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จุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา
บัญชีเบื้องตน 2

รหัสวิชา 2201-1003

3(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา มีกิจนิสัยความมีระเบียบ ละเอียด
รอบคอบ มีวินยั ตรงตอเวลา และมีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
เขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคาบันทึกรายการคาในสมุดรายวันเฉพาะและผานรายการไปบัญชีแยกประเภท
ที่เกี่ยวของบันทึกรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีทํากระดาษทําการชนิด 8 ชอง และรายงาน
ทางการเงินปดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของสินคา การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดบันทึกรายการ
ขั้นตน การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปดบัญชี กระดาษ
ทําการ 8 ชอง งบกําไรขาดทุนและงบดุล และสรุปวงจรบัญชี

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 รหัสวิชา 2201-1003 เลมนี้
มีความประสงคในการใชประกอบการเรียน โดยใหผูเรียนปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทําแบบทดสอบกอนเรียน
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนแตละบท และทําแบบฝกหัดทายบท
ทําแบบทดสอบหลังเรียนของแตละบท
ตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไดจากเฉลยแตละบท
ทํากิจกรรมในแตละบทเพือ่ พัฒนาดานทักษะ และดานจิตพิสัย
บันทึกคะแนนที่ไดรับเพือ่ ทราบผลการเรียน และการพัฒนา
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บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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ผังความคิด
บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
ความหมายของสินคา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคา
บันทึกรายการซื้อขายสินคาในสมุดรายวันทั่วไป
บันทึกรายการสงคืนสินคาและรับคืนสินคาในสมุดรายวันทั่วไป
ผานรายการไปบัญชีแยกประเภททีเ่ กีย่ วของ

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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บทที่ 1
การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
หัวขอเรื่อง
1. ความหมายของสินคา
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคา
3. การบันทึกรายการซื้อขายสินคาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อในสมุดรายวันทัว่ ไป
4. การบันทึกรายการสงคืนสินคาและรับคืนสินคาในสมุดรายวันทั่วไป
5. การผานรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภททีเ่ กีย่ วของ

สาระสําคัญ
การบันทึกรายการซื้อขายสินคา เปนการบันทึกรายการซื้อสินคาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อ
รายการสงคืนสินคาที่ซื้อมาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อ และรายการรับคืนสินคาที่ขายไปเปนเงินสด
และเปนเงินเชือ่ บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไป ผานไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ โดยใช
เอกสารตาง ๆ เปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี เชน ใบขอซื้อสินคา ใบสั่งซื้อสินคา ใบเสร็จรับเงิน
ใบกํากับสินคาหรือใบกํากับภาษี ใบรับสินคา ใบสงคืนสินคาหรือใบขอลดหนี้ และใบรับคืนสินคา
หรือใบหักหนี้ เปนตน

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของสินคาได
2. อธิบายความหมายของเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาได
3. บันทึกรายการซื้อขายสินคาเปนเงินสดและเปนเงินเชือ่ ในสมุดรายวันทั่วไปได
4. บันทึกรายการสงคืนสินคาและรับคืนสินคาในสมุดรายวันทัว่ ไปได
5. ผานรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของได

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1
บทที่ 1 เรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินคา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
# คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ
ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
1. ขอใดหมายถึงสินคาของกิจการซื้อขายสินคา
ก. ฝายสําหรับผลิตผาฝาย
ข. น้ําหมึกสําหรับผลิตปากกา
ค. วัสดุสํานักงานที่มีเหลืออยูในสํานักงาน
ง. โทรศัพทมือถือที่กิจการมีไวเพื่อจําหนาย
2. ขอใดหมายถึงเอกสารที่ผูซื้อจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอกั ษรโดยกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับ
ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา ฯลฯ และกําหนดเวลาในการสงมอบ
ก. ใบเพิ่มหนี้
ข. ใบสั่งซื้อสินคา
ค. ใบกํากับสินคา
ง. ใบรับคืนสินคา
3. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการซื้อสินคาเปนเงินสด
ก. เดบิต รับคืนสินคา
เครดิต
ข. เดบิต ซื้อสินคา
เครดิต
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต

เงินสด
เงินสด
ซื้อสินคา
รับคืนสินคา

4. บัญชีแยกประเภทตามขอใดมียอดคงเหลือเฉพาะดานเดบิต
ก. บัญชีซื้อสินคา
ข. บัญชีขายสินคา
ค. บัญชีสงคืนสินคา
ง. บัญชีเจาหนี้การคา

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

5. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการขายสินคาเปนเงินสด
ก. เดบิต ขายสินคา
เครดิต
ข. เดบิต เงินสด
เครดิต
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต
ง. เดบิต เจาหนี้
เครดิต
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เงินสด
เจาหนี้
ขายสินคา
ขายสินคา

6. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการสงคืนสินคาหรือขอใหลดราคาสินคาที่ซื้อมาเปนเงินสด
ก. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เจาหนี้
ข. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เงินสด
ค. เดบิต เจาหนี้
เครดิต สงคืนสินคา
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต สงคืนสินคา
7. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการสงคืนสินคาหรือขอใหลดราคาสินคาที่ซื้อมาเปนเงินเชื่อ
ก. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เงินสด
ข. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เจาหนี้
ค. เดบิต เจาหนี้
เครดิต สงคืนสินคา
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต สงคืนสินคา
8. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการขายสินคาเปนเงินเชือ่
ก. เดบิต เงินสด
เครดิต
ข. เดบิต ขายสินคา
เครดิต
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต
ง. เดบิต ลูกหนี้
เครดิต

ลูกหนี้
ลูกหนี้
ขายสินคา
ขายสินคา

9. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการรับคืนสินคาที่ขายไปเปนเงินเชื่อ
ก. เดบิต รับคืนสินคา
เครดิต ลูกหนี้
ข. เดบิต รับคืนคืนสินคา
เครดิต เจาหนี้
ค. เดบิต เจาหนี้
เครดิต รับคืนสินคา
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต รับคืนสินคา
10. ขอใดหมายถึงสินคา
ก. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการมีไวในครอบครองเพื่อใชงาน
ข. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการมีไวเพือ่ จําหนายมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสังคม
ค. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการคามีไวเพื่อจําหนายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร
ง. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการคามีไวเพือ่ จําหนายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความ
ตองการของผูประกอบการ

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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1. ความหมายของสินคา
นักวิชาการไดใหความหมายของสินคาไวดงั นี้
เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ (2551 : 3) สินคา หมายถึง สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการ
มีไวเพื่อจําหนาย โดยมีวัตถุประสงคในการหากําไรจากการจําหนายสินคา
วรรณา วงศวิวัฒน (2549 : 4) สินคา หมายถึง หมายถึง สิ่งที่กิจการมีไวเพื่อจําหนายโดยมี
วัตถุประสงคในการหากําไร
จากความเห็นของนักวิชาการดังกลาวสรุปไดวาสินคา (Goods or Merchandise) หมายถึง
สินทรัพยหรือสิ่งที่กิจการคามีไวเพื่อจําหนาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ดังนั้นเจาของ
กิจการจึงมีรายไดจากการขายสินคาเปนหลัก ตัวอยาง รานอักษรทองจําหนายสินคาประเภทเครื่อง
เขียน เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ สมุด เครื่องคํานวณเลข เปนตน

ภาพที่ 1.1 แสดงสินคาของกิจการรานขายเครื่องเขียน
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคา
กิจการซื้อขายสินคาแตละแหงมีขนาดและขั้นตอนในการดําเนินงานแตกตางกัน ดังนั้นแตละ
แผนกจะมีเอกสารที่ตองรับผิดชอบ ดังนี้

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.1 ใบขอซื้อสินคา (Purchase Requisition)
ใบขอซื้อสินคา เปนเอกสารที่แผนกคลังสินคาจัดทําขึ้นเพื่อแจงใหทราบวาสินคาชนิดใด
ประเภทใดของกิจการใกลจะหมด และตองการสั่งซื้อเพิ่มปริมาณเทาใด โดยจัดทําใบขอซื้อสินคา
สงไปใหแผนกจัดซื้อดําเนินการตอไป ดังตัวอยางภาพที่ 1.2 ใบขอซื้อสินคาของรานไซเบอร
เลมที่..........

เลขที่..........
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406
ใบขอซื้อสินคา
วันที่...................................................................

จาก แผนกคลังสินคา
ถึง แผนกจัดซือ้
โปรดทําการสั่งซื้อสินคาตามรายการตอไปนี้
ที่
รายการ
คงเหลือ

......................................
เจาหนาที่คมุ สต็อก
......../.............../..........

จํานวนที่ซื้อ

ตองการวันที่

...................................
หัวหนาแผนกคลังสินคา
........../.............../..........

ภาพที่ 1.2 แสดงตัวอยางใบขอซื้อสินคาของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.2 ใบสั่งซื้อสินคา (Purchase Order)
ใบสั่งซื้อสินคา เปนเอกสารคําสั่งซื้อที่ผูซื้อจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอกั ษรโดยกําหนด
รายละเอียดเกีย่ วกับชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และกําหนดเวลาในการสงมอบเปนสาระสําคัญ
ที่แจงใหผูขายทราบ ควรจัดทําอยางนอย 2 ฉบับ ตนฉบับสงไปยังผูขาย สวนสําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน
ในการสั่งซื้อสินคา ดังตัวอยางภาพที่ 1.3 ใบสั่งซื้อสินคาของรานไซเบอร
เลมที่...........

เลขที่............
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406
ใบสั่งซื้อสินคา

วันที่..................................................................
ถึง ราน (ผูขายสินคา)...................................................................................................................
ที่อยู...............................................................................................................................................
โปรดสงสินคาตามรายการดังตอไปนี้
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
เงื่อนไข

รวม.............................รายการ
....................................
พนักงานจัดซือ้ สินคา
......../.............../..........

รวมเงิน
.................................
ผูจัดการแผนกจัดซื้อ
........../.............../..........

ภาพที่ 1.3 แสดงตัวอยางใบสั่งซื้อสินคาของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.3 ใบกํากับสินคาหรือใบกํากับภาษี (Invoice หรือ Tax Invoice)
ใบกํากับสินคาหรือใบกํากับภาษี เปนเอกสารที่ผูขายจัดทําขึ้นโดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และกําหนดเวลาในการสงมอบตามที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ ควรจัดทํา
อยางนอย 2 ฉบับ ตนฉบับสงไปใหลูกคาพรอมกับสินคาที่สงมอบ สวนสําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน
การบันทึกบัญชีของผูขายสินคา ดังตัวอยางภาพที่ 1.4 ใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษี
ของรานไซเบอร
เลมที่..........

เลขที่..........
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406
ใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษี

วันที่..........................................................................
ชื่อลูกคา .............................................
ตามใบสั่งซื้อสินคาเลมที่................เลขที่.................
ที่อยู.................................................................................................................................................
เงื่อนไขการชําระเงิน.......................................................................................................................
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร (......................................................................)
..................................
ผูสงสินคา
......../.............../..........

....................................
ผูรับสินคา
........../.............../..........

ภาพที่ 1.4 แสดงตัวอยางใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษีของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.4 ใบรับสินคา (Receive Report)
ใบรับสินคา เปนเอกสารที่ผูซื้อจัดทําขึ้น หลังจากที่ไดรับสินคาจากผูขาย ผูซื้อจะตองทํา
การตรวจนับสินคาคูกบั ใบกํากับสินคาที่ผูขายสงมาใหวาถูกตองตรงตามที่สั่งหรือไม เมื่อถูกตองแลว
จะจัดทําใบรับสินคาสงไปใหผูขาย ดังตัวอยางภาพที่ 1.5 ใบรับสินคาของรานไซเบอร
เลมที่............

เลขที่...............
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406
ใบรับสินคา

วันที่........................................
ไดรับสินคาตามใบกํากับสินคาเลมที่.............................เลขที่ .............................
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร (..................................................................)
.................................
ผูจัดการ
......../.............../..........

.................................
พนักงานตรวจนับสินคา
........../.............../..........

ภาพที่ 1.5 แสดงตัวอยางใบรับสินคาของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.5 ใบสงคืนสินคาหรือใบขอลดหนี้ (Debit Note หรือ Debit Memorandum)
ใบสงคืนสินคาหรือใบขอลดหนี้ เปนเอกสารที่ผูซื้อจัดทําขึ้นในกรณีที่ไดรับสินคาไมตรง
ตามที่สั่งซื้อ หรือการขอลดหนี้ในกรณีที่ไดรับสินคาไมครบจํานวน หรือผูขายคิดราคาสินคาเกินกวา
จํานวนที่สงมอบ เอกสารนี้ทําขึ้นอยางนอย 2 ฉบับ ตนฉบับสงใหกบั ผูขายพรอมกับสินคาที่สงคืน
สวนสําเนาเก็บไวเปนหลักฐานการสงคืนสินคาและขอลดหนีจ้ ากเจาหนี้เมื่อเจาหนี้มาขอชําระหนี้ตาม
ใบกํากับสินคาหรือใบกํากับภาษี ดังตัวอยางภาพที่ 1.6 ใบสงคืนสินคา/ใบขอลดหนี้
ของรานไซเบอร
เลมที่............

เลขที่..............
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406
ใบสงคืนสินคา/ใบขอลดหนี้

วันที่.....................................................................
รานไดลดหนี้ของทานโดยเดบิตบัญชีของทาน ดังรายการตอไปนี้
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร ( .................................................................)
...............................
พนักงานบัญชี
......../.............../..........

...............................
ผูจัดการ/หัวหนาฝายบัญชี
........../.............../..........

ภาพที่ 1.6 แสดงตัวอยางใบสงคืนสินคา/ใบขอลดหนี้ของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.6 ใบรับคืนสินคาหรือใบหักหนี้ (Credit Note หรือ Credit Memorandum)
ใบรับคืนสินคาหรือใบหักหนี้ เปนเอกสารที่ผูขายจัดทําขึ้น เพื่อแจงใหผูซื้อทราบวา
ไดรับคืนสินคาและหักหนีใ้ หแลว เอกสารนี้จัดทําขึ้นอยางนอย 2 ฉบับ ตนฉบับสงใหผูซื้อ สวน
สําเนาเก็บไวเปนหลักฐานแนบกับใบกํากับสินคาหรือใบกํากับภาษี เพื่อคํานวณจํานวนหนี้คงเหลือ
สุทธิที่จะเรียกเก็บหนีต้ อไป ดังตัวอยางภาพที่ 1.7 ใบรับคืนสินคา/ใบหักหนี้ของรานไซเบอร
เลมที่............

เลขที่............
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406

ใบรับคืนสินคา/ใบหักหนี้
วันที่...............................................................
รานไดลดหนี้ของทานโดยเครดิตบัญชีของทานดังรายการตอไปนี้
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร (..................................................................)
...................................
พนักงานบัญชี
......../.............../..........

.......................................
ผูจัดการ/หัวหนาฝายบัญชี
........../.............../..........

ภาพที่ 1.7 แสดงตัวอยางใบรับคืนสินคา/ใบหักหนี้ของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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2.7 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)
ใบเสร็จรับเงิน เปนเอกสารการรับเงินที่ผูขายจัดทําขึน้ อยางนอย 2 ฉบับ โดยตนฉบับ
สงมอบใหผูซื้อกรณีซื้อสินคาเปนเงินสด หรือมอบใหลูกหนี้กรณีจายชําระหนี้จากการซื้อสินคา
เปนเงินเชื่อเพือ่ เปนหลักฐานการรับชําระหนี้ดังกลาว สวนสําเนาผูขายใชเปนหลักฐานการบันทึก
บัญชีกรณีขายสินคาเปนเงินสด หรือกรณีรับชําระหนี้จากลูกหนี้ ดังตัวอยางภาพที่ 1.8
ใบเสร็จรับเงินของรานไซเบอร
เลมที่............

เลขที่..............
รานไซเบอร
เลขที่ 11/111 ถนนทาทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-282406
ใบเสร็จรับเงิน
เลขประจําตัวผูเสียภาษี

6051338417

วันที่.........................................................................
ไดรับเงินจาก...................................................................................................................................
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
หมายเหตุ

มูลคาสินคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเงิน
ตัวอักษร (................................................................................)
ลงชื่อผูรับเงิน...................................................
(...................................................)
ภาพที่ 1.8 แสดงตัวอยางใบเสร็จรับเงินของรานไซเบอร

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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3. การบันทึกรายการซื้อขายสินคาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อในสมุดรายวันทั่วไป
ตอไปนี้เปนตัวอยางการบันทึกบัญชีของกิจการเกี่ยวกับการซื้อสินคา การขายสินคา
การสงคืนสินคา และการรับคืนสินคาทั้งที่เปนเงินสดและเปนเงินเชื่อในสมุดรายวันทั่วไป
ตัวอยางที่ 1 ตอไปนี้เปนรายการซื้อสินคาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อของรานศรีสุราษฎร
25X1
ม.ค. 1 ซ้อื สินคาเปนเงินสด 5,000 บาท
2 ซ้อื สินคาเปนเงินเชื่อจากรานไชยา 10,000 บาท
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25X1

รายการ

เดือน วันที่
ม.ค.

1

ซื้อสินคา

2

เงินสด
ซื้อสินคาเปนเงินสด
ซื้อสินคา
เจาหนี้-รานไชยา
ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ

หนา 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท

501
101

5,000

501
201

10,000

เครดิต
ส.ต.

บาท

ส.ต.

5,000

-

10,000

-

-

บัญชีซื้อสินคาเปนบัญชีประเภทคาใชจาย ทั้งกรณีที่ซื้อเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อ จึงบันทึก
บัญชีดานเดบิต (เดบิต ซื้อสินคา)

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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ตัวอยางที่ 2 ตอไปนี้เปนรายการขายสินคาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อของรานศรีสุราษฎร
25X1
ม.ค. 4 ขายสินคาเปนเงินสด 25,000 บาท
5 ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานพุนพิน 30,000 บาท
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25X1

รายการ

เดือน วันที่
ม.ค.

4

เงินสด

5

ขายสินคา
ขายสินคาเปนเงินสด
ลูกหนี-้ รานพุนพิน
ขายสินคา
ขายสินคาเปนเงินเชื่อ

หนา 1
เลขที่

เดบิต

บัญชี

บาท

101
401

25,000

102
401

30,000

เครดิต
ส.ต.

บาท

ส.ต.

25,000

-

30,000

-

-

บัญชีขายสินคาเปนบัญชีประเภทรายได ทั้งกรณีที่ขายเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อ จึงบันทึก
บัญชีดานเครดิต (เครดิต ขายสินคา)

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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4. การบันทึกรายการสงคืนสินคาและรับคืนสินคาในสมุดรายวันทั่วไป
ตัวอยางที่ 3 ตอไปนี้เปนรายการสงคืนสินคาที่ซื้อมาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อของรานศรีสุราษฎร
25X1
ม.ค. 10 สงคืนสินคาที่ซื้อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 เปนเงิน 1,000 บาท
11 สงคืนสินคาที่ซื้อจากรานไชยา 2,000 บาท เนื่องจากสินคาชํารุด
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.

รายการ

10 เงินสด
สงคืนสินคา
สงคืนสินคาเนื่องจากสินคาชํารุด
11 เจาหนี-้ รานไชยา
สงคืนสินคา
สงคืนสินคาเนื่องจากสินคาชํารุด

หนา 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท

101
502

1,000

201
502

2,000

เครดิต
ส.ต.

บาท

ส.ต.

1,000

-

2,000

-

-

บัญชีสงคืนสินคาเปนบัญชีลดยอดซื้อ ทั้งกรณีสงคืนสินคาที่ซื้อมาเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อ
จึงบันทึกบัญชดี านเครดิต (เครดิต สงคืนสินคา)

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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ตัวอยางที่ 4 ตอไปนี้เปนรายการรับคืนสินคาที่ขายไปเปนเงินสดและเปนเงินเชือ่ ของรานศรีสุราษฎร
25X1
ม.ค. 20 รับคืนสินคาที่ขายไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 25X1 เปนเงิน 2,000 บาท
21 รับคืนสินคาที่ขายใหรานพุนพิน 3,000 บาท เนื่องจากสินคาชํารุด
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.

รายการ

20 รับคืนสินคา
เงินสด
รับคืนสินคาเนื่องจากสินคาชํารุด
21 รับคืนสินคา
ลูกหนี้-รานพุนพิน
รับคืนสินคาเนื่องจากสินคาชํารุด

หนา 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท

402
101

2,000

402
102

3,000

เครดิต
ส.ต.

บาท

ส.ต.

2,000

-

3,000

-

-

บัญชีรับคืนสินคาเปนบัญชีลดยอดขาย ทัง้ กรณีรับคืนสินคาที่ขายไปเปนเงินสดและเปนเงินเชื่อ
จึงบันทึกบัญชดี านเดบิต (เดบิต รับคืนสินคา)

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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ตัวอยางที่ 5 ตอไปนี้เปนรายการจายชําระหนี้และรับชําระหนี้ของรานศรีสุราษฎร
25X1
ม.ค. 30 จายชําระหนีใ้ หรานไชยาทั้งหมด
31 รับชําระหนี้จากรานพุนพินทัง้ หมด
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.

หนา 1
เลขที่

รายการ

บัญชี

30 เจาหน-ี้ รานไชยา
เงินสด
จายชําระหนี้ (10,000 - 2,000)
31 เงินสด
ลูกหนี้-รานพุนพิน
รับชําระหนี้ (30,000 -3,000)

เดบิต
บาท

เครดิต
ส.ต.

201
101

8,000

101
102

27,000

บาท

ส.ต.

8,000

-

27,000

-

-

5. การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ
ตอไปนี้เปนการผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ
ของรานศรีสุราษฎร
เงินสด
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.
4
10
31

รายการ
ขายสินคา
สงคืนสินคา
ลูกหนี-้
รานพุนพิน

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.1

เดบิต
บาท
25,000
1,000
27,000

พ.ศ. 25X1
ส.ต. เดือน วันที่
- ม.ค.
1
20
30
-

เลขที่ 101
รายการ
ซื้อสินคา
รับคืนสินคา
เจาหนี-้
รานไชยา

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.1

ลูกหน-ี้ รานพุนพิน
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.
5

รายการ
ขายสินคา

หนา
บัญชี
ร.ว.1

เดบิต
พ.ศ. 25X1
บาท ส.ต. เดือน วันที่
30,000 - ม.ค.
21
31

เครดิต
บาท ส.ต.
5,000 2,000 8,000 -

เลขที่ 102
รายการ
รับคืนสินคา
เงินสด

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1

เครดิต
บาท ส.ต.
3,000 27,000 -

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

21

เจาหน-ี้ รานไชยา
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.
12
30

รายการ
สงคืนสินคา
เงินสด

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1

เดบิต
พ.ศ. 25X1
บาท ส.ต. เดือน วันที่
2,000 - ม.ค.
2
8,000 -

เลขที่ 201
รายการ
ซื้อสินคา

หนา
บัญชี
ร.ว.1

ขายสินคา
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่

รายการ

หนา
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. 25X1
บาท ส.ต. เดือน วันที่
ม.ค.
4
5

เลขที่ 401
รายการ
เงินสด
ลูกหนี-้
รานพุนพิน

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1

รับคืนสินคา
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.
20
21

รายการ
เงินสด
ลูกหน-ี้
รานพุนพิน

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1

เดบิต
พ.ศ. 25X1
บาท ส.ต. เดือน วันที่
2,000 3,000 -

รายการ
เงินสด
เจาหนี้รานไชยา

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1

เดบิต
พ.ศ. 25X1
บาท ส.ต. เดือน วันที่
5,000 10,000 -

เครดิต
บาท ส.ต.
25,000 30,000 -

เลขที่ 402
รายการ

หนา
บัญชี

ซื้อสินคา
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่
ม.ค.
1
2

เครดิต
บาท ส.ต.
10,000 -

เครดิต
บาท ส.ต.

เลขที่ 501
รายการ

หนา
บัญชี

เครดิต
บาท ส.ต.

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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สงคืนสินคา
พ.ศ. 25X1
เดือน วันที่

รายการ

หนา
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. 25X1
บาท ส.ต. เดือน วันที่
ม.ค.
10
11

เลขที่ 502
รายการ
เงินสด
เจาหนี-้
รานไชยา

หนา
บัญชี
ร.ว.1
ร.ว.1

เครดิต
บาท ส.ต.
1,000 2,000 -

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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สรุปบทที่ 1
สินคา หมายถึง สินทรัพยหรือสิ่งที่กิจการคามีไวเพือ่ จําหนายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
กําไรจากการจําหนายสินคา
กิจการซื้อขายสินคาแตละแหงมีขั้นตอนในการซื้อขายสินคาทแี่ ตกตางกัน ขึ้นอยูกบั ขนาดและ
การดําเนนิ งานของแตละกิจการ บางกิจการมีทั้งแผนกซื้อ แผนกขาย และแผนกอืน่ ๆ เอกสารที่ใช
ไดแก ใบขอซื้อสินคา ใบสั่งซื้อสินคา ใบกํากับสินคาหรือใบกํากับภาษี ใบรับสินคา ใบสงคืนสินคา
หรือใบขอลดหนี้ ใบรับคืนสินคาหรือใบหักหนี้ และใบเสร็จรับเงิน

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

24

คําศัพทบทที่ 1
Goods or Merchandise
Purchase Order
Invoice หรือ Tax Invoice
Debit Note หรือ Debit Memorandum
Credit Note หรือ Credit Memorandum
Receipt
Purchase Requisition
Receive Report

สินคา
ใบสั่งซื้อสินคา
ใบกํากับสินคาหรือใบกํากบั ภาษี
ใบสงคื
 นสินคาหรือใบขอลดหนี้
ใบรับคืนสินคาหรือใบหักหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ใบขอซื้อสินคา
ใบรับสินคา

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

25

แบบฝกหัดบทที่ 1

แบบฝกหัด 1-1 รานนกนอย มีรายการคาระหวางเดือนมิถุนายน 25X1 ดังนี้
25X1
มิ.ย.

1

ขายสินคาเปนเงินสด 30,000 บาท

3

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานปลาทอง 50,000 บาท

15

ซื้อสินคาเปนเงินสด 24,000 บาท

19

ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อจากกรานไพศาล 90,000 บาท

27

รับชําระหนี้จากรานปลาทองทั้งหมด

29

จายชําระหนีใ้ หรานไพศาลทั้งหมด
ใหทํา 1. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป
2. ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ

แบบฝกหัด 1-2 รานฟาสวย มีรายการคาระหวางเดือนกรกฎาคม 25X1 ดังนี้
25X1
ก.ค.

1

ขายสินคาเปนเงินสด 84,000 บาท

8

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานรุงงาม 25,000 บาท

10

รับคืนสินคาที่ขายใหรานรุงงาม 600 บาท เนื่องจากสินคาชํารุด

15

ซื้อสินคาเปนเงินสด 70,000 บาท

19

ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อจากรานแสงทอง 85,000 บาท

25

สงคืนสินคาใหรานแสงทอง เนื่องจากสงสินคาผิดประเภท 700 บาท

29

รับชําระหนี้จากรานรุงงาม

30

จายชําระหนีใ้ หรานแสงทอง

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
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ใหทํา 1. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป
2. ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ

แบบฝกหัด 1-3 รานสิริพร มีรายการคาระหวางเดือนสิงหาคม 25X1 ดังนี้
25X1
ส.ค.

1

ซื้อสินคาเปนเงินสด 34,000 บาท

9

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานรุงนภา 30,000 บาท

12

ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อจากรานสุชาติ 40,000 บาท

14

สงคืนสินคาใหรานสุชาติ เนื่องจากสินคาชํารุด 2,000 บาท

19

รับชําระหนี้จากรานรุงนภาทงหมด
ั้

22

จายชําระหนีใ้ หรานสุชาติทั้งหมด

30

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานกมลชนก 50,000 บาท
ใหทํา 1. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป
2. ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ

แบบฝกหัด 1-4 รานกรรณิการ มีรายการคาระหวางเดือนกันยายน 25X1 ดังนี้
25X1
ก.ย.

1

น.ส.กรรณิการ เจาของรานนําเงินสด 100,000 บาท อุปกรณสํานักงาน 25,000
บาท
มาลงทุน

6

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานจันทิมา 50,000 บาท

7

รับคืนสินคาจากรานจันทิมา 2,000 บาท เนื่องจากสินคาชํารุด

15

ซื้อสินคาเปนเงินสด 63,000 บาท

16

รับชําระหนี้จากรานจันทิมาทั้งหมด

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

20

จายคาสาธารณูปโภค 3,000 บาท

24

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานอรวรรณ 90,000 บาท

26

จายเงินเดือนพนักงาน 10,000 บาท

28

ซื้อสินคาเปนเงินสด 50,000 บาท

29

จายคาขนสงเขา 800 บาท

30

รับชําระหนี้จากรานอรวรรณทั้งหมด
ใหทํา 1. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป
2. ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ

แบบฝกหัด 1-5 รานวรรณพร มีรายการคาระหวางเดือนตุลาคม 25X1 ดังนี้
25X1
ต.ค.

1

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานเจโฟน 60,000 บาท

10

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานไพศาลการคา 40,000 บาท .

15

ซื้อสินคาเปนเงินสด 93,000 บาท

17

ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อจากรานชาติชาย 30,000 บาท

25

ขายสินคาเปนเงินสดใหรานธานี 20,000 บาท

26

รับคืนสินคาจากรานธานี 1,200 บาท เนือ่ งจากสินคาผิดประเภท

28

ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานกานดา 32,000 บาท

30

รับชําระหนี้จากรานธานี

31

จายชําระหนีใ้ หรานชาติชาย
ใหทํา 1. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป
2. ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ

27

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

28

กิจกรรมที่ 1
เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินคา
เวลา 30 นาที
ชื่อกลุม ...............................................................................................................................................
เลขที่.....................................................
สมาชิกในกลุม 1..................................................
เลขที่.....................................................
2..................................................
เลขที่.....................................................
3..................................................
4..................................................
เลขที่.....................................................
จุดประสงคการเรียนการสอน

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

29

เพื่อใหผูเรยี นไดศึกษาคนควา ทําใหมีความรูความเขาใจ และสามารถจําแนกประเภท
เอกสารที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาได
คําสั่ง 1. ใหนกั เรียนแบงกลุมตามความสมัครใจกลุมละ 3-4 คน ตั้งชื่อกลุม
2. ใหน กั เรียนจัดหาเอกสารเกีย่ วกับการซื้อขายสินคา เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบขอซื้อ ฯลฯ
จํานวน 5 ฉบับ
3. นําเสนอหนาชั้นเรียน
บันทึกการทํากิจกรรม
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน : ดานทักษะ
กลุมที่
1
2
3

ความถูกตองของ
เนื้อหา
4 3 2 1

การใชภาษา
4

3

2

การตรงตอเวลา
1

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1 4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช
1 = ตองปรับปรุง

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

30

4
5

เกณฑการประเมิน : ดานจิตพิสัย
กลุมที่

การแบงงานกันทํา
4

1
2
3
4
5

3

2

1

การใหความ
รวมมือ
4 3 2 1

บุคลิกภาพ

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1 4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช
1 = ตองปรับปรุง

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1
บทที่ 1 เรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินคา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
# คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ
ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
1. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการซื้อสินคาเปนเงินสด
ก. เดบิต รับคืนสินคา
เครดิต
ข. เดบิต ซื้อสินคา
เครดิต
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต
2. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการขายสินคาเปนเงินสด

เงินสด
เงินสด
ซื้อสินคา
รับคืนสินคา

บทที่ 1 การบันทึกรายการซื้อขายสินคา

ก. เดบิต ขายสินคา
ข. เดบิต เงินสด
ค. เดบิต เงินสด
ง. เดบิต เจาหนี้

31

เครดิต
เครดิต
เครดิต
เครดิต

เงินสด
เจาหนี้
ขายสินคา
ขายสินคา

3. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการสงคืนสินคาหรือขอใหลดราคาสินคาที่ซื้อมาเปนเงินเชื่อ
ก. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เงินสด
ข. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เจาหนี้
ค. เดบิต เจาหนี้
เครดิต สงคืนสินคา
เครดิต สงคืนสินคา
ง. เดบิต เงินสด
4. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการขายสินคาเปนเงินเชือ่
ก. เดบิต เงินสด
เครดิต
ข. เดบิต ขายสินคา
เครดิต
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต
เครดิต
ง. เดบิต ลูกหนี้

ลูกหนี้
ลูกหนี้
ขายสินคา
ขายสินคา

5. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการรับคืนสินคาที่ขายไปเปนเงินเชื่อ
ก. เดบิต รับคืนสินคา
เครดิต ลูกหนี้
ข. เดบิต รับคืนคืนสินคา
เครดิต เจาหนี้
ค. เดบิต เจาหนี้
เครดิต รับคืนสินคา
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต รับคืนสินคา
6. ขอใดหมายถึงสินคาของกิจการซื้อขายสินคา
ก. ฝายสําหรับผลิตผาฝาย
ข. น้ําหมึกสําหรับผลิตปากกา
ค. วัสดุสํานักงานที่มีเหลืออยูในสํานักงาน
ง. โทรศัพทมือถือที่กิจการมีไวเพื่อจําหนาย
7. บัญชีแยกประเภทตามขอใดมียอดคงเหลือเฉพาะดานเดบิต
ก. บัญชีซื้อสินคา
ข. บัญชีขายสินคา
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ค. บัญชีสงคืนสินคา
ง. บัญชีเจาหนี้การคา
8. ขอใดตอไปนี้เปนการบันทึกการสงคืนสินคาหรือขอใหลดราคาสินคาที่ซื้อมาเปนเงินสด
ก. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เงินสด
ข. เดบิต สงคืนสินคา
เครดิต เจาหนี้
เครดิต สงคืนสินคา
ค. เดบิต เจาหนี้
เครดิต สงคืนสินคา
ง. เดบิต เงินสด
9. ขอใดหมายถึงสินคา
ก. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการมีไวในครอบครองเพื่อใชงาน
ข. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการมีไวเพือ่ จําหนายมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสังคม
ค. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการคามีไวเพื่อจําหนายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร
ง. สินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการคามีไวเพอื่ จําหนายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความ
ตองการของผูประกอบการ

10. ขอใดหมายถึงเอกสารที่ผูซื้อจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรโดยกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับ
ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา ฯลฯ และกําหนดเวลาในการสงมอบ
ก. ใบเพมหนี
ิ่ ้
ข. ใบสั่งซื้อสินคา
ค. ใบกํากับสินคา
ง. ใบรับคืนสินคา
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เฉลยแบบทดสอบบทที่ 1

กอนเรียน
ขอ
เฉลย
1
ง
2
ข
3
ข
4
ก
5
ค
6
ง

หลังเรียน
ขอ
เฉลย
1
ข
2
ค
3
ค
4
ง
5
ก
6
ง
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7
8
9
10

ค
ง
ก
ค
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