
หน่วยที ่1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบักจิการซ้ือขายสินค้า 

 

แนวคดิของหน่วยที ่1 
 ในปัจจุบนั การประกอบธุรกิจมีความหลากหลาย ธุรกิจต่างแสวงหารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อก าหนดนโยบาย และกลยทุธ์ในการประกอบกิจการใหป้ระสบความส าเร็จ เพิ่มศกัยภาพทางการ
แข่งขนั การประกอบธุรกิจนั้นสามารถแบ่งประเภทของกิจการคา้ ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจ
ประเภทพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป ไดแ้ก่ร้านคา้ปลีก ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านคา้ส่ง
เป็นตน้ ธุรกิจประเภทบริการ ไดแ้ก่ ธุรกิจธนาคาร เป็นตน้ และธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไดแ้ก่
ธุรกิจประเภทท่ีซ้ือวตัถุดิบเขา้มาแปรรูปเป็นสินคา้ส าเร็จรูป แลว้จ าหน่าย ซ่ึงในรายวชิาการบญัชี
เบ้ืองตน้ 2 น้ีจะกล่าวถึง ธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป นัน่เอง รายการคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้นั้นเร่ิมตน้จากการท่ีกิจการด าเนินการซ้ือสินคา้ มาเพื่อจ าหน่าย อนัจะ
มีเอกสารทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ เช่น เง่ือนไขการ
ขนส่งสินคา้ เง่ือนไขการช าระเงิน และส่วนลดการคา้ เป็นตน้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประเภทของธุรกิจการคา้ 
2.  ความหมายของสินคา้ 
3.  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
4.  เง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ด้านความรู้  
 1.   บอกประเภทของธุรกิจการคา้และความหมายของสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. อธิบายรูปแบบของกิจการซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. บอกเอกสารการซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. อธิบายเง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ด้านทกัษะ 
 1.  บอกประเภทของการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  บอกความหมายของค าวา่ “สินคา้” ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.  อธิบายประเภทเอกสารเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.  อธิบายเง่ือนไข “ค่าขนส่งสินคา้” ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.  อธิบายเง่ือนไขของการช าระเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  ค านวณวนัครบก าหนดช าระหน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุ

อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีความรับผดิชอบ  เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพนัธ์ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
3. ส านึกในจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี ซ่ือสัตย ์สุจริต ละเอียด รอบคอบ 

 

ข้อตกลงการเรียนรู้ 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนตกลงกติกาการเรียนรู้ร่วมกนั โดยผูส้อนแจง้จุดประสงค์    การเรียนรู้

ใหผู้เ้รียนไดท้  าความเขา้ใจใหช้ดัเจนก่อนแลว้ใหผู้เ้รียนเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกบักติกาการเรียนรู้ 

2. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน โดยใหผู้เ้รียนตอบค าถามน าเขา้สู่บทเรียนท่ีผูส้อนก าหนดไวใ้น
เอกสารประกอบการเรียน ก่อนเขา้สู่บทเรียน 

3. ผูส้อนเนน้การเรียนรู้ โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียน 
และผูส้อนช่วยอธิบายเพิ่มเติมในหวัขอ้ต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ  

4. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ และร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้  ตาม
สภาพจริง 

 
 
 
 
 



  
หน่วยท่ี 1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้                                                                        3 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

1.   ผูเ้รียนร่วมกนัตอบค าถามน าเขา้สู่บทเรียนตามท่ีผูส้อนก าหนด 
2. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 ตามท่ีผูส้อนก าหนดไวใ้นเอกสาร

ประกอบการเรียน 
3. ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยท่ี 1  
4. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเน้ือหาหน่วยท่ี 1 
5. ผูเ้รียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม จ านวน 4 กลุ่ม  ร่วมกนัจดัท ากิจกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย

ท่ี 1 
6. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 ตามท่ีผูส้อนก าหนดไวใ้นเอกสาร

ประกอบการเรียน 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
ช่ือวชิา  การบัญชีเบือ้งต้น 2   รหัสวชิา  2200  –  1003  2  (3) 

หน่วยที ่ 1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักิจการซ้ือขายสินค้า         (เวลา...นาที) 
 
 

ค าช้ีแจง  :  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
เกณฑ์การประเมินผล  :  ขอ้ละ 1 คะแนน 
1. ธุรกิจในขอ้ใดเป็นธุรกิจบริการ 
 ก.    ธุรกิจสปาและความงาม 
 ข. สถาบนัสอนภาษา 
 ค. ธุรกิจประกนัภยั 
 ง. ไม่มีขอ้ใดผดิ 
2. ธุรกิจในขอ้ใดเป็นธุรกิจพาณิชยกรรม 

ก. หา้งแมคโคร 
ข. โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก 
ค. ธุรกิจโรงแรม 
ง. ถูกทุกขอ้ 

3.  ธุรกิจในขอ้ใดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
ก. หา้งเซ็นทรัล 
ข. โรงงานผลิตหนงัสัตว ์
ค.  โรงแรมระดบัหา้ดาว 
ง.  ร้านสะดวกซ้ือ 

4.  ขอ้ใดคือรายไดห้ลกัของธุรกิจพาณิชยกรรม 
      ก.  รายไดเ้บด็เตล็ด 
      ข.  รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 
      ค.  รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 
      ง.  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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5. ขอ้ใดคือสินคา้ 
 ก. รถยนตข์องผูบ้ริหาร 
 ข. ท่ีดินของเจา้ของกิจการ 
 ค. คอมพิวเตอร์ส าหรับขายของร้านขายคอมพิวเตอร์  
       ง. คอมพิวเตอร์ส าหรับท าบญัชีในกิจการ 
6. ขอ้ใดคือเอกสารท่ีกิจการจะไดรั้บพร้อมกบัสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ   
 ก. ใบแจง้หน้ี 
 ข. ใบเสร็จรับเงิน 
 ค. ใบส่งของ 
 ง. ใบสั่งซ้ือสินคา้ 
7.  ขอ้ใดคือเอกสารท่ีกิจการท าข้ึนเพื่อออกใหก้บับุคคลภายนอก 
 ก. บตัรสินคา้ 
 ข. ใบขอซ้ือสินคา้ 
 ค. ใบส าคญัจ่าย 
       ง. ใบก ากบัภาษี 
8.  เง่ือนไข F.O.B.Shipping point เป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดใหฝ่้ายใดเป็นผูรั้บภาระค่าขนส่งสินคา้ 
 ก. ผูซ้ื้อ 
 ข. รับภาระคนละคร่ึง 
 ค. ผูข้าย 
 ง. ตามท่ีตกลงกนั 
9. ขอ้ใดคือส่วนลดเงินสด 
 ก. ลด 3% หากซ้ือสินคา้ครบ 10,000 บาท 
 ข. ลด 50%  ส าหรับสินคา้ช้ินท่ี 2 
 ค. 2/10, n/30 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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10. ซ้ือสินคา้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เง่ือนไข 2/10, N/45 วนัครบก าหนดช าระหน้ีคือวนัท่ี
ตามขอ้ใด 
 ก. 8  มิถุนายน 2554 
 ข. 9  มิถุนายน 2554 
 ค. 10 มิถุนายน 2554 
       ง. 11 มิถุนายน 2554 
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1.1                       
ประเภทของธุรกิจการคา้ หมายถึง หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อประกอบกิจกรรมทาง 

ธุรกิจโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด แบ่งออกตามกิจกรรมในการ
ประกอบธุรกิจได ้3 ประเภท 
         1.1.1  ธุรกิจใหบ้ริการ (Service Business) ธุรกิจประเภทน้ีเนน้การใหบ้ริการหรือขาย
บริการไม่ไดจ้  าหน่ายสินคา้ เช่น กิจการธนาคาร กิจการประเภทประกนัภยั ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน า
เท่ียว ธุรกิจความงามและสปา  ร้านเสริมสวย โรงภาพยนตร์ ร้านซกัอบรีด ส านกังานจดัหางาน 
สถาบนัสอนภาษา กิจการรับท าบญัชี เป็นตน้ ธุรกิจบริการ มีหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ส่วนลูกคา้ได้
ใชป้ระโยชน์จากบริการแลว้ตอ้งจ่ายช าระเงินค่าบริการ หรือหากยงัไม่ช าระเงินอาจจะขอสินเช่ือ
จากผูใ้หบ้ริการ ลูกคา้จะมีฐานะเป็นลูกหน้ีของกิจการ รายไดห้ลกัของกิจการประเภทน้ีคือรายได้
จากการใหบ้ริการ คือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ส่วนค่าใชจ่้ายคือตน้ทุนในการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ตวัอยา่งธุรกิจบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.tmbbank.com สืบคน้วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://hicarebeautyandspa.exteen.com/ สืบคน้วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
ท่ีมา : www.ktbgs.co.th สืบคน้วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 

http://www.tmbbank.com/
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 1.1.2  ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป (Merchandising Business) ธุรกิจ
ประเภทน้ีมิไดผ้ลิตสินคา้เองแต่จะซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปจากผูผ้ลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจดั
จ าหน่ายโดยทัว่ไปเรียกวา่ “ธุรกิจซ้ือมาขายไป”  ไดแ้ก่ ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ร้านขายของช า ร้าน
ขายเส้ือผา้ส าเร็จรูป หา้งสรรพสินคา้ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายหนงัสือ เป็นตน้ 

ตวัอยา่งธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.atsaccounting.co.th สืบคน้วนัท่ี 2 เมษายน 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.labelone.co.th สืบคน้วนัท่ี 2 เมษายน 2556 
ท่ีมา : www.buncheesiam.com สืบคน้วนัท่ี 2 เมษายน 2556 

 
 1.1.3  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นกิจการท่ีจดัหาวตัถุดิบมาเพื่อท า
การแปรรูป วตัถุดิบนั้นให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูปโดยการใชแ้รงงานคนและเคร่ืองจกัรในการแปร
สภาพสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่าย ธุรกิจอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานทอผา้ 
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 
 

http://www.labelone.co.th/
http://www.buncheesiam.com/
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ตวัอยา่งธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.rubbergreen.co.th สืบคน้วนัท่ี 2 เมษายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.mcot.net สืบคน้วนัท่ี 2 เมษายน 2556 
ท่ีมา : www.rsunews.net สืบคน้วนัท่ี 2 เมษายน 2556 

 

1.2 ความหมายของสินค้า 
สินคา้ (Goods) คือ สินทรัพยห์รือส่ิงของท่ีกิจการมีไวเ้พื่อจ าหน่าย โดยหวงัผลประโยชน์หรือ 

ก าไรจากการจ าหน่ายไป เพราะฉะนั้น เจา้ของกิจการคา้ท่ีขายสินคา้จะมีรายไดห้ลกั ก็คือการขาย
สินคา้นัง่เอง และยงัตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขายทางการบญัชี
เรียกวา่ “ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย” 
 
 
 

http://www.rubbergreen.co.th/
http://www./
http://www.rsunews.net/
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ในการด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้ ประกอบดว้ยรายการคา้ ดงัน้ี 
1.  การซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 
2.  การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
3.  การจ่ายค่าขนส่งเขา้และการจ่ายค่าขนส่งแทนกนั 
4.  การส่งคืนสินคา้เป็นเงินสด 
5.  การส่งคืนสินคา้ใหเ้จา้หน้ี 
6.  การขายสินคา้เป็นเงินสด 
7.  การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
8.  การจ่ายค่าขนส่งออก 
9.  การรับคืนสินคา้เป็นเงินสด 
10.  การรับคืนสินคา้จากลูกหน้ี 
11.        ยช าระหน้ีและส่วนลดรับ 
12.  การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและส่วนลดจ่าย 
 

1.3     ส  เกีย่วกบัการซ้ือขายสินค้า 
       เอกสารท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้มี   ดงัน้ี 
      1.3.1                   (Purchase Order)   
                เม่ือผูซ้ื้อตอ้งการสินคา้ประเภทใด ชนิดใด คุณภาพ ปริมาณเท่าไร ก็จะแจง้ลงไปในใบสั่ง
ซ้ือแลว้ส่งใหผู้ข้ายรับทราบ ใบสั่งซ้ือสินคา้ จึงหมายถึง เอกสารท่ีผูซ้ื้อจดัท าข้ึนเพื่อแจง้ใหผู้ข้าย
ทราบวา่ผูซ้ื้อตอ้งการสินคา้ ประเภทใด ชนิดใด ปริมาณเท่าไร และคุณภาพอยา่งไร ดงันั้นจึงตอ้งมี
ขอ้ความต่อไปน้ีระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือ และส่งไปใหผู้ข้ายทราบ 
    ใบสั่งซ้ือน้ีควรจดัท าอยา่งนอ้ย 5 ฉบบั ดงัน้ี 

1.  ตน้ฉบบัส่งไปใหผู้ข้ายสินคา้ 
2. ส าเนาฉบบัท่ี 1 ส่งใหแ้ผนกรับของ 
3. ส าเนาฉบบัท่ี 2  ส่งใหแ้ผนกท่ีท าการขอซ้ือ 
4. ส าเนาฉบบัท่ี 3  ส่งใหแ้ผนกบญัชี 
5. ส าเนาฉบบัท่ี 4  เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีแผนกจดัซ้ือ 
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 ใบสั่งซ้ือสินคา้ ควรมีรายการดงัต่อไปน้ี 
1.  ช่ือ ท่ีอยู ่ของกิจการ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
2. ขอ้ความค าวา่ “ใบสั่งซ้ือ” 
3. หมายเลขล าดบัของใบสั่งซ้ือ และล าดบัของเล่ม 
4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบสั่งซ้ือ 
5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้ 
6. ก าหนดวนัและเวลาส่งสินคา้ 

ตวัอยา่งใบสั่งซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      ร้าน ก การค้า                                         ฉบบัท่ี 1          
                              123 ถนนธนาลยั ต.เวยีง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ใบสั่งซ้ือ 
เล่มท่ี………………………………                                             เลขท่ี……………. 
                                                                วนัท่ี…………………………………… 

อา้งถึง ใบขอซ้ือ เลขท่ี........ 
ถึง  ..................................... 
       โปรดจดัส่งสินคา้ตามรายการต่อไปน้ี  มายงั ร้านภายในวนัท่ี......................... 
โดยการขนส่งทาง.............เง่ือนไขการขนส่ง.............เง่ือนไขการช าระเงิน.............. 
ล าดบัท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     
     

รวมเงิน  

 

                      ................................                              ............................ 
                                    ผูส้ั่งซ้ือ                                                   ผูต้รวจสอบ 

 
ฉบบัท่ี 1 ส่งใหผู้จ้  าหน่าย
วตัถุดิบ 

ฉบบัท่ี 2 ส าเนาเก็บไว ้
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1.3.2  ใบก ากบัสินคา้,ใบส่งของ,ใบส่งสินคา้ (Invoice) เป็นเอกสารท่ีผูข้ายเป็นผูจ้ดัท าข้ึน
แลว้ส่งไปใหผู้ซ้ื้อพร้อมกบัสินคา้  

ใบก ากบัสินคา้ตอ้งท าอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั 
1. ตน้ฉบบัส่งไปใหผู้ซ้ื้อพร้อมกบัสินคา้ 
2. ส าเนา ส่งไปใหแ้ผนกบญัชีเพื่อบนัทึกรายการขายสินคา้และเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
ใบก ากบัสินคา้ ควรมีรายการดงัต่อไปน้ี 
1.  ช่ือ ท่ีอยู ่ของกิจการ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
2. ขอ้ความค าวา่ “ใบก ากบัสินคา้” หรือ “ใบส่งของ” หรือ “ใบส่งสินคา้” 
3. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัสินคา้ และล าดบัของเล่ม 
4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัสินคา้ 
5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้ จ  านวนเงินรวม 
6. เง่ือนไขการช าระเงิน  

1.3.3 ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice)  เป็นเอกสารท่ีผูข้ายหรือผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าข้ึนเพื่อออกใหผู้ซ้ื้อสินคา้หรือบริการ เม่ือมีการซ้ือขายสินคา้
หรือใหบ้ริการ เพื่อแสดงจ านวนเงินของสินคา้ หรือบริการ และจ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ไดเ้รียกเก็บจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ   

ใบก ากบัภาษี ควรจดัท าอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั 
1.                               าเ                                         ภาษี

และใบสั่งซ้ือ เม่ือถูกตอ้งแลว้ผูซ้ื้อจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานการบนัทึกรายการ
ซ้ือสินคา้ในสมุดบญัชีต่อไป  

2. ฉบบัท่ี 2 เป็นส าเนา ใบก ากบัภาษี ผูข้ายใช้เป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี
เก่ียวกบัรายการขายสินคา้ 

ใบก ากบัภาษีจะตอ้งมีขอ้ความรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
        1.  ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

           2.  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
                                    3.  ช่ือ ท่ีอยูข่องผูข้ายสินคา้หรือให้บริการ 
                                    4.  ช่ือ ท่ีอยูข่องผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ 
                                    5.  หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 
                                    6.  วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 
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                                    7.  ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
                                    8.  จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดย 
                                         ใหแ้ยกออกจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้  

 

ตัวอย่างใบก ากบัสินค้า/ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.prosoftwinspeed.com สืบคน้วนัท่ี 5 เมษายน 2556 
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1.3.4                          (Debit Memorandum or Debit Note) ผูซ้ื้อจะท าส่งให้ผูข้าย 
เพื่อใหท้ราบวา่ไดบ้นัทึกบญัชีลดหน้ีเป็นบางส่วน ส าหรับสินคา้ท่ีส่งคืนหรือจ านวนท่ีไดล้ดใหแ้ลว้ 
 

ตัวอย่าง ใบขอลดหนี ้หรือ ใบส่งคืน (Debit Note) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.prosoftwinspeed.com สืบคน้วนัท่ี 5 เมษายน 2556 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.tallysolutions.com สืบคน้วนัท่ี 5 เมษายน 2556 
 
 

http://www.tallysolutions.com/
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1.3.5  ใบหกัหน้ี หรือใบรับคืน (Credit Memorandum or Credit Note) เม่ือฝ่ายซ้ือไดรั้บสินคา้แลว้ 
ปรากฏวา่สินคา้ส่งมาผดิ หรือสินคา้ช ารุด จึงแจง้ใหฝ่้ายขายรับทราบและยนิยอมรับสินคา้คืน หรือ
ยอมลดราคาให ้ทางฝ่ายขายจะออกใบรับคืนสินคา้ส่งไปใหผู้ซ้ื้อทราบ ผูข้ายไดบ้นัทึกหกัหน้ีให้
แลว้ 

ตัวอย่าง ใบหักหนี ้หรือ ใบรับคืน (Credit  Note) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.thaitechno.net/dip/productdetails.php?id=99019&uid=38575 
สืบคน้วนัท่ี 5 เมษายน 2556 

http://www.thaitechno.net/dip/productdetails.php?id=99019&uid=38575
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1.4  เง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้ 
       1.4.1  เง่ือนไขเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ (Terms of Transportation) ค่าขนส่งสินคา้ เป็นค่าใชจ่้าย
ส าคญัรายการหน่ึง เพราะเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินคา้หรือค่าใชจ่้ายในการขาย ดงันั้นผูซ้ื้อ
และผูข้ายตอ้งตกลงกนัใหช้ดัเจนวา่ ค่าขนส่งสินคา้จะเป็นภาระหรือหนา้ท่ีของฝ่ายใด ไดแ้ก่ 
  -  F.O.B. Shipping point  (F.O.B. มาจากค าวา่ Free on Board) เป็นเง่ือนไขท่ี
ก าหนดใหผู้ข้ายรับผดิชอบค่าขนส่งสินคา้จากร้านคา้ถึงท่าเรือ (ท่ารถหรือสถานีขนส่ง) ค่าขนส่ง
จากท่าเรือถึงร้านคา้หรือจุดหมายปลายทางของผูซ้ื้อ เช่น โกดงัสินคา้ ผูซ้ื้อตอ้งเป็นฝ่ายออกเอง ค่า
ขนส่ง ดงักล่าวเรียกวา่ ค่าขนส่งเขา้ (Transportation in/Freight in)  ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนของสินคา้ 
  -  F.O.B. Destination (Free on Board at the destination)  เป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดให้
ผูข้ายรับผดิชอบค่าขนส่งสินคา้จากร้านคา้ของผูข้ายจนถึงร้านคา้หรือจุดหมายปลายทางของผูซ้ื้อ 
เช่น โกดงัสินคา้ ค่าขนส่งดงักล่าวเรียกวา่ ค่าขนส่งออก (Transportation/Freight out) ซ่ึงถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     

เง่ือนไขเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ 
 

   
 

 
    ผูข้าย    ตน้ทาง                                                                          ปลายทาง  ผูซ้ื้อ 
 
 

เง่ือนไข F.O.B. Shipping point 
หมายถึง ส่งมอบสินคา้ตน้ทาง 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ผู้ซ้ือตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
เรียกวา่ “ค่าขนส่งเขา้” (Transportation in/Freight in) 

เง่ือนไข F.O.B. Destination 
หมายถึง ส่งมอบสินคา้ปลายทาง 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ผู้ขายตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
เรียกวา่ “ค่าขนส่งออก” (Transportation out/Freight out) 

 
 
 
 
 
 
 

การขนส่งสินคา้โดย 
รถ/เรือ/รถไฟ/เคร่ืองบิน 

ค่าใชจ่้ายการขนส่งท่ีเกิดข้ึน 
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1.4.2                  เงิน  (Terms of Payment) 
                 ผูข้ายสินคา้จะเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขในการช าระเงินไวใ้นใบก ากบัสินคา้ เพื่อเป็นการ
กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ใหผู้ซ้ื้อช าระเงินค่าสินคา้ก่อนก าหนดเวลา เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดรั้บส่วนลดอีก
ดว้ย เง่ือนไขท่ีทางการคา้นิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่ 
 1.  2/10, n/30  หมายความวา่ ถา้ผูซ้ื้อช าระเงินภายใน 10 วนั  นบัจากวนัท่ีในใบก ากบัสินคา้ 
จะไดส่้วนลด 2%       ผูซ้ื้อช าระเงินภายใน 30                       
 2.  2/10, eom. (eom.                                                           
                                                                                
         1.4.3         (Discounts)                         

     1.4.3.1  ส่วนลดการคา้ (Trade  Discounts)  หมายถึง ส่วนลดท่ีผูข้ายลดใหผู้ซ้ื้อ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้ซ้ื้อไดซ้ื้อสินคา้คร้ังละมาก ๆ โดยผูข้ายจะก าหนดอตัราส่วนลด เป็นอตัราร้อย
ละจากราคาก าหนดไวใ้นใบก ากบัสินคา้ ส่วนลดการคา้น้ีจะน าไปหกัจากราคาซ้ือ หรือราคาขาย
ก่อนจะไดร้าคาสุทธิน าไปบนัทึกบญัชี ดงันั้น ส่วนลดการคา้ไม่ตอ้งน ามาบนัทึกบญัชี 

ตวัอยา่ง  ร้าน ปราณี  ขายสินคา้ลดราคาให ้10%                                         
      สินคา้ไดใ้นราคา 1,800 บาท ซ่ึงถือวา่เป็นราคาทุน (ราคาสุทธิ) ของสินคา้ ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกใน
บญัชีซ้ือ ส่วนลดการคา้ จ  านวน 200                        

           1.4.3.2  ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts)  หมายถึง ส่วนลดท่ีผูข้ายลดใหผู้ซ้ื้อ เพื่อ 
จูงใจใหผู้ซ้ื้อช าระเงินโดยเร็ว ผูซ้ื้อจะไดส่้วนลดเงินสดต่อเม่ือไดช้ าระเงินตามเง่ือนไขการช าระหน้ี
ก่อนก าหนด ส่วนลดเงินสดตอ้งน ามาบนัทึกบญัชี 

-                                                              (Sales Discounts) 
- ทางดา้นผูซ้ื้อ ส่วนลดท่ีไดรั้บ เรียกวา่ ส่วนลดรับ หรือส่วนลดซ้ือ (Purchase -

Discounts) 
1.4.4                                  

การซ้ือขายสินคา้ส่วนใหญ่ ผูซ้ื้อและผูข้ายจะอยูต่่างสถานท่ีกนั หรือห่างไกล 
กนัตอ้งอาศยั กิจการขนส่งในการขนส่งสินคา้ เช่น เคร่ืองบิน รถไฟ เรือ รถบรรทุก ฯลฯ ดงันั้น ผู ้
ซ้ือและผูข้ายจะตอ้งตกลงกนัใหเ้รียบร้อยวา่ใครจะเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง 

การขนส่งสินคา้ แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 
1. การขนส่งสินคา้ หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย ซ่ึงผูซ้ื้อ 

เป็นผูจ่้าย จะบนัทึกใน บญัชีค่าขนส่งเขา้ 
 



 18  
 

2. การขนส่งออก หมายถึง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายสินคา้ ถือเป็นค่าใชจ่้าย 
ในการด าเนินการของกิจการ ผูข้ายเป็นผูจ่้าย จะบนัทึกในบญัชีค่าขนส่งออก 
 เง่ือนไขเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ มีดงัน้ี 

1.                 (F.O.B. Shipping Point) 
หมายถึง ผูซ้ื้อเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง ผูข้ายมีหนา้ท่ีเพียงน าสินคา้ไปท่ีท าการตน้ทาง 

ส่งมอบสินคา้เท่านั้น เช่น นาย อนนัต ์เป็นพ่อคา้อยูใ่น จงัหวดั ชุมพร สั่งซ้ือสินคา้จาก นายทรัพยดี์ 
ซ่ึงเป็นพอ่คา้อยูท่ี่ กรุงเทพฯ โดยใหส่้งสินคา้ทางรถบรรทุก ดงันั้นนายอนนัต ์ตอ้งรับผิดชอบในการ
จ่ายค่าขนส่งจากสถานีขนส่ง กรุงเทพฯ จนถึงจงัหวดั ชุมพร จะบนัทึกใน บญัชีค่าขนส่งเขา้ 
(Transportation-in) 

2.                  (F.O.B. Destination)                                     
                   ทรัพยดี์                          ตอ้งจ่ายค่าขนส่งถึงจงัหวดัชุมพร  จะบนัทึก
ใน บญัชีค่าขนส่งออก (Transportation – out) 

ตวัอยา่ง วนัท่ี 5  เมษายน 2552  นายใจดี  ซ้ือสินคา้จาก นางสาว ยพุา จ  านวน  
5,000  บาท  จ่ายค่าขนส่ง เป็นเงิน 300 บาท ใหบ้นัทึกบญัชีค่าขนส่งตามเง่ือนไขดงัน้ี 

1. F.O.B.  Shipping Point   ผูซ้ื้อ (นายใจดี) เป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง 
2. F.O.B.  Destination     ผูข้าย (นางสาวยพุา) เป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง 
 

1.  กรณีเง่ือนไขการขนส่ง เป็น F.O.B. Shipping Point จะปรากฏรายการในสมุดบญัชีของนายใจดี  
     ดงัน้ี 

                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา้ท่ี xx 
2552 

รายการ 
เลขท่ี เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บญัชี บาท สต. บาท สต. 
เม.ย. 5 ค่าขนส่งเขา้  300 -   

          เงินสด    300 - 

  จ่ายค่าขนส่งเขา้เป็นเงินสด      
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2.  กรณีเง่ือนไขการขนส่ง เป็น F.O.B. Destination จะปรากฏรายการในสมุดบญัชีของนางสาวยพุา
ดงัน้ี 

                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา้ท่ี xx 
2552 

รายการ 
เลขท่ี เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บญัชี บาท สต. บาท สต. 
เม.ย. 5 ค่าขนส่งออก  300 -   

          เงินสด    300 - 

  จ่ายค่าขนส่งออกเป็นเงินสด      

        

 
1.4.2                             

ถึงแมว้า่การตกลงซ้ือขายไดก้ระท าตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้แลว้ก็ตาม ผูซ้ื้อและ 
ผูข้ายอาจจะจ่ายค่าขนส่งแทนกนัได ้เพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่าย เช่น ตามเง่ือนไข F.O.B. 
Destination                                                      และอีกกรณีเช่น ตามเง่ือนไข 
F.O.B. Shipping Point ผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งแต่ผูข้ายไดจ่้ายแทนไปก่อน 
 ตัวอย่าง ผู้ซ้ือจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ขาย 
 วนัท่ี 19                               นคา้ จาก นายณเดช 9,000  บาท โดยมีเง่ือนไข
การขนส่งคือ F.O.B. Destination  นายปกรณ์ไดจ่้ายค่าขนส่งไป 400 บาท 
  
 
  
 
 
 
จากขอ้มูลขา้งตน้  ผูข้าย คือ นายณเดช ผูข้ายหรือเจา้หน้ี ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง จ านวน 400     
                                        ฏวา่นาย ปกรณ์ซ่ึงเป็น ผูซ้ื้อหรือลูกหน้ีเป็นผูจ่้ายค่า
ขนส่งแทนจึงถือวา่เป็นการจ่ายค่าขนส่งแทนเจา้หน้ี ดงันั้นจะปรากฏรายการดงักล่าวในสมุดบญัชี
ของทั้งสองดงัน้ี 
 
 

นายณเดช 
(ผูข้าย)/เจา้หน้ี 

              (ผูข้าย) 

นายปกรณ์ 
(ผูซ้ื้อ)/ลูกหน้ี 

              (ผูข้าย) เง่ือนไข F.O.B. Destination(ส่งมอบปลายทาง) 
              ผูข้าย(ณเดช) ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง  
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-  สมุดบญัชีของนายปกรณ์ (ผูซ้ื้อหรือลูกหน้ี) 
                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา้ท่ี xx 

2552 
รายการ 

เลขท่ี เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บญัชี บาท สต. บาท สต. 
ก.ย. 19 เจา้หน้ี-นายณเดช  400 -   

          เงินสด    400 - 

  จ่ายค่าขนส่งแทนเจา้หน้ี      

        

 
-  สมุดบญัชีของนายณเดช (ผูข้ายหรือเจา้หน้ี) 

                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา้ท่ี xx 
2552 

รายการ 
เลขท่ี เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บญัชี บาท สต. บาท สต. 
ก.ย. 19 ค่าขนส่งออก  400 -   

          ลูกหน้ี    400 - 

  บนัทึกรายการการจ่าย 

ค่าขนส่ง ท่ีลูกหน้ีจ่ายแทน 
     

        

 
ตัวอย่าง ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ซ้ือ 
 วนัท่ี 22 มกราคม 2552    งสาวพลอ         นคา้ จาก นางสาวแตงโม 5,000  บาท โดยมี
เง่ือนไขการขนส่งคือ F.O.B. Shipping Point  นางสาวแตงโมไดจ่้ายค่าขนส่งไป 250 บาท 
  
 
  
 
 
 
จากขอ้มูลขา้งตน้  ผูซ้ื้อ คือ นางสาวพลอย ผูซ้ื้อหรือลูกหน้ี ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง จ านวน 250     
                   เขา้     งสาวพลอย        ฏวา่นางสาวแตงโมซ่ึงเป็น ผูข้ายหรือเจา้หน้ีเป็นผู ้

นางสาวแตงโม 
(ผูข้าย)/เจา้หน้ี 

              (ผูข้าย) 

นางสาวพลอย 
(ผูซ้ื้อ)/ลูกหน้ี 

              (ผูข้าย) เง่ือนไข F.O.B. Shipping Point (ส่งมอบตน้ทาง) 
              ผูซ้ื้อ(พลอย) ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง  
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จ่ายค่าขนส่งแทนจึงถือวา่เป็นการจ่ายค่าขนส่งแทนลูกหน้ี ดงันั้นจะปรากฏรายการดงักล่าวในสมุด
บญัชีของทั้งสองดงัน้ี 
-  สมุดบญัชีของนางสาวพลอย (ผูซ้ื้อหรือลูกหน้ี) 

                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา้ท่ี xx 
2552 

รายการ 
เลขท่ี เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บญัชี บาท สต. บาท สต. 

ม.ค. 22 ค่าขนส่งเขา้  250 -   

          เจา้หน้ี-นางสาวแตงโม    250 - 

  บนัทึกการจ่ายค่าขนส่งท่ี
เจา้หน้ีจ่ายแทน 

     

        

 
-  สมุดบญัชีของนางสาวแตงโม (ผูข้ายหรือเจา้หน้ี) 

                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา้ท่ี xx 
2552 

รายการ 
เลขท่ี เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บญัชี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 22 ลูกหน้ี-            250 -   

          เงินสด    250 - 

  บนัทึกรายการจ่ายค่าขนส่ง 
แทนลูกหน้ี 

     

        

 
  1.5  การนบัวนัครบก าหนดช าระหน้ี 
         ในการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ เม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีแลว้ ทั้งผูซ้ื้อและ
ผูข้ายควรค านวณวนัครบก าหนดไวล่้วงหนา้ ในแง่ของผูซ้ื้อจะไดท้ราบวา่วนัท่ีท่ีตอ้งน าเงินไปช าระ
และจะไดว้างแผนในการจดัหาเงิน และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกิจการในกรณีท่ีมีส่วนลดเงินสด
ในแง่ของผูข้ายจะไดท้ราบวนัท่ีท่ีกิจการจะไดรั้บเงินจากผูซ้ื้อ เพื่อทวงถามหรือติดตามหน้ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง กรณีท่ีก าหนดวนัครบก าหนดไวแ้น่นอน เช่น วนัส้ินเดือน หรือวนัส้ินเดือนถดัไป ก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งนบั 
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1.6  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1.5.1                 (Value Added Tax) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ภาษีท่ีเรียกเก็บจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการในส่วน 
ท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละขั้นตอนของการผลิต และการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่าง ๆ 
   
  
 
 
 ภาษีขาย (Sales Tax)                                                                   
                                                                                               
                                                                                         
        
 ภาษีซ้ือ (Purchase Tax)                                                         ผูข้าย
สินคา้หรือผูข้ายบริการท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนอ่ืน เม่ือซ้ือสินคา้หรือรับบริการมาเพื่อใชใ้น
กิจการของตนทั้งท่ีเป็นวตัถุดิบ หรือสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นตน้ หากภาษี
ซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใดก็เป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้น โดยไม่ค  านึงวา่สินคา้ท่ีซ้ือนั้นจะขายหรือน าไปใช้
ในการผลิตเดือนใดก็ตาม 

 ถา้ ภาษีขาย มากกวา่ ภาษีซ้ือ กิจการตอ้งช าระภาษีเพิ่ม 
 ถา้ ภาษีซ้ือ มากกวา่ ภาษีขาย กิจการสามารถขอคืนภาษีได ้

1.5.2                                 
ตาม พรบ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบบัท่ี 30)  . .                   

                                                                         
  1.  ผูป้ระกอบการ คือ ผูผ้ลิต ผูใ้ห้บริการ ผูข้ายปลีก ผูส่้งออก ซ่ึงขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการในทางธุรกิจ หรือวชิาชีพ และประกอบกิจการในราชอาณาจกัร 
  2.                                                                         
                                                                                          
                                                                                  
           
  3.  ผูท่ี้กฎหมายก าหนดเป็นพิเศษให้เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี เช่น ตวัแทนของผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัรและขายสินคา้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม =         -          
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หรือให้บริการในราชอาณาจกัรเป็นปกติ หรือในกรณีท่ีผูรั้บโอนสินคา้จากการน าเขา้ท่ีไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร หรือผูไ้ด้รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินคา้หรือ
บริการจากผูท่ี้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัรา 0         

1.5.3                                         ทั้ง 3  กลุ่ม คือ 
1. อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ส าหรับการขายสินคา้ หรือใหบ้ริการทุกประเภท 

รวมทั้งการน าเขา้ (อาจจะเพิ่ม-ลด ไดต้ามสภาวะทางเศรษฐกิจ) 
2. อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1.5  ส า                                 

                                                                  
    3.   อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0  ใชก้บัธุรกิจการส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศการ
ใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ ฯลฯ 
 1.5.4  การยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและการช าระภาษี 
           ในการยืน่แบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษี ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.
30                                                                                            
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ตวัอยา่งแบบ ภ.พ. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.prosoftmyaccount สืบคน้วนัท่ี 29 เมษายน 2556 
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สรุป 
การประกอบธุรกิจสามารถแบ่งประเภทของกิจการคา้ ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจ 

ประเภทพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจประเภทบริการและธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม 
ธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป มีรายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ ซ่ึง
สินคา้หมายถึง สินทรัพยห์รือส่ิงของท่ีกิจการมีไวเ้พื่อจ าหน่าย โดยหวงัผลประโยชน์หรือก าไรจาก 
การจ าหน่ายไป  ในการด า เนินการเ ก่ียวกับการซ้ือขายสินค้า  มี เอกสารท่ีเ ก่ียวข้องได้แก่
                 (Purchase Order)  ใบก ากบัสินคา้,ใบส่งของ,ใบส่งสินคา้ (Invoice)  ใบก ากบัภาษี 
(Tax Invoice)                        (Debit Memorandum or Debit Note)ใบหกัหน้ี หรือใบรับ
คืน (Credit Memorandum or Credit Note) มีเง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้ หลายดา้น  
เช่น 

1. เง่ือนไขเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ (Terms of Transportation) แบ่งออกเป็น 
- F.O.B. Shipping point  (F.O.B. มาจากค าวา่ Free on Board)  
- F.O.B. Destination (Free on Board at the destination) 
2.                 เงิน  (Terms of Payment) ท่ีนิยมใชก้นัมาไดแ้ก่ เง่ือนไข 2/10, n/30  

และ 2/10, eom. เป็นตน้  
3.         (Discounts) ท่ีเกิดจากรายการซ้ือขายสินคา้ แบ่งเป็น ส่วนลดการคา้ (Trade  

Discounts)  ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts) 
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ค าศัพท์ทีค่วรรู้  หน่วยที ่ 1 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

Goods สินคา้ 
Purchase Order ใบสั่งซ้ือสินคา้ 
Invoice ใบก ากบัสินคา้ 
Tax Invoice ใบก ากบัภาษี 
Debit Memorandum or Debit Note ใบขอลดหน้ี หรือใบส่งคืน 
Credit Memorandum or Credit Note ใบหกัหน้ี หรือใบรับคืน 
Terms of Payment เง่ือนไขการช าระเงิน 
Discount ส่วนลด 
Trade Discount ส่วนลดการคา้ 
Cash Discount ส่วนลดเงินสด 
Sales Discount ส่วนลดจ่าย หรือส่วนลดขาย 
Purchase Discount ส่วนรับ หรือส่วนลดซ้ือ 
F.O.B. Shipping Point การส่งมอบตน้ทาง 
F.O.B. Destination การส่งมอบปลายทาง 
Transportation-in ค่าขนส่งเขา้ 
Transportation-out ค่าขนส่งออก 
Free on board (F.O.B) ส่งถึงท่า 
Value Added Tax ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
Sales Tax ภาษีขาย 
Purchase Tax ภาษีซ้ือ 
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กจิกรรมเสนอแนะ หน่วยที ่1 

 
1.                           7-8     
2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือก หวัหนา้กลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนในการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ใหแ้ต่ละกลุ่มจดัท ารายงานเก่ียวกบัตวัอยา่งธุรกิจซ้ือขายสินคา้ในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย 
4. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน คนละ 5 นาที 
5. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปรายขอ้มูลของแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งซกัถามขอ้สงสัย 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 

ช่ือวชิา  การบัญชีเบือ้งต้น 2   รหัสวชิา  2200  –  1003  2  (3) 

หน่วยที ่ 1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักิจการซ้ือขายสินค้า         (เวลา...นาที) 
 
 

ค าช้ีแจง  :  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
เกณฑ์การประเมินผล  :  ขอ้ละ 1 คะแนน 
 
1. ธุรกิจในขอ้ใดเป็นธุรกิจบริการ 
 ก.    ธุรกิจสปาและความงาม 
 ข. สถาบนัสอนภาษา 
 ค. ธุรกิจประกนัภยั 
 ง. ไม่มีขอ้ใดผดิ 
2. ธุรกิจในขอ้ใดเป็นธุรกิจพาณิชยกรรม 

จ. หา้งแมคโคร 
ฉ. โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก 
ช. ธุรกิจโรงแรม 
ซ. ถูกทุกขอ้ 

3.  ธุรกิจในขอ้ใดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
ก. หา้งเซ็นทรัล 
ข. โรงงานผลิตหนงัสัตว ์
ค.  โรงแรมระดบัหา้ดาว 
ง.  ร้านสะดวกซ้ือ 

4.  ขอ้ใดคือรายไดห้ลกัของธุรกิจพาณิชยกรรม 
      ก.  รายไดเ้บด็เตล็ด 
      ข.  รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 
      ค.  รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 
      ง.  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
 
 



  
หน่วยท่ี 1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้                                                                        29 

 

5. ขอ้ใดคือสินคา้ 
 ก. รถยนตข์องผูบ้ริหาร 
 ข. ท่ีดินของเจา้ของกิจการ 
 ค. คอมพิวเตอร์ส าหรับขายของร้านขายคอมพิวเตอร์  
       ง. คอมพิวเตอร์ส าหรับท าบญัชีในกิจการ 
6. ขอ้ใดคือเอกสารท่ีกิจการจะไดรั้บพร้อมกบัสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ   
 ก. ใบแจง้หน้ี 
 ข. ใบเสร็จรับเงิน 
 ค. ใบส่งของ 
 ง. ใบสั่งซ้ือสินคา้ 
7.  ขอ้ใดคือเอกสารท่ีกิจการท าข้ึนเพื่อออกใหก้บับุคคลภายนอก 
 ก. บตัรสินคา้ 
 ข. ใบขอซ้ือสินคา้ 
 ค. ใบส าคญัจ่าย 
       ง. ใบก ากบัภาษี 
8.  เง่ือนไข F.O.B.Shipping point เป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดใหฝ่้ายใดเป็นผูรั้บภาระค่าขนส่งสินคา้ 
 ก. ผูซ้ื้อ 
 ข. รับภาระคนละคร่ึง 
 ค. ผูข้าย 
 ง. ตามท่ีตกลงกนั 
9. ขอ้ใดคือส่วนลดเงินสด 
 ก. ลด 3% หากซ้ือสินคา้ครบ 10,000 บาท 
 ข. ลด 50%  ส าหรับสินคา้ช้ินท่ี 2 
 ค. 2/10, n/30 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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10. ซ้ือสินคา้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เง่ือนไข 2/10, N/45 วนัครบก าหนดช าระหน้ีคือวนัท่ี
ตามขอ้ใด 
 ก. 8  มิถุนายน 2554 
 ข. 9  มิถุนายน 2554 
 ค. 10 มิถุนายน 2554 
       ง. 11 มิถุนายน 2554 
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แบบฝึกหัด หน่วยที ่1 
ตอนที ่1  
ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  สินคา้หมายถึงอะไร พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  เง่ือนไขทางการคา้ท่ีนิยมใชก้นัมากมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ส่วนลด  แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
4.  จงอธิบายค่าขนส่งเขา้ต่างกบัค่าขนส่งออกอยา่งไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
5.  การส่งมอบตน้ทาง (F.O.B. Shipping Point) และการส่งมอบปลายทาง (F.O.B. Destination) 
ต่างกนัอยา่งไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
6.  การขนส่งสินคา้ท่ีจ่ายแทนกนั หมายความวา่อยา่งไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึงอะไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ใครมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
9.  ประเทศไทยน าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชเ้ม่ือใด เพราะเหตุใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
10.                                       . .                              
      ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที ่2 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนจบัคู่ ขอ้ค าถามท่ีอยูด่า้นซา้ยมือ กบัประเภทของธุรกิจดา้นขวามือ  
                ใหส้ัมพนัธ์กนั  
1.  โรงแรม       A  ธุรกิจบริการ 
2.  รถยนต ์       B  ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
3.  ท่ีปรึกษากฎหมาย      C  ธุรกิจอุตสาหกรรม 
4.  ร้านโชห่วยป้าพร 
5.  หา้งแมคโคร 
6.  โรงงานผลิตรถยนตโ์ตโยตา้ 
7.  สปาและความงาม 
8.  ร้านสะดวกซ้ือ 
9.  ผลิตอาหารสัตว ์
10.  รับจดัท าบญัชี 


