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หน่วยที่ 1
เรื่อง ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
สาระสาคัญ
กิจการซื้อขายสินค้าเป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจ โดยมีสินค้าไว้เพื่อขาย ซึ่งอาจจะซื้อสินค้า
สาเร็จรูปจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งมาเพื่อขาย การบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้าจะแตกต่างจาก
การบันทึกบัญชีของกิจการให้บริการ รายได้หลักของกิจการซื้อขายสินค้าจะเกิดจากขายสิ นค้า และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า ที่ ข าย การวั ด ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การทั้ ง
2 ประเภท จะแตกต่างกัน
ค่าใช้จ่ายของกิจการซื้อขายสินค้า ได้แก่ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร ซึ่งจะต่าง
จากกิจการให้บริการที่ไม่มีต้นทุนขาย ดังนั้น เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีสินค้าที่กิจการยังขายไม่หมดจะ
ปรากฏอยู่ในบัญชีสินค้าคงเหลือ (Inventory) และจะแสดงอยู่ในหมวดสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน

สาระการเรียนรู้
1. ประเภทของธุรกิจ
2. ความหมายของสินค้า
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
5. การคานวณหาวันครบกาหนดในการชาระหนี้
6. ศัพท์บัญชี
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จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อศึกษาจบหน่วยนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
1. บอกประเภทของธุรกิจได้
2. อธิบายความหมายของสินค้าได้
3. บอกเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าได้
4. บอกเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าได้
5. คานวณหาวันครบกาหนดการชาระหนี้ได้
6. คานวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนลดได้
7. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าได้
8. บอกศัพท์บัญชีได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่ 1
คาสั่ง ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมายกากบาท (x) ทับหัวข้อดังกล่าว
1. ข้อใดหมายถึงสินค้าที่กิจการมีไว้เพื่อจาหน่าย
ก. นางสาวจุ๊บแจงซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้งาน
ข. นางสาวกอบแก้วซื้อสมุดบัญชีเพื่อทาแบบฝึกหัด
ค. บริษัท ไอที คอมพิวเตอร์ จากัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 50 เครื่อง
ง. ร้าน โอเอ การค้า ซื้อโต๊ะทางานให้พนักงาน จานวน 5 ตัว
2. Tesco Lotus เป็นธุรกิจประเภทใด
ก. ธุรกิจอุตสาหกรรม
ข. ธุรกิจไม่หวังผลกาไร
ค. ธุรกิจให้บริการ
ง. ธุรกิจพาณิชยกรรม
3. ข้อใดคือเอกสารที่ผู้ซื้อได้รับพร้อมสินค้า
ก. ใบขอซื้อ
ข. ใบกากับสินค้า
ค. ใบสั่งซื้อ
ง. ใบตรวจรับสินค้า
4. เอกสารที่ผู้ขายจัดทาขึ้น เพื่อออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่อขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเมื่อได้รับชาระหนี้จาก
ลูกหนี้ที่มีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ คือเอกสารตามข้อใดต่อไปนี้
ก. ใบสั่งซื้อ
ข. ใบกากับสินค้า
ค. ใบเสร็จรับเงิน
ง. ใบส่งคืนหรือใบขอลดหนี้
5. เงื่อนไข 2/10,n/30 หมายถึง ส่วนลดตามข้อใด
ก. ส่วนลดรับ
ข. ส่วนลดการค้า
ค. ส่วนลดจ่าย
ง. ส่วนลดเงินสด
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6. เงื่อนไข 2/10,n/30 หมายถึงข้อใด
ก. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 10 วัน จะได้รับส่วนลด 2%
ข. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 10 วัน นับจากวันสิ้นเดือน จะได้ส่วนลด 2%
ค. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 2 วัน จะได้รับส่วนลด 10%
ง. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 10 วัน ของเดือนถัดไป จะได้รับส่วนลด 2%
7. ร้านกอบแก้ว กาหนดราคาดินสอดา HB ไว้โหลละ 60 บาท ถ้าซื้อดินสอดา HB 100 โหลขึ้นไปจะ
ได้ส่วนลด 5% จงคานวณหาราคาสินค้าสุทธิ
ก. 6,000 บาท
ข. 300 บาท
ค. 500 บาท
ง. 5,700 บาท
8. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ร้านชัยการค้า ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านโชคการค้า จานวน
20,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 อยากทราบว่าวันครบกาหนดชาระหนี้คือข้อใด
ก. 31 มีนาคม 2558
ข. 9 เมษายน 2558
ค. 15 มีนาคม 2558
ง. 30 เมษายน 2558
9. จากข้อ 8 จานวนเงินที่ต้องชาระมีจานวนเท่าใด
ก. 19,600 บาท
ข. 20,000 บาท
ค. 200 บาท
ง. 400 บาท
10. เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point เป็นเงื่อนไขที่กาหนดให้ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า
ก. ผู้ซื้อและผู้ขายคนละครั้ง
ข. แล้วแต่จะตงลงกัน
ค. ผู้ขาย
ง. ผู้ซื้อ
******************************
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1. ประเภทของธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังผลกาไรเป็นการตอบแทน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งแบ่งออกตามกิจกรรมในการประกอบธุรกิจได้ 3 ประเภท คือ
1.1 ธุรกิจให้บริการ (Service Businesses) ธุรกิจประเภทนี้จัดตั้งเพื่อให้การบริการ
แก่ลู กค้ า ไม่ ได้จ าหน่ ายสิ น ค้า เช่น อู่ซ่อมรถ ร้า นเสริ มสวย โรงแรม โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร
ธนาคาร เป็นต้น รายได้หลักของกิจการ คือ รายได้จากการให้บริการ ส่วนค่าใช้จ่าย คือ ต้นทุนในการ
ให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1.2 ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซื้อมาขายไป (Merchandising Businesses)
ธุรกิจประเภทนี้มิได้ผลิตสินค้าเอง แต่จะซื้อสินค้าสาเร็จรูปจากผู้ผลิต หรือโรงงานอุตสาหกรรมมาเพื่อ
จาหน่ายโดยทั่วไปจะเรียกว่าธุรกิจซื้อมาขายไป จะขายปลีกหรือขายส่งก็ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
ขายของชา ร้านขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น รายได้หลักของกิจการ คือ รายได้จากการขายสินค้า
ส่วนค่าใช้จ่าย คือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1.3 ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) ธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจ
จาหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นเอง โดยซื้อวัตถุดิบมาทาการแปรสภาพให้เป็นสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย
เช่น โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูป โรงงานสิ่งทอ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น รายได้หลักของ
กิจการ คือ รายได้จากการขายสินค้าสาเร็จรูป ส่วนค่าใช้จ่าย คือ ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนสินค้าที่
ขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

2. ความหมายของสินค้า (Good or Merchandise)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้ความหมายของคาว่า “สินค้าคงเหลือ” ไว้ดังนี้
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ หรือ
2. อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นสินค้าสาเร็จรูปหรือ
3. อยู่ในรู ปของวัตถุดิบหรือวัส ดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าหรือให้ บริการใน
ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันอย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหัก
ด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ (สาหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และต้นทุน
ที่จาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
1. สินค้าที่ซื้อและถือไว้เพื่อขาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์มือถือ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น
2. สินค้าสาเร็จรูป งานระหว่างทารวมทั้งวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิต
3. ต้นทุนงานให้บริการในส่วนที่สัมพันธ์กับรายได้ที่ยังไม่รับรู้ของกิจการที่ให้บริการ
จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สรุปความหมายของสินค้า ไว้ดังนี้
สินค้า (Good or Merchandise) หมายถึง สิ่งของที่กิจการมีไว้เพื่อจัดจาหน่ายให้กับลูกค้า
โดยมุ่งหวังผลกาไรจากการจ าหน่ ายสิ นค้า ในแต่ล ะครั้ง ในทางบัญชีเรียกว่า สินค้าคงเหลื อ เป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งต้องนาไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินและงบต้นทุนขาย

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีเกี่ยวกับการซือ้ ขาย
สินค้า

3.1 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี
เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้
เป็นหลักฐานในการลงบัญชี (ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและการลงรายการในบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1.1 เอกสารภายใน หมายถึง เอกสารที่กิจการจัดทาขึ้นเองเพื่อใช้ในกิจการและ
เพื่อออกให้กับบุคคลภายนอก เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบส่งคืน ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญจ่าย ใบกากับ
ภาษี เป็นต้น
3.1.2 เอกสารภายนอก หมายถึง เอกสารที่กิจการได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น
ใบสั่งซื้อ ใบรับคืน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบกากับสินค้า ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
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3.2 เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
3.2.1 ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) หมายถึง เอกสารที่ผู้ซื้อจัดทาขึ้นเพื่อเสนอ
ต่อผู้ขายเมื่อต้องการซื้อสินค้าโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น ประเภท คุณลักษณะเฉพาะ
ปริมาณและคุณภาพ เป็น ต้น และควรจัดทาอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่ งให้ผู้ขายสินค้าเพื่อเป็น
หลักฐานในการส่งสินค้าตามรายการต่างๆ ที่ต้องการ ส่วนสาเนาเก็บไว้เป็ นหลักฐานในการตรวจรับ
สินค้า ใบสั่งซื้อสินค้าเป็นเอกสารที่ไม่ต้องนามาบันทึกบัญชีเพราะยังไม่เกิดขึ้นจริง
ตัวอย่างที่ 1.1 ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)

เล่มที่ 03

ร้านสุภาพรการค้า
เลขที่ 13
885/7 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.042-971-034 แฟ็กซ์:042-971-034
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 3349911234001
ใบสั่งซื้อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
เรียน บริษัท สกลนครดีเลิศ จากัด
ที่อยู่ 1122/2 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-972826
ขอสั่งซื้อสินค้าดังต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
1
กระดาษ A4
200 รีม
95 - 19,000 2
กระดาษฟุลสแก๊ป
200 รีม
105 - 21,000 3
สมุดบัญชี No.2
500 เล่ม
30 - 15,000 รวมราคาทั้งสิ้น 55,000 จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3,850 จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 58,850 จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ผู้อนุมัติ.................................
สั่งซื้อ.............................
(นางอบเชย ใจดี)
(นางอรทัย รุ่งเรือง)

การบัญชีเบื้องต้น 2

หน่วยที่ 1
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3.2.2 ใบกากับภาษี/ใบกากับสินค้า (Tax Invoice) หมายถึง เอกสารที่ผู้ขายจัดทาขึ้นเพื่อ
ออกให้ผู้ซื้อ เมื่อมีการซื้อสินค้าจะได้รับใบกากับภาษี เรียกว่าใบกากับภาษีซื้อ (เกิดจากการซื้อสินค้า)
เมื่อนาสิน ค้าไปขายต่อ จะออกใบกากับภาษี เรียกว่า ใบกากับภาษีขาย (เกิดจากการขายสินค้า)
ใบกากับภาษีต้องทาขึ้นอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งให้ผู้ซื้อสินค้า ส่วนสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ใช้ในการบันทึกบัญชีและคานวณภาษีต่อไป
ตัวอย่างที่ 1.2 ใบกากับภาษี/ใบกากับสินค้า (Tax Invoice)

เล่มที่ 210

ใบกากับภาษี/ใบกากับสินค้า
เลขที่ 0234
บริษัท ไหมไทย จากัด
2115 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0107755100009 โทร.042-971059
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
เงื่อนไข 2/10,n/30
ชื่อลูกค้า บริษัท แดนกาไสย์ จากัด
ที่อยู่ 219 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-981245
ลาดับที่
1
2

รายการ
ดินสอดา 2B
น้ายาลบคาผิด ลิขลิดเปเปอร์

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ผู้รับของ กวี ดวงดี

การบัญชีเบื้องต้น 2

จานวน
10 โหล
10 อัน

ราคาต่อหน่วย
60 50 -

จานวนเงิน
600 500 -

รวมเงิน
จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาทั้งสิ้น

1,100 77 1,177 -

ผู้ส่งของ สุพิชญา สุดใจ

หน่วยที่ 1
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3.2.3 ใบส่งคืนหรือใบขอลดหนี้ (Debit Note or Debit Memorandum) หมายถึง
เอกสารที่ผู้ซื้อสินค้าจัดทาขึ้นแล้วส่งไปให้ผู้ขาย เพื่อขอลดหนี้ค่าสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มตามส่วนของ
สินค้าที่ส่งคืน เนื่องจากสินค้าชารุดหรือไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ การจัดทาใบส่งคืนหรือใบขอลดหนี้จะทา
อย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งให้กับผู้ขายส่วนสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีและ
คานวณจานวนเงินที่ต้องชาระและลดภาษีซื้อ
ตัวอย่างที่ 1.3 ใบส่งคืน/ใบขอลดหนี้ (Debit Note or Debit Memorandum)

เล่มที่ 08

ใบส่งคืน/ใบขอลดหนี้
เลขที่ 005
บริษัท ตรีมิตร จากัด
เลขที่ 885 หมู่ 5 ต.นายอ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.042-970221 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 1247444086
วันที่ 4 มีนาคม 2558
เงื่อนไข ภายใน 30 วัน
ชื่อลูกค้า อาไพ ส่งเสริม
ที่อยู่ 15 หมู่ 3 ต.วังยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 042-970242
รายการสินค้าที่ส่งคืน ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
1
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
10 รีม
95 950 2
กระดาษโรเนียว 34K
5 รีม
130 650 -

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)
………………………………...
(นายมงคล ใจซื่อ)
ผู้อนุมัติ

การบัญชีเบื้องต้น 2

รวมเงิน
จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาทั้งสิ้น

1,600 112 1,712 -

..........................................
(นางสายใจ ธานี)
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

หน่วยที่ 1
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3.2.4 ใบรับคืนสินค้าหรือใบหักหนี้หรือใบลดหนี้ (Credit Note or Credit
Memorandum) หมายถึง เอกสารที่ผู้ขายจัดทาขึ้นหลังจากได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อไม่ตรงตาม
ตัวอย่าง หรือใบสั่งซื้อผู้ขายจะออกเอกสารใบหักหนี้หรือใบลดหนี้ส่งไปให้ผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ทราบว่า
ผู้ขายได้บันทึกการลดหนี้ค่าสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มตามส่วนที่ได้รับคืนสินค้า การจัดทาใบรับคืน
หรือใบลดหนี้จะจัดทา อย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งคืนไปให้ผู้ซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
บันทึกบัญชี ส่วนสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการคานวณลดหนี้และภาษีขาย
ตัวอย่างที่ 1.4 ใบรับคืนสินค้า/ใบหักหนี้ (Credit Note or Credit Memorandum)

เล่มที่ 08

ใบส่งคืน/ใบขอลดหนี้
เลขที่ 015
บริษัท แดนกาไสย์ จากัด
280 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.042-970235
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 3349900549014
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
เงื่อนไข ภายใน 30 วัน
ชื่อลูกค้า นางส่องดาว แสงทอง
ที่อยู่ 23 หมู่ 1 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 042-971222
รายการสินค้ามี ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
1
น้ายาลบคาผิด
5 อัน
50 250 2
สมุดปกแข็ง
5 เล่ม
30 150 -

(สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
………………………………...
(นายพชร อยู่ดี)
ผู้รับสินค้า

การบัญชีเบื้องต้น 2

รวมเงิน
จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาทั้งสิ้น

400 28 428 -

..........................................
(นายวิจัย โฮมบุญ)
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

หน่วยที่ 1
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3.2.5 ใบเสร็ จ รั บ เงิ น (Receipt) หมายถึ ง เอกสารที่ ผู้ ข ายออกให้ กั บ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ
ผู้รับบริการเป็นเงินสด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขายสินค้าเป็นเงินสดและรับชาระหนี้ หากลูกค้า
ชาระหนี้เป็นเช็คใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ได้ครบแล้วใบเสร็จรับเงิน ควร
จัดทาอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานใน
การบันทึกบัญชี
ตัวอย่างที่ 1.5 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

เล่มที่ 071

เลขที่ 328

ใบเสร็จรับเงิน
บริษัท ท่าแร่ จากัด
555/4 ถ.สกล-นครพนม ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 042-970-444
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 3250059664423
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ชื่อลูกค้า นางแพรใจ บุญตา
ที่อยู่ 42 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.042-971044
รายการสินค้ามี ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
1
กระเบื้องลอนคู่
30 แผ่น
70 3,500 2
ไม้อัดสัก
10 แผ่น
500 5,000 3
ตะปู 3 นิ้ว
2 ลัง
450 900 รวมเงิน
9,400 จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
658 (หนึ่งหมื่นห้าสิบแปดบาทถ้วน)
รวมราคาทั้งสิ้น
10,058 .............................................
(นางสุนี ภูเงิน)
ผู้รับเงิน

การบัญชีเบื้องต้น 2

หน่วยที่ 1
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4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อให้การซื้อขาย
สินค้าดาเนินไปด้วยดี ทาให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความพอใจและได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย เงื่อนไขการซื้อ
ขายสินค้ามีหลายเงื่อนไข ดังนี้
4.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลดในการซื้อขายสินค้า (Terms of Discount)
เงื่อนไขเกี่ยวกับ ส่วนลดในการซื้อขายสินค้า หมายถึง เงื่อนไขที่ผู้ ขายสินค้าตกลงให้
ส่วนลดแก่ผู้ซื้อสินค้าเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าจานวนมาก และจูงใจให้ลูกหนี้ชาระเงินเร็วขึ้น ส่วนลด
แบ่งออกเป็น2 ประเภท ดังนี้
4.1.1 ส่วนลดการค้า (Trade Discount) หมายถึง ส่วนลดที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อ
เพื่อ จู ง ใจให้ ผู้ ซื้ อสิ น ค้ า ซื้ อสิ น ค้ าในปริม าณที่ม ากขึ้ นไม่ว่ าจะซื้ อเป็น เงิ นสดหรื อเงิน เชื่ อ ส่ ว นลด
ประเภทนี้ส่วนมากผู้ขายจะกาหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดการค้านี้จะหักออกจากราคาสินค้า
ทัน ทีที่ตกลงซื้อขายสิ น ค้า ผู้ ซื้อและผู้ ขายจะบันทึกราคาขายด้ว ยราคาที่หั กส่ ว นลดแล้ ว ส่ ว นลด
ประเภทนี้จะไม่นามาบันทึกบัญชี
ข้อสังเกต
ส่วนลดการค้าจะลดให้ทั้งกรณีซื้อขายสินค้าเป็นเงินสด และซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
ตัวอย่างที่ 1.6 การคานวณหาส่วนลดการค้าและราคาสุทธิ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ร้านวิชัยการค้าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคา 8,000 บาท ส่วนลดการค้า
5% การคานวณส่วนลดการค้าและราคาสุทธิเป็นดังนี้
การคานวณราคาสินค้า

ราคาสินค้า
หัก ส่วนลด 5% ของราคาสินค้า (8,000x5%)
ราคาสุทธิ

การบัญชีเบื้องต้น 2

8,000 บาท
400 บาท
7,600 บาท

หน่วยที่ 1
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การบันทึกบัญชีด้านผู้ซื้อและผู้ขายจะบันทึกด้วยราคาสุทธิ ดังนี้
ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

2558
ก.พ. 14 เดบิต ซื้อสินค้า
7,600
เครดิต เจ้าหนี้การค้า
7,600
ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

2558
ก.พ. 14 เดบิต ลูกหนี้การค้า
เครดิต ขายสินค้า
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ

7,600
7,600

4.1.2 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึง ส่วนลดที่ผู้ขายจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าเป็นเงิน
เชื่อ ชาระหนี้ก่อนกาหนดเวลา ส่วนลดเงินสดเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตกลงซื้อขายสินค้า
กันแล้ว ส่วนลดเงินสดนี้จะนามาบันทึกบัญชีด้วย
ส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขการชาระเงิน มี 2 ประเภท ดังนี้
4.1.2.1 ส่วนลดรับ (Purchase Discount) หมายถึง ส่วนลดที่ผู้ซื้อสินค้าได้รับ
จากการชาระหนี้ค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขการชาระเงิน ส่วนลดรับจะทาให้
ต้นทุนซื้อสินค้าลดลง ดังนั้น ส่วนลดรับจึงนาไปหักออกจากยอดซื้อสินค้าการคานวณส่วนลดรับของผู้
ซื้อสินค้าจะคานวณจากราคาซื้อสินค้าสุทธิที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการส่งคืนสินค้าจะคานวณ
ส่วนลดรับจากราคาซื้อสินค้าหักด้วยสินค้าที่ส่งคืน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องจากคานวณส่วนลด
จะไม่นาภาษีมูลค่าเพิ่มมาคานวณด้วย
ส่วนลดที่ได้รับ “ด้านผู้ซื้อ” จะเรียกว่า “ส่วนลดรับ”
การบันทึกบัญชีด้านผู้ซื้อ จะบันทึกส่วนลดรับ ดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้การค้า-(ชื่อเจ้าหนี้)
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ส่วนลดรับ

การบัญชีเบื้องต้น 2

xx
xx
xx
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4.1.2.2 ส่วนลดจ่าย (Sale Discount) หมายถึง ส่วนลดที่ผู้ขายลดให้กับผู้ซื้อ
สินค้าที่ชาระหนี้ค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขการชาระเงิน ส่วนลดจ่ายจะทาให้
ยอดขายลดลง ดังนั้น ส่วนลดจ่ายจึงนาไปหักออกจากยอดขายสินค้า การคานวณส่วนลดจ่ายของ
ผู้ขายจะคานวณจากราคาขายสินค้าสุทธิที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่ายจะ
คานวณจากราคาขายสิ น ค้าหั กด้ว ยสิ นค้าที่รับคืน (ไม่รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม) เนื่องจากการคานวณ
ส่วนลดจะไม่นาภาษีมูลค่าเพิ่มมาคานวณด้วย
ส่วนลดที่ได้ลดให้ “ด้านผู้ขาย” จะเรียกว่า “ส่วนลดจ่าย”
การบันทึกบัญชีด้านผู้ขาย จะบันทึกส่วนลดจ่าย ดังนี้
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ส่วนลดจ่าย
เครดิต ลูกหนี้การค้า-(ชื่อลูกหนี้)

xx
xx
xx

ข้อสังเกต
ส่วนลดเงินสดจะลดให้หรือได้รับ กรณีซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น
4.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระเงิน (Credit Terms Terms of payment)
การซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้การค้าจะเป็นผู้กาหนดระยะเวลาใน
การชาระหนี้ค่าสินค้า เช่น 30 วัน 45 วัน 60 วัน นับจากวันที่ขายตามใบกากับสินค้าเพื่อเป็นการจู ง
ใจให้ผู้ซื้อชาระเงินค่าสินค้าเร็วขึ้นก่อนวันครบกาหนดผู้ขายจะให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อที่นาเงินมาชาระโดย
กาหนดเป็นอัตราร้อยละจากค่าสินค้าที่ค้างชาระ เงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระเงิน มีดังนี้
ลาดับที่ เงื่อนไขการชาระเงิน
1
n/30
2

2/10,n/30

การบัญชีเบื้องต้น 2

ความหมาย
ผู้ซื้อสินค้าต้องชาระหนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ขาย
ตามใบกากับสินค้า
ผู้ซื้อสินค้าต้องชาระหนี้ภายในเวลา 30วัน นับตั้งแต่วันที่
ขายตามใบกากับสินค้า แต่ถ้าชาระหนี้ภายใน 10 วัน จะ
ได้รับส่วนลด 2%
หน่วยที่ 1
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ลาดับที่
เงื่อนไขการชาระเงิน
3
2/10,EOM

4
5
6

ความหมาย
ผู้ซื้อสินค้าต้องชาระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
แต่ถ้าชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปจะได้รับ
ส่วนลด 2%
n/EOM (end of month) ผู้ซื้อสินค้าต้องชาระหนี้ภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ซื้อ
สินค้า
n/10 EOM
ผู้ซื้อสินค้าต้องชาระหนี้ภายใน วันที่ 10 ของเดือน ถัดจาก
เดือนที่ซื้อสินค้า
2/10,EOM,n/60
ผู้ซื้อสินค้าต้องชาระหนี้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ขาย
ตามใบกากับสินค้าแต่ถ้าชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไปจะได้รับส่วนลด 2%

ตัวอย่างที่ 1.7 การคานวณหาส่วนลดเงินสดและจานวนเงินที่ต้องชาระ

วันที่ 10 มีนาคม 2558 ร้านดาวซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านเดือน จานวน 50,000 บาท
เงื่อนไขการชาระหนี้ 2/10,n/30 ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ร้านดาวได้จ่ายชาระหนี้ให้ร้าน
เดือนทั้งหมด
การคานวณ
ราคาสินค้า
หัก ส่วนลดเงินสด (40,000 x 2%)
จานวนเงินที่ต้องชาระ

50,000
1,000
49,000

บาท
บาท
บาท

การบันทึกบัญชีด้านผู้ซื้อ (ผู้จ่ายชาระหนี้) และผู้ขาย (ผู้รับชาระหนี้) ดังนี้
ผู้ซื้อ (ผู้จ่ายชาระหนี้)

ผู้ขาย (ผู้รับชาระหนี้)

2558
2558
มี.ค. 20 เดบิต เจ้าหนี้การค้า-ร้านเดือน 50,000
มี.ค. 20 เดบิต เงินสด 49,000
เครดิต เงินสด
49,000
ส่วนลดจ่าย 1,000
ส่วนลดรับ
1,000
เครดิต ลูกหนี้การค้า-ร้านดาว 50,000
จ่ายชาระหนีไ้ ด้ส่วนลด 2%
รับชาระหนี้ให้ส่วนลด 2%
การบัญชีเบื้องต้น 2
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ข้อสังเกต
1. ส่วนลดการค้า จะไม่นามาบันทึกบัญชีทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขาย
2. ส่วนลดเงินสดจะบันทึกกรณีซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้นและจะบันทึกก็ต่อเมื่อมี
การจ่ายชาระหนี้ และรับชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้เท่านั้น
4.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า
เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงซื้อขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงกันใน
เรื่องการส่งมอบสินค้าและภาระค่าขนส่งสินค้าว่าเป็นหน้าที่ของใครระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ค่ า ขนส่ ง สิ น ค้ า (Transportation) หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า จาก
คลังสินค้าของผู้ขายไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อ เช่น ค่าระวาง ค่ารถบรรทุก ดังนั้นในการซื้อขายสินค้า ผู้
ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า เพราะถ้าค่าขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อ
จะทาให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น และถ้าเป็นภาระของผู้ขายจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จะทา
ให้กาไรลดลง ดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าค่าขนส่งสินค้าจะเป็นภาระของฝ่ายใด
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า มี 2 ประเภท ดังนี้
4.3.1 F.O.B Shipping Point (Free on board of the Shipping Point)
เงื่อนไขนี้เป็นการส่งมอบสินค้าต้นทาง ณ คลังสินค้าของผู้ขาย ดังนั้น “ผู้ซื้อ” จะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจ่ายค่าขนส่ง กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อนับตั้งแต่ผู้ขายได้นาสินค้าขึ้นรถบรรทุก หรือลง
เรือ ค่าขนส่งที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระเรียกว่า “ค่าขนส่งเข้า” และจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนของ
สินค้าที่ซื้อ ดังรูป
เงื่อนไข F.O.B Shipping Point : ผู้ซื้อจ่าย

เรียกว่า “ค่าขนส่งเข้า”

ต้นทาง

ปลายทาง

คลังสินค้า ผู้ขาย

คลังสินค้า ผู้ซื้อ

ผู้ซื้อจ่าย

การบัญชีเบื้องต้น 2

ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง เรียกว่า “ค่าขนส่งเข้า”
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การบันทึกบัญชีของผู้ซื้อ จะบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าขนส่งเข้า
เครดิต เงินสด

xx
xx

4.3.2 F.O.B Destination (Free on board of the Destination) เงื่อนไขนี้
เป็นการส่งมอบสินค้าปลายทาง ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อ ดังนั้น “ผู้ขาย” จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่าย
ค่าขนส่ง ในกรณีนี้ถือว่ากรรมสิทธิ์ของสินค้ายังเป็นของผู้ขาย จนกว่าจะส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ค่าขนส่ง
ที่ผู้ขายรับภาระ เรียกว่า “ค่าขนส่งออก” และจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ดังรูป

เงื่อนไข F.O.B Destination : ผู้ขายจ่าย

เรียกว่า “ค่าขนส่งออก”

ต้นทาง

ปลายทาง

คลังสินค้า ผู้ขาย

คลังสินค้า ผู้ซื้อ

ผู้ขายจ่ายค่าขนส่ง เรียกว่า “ค่าขนส่งออก”
การบันทึกบัญชีของผู้ขาย จะบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าขนส่งออก
เครดิต เงินสด

xx
xx

xx

การบัญชีเบื้องต้น 2
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การจ่ายค่าขนส่งแทนกัน
ในการซื้อขายสินค้า ถึงแม้ว่า เงื่อนไขการจ่ายค่าขนส่งจะระบุไว้ชัดเจนแล้ว ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งนั้น แต่ในทางปฏิบัติบางครั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอาจไม่ได้จ่าย
ค่าขนส่งสินค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่อาจจะต้องจ่ายค่าขนส่งแทนก่อนก็ได้ เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการขนส่ง ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ซื้อ
กรณีที่ 2 ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ขาย
กรณีที่ 1 ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ซื้อ (เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point)
กรณีนี้การจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไข F.O.B Shipping
Point ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าขนส่ง แต่ถ้าผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ซื้อ การบันทึก
บัญชีทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขายจะบันทึกบัญชี ดังนี้
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายค่าขนส่งสินค้าส่งแทนกัน (กรณีผู้ขายจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ซื้อ)
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย
เดบิต ค่าขนส่งเข้า
xx
เดบิต ลูกหนี้การค้า
xx
เครดิต เจ้าหนี้การค้า
xx
เครดิต เงินสด
xx
ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ซื้อ
จ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ซื้อ
ตัวอย่างที่ 1.8 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 นายทองสุข ซื้อสินค้าจากร้านนายทองก้อนเป็นเงินเชื่อ จานวน
40,000 บาท เงื่อนไขการชาระหนี้ 2/10,n/30 และเงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B Shipping Point
(ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งสินค้า) นายทองก้อนจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน 500 บาท

การบัญชีเบื้องต้น 2
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ด้านผู้ซื้อ (นายทองสุข)
2558
ม.ค. 5 เดบิต ซื้อสินค้า 40,000
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-นายทองก้อน 40,000
ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
ม.ค. 5 เดบิต ค่าขนส่งเข้า 500
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-นายทองก้อน 500
นายทองก้อนจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน

ด้านผู้ขาย (นายทองก้อน)
2558
ม.ค. 5 เดบิต ลูกหนี้การค้า-นายทองสุข 40,000
เครดิต ขายสินค้า
40,000
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
ม.ค. 5 เดบิต ลูกหนี้การค้า-นายทองสุข 500
เครดิต เงินสด
500
จ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนนายทองสุข

ข้อสังเกต
1. ค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ขายจ่ายแทนผู้ซื้อ (นายทองก้อนจ่ายแทนนายทองสุข) จานวน 500
บาท นั้น ผู้ที่จ่ายแทน (นายทองก้อน) สามารถเพิ่มหนี้จากผู้ซื้อ (นายทองสุข) ได้ โดยจะบันทึก
บัญชี ณ วันที่จ่ายเงิน เดบิต ลูกหนี้การค้า-นายทองสุข ไว้
2. ในวันที่ผู้ขาย (นายทองก้อน) รับชาระหนี้จากผู้ซื้อ (นายทองสุข) จะรับชาระหนี้ทั้งสิ้น
= ค่าสินค้าทั้งสิ้น + ค่าขนส่งที่จ่ายแทน (40,000 + 500 = 40,500 บาท)
กรณีที่ 2 ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ขาย (เงื่อนไข F.O.B. Destination)
กรณีนี้ การจ่ายค่าขนส่งสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไข F.O.B. Destination ซึง่
ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าขนส่ง แต่ถ้าผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ขาย การบันทึกบัญชีทั้ง
ด้านผู้ซื้อและผู้ขายบันทึกบัญชี ดังนี้
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนกัน (กรณีผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ขาย)
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย
เดบิต เจ้าหนี้การค้า
xx
เดบิต ค่าขนส่งออก
xx
เครดิต เงินสด
xx
เครดิต ลูกหนี้การค้า
xx
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ตัวอย่างที่ 1.9 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 นายมิตรแท้ขายสินค้าให้นายมิตรเทียมเป็นเงินเชื่อ จานวน
25,000 บาท เงื่อนไขการชาระหนี้ 2/10,n/30 และเงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Destination
(ผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งสินค้า) นายมิตรเทียมจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน 600 บาท
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ด้านผู้ซื้อ (นายมิตรเทียม)
2558
มิ.ย. 6 เดบิต ซื้อสินค้า
25,000
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-นายมิตรแท้ 25,000
ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
มิ.ย. 6 เดบิต เจ้าหนี้การค้า-นายมิตรแท้ 600
เครดิต เงินสด
600
จ่ายค่าขนส่งสินค้าแทนผู้ขาย

ด้านผู้ขาย (นายมิตรแท้)
2558
มิ.ย. 6 เดบิต ลูกหนี้การค้า-นายมิตรเทียม 25,000
เครดิต ขายสินค้า
25,000
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
มิ.ย. 6 เดบิต ค่าขนส่งออก
600
เครดิต ลูกหนี้การค้า-นายมิตรเทียม 600
ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน

ข้อสังเกต
1. ค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อจ่ายแทนผู้ขาย (นายมิตรเทียมจ่ายแทนนายมิตรแท้) จานวน
600 บาท นั้น ผู้ที่จ่ายแทน (นายมิตรเทียม) สามารถหักหนี้จากผู้ขาย (นายมิตรแท้) ได้ โดยจะ
บันทึกบัญชี ณ วันที่จ่ายเงิน เดบิต เจ้าหนี้การค้า-นายมิตรแท้ไว้
2. ในวันที่ผู้ซื้อ (นายมิตรเทียม) จ่ายชาระหนี้ให้ผู้ขาย (นายมิตรแท้) จะจ่ายชาระหนี้
ทั้งสิ้น = ค่าสินค้าทั้งสิ้น – ค่าขนส่งที่จ่ายแทน (25,000 – 600 = 24,400 บาท)

5. การคานวณหาวันครบกาหนดการชาระหนี้
ในการซื้อขายสินค้าก่อนตกลงซื้อขายกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ชาระหนี้ เช่น 2/10,n/30 ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถชาระหนี้ค่าสินค้าได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ลงนามใน
ใบกากับสินค้าหมายความว่าผู้ซื้อจะไม่ได้รับส่วนลด 2% แต่ผู้ซื้อจะต้องชาระหนี้ทั้งหมดภายใน
30 วัน
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ดังนั้ น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องคานวณหาวันครบกาหนดในการช าระหนี้ไว้ล่ว งหน้าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ด้านผู้ซื้อจะได้ทราบวันที่ที่จะต้องนาเงินไปชาระหนี้ ส่วนด้านผู้ขายก็จะได้ทราบ
วันที่ที่จะได้รับเงินจากผู้ซื้อ
การคานวณวันครบกาหนดการชาระหนี้ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ให้นาวันสุดท้ายของเดือนที่ซื้อขายสินค้าเป็นตัวตั้ง
2. ให้นาวันที่ที่เป็นวันซื้อขายสินค้าเป็นตัวหัก
3. ให้นาจานวนวันที่ยังขาดอยู่ของเดือนถัดไปบวกเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจานวน
วันที่ให้เครดิต
ตัวอย่างที่ 1.10 การคานวณหาวันครบกาหนดการชาระหนี้

เมื่ อ วั น ที่ 11 มี น าคม 2558 ร้ านบุ ญ ทวี ซื้ อ สิ นค้ า เป็น เงิ นเชื่ อ จากร้ านอิ่ ม ทรั พ ย์ จ านวน
20,000 บาท เงื่อนไขการชาระหนี้ 2/10,n/30
ให้ทา คานวณหาวันครบกาหนดการชาระหนี้
การคานวณวันครบกาหนด

จานวนวันของเดือน มีนาคม
หัก วันที่ซื้อสินค้า
จานวนวันคงเหลือ
บวก จานวนวันที่ยังขาดอยู่ (เดือนเมษายน)
จานวนวันที่ให้เครดิต
วันครบกาหนดชาระหนี้คือวันที่ 10 เมษายน 25x1

31 (เดือนที่ซื้อสินค้า)
11
20
10
30

ตัวอย่างที่ 1.11 การคานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้ และคานวณจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระหนี้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ร้านวิชช์ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านวิภา เป็นเงิน จานวน
15,000 บาท เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง F.O.B Sipping Point เงื่อนไขการชาระหนี้ 2/10,n/30 ต่อมา
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ร้านวิชช์ชาระหนี้ให้ร้านวิภาทั้งหมด
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ให้ทา 1. คานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้
2. คานวณจานวนเงินที่ร้านวิชช์ต้องจ่ายให้ร้านวิภา
1. คานวณหาวันครบกาหนด
จานวนวันของเดือน มกราคม
31 (เดือนที่ซื้อสินค้า)
หัก วันที่ซื้อสินค้า
15
จานวนวันคงเหลือ
16
บวก จานวนวันที่ยังขาดอยู่ (ก.พ.)
14
จานวนวันที่ให้เครดิต
30
วันครบกาหนดชาระหนี้ คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2. คานวณจานวนเงินที่ร้านวิชช์ต้องจ่ายชาระหนี้ให้ร้านวิภา
วันที่ร้านวิชช์ชาระหนี้
25
หัก วันที่ซื้อสินค้า
15
จานวนวันที่เป็นหนี้
10
ดังนั้น ร้านวิชช์จะได้รับส่วนลดเงินสด 2% เนื่องจากชาระหนี้ภายใน 10 วัน
จานวนหนี้ทั้งสิ้น
=
15,000 บาท
หัก ส่วนลดเงินสด (15,000 x 2%)
=
300 บาท
จานวนเงินที่ต้องชาระทั้งสิ้น
=
14,700 บาท
ข้อสังเกต
1. การคานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้ นั้น จะเอาจานวนวันของเดือนที่ซื้อขายสินค้า
เป็นตัวตั้ง หักด้วยวันที่ซื้อสินค้า
2. การคานวณจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระหนี้จะต้องคานวณหาจานวนวันที่เป็นหนี้ก่อน
ว่าเป็นหนี้จานวนกี่วัน อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับส่วนลดเงินสดหรือไม่ หลักการคานวณ คือ เอาวันที่
ชาระหนี้เป็นตัวตั้ง หักวันที่ซื้อสินค้า
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ข้อแตกต่าง
คานวณวันครบกาหนดชาระหนี้
จานวนวันของเดือนที่ซื้อสินค้า
หัก วันที่ซื้อสินค้า
จานวนวันที่ให้เครดิต
คานวณวันที่เป็นหนี้
วันที่ชาระหนี้
หัก วันที่ซื้อสินค้า
จานวนวันที่เป็นหนี้
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สรุปสาระสาคัญหน่วยที่ 1

 ประเภทของธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการ
ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม
 สินค้า หมายถึง สิ่งของที่กิจการมีไว้เพื่อจาหน่ายให้กับลูกค้า
โดยมุ่งหวังผลกาไรจากการจาหน่ายสินค้า
 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี ประกอบด้วยเอกสารภายใน
และเอกสารภายนอก เช่น ใบสั่งซื้อ ใบกากับภาษีสินค้า ใบส่งคืน/ใบขอลด
หนี้ ใบรับคืนสินค้า และใบเสร็จรับเงิน
 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลดในการซื้อขายสินค้า หมายถึง ส่วนลดที่
ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อและเป็นเงื่อนไขที่จูงใจให้กับผู้ซื้อ ซื้อสินค้าเป็น
จานวนมาก หรือชาระหนี้ให้เร็วขึ้น ประกอบด้วย
1. ส่วนลดการค้า เป็นส่วนลดที่จูงใจให้กับผู้ซื้อ ซื้อสินค้าเป็นจานวน
มาก ทั้งซื้อเงินสดและเงินเชื่อ ผู้ซื้อและผู้ขายมีการต่อรองกัน ผู้ขายอาจจะ
กาหนดเงื่อนไขและตั้งเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าส่วนลดการค้าจะไม่นามาบันทึกบัญชี
2. ส่วนลดเงินสด เป็นส่วนลดที่จูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อชาระ
เงินโดยเร็ว ผู้ซื้อจะได้ส่วนลดเงินสดเมื่อชาระหนี้ตามเงื่อนไขในการชาระหนี้
ที่ผู้ขายกาหนด ทางด้านผู้ซื้อที่ได้รับส่วนลด เรียกว่า “ส่วนลดรับ” ส่วน
ทางด้านผู้ขาย ส่วนลดที่ลดให้ เรียกว่า “ส่วนลดจ่าย”
 เงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระเงิน ได้แก่
n/30 หมายความว่า ผู้ซื้อต้องชาระหนี้ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ขาย ตามใบกากับสนค้า
2/10,n/30 หมายความว่า ผู้ซื้อต้องชาระหนี้ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ขาย ตามใบกากับสินค้า แต่ถ้าชาระหนี้ภายใน 10 วัน จะได้รับ
ส่วนลด 2%
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2/10,EOM หมายความว่า ผู้ซื้อต้องชาระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของ
เดือนถัดไป แต่ถ้าชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปจะได้ส่วนลด 2%
n/EOM (end of mounth) หมายความว่า ผู้ซื้อต้องชาระหนี้
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ซื้อสินค้า
n/10,EOM หมายความว่า ผู้ซื้อต้องชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่ซื้อสินค้า
2/10,EOM,n/60 หมายความว่า ผู้ซื้อต้องชาระหนี้ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่ขายตามใบกากับสินค้า แต่ถ้าชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไปจะได้ส่วนลด 2%
 เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า
ค่าขนส่งสินค้า หมายถึง ค่าเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้า
ของผ็ขายไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อ เช่น ค่าระวาง ค่ารถบรรทุก ซึ่งมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. F.O.B Shipping Point เป็นเงื่อนไขที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าขนส่ง
สินค้า กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อทันทีที่ตกลงซื้อขายกัน ค่าขนส่งที่ผู้ซื้อ
รับภาระเรียกว่า “ค่าขนส่งเข้า”
2. F.O.B Destination เป็นเงื่อนไขที่ผู้ขายรับภาระค่าขนส่งสินค้า
เป็นการส่งมอบสินค้าปลายทาง ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อ ค่าขนส่งที่ผู้ขาย
รับภาระเรียกว่า “ค่าขนส่งออก”
 การคานวณวันครบกาหนดชาระหนี้ การซื้อขายสินค้าก่อนตก
ลงซื้อขายกัน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการชาระหนี้ให้
ชัดเจน และจะต้องคานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้ไว้ล่วงหน้าเพื่อ
ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
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ศัพท์บัญชีหน่วยที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ศัพท์บัญชี
Service Businesses
Merchandising Businesses
Manufacturing Businesses
Merchandise
Purchase Order
Invoice
Debit Note/Debit Memorandum
Credit Note/Credit Memorandum
Receipt
Trade Discount
Cash Discount
Purchase Discount
Sales Discount
Transportation
Term of Discount

16

F.O.B. Shipping Point

17

F.O.B. Destination
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ความหมาย
ธุรกิจให้บริการ
ธุรกิจพาณิชยกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
สินค้า
ใบสั่งซื้อสินค้า
ใบกากับสินค้า
ใบลดหนี้
ใบหักหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ส่วนลดการค้า
ส่วนลดเงินสด
ส่วนลดรับ
ส่วนลดจ่าย
ค่าขนส่งสินค้า
เงื่อนไขกาหนดเกี่ยวกับส่วนลดในการซื้อขาย
สินค้า
เงื่อนไขกาหนดให้ผู้ซื้อรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง
สินค้า
เงื่อนไขกาหนดให้ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง
สินค้า
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คาถามท้ายบทหน่วยที่ 1
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
1. ธุรกิจเกี่ยวกับการค้า มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. สินค้าหมายถึงอะไร อธิบายมาพอสังเขป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า มีอะไรบ้าง พร้อมอธิบาย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. เงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลด หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ส่วนลดการค้า หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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7. ส่วนลดเงินสด หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. เงื่อนไขการชาระเงินค่าสินค้า 2/10,n/30 หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า F.O.B. Shipping Point หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
10. ในกรณีที่ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งแทนผู้ซื้อ ผู้ซื้อและผู้ขายจะบันทึกบัญชีอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบฝึกปฏิบัตหิ น่วยที่ 1
ข้อ 1. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ร้านวันดีซื้อสินค้าราคา 80,000 บาท ได้ส่วนลดการค้า 5%
ให้ทา 1. คานวณส่วนลดการค้า
2. คานวณราคาสุทธิของสินค้าที่ซื้อ
ข้อ 2. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ร้านทรัพย์ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จากร้านสินทวี จานวน 26,000
บาท เงื่อนไข F.O.B Shipping Point เงื่อนไขการชาระหนี้ 2/10,n/30 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2558 ร้านทรัพย์ชาระหนี้ให้ร้านสินทวีทั้งหมด
ให้ทา 1. คานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้
2. คานวณจานวนเงินที่ร้านทรัพย์ต้องจ่ายให้ร้านสินทวี
ข้อ 3. เมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพัน ธ์ 2558 ร้านดาวเงินซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จากร้านดาวทอง จานวน
30,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10,n/30 ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ร้านดาวเงินจ่าย
ชาระหนี้ให้ร้านดาวทองทั้งหมด
ให้ทา 1. คานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้
2. คานวณหาส่วนลดเงินสด
3. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของร้านดาวเงินและร้านดาวทอง
ข้อ 4. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ร้านกุหลาบซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านดาวเรือง จานวน
65,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10,n/45 ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ร้านกุหลาบจ่าย
ชาระหนี้ให้ร้านดาวเรืองทั้งหมด
ให้ทา 1. คานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้
2. คานวณหาส่วนลดเงินสด
3. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของร้านกุหลาบและร้านดาวเรือง
ข้อ 5. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ร้านภูว นัยซื้อสิ นค้าจากร้ านโสรยา เป็นเงินเชื่อ จานวน
82,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10,n/30 ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ร้านภูวนัยจ่ายชาระ
หนี้ให้ร้านโสรยาทั้งหมด
ให้ทา 1. คานวณหาวันครบกาหนดชาระหนี้
2. คานวณหาส่วนลดเงินสด
3. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของร้านภูวนัยและร้านโสรยา
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ข้อ 6. ต่อไปนี้เป็นรายการค้าของร้านแก้วตาระหว่างเดือน มีนาคม 2558
2558
มี.ค. 5 ซื้อสินค้าจากร้านดาวใจเป็นเงินเชื่อ จานวน 45,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน
2/10,n/30 เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping Point
8 ร้านดาวใจจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน จานวน 600 บาท
15 จ่ายชาระหนี้ให้ร้านดาวใจทั้งหมด
ให้ทา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของร้านแก้วตาและร้านดาวใจ
ข้อ 7. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ร้านข้าวฟ่างซื้อสินค้าจากร้านรวงทองเป็นเงินเชื่อ จานวน
48,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน 3/10,n/30 เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Destination ร้านข้าวฟ่าง
ให้ร้านรวงทองจ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน 500 บาท ต่อมาวันที่ 20 เมษายน 2558 ร้านข้าวฟ่างจ่าย
ชาระหนี้ทั่งหมด
ให้ทา บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปของร้านข้าวฟ่างและร้านรวงทอง
ข้อ 8. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ร้านแตงไทยซื้อสินค้าจากร้านแตงกวาเป็นเงินเชื่อ จานวน
60,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10,EOM เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping Point ต่อมา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ร้านแตงไทยจ่ายชาระหนี้ทั้งหมด
ให้ทา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของร้านแตงไทยและร้านแตงกวา
ข้อ 9. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ร้านภาณุซื้อสินค้าจากร้านดวงจันทร์เป็นเงินเชื่อ จานวน
98,000 บาท เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10,n/60 เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Destination ต่อมาวันที่
14 สิงหาคม 2558 ร้านภาณุจ่ายชาระหนี้ทั้งหมด
ให้ทา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของร้านภาณุและร้านดวงจันทร์
ข้อ 10. ต่อไปนี้เป็นรายการค้าของร้านอิ่มบุญระหว่างเดือนกันยายน 2558
2558
ก.ย. 5 ซื้อสินค้าจากร้านเพชรแท้เป็นเงินเชื่อ จานวน 78,000 บาท ส่วนลดการค้า 5%
เงื่อนไขการชาระเงิน 3/10,n/30 เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Destination ร้านเพชรแท้แจ้งว่าให้ร้าน
อิ่มบุญเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้าแทน 600 บาท
15 จ่ายชาระหนี้ให้ร้านเพชรแท้ทั้งหมด
ให้ทา บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปของร้านอิ่มบุญและร้านเพชรแท้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ 1
คาสั่ง ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมายกากบาท (x) ทับหัวข้อดังกล่าว
1. ข้อใดคือเอกสารที่ผู้ซื้อได้รับพร้อมสินค้า
ก. ใบขอซื้อ
ข. ใบกากับสินค้า
ค. ใบสั่งซื้อ
ง. ใบตรวจรับสินค้า
2. เอกสารที่ผู้ขายจัดทาขึ้น เพื่ออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่อขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเมื่อได้รับชาระหนี้จาก
ลูกหนี้ที่มีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ คือเอกสารตามข้อใดต่อไปนี้
ก. ใบสั่งซื้อ
ข. ใบกากับสินค้า
ค. ใบเสร็จรับเงิน
ง. ใบส่งคืนหรือใบขอลดหนี้
3.เงื่อนไข 2/10,n/30 หมายถึง ส่วนลดตามข้อใด
ก. ส่วนลดรับ
ข. ส่วนลดการค้า
ค. ส่วนลดจ่าย
ง. ส่วนลดเงินสด
4. Tesco Lotus เป็นธุรกิจประเภทใด
ก. ธุรกิจอุตสาหกรรม
ข. ธุรกิจไม่หวังผลกาไร
ค. ธุรกิจให้บริการ
ง. ธุรกิจพาณิชยกรรม
5. ข้อใดหมายถึงสินค้าที่กิจการมีไว้เพื่อจาหน่าย
ก. นางสาวจุ๊บแจงซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้งาน
ข. นางสาวกอบแก้วซื้อสมุดบัญชีเพื่อทาแบบฝึกหัด
ค. บริษัท ไอที คอมพิวเตอร์ จากัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 50 เครื่อง
ง. ร้าน โอเอ การค้า ซื้อโต๊ะทางานให้พนักงาน จานวน 5 ตัว
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6. ร้านกอบแก้ว กาหนดราคาดินสอดา HB ไว้โหลละ 60 บาท ถ้าซื้อดินสอดา HB 100 โหลขึ้นไปจะ
ได้ส่วนลด 5% จงคานวณหาราคาสินค้าสุทธิ
ก. 6,000 บาท
ข. 300 บาท
ค. 500 บาท
ง. 5,700 บาท
7. เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point เป็นเงื่อนไขที่กาหนดให้ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า
ก. ผู้ซื้อและผู้ขายคนละครั้ง
ข. แล้วแต่จะตงลงกัน
ค. ผู้ขาย
ง. ผู้ซื้อ
8. เงื่อนไข 2/10,n/30 หมายถึงข้อใด
ก. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 10 วัน จะได้รับส่วนลด 2%
ข. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 10 วัน นับจากวันสิ้นเดือน จะได้ส่วนลด 2%
ค. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 2 วัน จะได้รับส่วนลด 10%
ง. ถ้าผู้ซื้อชาระหนี้ภายใน 10 วัน ของเดือนถัดไป จะได้รับส่วนลด 2%
9. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ร้านชัยการค้า ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านโชคการค้า จานวน
20,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 อยากทราบว่าวันครบกาหนดชาระหนี้คือข้อใด
ก. 31 มีนาคม 2558
ข. 9 เมษายน 2558
ค. 15 มีนาคม 2558
ง. 30 เมษายน 2558
10. จากข้อ 9 จานวนเงินที่ต้องชาระมีจานวนเท่าใด
ก. 19,600 บาท
ข. 20,000 บาท
ค. 200 บาท
ง. 400 บาท
****************************************
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