
จ่ายค่าขนส่ งเข้าเป็ นเงินสด

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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2. กรณี เงื่อนไขการขนส่ ง เป็ น F.O.B. Destination จะปรากฏรายการในสมุดบัญชีของนางสาวยุพา
ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
หน้าที่ xx
2552
เลขที่
เดบิต
เครดิต
รายการ
เดือน วันที่
บัญชี
บาท
สต.
บาท
สต.
5 ค่าขนส่ งออก
300 เม.ย.
300 เงินสด
จ่ายค่าขนส่ งออกเป็ นเงินสด

1.4.2
ถึงแม้วา่ การตกลงซื้ อขายได้กระทาตามเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าแล้วก็ตาม ผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายอาจจะจ่ายค่าขนส่ งแทนกันได้ เพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่ าย เช่น ตามเงื่อนไข F.O.B.
Destination
และอีกกรณี เช่น ตามเงื่อนไข
F.O.B. Shipping Point ผูซ้ ้ื อต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ งแต่ผขู ้ ายได้จ่ายแทนไปก่อน
ตัวอย่ าง ผู้ซื้อจ่ ายค่ าขนส่ งแทนผู้ขาย
วันที่ 19
นค้า จาก นายณเดช 9,000 บาท โดยมีเงื่อนไข
การขนส่ งคือ F.O.B. Destination นายปกรณ์ได้จ่ายค่าขนส่ งไป 400 บาท
นายณเดช
(ผูข้ าย)/เจ้าหนี้
(ผูข้ าย)

เงื่อนไข F.O.B. Destination(ส่งมอบปลายทาง)
ผูข้ าย(ณเดช) ต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ง

นายปกรณ์
(ผูซ้ ้ื อ)/ลูกหนี้
(ผูข้ าย)

จากข้อมูลข้างต้น ผูข้ าย คือ นายณเดช ผูข้ ายหรื อเจ้าหนี้ ต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง จานวน 400
ฏว่านาย ปกรณ์ซ่ ึ งเป็ น ผูซ้ ้ื อหรื อลูกหนี้เป็ นผูจ้ ่ายค่า
ขนส่ งแทนจึงถือว่าเป็ นการจ่ายค่าขนส่ งแทนเจ้าหนี้ ดังนั้นจะปรากฏรายการดังกล่าวในสมุดบัญชี
ของทั้งสองดังนี้
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- สมุดบัญชีของนายปกรณ์ (ผูซ้ ้ื อหรื อลูกหนี้)
สมุดรายวันทัว่ ไป
2552
เลขที่
เดบิต
รายการ
เดือน วันที่
บัญชี
บาท
สต.
400 ก.ย. 19 เจ้าหนี้ -นายณเดช
เงินสด
จ่ายค่าขนส่ งแทนเจ้าหนี้

- สมุดบัญชีของนายณเดช (ผูข้ ายหรื อเจ้าหนี้)
สมุดรายวันทัว่ ไป
2552
เลขที่
เดบิต
รายการ
เดือน วันที่
บัญชี
บาท
สต.
400 ก.ย. 19 ค่าขนส่ งออก
ลูกหนี้
บันทึกรายการการจ่าย
ค่าขนส่ ง ที่ลูกหนี้จ่ายแทน

หน้าที่ xx
เครดิต
บาท
สต.
400

-

หน้าที่ xx
เครดิต
บาท
สต.
400

-

ตัวอย่ าง ผู้ขายจ่ ายค่ าขนส่ งแทนผู้ซื้อ
วันที่ 22 มกราคม 2552 งสาวพลอ
นค้า จาก นางสาวแตงโม 5,000 บาท โดยมี
เงื่อนไขการขนส่ งคือ F.O.B. Shipping Point นางสาวแตงโมได้จ่ายค่าขนส่ งไป 250 บาท
นางสาวแตงโม
(ผูข้ าย)/เจ้าหนี้
(ผูข้ าย)

เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point (ส่งมอบต้นทาง)
ผูซ้ ้ือ(พลอย) ต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ง

นางสาวพลอย
(ผูซ้ ้ื อ)/ลูกหนี้
(ผูข้ าย)

จากข้อมูลข้างต้น ผูซ้ ้ื อ คือ นางสาวพลอย ผูซ้ ้ื อหรื อลูกหนี้ ต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง จานวน 250
เข้า
งสาวพลอย
ฏว่านางสาวแตงโมซึ่งเป็ น ผูข้ ายหรื อเจ้าหนี้ เป็ นผู ้

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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จ่ายค่าขนส่ งแทนจึงถือว่าเป็ นการจ่ายค่าขนส่ งแทนลูกหนี้ ดังนั้นจะปรากฏรายการดังกล่าวในสมุด
บัญชีของทั้งสองดังนี้
- สมุดบัญชีของนางสาวพลอย (ผูซ้ ้ื อหรื อลูกหนี้ )
สมุดรายวันทัว่ ไป
หน้าที่ xx
2552
เลขที่
เดบิต
เครดิต
รายการ
เดือน วันที่
บัญชี
บาท
สต.
บาท
สต.
250 ม.ค. 22 ค่าขนส่ งเข้า
250 เจ้าหนี้ -นางสาวแตงโม
บันทึกการจ่ายค่าขนส่ งที่
เจ้าหนี้ จ่ายแทน

- สมุดบัญชีของนางสาวแตงโม (ผูข้ ายหรื อเจ้าหนี้)
สมุดรายวันทัว่ ไป
2552
เลขที่
เดบิต
รายการ
เดือน วันที่
บัญชี
บาท
สต.
250 ม.ค. 22 ลูกหนี้เงินสด
บันทึกรายการจ่ายค่าขนส่ ง
แทนลูกหนี้

หน้าที่ xx
เครดิต
บาท
สต.
250

-

1.5 การนับวันครบกาหนดชาระหนี้
ในการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ เมื่อทั้งสองฝ่ ายตกลงเงื่อนไขในการชาระหนี้ แล้ว ทั้งผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายควรคานวณวันครบกาหนดไว้ล่วงหน้า ในแง่ของผูซ้ ้ื อจะได้ทราบว่าวันที่ที่ตอ้ งนาเงินไปชาระ
และจะได้วางแผนในการจัดหาเงิน และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกิจการในกรณี ที่มีส่วนลดเงินสด
ในแง่ของผูข้ ายจะได้ทราบวันที่ที่กิจการจะได้รับเงินจากผูซ้ ้ื อ เพื่อทวงถามหรื อติดตามหนี้ได้อย่าง
ถูกต้อง กรณี ที่กาหนดวันครบกาหนดไว้แน่นอน เช่น วันสิ้ นเดือน หรื อวันสิ้ นเดือนถัดไป ก็ไม่
จาเป็ นต้องนับ
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1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.5.1
(Value Added Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ภาษีที่เรี ยกเก็บจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การในส่ วน
ที่เพิม่ ขึ้นแต่ละขั้นตอนของการผลิต และการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การชนิดต่าง ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม =

-

ภาษีขาย (Sales Tax)

ภาษีซ้ื อ (Purchase Tax)
ผูข้ าย
สิ นค้าหรื อผูข้ ายบริ การที่เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนอื่น เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การมาเพื่อใช้ใน
กิจการของตนทั้งที่เป็ นวัตถุ ดิบ หรื อสิ นค้าประเภทเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ เป็ นต้น หากภาษี
ซื้ อเกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็ นภาษีซ้ื อของเดือนนั้น โดยไม่คานึ งว่าสิ นค้าที่ซ้ื อนั้นจะขายหรื อนาไปใช้
ในการผลิตเดือนใดก็ตาม
 ถ้า ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซ้ื อ กิจการต้องชาระภาษีเพิ่ม
 ถ้า ภาษีซ้ื อ มากกว่า ภาษีขาย กิจการสามารถขอคืนภาษีได้
1.5.2
ตาม พรบ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 30) . .
1. ผูป้ ระกอบการ คือ ผูผ้ ลิ ต ผูใ้ ห้บริ การ ผูข้ ายปลีก ผูส้ ่ งออก ซึ่ งขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การในทางธุ รกิจ หรื อวิชาชีพ และประกอบกิจการในราชอาณาจักร
2.

3. ผูท้ ี่กฎหมายกาหนดเป็ นพิเศษให้เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เช่น ตัวแทนของผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรและขายสิ นค้า

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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หรื อให้บริ การในราชอาณาจักรเป็ นปกติ หรื อในกรณี ที่ผรู้ ับโอนสิ นค้าจากการนาเข้าที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มตามกฎหมายพิกดั อัตราศุ ลกากร หรื อผูไ้ ด้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าหรื อ
บริ การจากผูท้ ี่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0
1.5.3
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ
1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 สาหรับการขายสิ นค้า หรื อให้บริ การทุกประเภท
รวมทั้งการนาเข้า (อาจจะเพิ่ม-ลด ได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ)
2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1.5 สา
3. อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ร้อยละ 0 ใช้กบั ธุ รกิจการส่ งสิ นค้าออกไปต่างประเทศการ
ให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ ฯลฯ
1.5.4 การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและการชาระภาษี
ในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี และการชาระภาษี ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ แบบ ภ.พ.
30
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ตัวอย่างแบบ ภ.พ. 30

ที่มา : www.prosoftmyaccount สื บค้นวันที่ 29 เมษายน 2556
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สรุป
การประกอบธุ รกิจสามารถแบ่งประเภทของกิจการค้า ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ธุ รกิจ
ประเภทพาณิ ชยกรรม หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไป ธุ รกิจประเภทบริ การและธุ รกิจประเภทอุตสาหกรรม
ธุ รกิจประเภทพาณิ ชยกรรม หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไป มีรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้า ซึ่ ง
สิ นค้าหมายถึง สิ นทรัพย์หรื อสิ่ งของที่กิจการมีไว้เพื่อจาหน่าย โดยหวังผลประโยชน์หรื อกาไรจาก
การจ าหน่ า ยไป ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายสิ นค้า มี เ อกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่
(Purchase Order) ใบกากับสิ นค้า,ใบส่ งของ,ใบส่ งสิ นค้า (Invoice) ใบกากับภาษี
(Tax Invoice)
(Debit Memorandum or Debit Note)ใบหักหนี้ หรื อใบรับ
คืน (Credit Memorandum or Credit Note) มีเงื่อนไขการซื้ อขายสิ นค้า หลายด้าน
เช่น
1. เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ งสิ นค้า (Terms of Transportation) แบ่งออกเป็ น
- F.O.B. Shipping point (F.O.B. มาจากคาว่า Free on Board)
- F.O.B. Destination (Free on Board at the destination)
2.
เงิน (Terms of Payment) ที่นิยมใช้กนั มาได้แก่ เงื่อนไข 2/10, n/30
และ 2/10, eom. เป็ นต้น
3.
(Discounts) ที่เกิดจากรายการซื้ อขายสิ นค้า แบ่งเป็ น ส่ วนลดการค้า (Trade
Discounts) ส่ วนลดเงินสด (Cash Discounts)
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คาศัพท์ ทคี่ วรรู้ หน่ วยที่ 1
Goods
Purchase Order
Invoice
Tax Invoice
Debit Memorandum or Debit Note
Credit Memorandum or Credit Note
Terms of Payment
Discount
Trade Discount
Cash Discount
Sales Discount
Purchase Discount
F.O.B. Shipping Point
F.O.B. Destination
Transportation-in
Transportation-out
Free on board (F.O.B)
Value Added Tax
Sales Tax
Purchase Tax

สิ นค้า
ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
ใบกากับสิ นค้า
ใบกากับภาษี
ใบขอลดหนี้ หรื อใบส่ งคืน
ใบหักหนี้ หรื อใบรับคืน
เงื่อนไขการชาระเงิน
ส่ วนลด
ส่ วนลดการค้า
ส่ วนลดเงินสด
ส่ วนลดจ่าย หรื อส่ วนลดขาย
ส่ วนรับ หรื อส่ วนลดซื้ อ
การส่ งมอบต้นทาง
การส่ งมอบปลายทาง
ค่าขนส่ งเข้า
ค่าขนส่ งออก
ส่ งถึงท่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีขาย
ภาษีซ้ื อ

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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กิจกรรมเสนอแนะ หน่ วยที่ 1
1.
7-8
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือก หัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนในการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
3. ให้แต่ละกลุ่มจัดทารายงานเกี่ยวกับตัวอย่างธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้าในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
4. ให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรี ยน คนละ 5 นาที
5. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายข้อมูลของแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งซักถามข้อสงสัย
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อวิชา การบัญชี เบือ้ งต้ น 2 รหัสวิชา 2200 – 1003 2 (3)
หน่ วยที่ 1 เรื่อง ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสิ นค้ า (เวลา...นาที)
คาชี้แจง : จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
เกณฑ์ การประเมินผล : ข้อละ 1 คะแนน
1. ธุ รกิจในข้อใดเป็ นธุ รกิจบริ การ
ก. ธุ รกิจสปาและความงาม
ข. สถาบันสอนภาษา
ค. ธุ รกิจประกันภัย
ง. ไม่มีขอ้ ใดผิด
2. ธุ รกิจในข้อใดเป็ นธุ รกิจพาณิ ชยกรรม
จ. ห้างแมคโคร
ฉ. โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
ช. ธุ รกิจโรงแรม
ซ. ถูกทุกข้อ
3. ธุ รกิจในข้อใดเป็ นธุ รกิจอุตสาหกรรม
ก. ห้างเซ็นทรัล
ข. โรงงานผลิตหนังสัตว์
ค. โรงแรมระดับห้าดาว
ง. ร้านสะดวกซื้ อ
4. ข้อใดคือรายได้หลักของธุ รกิจพาณิ ชยกรรม
ก. รายได้เบ็ดเตล็ด
ข. รายได้จากดอกเบี้ย
ค. รายได้จากการจาหน่ายสิ นค้า
ง. รายได้จากการให้บริ การ

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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5. ข้อใดคือสิ นค้า
ก. รถยนต์ของผูบ้ ริ หาร
ข. ที่ดินของเจ้าของกิจการ
ค. คอมพิวเตอร์สาหรับขายของร้านขายคอมพิวเตอร์
ง. คอมพิวเตอร์ สาหรับทาบัญชี ในกิจการ
6. ข้อใดคือเอกสารที่กิจการจะได้รับพร้อมกับสิ นค้าเมื่อซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
ก. ใบแจ้งหนี้
ข. ใบเสร็ จรับเงิน
ค. ใบส่ งของ
ง. ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
7. ข้อใดคือเอกสารที่กิจการทาขึ้นเพื่อออกให้กบั บุคคลภายนอก
ก. บัตรสิ นค้า
ข. ใบขอซื้ อสิ นค้า
ค. ใบสาคัญจ่าย
ง. ใบกากับภาษี
8. เงื่อนไข F.O.B.Shipping point เป็ นเงื่อนไขที่กาหนดให้ฝ่ายใดเป็ นผูร้ ับภาระค่าขนส่ งสิ นค้า
ก. ผูซ้ ้ื อ
ข. รับภาระคนละครึ่ ง
ค. ผูข้ าย
ง. ตามที่ตกลงกัน
9. ข้อใดคือส่ วนลดเงินสด
ก. ลด 3% หากซื้ อสิ นค้าครบ 10,000 บาท
ข. ลด 50% สาหรับสิ นค้าชิ้นที่ 2
ค. 2/10, n/30
ง. ถูกทุกข้อ
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10. ซื้ อสิ นค้าเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เงื่อนไข 2/10, N/45 วันครบกาหนดชาระหนี้คือวันที่
ตามข้อใด
ก. 8 มิถุนายน 2554
ข. 9 มิถุนายน 2554
ค. 10 มิถุนายน 2554
ง. 11 มิถุนายน 2554

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
ตอนที่ 1
คาชี้แจง : จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. สิ นค้าหมายถึงอะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. เงื่อนไขทางการค้าที่นิยมใช้กนั มากมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. ส่ วนลด แบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. จงอธิ บายค่าขนส่ งเข้าต่างกับค่าขนส่ งออกอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
5. การส่ งมอบต้นทาง (F.O.B. Shipping Point) และการส่ งมอบปลายทาง (F.O.B. Destination)
ต่างกันอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
6. การขนส่ งสิ นค้าที่จ่ายแทนกัน หมายความว่าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
8. ใครมีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
9. ประเทศไทยนาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เมื่อใด เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
10.
. .
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
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ตอนที่ 2
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนจับคู่ ข้อคาถามที่อยูด่ า้ นซ้ายมือ กับประเภทของธุ รกิจด้านขวามือ
ให้สัมพันธ์กนั
1. โรงแรม
A ธุ รกิจบริ การ
2. รถยนต์
B ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า
3. ที่ปรึ กษากฎหมาย
C ธุ รกิจอุตสาหกรรม
4. ร้านโชห่วยป้ าพร
5. ห้างแมคโคร
6. โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า
7. สปาและความงาม
8. ร้านสะดวกซื้ อ
9. ผลิตอาหารสัตว์
10. รับจัดทาบัญชี

