คำนำ
เอกสารชุ ด การเรี ย นรู ้ รายวิ ช าระเบี ย นกับ ธุ ร กิ จ ในท้อ งถิ่ น (ง30295) ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 นี้
จัดท าขึ้ นเพื่ อช่ วยให้ นัก เรี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และเกิ ดทัก ษะในการท างานที่ เกี่ ย วข้องกับ ตนเอง
ในชี วิตประจาวันและงานอาชี พ ในอนาคต สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2545 ซึ่ งถื อ นั ก เรี ยนมี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด โดยยึ ด หลัก นั ก เรี ยนทุ ก คน
มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ ครู ผู ้ส อนจึ ง มี บ ทบาทในการวางแผนการเรี ย นรู ้
สื่ อการเรี ยนรู ้ ชุ ดการเรี ยนรู ้ น้ ี ได้จดั ทาขึ้นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่ อมุ่ ง หวัง ที่ จะส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เอกสารชุ ด การเรี ย นรู ้ รายวิช าระเบี ย น
การเงินนี้ประกอบไปด้วยชุดการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น 8 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียน
เล่มที่ 2 ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมาคม
เล่มที่ 3 ระเบียนสำหรับธุรกิจ
เล่มที่ 4 การจัดทาบัญชีเบื้องต้น
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เล่มที่ 6 สมุดรายวันทัว่ ไป
เล่มที่ 7 บัญชีแยกประเภทและการผ่านบัญชี
เล่มที่ 8 งบทดลอง
ชุ ดการเรี ย นรู ้ น้ ี เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 3 เรื่ อ ง ระเบี ย นส าหรั บ ธุ รกิ จ มี ข อบข่ ายเนื้ อหาเกี่ ย วกับ
การจัด ท าระเบี ย นธุ ร กิ จ ได้แ ก่ ใบสั่ ง ซื้ อ ใบส่ ง ของ/ใบก ากับ ภาษี ใบรั บ สิ น ค้า ใบเสร็ จ และเงื่ อ นไข
เกี่ยวกับส่ วนลด
หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า ชุ ด การเรี ย นรู ้ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นัก เรี ย นทุ ก คนที่ ศึ ก ษาหาความรู ้
และฝึ กปฏิ บ ัติ ท ัก ษะด้ว ยตนเอง สามารถน าความรู ้ ต ลอดจนทัก ษะที่ ไ ด้รั บ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
และงานอาชีพได้

ชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น

สำรบัญ
แนวทางการใช้ชุดการเรี ยนรู ้สาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ระเบียนสาหรับธุ รกิจ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ องที่ 1 การจัดทาระเบียนธุ รกิจ
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 2
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 3
เรื่ องที่ 2 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 4
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 5
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 2
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 3
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 4
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 5
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม
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แนวทำงกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้สำหรับครู
1.
2.
3.
4.
5.

ให้นกั เรี ยนศึกษาขอบข่ายของเนื้อหา สาระสาคัญและผลการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดทีละเรื่ อง และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยความรอบคอบด้วยตนเอง
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ด้วยความรอบคอบและเต็มกาลังความสามารถ
นักเรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยน โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน และรู ้จกั
รักษาเอกสารชุ ดการเรี ยนรู ้น้ ี ให้อยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานในครั้งต่อไป
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
1. อ่านคาชี้แจงจากแนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2. ศึ กษาชุ ดการเรี ยนรู ้ น้ ี ร่วมกันกับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม และท าแบบฝึ กปฏิ บ ตั ิ ตามค าแนะนาจนจบ
เนื้อหาที่กาหนดให้
3. ชุดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เมื่อทาเสร็ จให้ตรวจคาตอบจากเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3) เอกสารเนื้ อหาเรื่ องที่ 1 การจัดทาระเบียนธุ รกิจ พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียน
คาตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4) เอกสารเนื้ อหาเรื่ องที่ 2 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียน
คาตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ท าแบบทดสอบหลัง เรี ย น จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน แล้วตรวจ
คาตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เกณฑ์ผา่ น 7 ข้อจาก 10 ข้อ
5. หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ให้ขอคาแนะนาจากครู ผสู ้ อน
6. ส่ งคืนชุดการเรี ยนรู ้ตามกาหนดเวลาและต้องเก็บรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
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หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 3
เรื่ อง ระเบียนสำหรับธุรกิจ
ขอบข่ ำยเนื้อหำ
เรื่ องที่ 1 การจัดทาระเบียนธุ รกิจ
เรื่ องที่ 2 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด
สำระสำคัญ
ในการดาเนิ น ชี วิตประจาวัน มี ค วามจาเป็ นต้องเรี ย นรู ้ และอธิ บ ายเกี่ ย วกับ ระเบี ยนธุ รกิ จต่ าง ๆ
ตลอดจนรู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับเงื่ อนไขเกี่ ยวกับส่ วนลด เพื่อให้สามารถรู ้ เท่าทันและไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ระเบี ยนที่ พบเห็ นโดยทัว่ ไปประกอบด้วย ใบสั่งซื้ อ ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี ใบรับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิ น
เป็ นต้น การเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ ระเบี ย นเหล่ า นี้ นอกจากเกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิต ประจ าวัน แล้ว ยัง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบั งานอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย
ผลกำรเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จบแล้ว มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียนสาหรับธุ รกิจ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
ส่ วนลด สามารถอธิ บายและจัดทาระเบียนสาหรับธุ รกิจได้
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. อธิบายรายละเอียดในใบสั่งซื้ อได้
2. อธิบายรายละเอียดในใบส่ งของ/ใบกากับภาษีได้
3. อธิบายรายละเอียดในใบรับสิ นค้าได้
4. อธิบายรายละเอียดและจัดทาใบเสร็ จรับเงินได้
5. อธิบายรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลดได้
6. สามารถคานวณส่ วนลดได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ระเบี ย นธุ รกิ จชนิ ด ใดที่ ส ามารถใช้แทนหรื อ ควบคู่ ก ับ ใบส่ ง ของได้ เพราะมี ล ัก ษณะคล้ายกัน
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการแจ้งหนี้ให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าทราบ
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบรับสิ นค้า
3) ใบกากับภาษี
4) ใบเสร็ จรับเงิน
2. สมสวย ขยันซื้ อ ต้องการซื้ อชุ ดนักเรี ยนใหม่ใส่ ในวันเปิ ดภาคเรี ยน สมชาย ขยันขาย เจ้าของร้าน
ต้องออกระเบียนใดให้แก่สมสวย หากได้รับเงินค่าสิ นค้าที่ขายเรี ยบร้อยแล้ว
1) ใบสัง่ ซื้ อ
2) ใบรับสิ นค้า
3) ใบกากับภาษี
4) ใบเสร็ จรับเงิน
3. ร้านศักดิ์เครื่ องเขียน ได้ทาการสารวจคลังสิ นค้าเพื่อต้องการเครื่ องเขียนเข้ามาขายเพิ่มเติม เขาจะใช้
ระเบียนใดในการสั่งสิ นค้า
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบรับสิ นค้า
3) ใบกากับภาษี
4) ใบเสร็ จรับเงิน
4. กรณี ซ้ื อขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ ผูข้ ายจะส่ งสิ นค้าไปพร้อมกับระเบียนธุ รกิจใดไปยังผูซ้ ้ื อ
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบส่ งของ
3) ใบรับสิ นค้า
4) ใบเสร็ จรับเงิน
5. จงเรี ยงลาดับขั้นตอนการซื้ อขายจากเริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดโดยใช้ระเบียนต่อไปนี้
1) ใบสั่งซื้ อ ใบเสร็ จรับเงิน ใบส่ งของ
ใบรับของ
2) ใบสัง่ ซื้ อ ใบรับสิ นค้า ใบส่ งของ
ใบเสร็ จรับเงิน
3) ใบสั่งซื้ อ ใบส่ งของ
ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี
4) ใบสั่งซื้ อ ใบกากับภาษี ใบรับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน
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6. ระเบียนในข้อใดไม่ตอ้ งมีการระบุรายละเอียดของสิ นค้าอีก หากมีการส่ งใบส่ งของเรี ยบร้อยแล้ว
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบส่ งของ
3) ใบรับสิ นค้า
4) ใบเสร็ จรับเงิน
7. ผูซ้ ้ื อจะทราบได้อย่างไรว่าสิ นค้าที่ส่งมาให้น้ นั ถูกต้องตามที่สั่งไปหรื อไม่
1) ตรวจสอบกับใบสั่งซื้ อ
2) ตรวจสอบกับใบส่ งของ
3) ตรวจสอบกับใบรับสิ นค้า
4) ตรวจสอบกับใบกากับภาษี
8. การออกใบเสร็ จรับเงิน ส่ วนที่สาคัญที่สุดและจะขาดเสี ยมิได้ มิฉะนั้นจะถือว่าใบเสร็ จรับเงินนั้น
ไม่สมบูรณ์และไม่มีผลแต่ประการใด คือส่ วนใด
1) วันที่รับเงิน
2) ชื่อผูซ้ ้ื อสิ นค้า
3) ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
4) ลายมือชื่อผูจ้ ่ายเงิน
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
1) ใบส่ งของใช้ส่งไปให้ผซู ้ ้ื อภายหลังจากส่ งสิ นค้าแล้ว
2) ใบเสร็ จรับเงินใช้กรณี รับชาระเงินค่าสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว
3) ใบกากับภาษีสามารถใช้ควบคู่กบั ใบสัง่ ซื้ อที่ส่งไปพร้อมสิ นค้า
4) ใบรับสิ นค้าเกิดจากบริ ษทั ผูข้ ายเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาเพื่อใช้ในการรับสิ นค้า
10. เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10, n/30 หมายความว่าอย่างไร
1) ชาระเงินภายใน 30 วันได้รับส่ วนลด 2-10 %
2) ชาระเงินภายใน 30 วัน ได้รับส่ วนลดไม่เกิน 10 %
3) ต้องชาระเงินภายใน 10 วัน จึงจะได้รับส่ วนลด 2 %
4) ต้องชาระเงินภายใน 30 วัน แต่หากชาระเงินภายใน 10 วันจะได้ส่วนลด 2 %
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เรื่ องที่ 1 กำรจัดทำระเบียนธุรกิจ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของร้ า นค้ า ไม่ ว่ า ขนาดเล็ ก หรื อขนาดใหญ่ ย่ อ มเกี่ ย วข้ อ งกั บ เอกสาร
ด้านการสั่ งซื้ อ การรั บ และจ่ ายสิ น ค้า อย่า งหลี ก เลี่ ยงไม่ ไ ด้ เอกสารที่ เราใช้ในการด าเนิ น ธุ รกิ จเหล่ า นั้น
เราเรี ย กว่ า ระเบี ย นส าหรั บ ธุ ร กิ จ อัน ได้แ ก่ ใบสั่ ง ซื้ อ หรื อ ใบสั่ ง สิ น ค้า ใบก ากับ สิ น ค้า ใบก ากับ ภาษี
ใบส่ งของหรื อใบส่ งสิ นค้า ใบรับของหรื อใบรับพัสดุ ใบเสร็ จรับเงิน ใบขายสดหรื อบิลเงินสด และปั จจุบนั มี
การใช้ ร ะเบี ย นบางชนิ ด ใช้ ค วบคู่ ก ั น เช่ น ใบก ากั บ ภาษี ค วบคู่ ก ั บ ใบส่ ง ของ หรื อ ใบก ากับ ภาษี ก ั บ
ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น ในที่นี่ จะยกตัวอย่างเฉพาะเอกสารทางธุ รกิจที่พบเห็นและใช้กนั บ่อย ๆ ดังนี้
1. ใบสั่ ง ซื้ อ (Purchase order) คื อ เอกสำรทำงกำรค้ ำ ที่ ผ้ ู ซื้ อ ใช้ ในกำรสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ ำ จำกผู้ ข ำย
โดยแผนกจัดซื้ อจะจัดทาแบบฟอร์ มสั่งซื้ อส่ งไปยังผูข้ ายสิ นค้าที่ตอ้ งการนั้น ในการสั่งสิ นค้าสาหรับร้านค้า
ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ เจ้าของร้านมักดูแลด้วยตนเอง แต่การสั่งสิ นค้าสาหรับร้านค้าใหญ่ ๆ การจัดซื้ อย่อมยุง่ ยาก
ซั บ ซ้ อ นกว่า ร้ า นเล็ ก ๆ จะมี เจ้าหน้ า ที่ ที่ ท าหน้ าที่ เกี่ ย วกับ การจัด ซื้ อ และการเก็ บ ระเบี ย น ส่ ว นการหา
รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของร้านค้าใหญ่ ๆ เช่ น ห้างสรรพสิ นค้า พนักงานขายจะเป็ นผูร้ ายงาน
ให้ทราบถึ งความต้องการของลูกค้า ฝ่ ายจัดซื้ อและเจ้าหน้าที่ทาระเบียนจะรวบรวมรายการสิ นค้าที่เหลือ อยู่
จากเจ้าหน้าที่คลังสิ นค้าซึ่ งเป็ นผูร้ ักษาสิ นค้าไว้ในที่เก็บสิ นค้า จะทาให้ทราบว่าทางร้ านจะตัดสิ นใจสั่งซื้ อ
สิ นค้าอะไร โดยใช้แบบฟอร์ มสั่งสิ นค้าที่ เรี ยกว่า ใบสั่งสิ นค้า เมื่ อแผนกซื้ อได้รับใบสั่ งสิ นค้าแล้ว จะท า
ใบสั่ ง ซื้ อ ใบสั่ ง ซื้ อควรท าอย่างน้ อย 6 ฉบับ เพื่ อ ส่ งไปยัง แผนกที่ เกี่ ย วข้อ ง คื อ ต้น ฉบับ ส่ ง ไปให้ ผู ข้ าย
ส่ วนสาเนาส่ งให้แผนกจัดซื้ อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ส่ งให้แผนกบัญชี ส่ งให้แผนกที่ขอให้จดั ซื้ อ ส่ งให้แผนก
รับของ และส่ งให้แผนกพัสดุ
รายละเอียดในใบสั่งซื้ อจะประกอบไปด้วย
1) ชื่อบริ ษทั ที่สั่งซื้ อ
2) เลขที่ใบสั่งซื้ อ
3) เลขที่ใบสั่งสิ นค้า (สาหรับร้านค้าที่ใช้แบบฟอร์ มในสั่งสิ นค้า)
4) วิธีส่งสิ นค้า
5) วันที่ที่สั่งซื้ อ
6) จานวนและรายการสิ นค้าที่สั่งซื้ อ
7) ราคาและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้

6

ตัวอย่ ำง
ตัวอย่างจัดทาใบสั่งซื้อ

ใบสั่ งซื้อ
ร้านพจนา สาขา 2
256 ถนนเพชรเกษม ประจวบคีรีขนั ธ์
โทร. 08 1192 2722
ถึง บริ ษทั นวรัตน์ จากัด
36 ถนนพระสุ เมรุ กรุ งเทพฯ โทร. 09 2559 9222
โปรดส่ งของตามรายการข้างล่างนี้
จานวน
แบบ
รายการ
6 โหล
A1
เสื้ อเชิ้ตเด็ก
3 โหล
B3
กางเกงเด็ก
10 โหล
D5
ถุงเท้าเด็ก

เลขที่ใบสั่งซื้ อ 12/57
วันที่ 2 เมษายน 2557
ส่ งโดยรถยนต์
เงื่อนไข 2/10, n/30
ราคาต่อหน่วย
400 120 90 -

จานวนเงิน
2,400 360 900 -

รวม
(สามพันหกร้อยหกสิ บบาทถ้วน)
พจนีย ์ พิบูลย์ผล
ผูจ้ ดั การร้านพจนา สาขา 2

7

3,660 -

ตัวอย่ ำง

ตัวอย่างรูปแบบใบสั่ งซื้อของธุรกิจทัว่ ไป
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2. ใบส่ งของ/ใบกำกับภำษี
1) ใบส่ งของ (Invoice) คื อ เอกสำรทำงกำรค้ ำที่ผ้ ูขำยส่ งไปยังผู้ซื้อพร้ อมกับสิ นค้ ำ หากเป็ น
การซื้ อเชื่ อผูข้ ายจะทาใบส่ งของมาพร้อมกับสิ นค้าที่ผขู ้ ายส่ งมา ใบส่ งของนี้ จะมีลกั ษณะคล้ายใบกากับภาษี
บางแห่ งใช้ใบกากับ ภาษี และใบส่ งของควบคู่กนั ไป ใบส่ งของจะแสดงรายละเอี ยดของสิ นค้าที่ ซ้ื อ ราคา
ต่อหน่ วย ราคาสิ น ค้าทั้งหมด และเงื่ อนไขในการช าระเงิ น ตอนล่ างของใบส่ งของจะมี ช่ องว่างส าหรั บ
ให้ผรู ้ ับสิ นค้าลงชื่อรับสิ นค้า การเซ็นชื่อรับสิ นค้าเป็ นการยอมรับชาระค่าสิ นค้าตามใบส่ งของนั้น
2) ใบก ำกั บ ภำษี (Tax Invoice) คื อ เอกสำรทำงกำรค้ ำที่ ผ้ ู ข ำยใช้ ส่ งไปพร้ อมกั บ สิ น ค้ ำ
ให้ ผ้ ูซื้อ เมื่อผูข้ ายส่ งสิ นค้าไปให้ผซู ้ ้ื อ ผูข้ ายจะทาใบกากับภาษีน้ ี ส่งไปให้ผซู ้ ้ื อพร้อมกับสิ นค้า ทางฝ่ ายผูข้ าย
ซึ่ งเรี ยกใบกากับภาษีน้ ี วา่ ใบกากับภาษีขาย ส่ วนฝ่ ายผูซ้ ้ื อซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสาเนาใบกากับภาษี เรี ยกใบกากับ
ภาษี น้ ี ว่า ใบก ากับ สิ น ค้าซื้ อ ในการท าใบก ากับ ภาษี แต่ ล ะครั้ ง โดยปกติ ม กั จะท า 3 ฉบับ คื อ ส่ งให้ ผูซ้ ้ื อ
1 ฉบับ ส่ งให้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ที่นาสิ นค้าไปให้ผซู ้ ้ื อ 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับผูข้ ายเก็บไว้สาหรับลงระเบียน
รายละเอียดในใบส่ งของ/ใบกากับภาษี ประกอบไปด้วย
1. ตอนบนของเอกสารประกอบด้วย ชื่ อ บริ ษ ัท ผูข้ ายสิ น ค้า ที่ อ ยู่ เล่ ม ที่ เลขที่ วัน ที่ เลขที่
ใบสั่งซื้ อ ชื่อและที่อยูผ่ สู ้ ั่งซื้ อ วันที่ส่งสิ นค้า วิธีส่งสิ นค้า และเงื่อนไข
2. รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สิ น ค้า ที่ สั่ ง ซื้ อ ประกอบด้ว ยค าอธิ บ าย ลัก ษณะ จ านวน และราคา
ของสิ นค้า
3. ลายมือชื่อผูส้ ่ ง และลายมือชื่อผูร้ ับสิ นค้า
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ตัวอย่ ำง
ตัวอย่างการจัดทาใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
เล่มที่…2….
เลขที่…10….

ใบส่ งของ/ใบกำกับภำษี
บริษทั นวรัตน์ จำกัด
36 ถนนพระสะเมรุ กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ 09 2559 9222
ใบสั่งซื้ อเลขที่ 12/57
ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
ชื่อผูซ้ ้ื อ ร้านพจนา สาขา 2
256 ถนนเพชรเกษม ประจวบคีรีขนั ธ์ โทร. 08 1192 2722
จานวน
แบบ
รายการ
6 โหล
3 โหล
10 โหล

A1
B3
D5

เสื้ อเชิ้ตเด็ก
กางเกงเด็ก
ถุงเท้าเด็ก

วันที่ 9 เมษายน 2557
ส่ งโดยรถยนต์
เงื่อนไข 2/10, n/30
ราคาต่อ
จานวนเงิน
หน่วย
400 2,400 120 360 90 900 -

รวม
(สามพันหกร้อยหกสิ บบาทถ้วน)
เอกชัย เก่งการค้า
ผูส้ ่ งสิ นค้า

พจนีย ์ พิบูลย์ผล
ผูร้ ับสิ นค้า

10

3,660 -

ตัวอย่ ำง
ตัวอย่างใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
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3. ใบรั บ สิ น ค้ ำ (Bill of lading) คื อ เอกสำรที่ ผ้ ู ซื้ อ จั ด ท ำขึ้ น โดยแผนกที่ ท ำหน้ ำ ที่ รั บ สิ น ค้ ำ
เพื่อทำกำรตรวจนับของหรื อสิ นค้ ำที่ผ้ ูขำยส่ งมำให้ โดยเมื่อสิ นค้ามาถึงแผนกรับของของผูซ้ ้ื อแล้ว หัวหน้า
แผนกรับของหรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการรับสิ นค้าหรื อรับพัสดุ จะดาเนิ นการรับมอบสิ นค้าที่ส่งมาก่อน
โดยลงนามในใบส่ ง ของของผูข้ าย แล้วจึ งท าการตรวจสิ นค้านั้น ว่าช ารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ แล้วตรวจนับ
ปริ ม าณสิ นค้าที่ ส่ งมา ในการตรวจนับ สิ นค้านั้น ผูร้ ั บ ควรตรวจกับใบสั่ งซื้ อ ว่าผูข้ ายส่ งสิ นค้ามาตรงกับ
ใบสั่งซื้ อหรื อไม่ ไม่ควรตรวจนับกับใบส่ งของของผูข้ าย เพราะอาจมี สินค้าบางอย่างไม่ได้สั่งแต่ส่งมาให้
ผูร้ ับจะต้องทาหลักฐาน คือ ใบรับของ หรื อใบรับสิ นค้าขึ้นอย่างน้อย 3 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ตัวอย่างการจัดทาใบรับสินค้ า

ตัวอย่ ำง

ใบรับสินค้ำ

เลขที่ พ 15/57

ร้ ำนพจนำ สำขำ 2 โทร. 08 1192 2722
รับสิ นค้าจาก บริ ษทั นวรัตน์ จากัด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ 12/57

วันที่รับสิ นค้า 9 เมษายน 2557

จานวน

รายการ

6 โหล
3 โหล
10 โหล

เสื้ อเชิ้ตเด็ก
กางเกงเด็ก
ถุงเท้าเด็ก

รับไว้แล้ว 

ตรวจนับแล้ว 

ส่ งไปเก็บ คลังสิ นค้า

รับโดยพาหนะ รถยนต์

ค่าระวาง 120 บาท

ลงชื่อผูต้ รวจรับ พจมาน พิบูลย์ผล
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ตัวอย่ างใบรั บสิ นค้ าของธุรกิจทัว่ ไป
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ตัวอย่ ำง

ตัวอย่ างใบรั บสิ นค้ าของธุรกิจทัว่ ไป
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ตัวอย่ ำง

4. ใบเสร็ จ รั บ เงิน (Bill/ Receipt) คื อ เอกสำรทำงกำรค้ ำที่ผ้ ู ขำยออกให้ แก่ ผ้ ู ซื้ อเมื่ อได้ รับ เงิน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการซื้ อสิ นค้าเชื่ อเมื่อผูข้ ายออกใบกากับภาษี และใบส่ งของไปพร้อมกับสิ นค้าที่ส่งไปให้
ผูซ้ ้ื อแล้ว ผูข้ ายจะเก็บใบกากับภาษีและใบส่ งของเพื่อเป็ นหลักฐานหนี้ สิน และเมื่อผูซ้ ้ื อชาระเงินค่าสิ นค้า
ตามใบกากับภาษีและใบส่ งของนั้นภายหลังแล้ว ผูข้ ายจะออกใบเสร็ จรับเงินให้ผซู ้ ้ื อเป็ นหลักฐาน ซึ่ งแสดง
ว่าผูซ้ ้ื อได้ชาระหนี้ ค่าสิ นค้าให้แก่ผขู ้ ายถู กต้องแล้ว โดยทัว่ ไปใบเสร็ จรับเงินทาอย่างน้อย 2 ฉบับ ฉบับจริ ง
ส่ งให้ผซู ้ ้ื อ และสาเนาเก็บไว้ลงระเบียน นอกจากจะออกใบเสร็ จรับเงินเพื่อเป็ นหลักฐานในการชาระหนี้ แล้ว
ยังออกใบเสร็ จรั บ เงิ นให้ในกรณี ที่ รับ เงิ นประเภทอื่ นที่ ไม่ ใช่ การชาระค่าสิ นค้า เช่ น ออกให้กรณี รับ เงิ น
ค่าเช่ าบ้าน ค่าโฆษณา ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น และยังสามารถใช้ใบเสร็ จรับเงิ นกับกรณี
ซื้ อขายด้วยเงินสดได้เช่นกัน
รายละเอียดในใบเสร็ จรับเงิน ประกอบไปด้วย
1. เล่มที่ เลขที่ของใบเสร็ จรับเงิน
2. วันที่ ที่ออกใบเสร็ จรับเงิน
3. ชื่อบุคคลหรื อร้านค้าผูช้ าระเงิน
4. ชาระเงินเป็ นค่าอะไร จานวนเงินที่ชาระหนี้ เขียนทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ
5. ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
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ตัวอย่ ำง

ตัวอย่างการจัดทาใบเสร็จรับเงิน กรณีเขียนรายละเอียดสินค้ าทัง้ หมด

เล่มที่…1….

เลขที่…5….

ใบเสร็จรับเงิน
บริษทั นวรัตน์ จำกัด
36 ถนนพระสุ เมรุ กรุงเทพมหำนคร
โทร. 09 2559 9222
ได้รับเงินจาก ร้านพจนา สาขา 2
ที่อยู่ 256 ถนนเพชรเกษม อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77180
โทร. 08 1192 2722
จานวน
รายการ
6 โหล
เสื้ อเชิ้ตเด็ก
3 โหล
กางเกงเด็ก
10 โหล
ถุงเท้าเด็ก

วันที่ 20 เมษายน 2557

ราคาต่อหน่วย
400 120 90 -

รวม
(สามพันหกร้อยหกสิ บบาทถ้วน)

จานวนเงิน
2,400 360 900 -

3,660 -

สมศิริ สะสมทรัพย์ดี
ผูร้ ับเงิน
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ตัวอย่ ำง
ตัวอย่างการจัดทาใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่ ต้องเขียนรายละเอียดสินค้ าทัง้ หมด หากมีการส่ งใบส่ งของไปแล้ ว
เล่มที่…1….

เลขที่…5….

ใบเสร็จรับเงิน
บริษทั นวรัตน์ จำกัด
36 ถนนพระสุ เมรุ กรุงเทพมหำนคร
โทร. 09 2559 9222
ได้รับเงินจาก ร้านพจนา สาขา 2
วันที่ 20 เมษายน 2557
ที่อยู่ 256 ถนนเพชรเกษม อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77180
โทร. 08 1192 2722
จานวน
รายการ
ราคาต่อหน่วย
ได้รับเงินตามใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
เล่มที่ 2 เลขที่ 10

จานวนเงิน
3,660 -

รวม
(สามพันหกร้อยหกสิ บบาทถ้วน)

3,660 -

สมศิริ สะสมทรัพย์ดี
ผูร้ ับเงิน
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ตัวอย่ ำง

ตัวอย่ างใบเสร็ จรั บเงินธุรกิจทัว่ ไป
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
คำชีแ้ จง จงอธิ บายถึงลักษณะของระเบียนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ใบสั่งซื้ อ
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. ใบรับสิ นค้า
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4. ใบเสร็ จรับเงิน
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

19

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
คำชีแ้ จง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ใครเป็ นผูอ้ อกใบสั่งซื้ อสาหรับร้านค้าใหญ่ ๆ และในใบสั่งซื้ อแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. ใครเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษีและใบกากับภาษี เหมือนหรื อแตกต่างจากใบส่ งของอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. การออกใบเสร็ จรับเงินทาให้เกิดประโยชน์อย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4. ใบเสร็ จรับเงินออกให้แก่ผซู ้ ้ื อกรณี ใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5. จงบอกขั้นตอนการจัดทาระเบียนธุ รกิจตั้งแต่สั่งซื้ อจนกระทัง่ ชาระเงินเรี ยบร้อย
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
ค ำชี ้ แ จง ร้ า นเพื่ อ นเรี ยน ตั้ ง อยู่ เลขที่ 25 หมู่ 6 ต าบลไร่ ใหม่ อ าเภอสามร้ อ ยยอด จัง หวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ 77180 โทรศัพ ท์ 0 3257 3194 เป็ นร้ านจาหน่ า ยชุ ดนัก เรี ย นพร้ อมอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย น
มีความต้องการสั่งซื้ อสิ นค้าเพิ่มเติมเพื่อมาจาหน่ ายในช่ วงก่ อนเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ จึงได้สั่งซื้ อสิ นค้าไปยัง
บริ ษทั ทันสมัยดี ไซด์ จากัด ที่อยู่ 256 ซอยสวนพลู ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ 10120 โดยมีรายละเอียดสิ นค้า
ที่สงั่ ซื้ อดังนี้
เสื้ อนักเรี ยนชายตราเสมา จานวน 10 ตัว ๆ ละ 150 บาท
เสื้ อนักเรี ยนหญิงตราเสมา จานวน 10 ตัว ๆ ละ 150 บาท
กางเกงนักเรี ยนชายตราเสมา จานวน 10 ตัว ๆ ละ 200 บาท
กระโปรงนักเรี ยนตราเสมา จานวน 10 ตัว ๆ ละ 220 บาท
ถุงเท้านักเรี ยนตราแมงมุม จานวน 20 คู่ ๆ ละ 20 บาท
ค าสั่ ง ให้ นัก เรี ย นเป็ นพนัก งานรั บ เงิ น ของบริ ษ ัท ทัน สมัย ดี ไ ซด์ ท าหน้า ที่ อ อกใบเสร็ จรั บ เงิ น
ค่าสิ นค้าตามรายการดังกล่าวข้างต้น
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เรื่ องที่ 2 เงื่อนไขเกีย่ วกับส่ วนลด
ในการซื้ อขายสิ นค้า (Goods or Merchandise) มีเงื่ อนไขเกี่ ยวกับส่ วนลดแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
1. ส่ วนลดกำรค้ ำ (Trade Discount) หมายถึง ส่ วนลดที่ผขู ้ ายยอมลดให้แก่ผซู ้ ้ื อทันทีที่มีการตกลง
ซื้ อขายสิ นค้า การให้ส่วนลดประเภทนี้จะเป็ นการจูงใจให้ผซู ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมากขึ้น
ตัวอย่างส่ วนลดการค้า
ร้านชุ ติกาญจน์การค้า เปิ ดกิ จการขายชุ ดทางาน กาหนดราคาขายไว้ชุดละ 2,500 บาท แต่ถา้ ซื้ อ
สิ นค้าตั้งแต่ 10 ชุ ดขึ้นไป จะให้ส่วนลด 15 % และถ้าผูซ้ ้ื อ ซื้ อสิ นค้าจานวน 10 ชุ ด การคานวณราคา
สิ นค้าเป็ นดังนี้
ราคาสิ นค้า (2,500 X 10)
25,000.- บาท
ตัวอย่ ำง
หัก ส่ วนลดการค้า (25,000 X 15 % )
3,750.- บาท
ราคาสิ นค้าสุ ทธิ
21,250.- บาท
2. ส่ วนลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึง ส่ วนลดที่ผขู ้ ายยอมลดให้กบั ลูกค้าที่ชาระหนี้ ค่าสิ นค้า
ตรงตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ การให้ส่วนลดประเภทนี้ เป็ นส่ วนลดที่จูงใจให้ผูซ้ ้ื อมาชาระหนี้ ก่อนถึ ง
วันครบกาหนด ทางด้านผูซ้ ้ื อจะเรี ยกว่า “ส่ วนลดรับ” ทางด้านผูข้ ายจะเรี ยกว่า “ส่ วนลดจ่ ำย”
ตัวอย่ำงเงื่อนไขกำรชำระเงิน (Terms of Payment)
1) n/30 หมายถึ ง ให้ ช าระหนี้ ค่ า สิ น ค้า ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ล งในใบส่ ง ของ/
ใบกากับภาษี
2) 2/10, n/30 หมายความว่า ให้ชาระหนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบส่ งของ/ใบกากับ
ภาษี ถ้าผูซ้ ้ื อชาระหนี้ภายใน 10 วันจะได้ส่วนลด 2%
3) n/EOM (End of month) หมายถึ ง ให้ ช าระหนี้ ภายในวัน สิ้ นเดื อ นของเดื อ น
ที่ซ้ื อสิ นค้า
4) n/10 EOM หมายถึง ให้ชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซ้ื อสิ นค้า
5) 2/10 EOM หมายความว่า ให้ชาระหนี้ภายในวันสิ้ นเดือนของเดือนถัดไป แต่ถา้ ชาระ
หนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปจะได้ส่วนลด 2%
6) 2/10 EOM, n/60 ห มายถึ ง ให้ ช าระหนี้ ภายใน 60 วัน นั บ จากวัน ที่ ปรากฏ
ในใบส่ งของ/ใบกากับภาษี แต่ถา้ ชาระภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซ้ื อสิ นค้า จะได้ส่วนลด 2 %
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สรุป
การดาเนิ นธุ รกิจของร้านค้าไม่วา่ ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ย่อมเกี่ ยวข้องกับเอกสารด้านการสั่งซื้ อ
การรับและจ่ายสิ นค้าอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เอกสารที่เราใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จเหล่านั้นเราเรี ยกว่า ระเบียน
สาหรับธุ รกิจ อันได้แก่ ใบสัง่ ซื้ อหรื อใบสั่งสิ นค้า ใบกากับภาษี ใบส่ งของหรื อใบส่ งสิ นค้า ใบรับสิ นค้าหรื อ
ใบรับของ ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบขายสด หรื อบิลเงินสด เป็ นต้น
ระเบียนธุรกิจ
1. ใบสั่ ง ซื้ อ (Purchase order) คื อ เอกสารทางการค้า ที่ ผู ้ซ้ื อใช้ ใ นการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้า จากผู ้ข าย
โดยแผนกจัดซื้ อจะจัดทาแบบฟอร์ มสั่งซื้ อส่ งไปยังผูข้ ายสิ นค้าที่ตอ้ งการนั้น เมื่อแผนกซื้ อได้รับใบสั่งสิ นค้า
แล้ว จะทาใบสั่งซื้ อ ใบสั่งซื้ อควรทาอย่างน้อย 6 ฉบับ เพื่อส่ งไปยังแผนกที่เกี่ ยวข้อง คือ ต้นฉบับส่ งไปให้
ผูข้ าย ส่ วนสาเนาส่ งให้แผนกจัดซื้ อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ส่ งให้แผนกบัญชี ส่ งให้แผนกที่ขอให้จดั ซื้ อ ส่ งให้
แผนกรับของ และส่ งให้แผนกพัสดุ
2. ใบกำกับภำษีและใบส่ งของ
2.1 ใบส่ ง ของ (Invoice) คื อ เอกสารทางการค้า ที่ ผู ้ข ายส่ ง ไปยัง ผู ซ้ ้ื อ พร้ อ มกับ สิ น ค้า
หากเป็ นการซื้ อเชื่ อผูข้ ายจะท าใบส่ งของมาพร้ อมกับ สิ นค้าที่ ผูข้ ายส่ งมา ใบส่ งของนี้ จะมี ลกั ษณะคล้าย
ใบก ากับ ภาษี บางแห่ ง ใช้ ใ บก ากับ ภาษี แ ละใบส่ ง ของควบคู่ ก ัน ไป ใบส่ ง ของจะแสดงรายละเอี ย ด
ของสิ นค้าที่ ซ้ื อ ราคาต่ อหน่ วย ราคาสิ นค้าทั้งหมด และเงื่ อนไขในการชาระเงิ น ตอนล่ างของใบส่ งของ
จะมี ช่องว่างส าหรับ ให้ผูร้ ับ สิ นค้าลงชื่ อรับสิ นค้า การเซ็ นชื่ อรับสิ นค้าเป็ นการยอมรับชาระค่าสิ นค้าตาม
ใบส่ งของนั้น
2.2 ใบก ากับ ภาษี (Tax Invoice) คื อ เอกสารทางการค้าที่ ผูข้ ายใช้ส่งไปพร้ อมกับ สิ นค้า
ให้ผูซ้ ้ื อ ผูข้ ายจะทาใบกากับภาษี น้ ี ส่ งไปให้ผูซ้ ้ื อพร้ อมกับ สิ นค้า ทางฝ่ ายผูข้ ายซึ่ งเรี ยกใบกากับภาษี น้ ี ว่า
ใบกากับภาษีขาย ส่ วนฝ่ ายผูซ้ ้ื อซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสาเนาใบกากับภาษี เรี ยกใบกากับภาษี น้ ี ว่าใบกากับภาษีซ้ื อ
โดยปกติมกั จะทา 3 ฉบับ คือ ส่ งให้ผูซ้ ้ื อ 1 ฉบับ ส่ งให้ผูท้ ี่ ทาหน้าที่ นาสิ นค้าไปให้ผูซ้ ้ื อ 1 ฉบับ และอีก 1
ฉบับผูข้ ายเก็บไว้สาหรับลงระเบียน
3. ใบรั บสิ นค้ ำ (Bill of lading) คือ เอกสารที่ ผูซ้ ้ื อจัดทาขึ้ นโดยแผนกที่ทาหน้าที่รับสิ นค้า เพื่อทา
การตรวจนับของหรื อสิ นค้าที่ ผขู ้ ายส่ งมาให้ ในการตรวจนับสิ นค้านั้น ผูร้ ับควรตรวจกับใบสั่งซื้ อว่าผูข้ าย
ส่ งสิ นค้ามาตรงกับใบสั่งซื้ อหรื อไม่ ไม่ควรตรวจนับกับใบส่ งของของผูข้ าย เพราะอาจมี สินค้าบางอย่าง
ไม่ได้สั่งแต่ส่งมาให้ ผูร้ ับจะต้องทาหลักฐาน คือ ใบรับสิ นค้าหรื อใบรับของขึ้นอย่างน้อย 3 ฉบับ เพื่อเป็ น
หลักฐาน
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4. ใบเสร็ จ รั บ เงิ น (Bill/ Receipt) คื อ เอกสารทางการค้า ที่ ผู ้ข ายออกให้ แ ก่ ผู ้ซ้ื อ เมื่ อ ได้รั บ เงิ น
เรี ยบร้อยแล้ว ในการซื้ อสิ นค้าเชื่ อเมื่อผูข้ ายออกใบกากับสิ นค้าและใบส่ งของไปพร้อมกับสิ นค้าที่ส่งไปให้
ผูซ้ ้ื อแล้ว ผูข้ ายจะเก็บใบกากับสิ นค้าและใบส่ งของเพื่อเป็ นหลักฐานหนี้ สิน และเมื่อผูซ้ ้ื อชาระเงินค่าสิ นค้า
ตามใบกากับสิ นค้าและใบส่ งของนั้นภายหลังแล้ว ผูข้ ายจะออกใบเสร็ จรับเงินให้ผซู ้ ้ื อเป็ นหลักฐาน ซึ่ งแสดง
ว่าผูซ้ ้ื อได้ชาระหนี้ ค่าสิ นค้าให้แก่ผขู ้ ายถู กต้องแล้ว โดยทัว่ ไปใบเสร็ จรับเงินทาอย่างน้อย 2 ฉบับ ฉบับจริ ง
ส่ งให้ผซู ้ ้ื อ และสาเนาเก็บไว้ลงระเบียน นอกจากจะออกใบเสร็ จรับเงินเพื่อเป็ นหลักฐานในการชาระหนี้ แล้ว
ยังสามารถใช้ใบเสร็ จรับเงินกับกรณี ซ้ื อขายด้วยเงินสดได้เช่นกัน
เงื่อนไขเกีย่ วกับส่ วนลด
1. ส่ วนลดกำรค้ ำ (Trade Discount) หมายถึง ส่ วนลดที่ผขู ้ ายยอมลดให้แก่ผซู ้ ้ื อทันทีที่มีการตกลง
ซื้ อขายสิ นค้า การให้ส่วนลดประเภทนี้จะเป็ นการจูงใจให้ผซู ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมากขึ้น
2. ส่ วนลดเงิน สด (Cash Discount) หมายถึ ง ส่ วนลดที่ ผู ข้ ายให้ ก ับ ลู ก ค้า ที่ ช าระหนี้ ค่ า สิ น ค้า
ตรงตามกาหนดเวลาที่ ตกลงกันไว้ การให้ส่วนลดประเภทนี้ เป็ นส่ วนลดที่ จูงใจให้ผูซ้ ้ื อมาชาระหนี้ ก่อน
ถึงวันครบกาหนด ทางด้านผูซ้ ้ื อจะเรี ยกว่า “ส่ วนลดรับ” ทางด้านผูข้ ายจะเรี ยกว่า “ส่ วนลดจ่าย”
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
คำชีแ้ จง จากโจทย์ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนอธิ บายเงื่อนไขส่ วนลดต่อไปนี้
1. n/30 หมายถึง ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. 2/10, n/30 หมายถึง ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
3. n/10 EOM หมายถึง ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
4. 2/10 EOM หมายถึง ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5. 2/10 EOM, n/60 หมายถึง ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
6. n/EOM (End of month) หมายถึง ………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….

25

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
คำชีแ้ จง จากโจทย์ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนคานวณหาจานวนเงินสุ ทธิ ของสิ นค้าที่ตอ้ งจ่ายหลังจาก
ได้ส่วนลดการค้าดังนี้
ร้านประตูน้ าแฟชัน่ เปิ ดร้านขายส่ งเสื้ อเชิ้ตทางานของสุ ภาพสตรี โดยกาหนดราคาขายไว้ตวั ละ
200 บาท แต่ถา้ ซื้ อสิ นค้าตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป จะให้ส่วนลด 10% ให้คานวณหาส่ วนลดและราคาสิ นค้าที่ตอ้ ง
จ่ายจริ งหากซื้ อทั้งหมดจานวน 10 ตัว
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ร้านศักดิ์เครื่ องเขียน ได้ทาการสารวจคลังสิ นค้าเพื่อต้องการเครื่ องเขียนเข้ามาขายเพิ่มเติม
เขาจะใช้ระเบียนใดต่อไป
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบรับสิ นค้า
3) ใบกากับภาษี
4) ใบเสร็ จรับเงิน
2. ผูซ้ ้ื อจะทราบได้อย่างไรว่าสิ นค้าที่ส่งมาให้น้ นั ถูกต้องตามที่สั่งไปหรื อไม่
1) ตรวจสอบกับใบสั่งซื้ อ
2) ตรวจสอบกับใบส่ งของ
3) ตรวจสอบกับใบรับสิ นค้า
4) ตรวจสอบกับใบกากับภาษี
3. ระเบียนธุ รกิจชนิดใดที่สามารถใช้แทนหรื อควบคู่กบั ใบส่ งของได้และมีลกั ษณะคล้ายกัน
ในการแจ้งหนี้ให้ผซู ้ ้ื อทราบ
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบรับสิ นค้า
3) ใบกากับภาษี
4) ใบเสร็ จรับเงิน
4. กรณี ซ้ื อขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ ผูข้ ายจะส่ งสิ นค้าไปพร้อมกับระเบียนธุ รกิจใดไปยังผูซ้ ้ื อ
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบส่ งของ
3) ใบรับสิ นค้า
4) ใบเสร็ จรับเงิน
5. สมสวย ขยันซื้ อ ต้องการซื้ อชุดนักเรี ยนใหม่ใส่ ในวันเปิ ดภาคเรี ยน สมชาย ขยันขาย เจ้าของร้าน
ต้องออกระเบียนใดให้แก่สมสวย หากได้รับเงินค่าสิ นค้าที่ขายเรี ยบร้อยแล้ว
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบรับสิ นค้า
3) ใบกากับภาษี
4) ใบเสร็ จรับเงิน
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6. ระเบียนในข้อใดไม่ตอ้ งมีการระบุรายละเอียดของสิ นค้าอีก หากมีการส่ งใบส่ งของเรี ยบร้อยแล้ว
1) ใบสั่งซื้ อ
2) ใบส่ งของ
3) ใบรับสิ นค้า
4) ใบเสร็ จรับเงิน
7. จงเรี ยงลาดับขั้นตอนการซื้ อขายจากเริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดโดยใช้ระเบียนต่อไปนี้
1) ใบสั่งซื้ อ ใบเสร็ จรับเงิน ใบส่ งของ
ใบรับของ
2) ใบสั่งซื้ อ ใบรับสิ นค้า ใบส่ งของ
ใบเสร็ จรับเงิน
3) ใบสัง่ ซื้ อ ใบส่ งของ
ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี
4) ใบสั่งซื้ อ ใบกากับภาษี ใบรับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน
8. การออกใบเสร็ จรับเงิน ส่ วนที่สาคัญที่สุดและจะขาดเสี ยมิได้ มิฉะนั้นจะถือว่าใบเสร็ จรับเงินนั้น
ไม่สมบูรณ์และไม่มีผลแต่ประการใด คือส่ วนใด
1) วันที่รับเงิน
2) ชื่อผูซ้ ้ื อสิ นค้า
3) ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
4) ลายมือชื่อผูจ้ ่ายเงิน
9. เงื่อนไขการชาระเงิน 2/10, n/30 หมายความว่าอย่างไร
1) ชาระเงินภายใน 30 วันได้รับส่ วนลด 2-10 %
2) ชาระเงินภายใน 30 วัน ได้รับส่ วนลดไม่เกิน 10 %
3) ต้องชาระเงินภายใน 10 วัน จึงจะได้รับส่ วนลด 2 %
4) ต้องชาระเงินภายใน 30 วัน แต่หากชาระเงินภายใน 10 วันจะได้ส่วนลด 2 %
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
1) ใบส่ งของใช้ส่งไปให้ผซู ้ ้ื อภายหลังจากส่ งสิ นค้าแล้ว
2) ใบเสร็ จรับเงินใช้กรณี รับชาระเงินค่าสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว
3) ใบกากับภาษีสามารถใช้ควบคู่กบั ใบสั่งซื้ อที่ส่งไปพร้อมสิ นค้า
4) ใบรับสิ นค้าเกิดจากบริ ษทั ผูข้ ายเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาในการรับสิ นค้า
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เฉลยก่ อนเรียน
มาลองดูกนั ซิวา่ ได้คนละ
กี่คะแนน

ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 3 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ 2 ตอบ 4
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
คำชีแ้ จง จงอธิ บายถึงลักษณะของระเบียนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ใบสั่งซื้ อ
ใบสั่งซื้ อคือ เอกสารทางการค้าที่ผซู ้ ้ื อใช้ในการสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูข้ าย ในการทาใบสั่งซื้ อควรทา
อย่างน้อย 6 ฉบับ เพื่อส่ งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง คือ ต้นฉบับส่ งไปให้ผขู ้ าย ส่ วนสาเนาส่ งให้
แผนกจัดซื้ อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ส่ งให้แผนกบัญชี ส่ งให้แผนกที่ขอให้จดั ซื้ อ ส่ งให้แผนกรับ
ของ ส่ งให้แผนกพัสดุ
2. ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี คือ เอกสารทางการค้าที่ ผูข้ ายใช้ส่งไปพร้ อมกับสิ นค้าให้ผูซ้ ้ื อ เมื่ อ
ได้รับการสั่งซื้ อจากผูซ้ ้ื อ เมื่อผูข้ ายส่ งสิ นค้าไปให้ผูซ้ ้ื อ ผูข้ ายจะทาใบส่ งของ/ใบกากับภาษีน้ ี
ส่ ง ไปให้ ผู ้ซ้ื อ พร้ อ มกับ สิ น ค้า ทางฝ่ ายผู ้ข ายซึ่ งเรี ย กใบก ากับ ภาษี น้ ี ว่า ใบก ากับ ภาษี ข าย
ส่ วนฝ่ ายผูซ้ ้ื อซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสาเนาใบกากับภาษีเรี ยกใบกากับภาษีน้ ีวา่ ใบกากับภาษีซ้ื อ ในการ
ทาใบกากับภาษีแต่ละครั้งโดยปกติมกั จะทา 3 ฉบับ คือ ส่ งให้ผซู ้ ้ื อ 1 ฉบับ ส่ งให้ผูท้ ี่ทาหน้าที่
นาสิ นค้าไปให้ผซู ้ ้ื อ 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับผูข้ ายเก็บไว้สาหรับลงระเบียน
3. ใบรับสิ นค้า
ใบรับสิ นค้า (Bill of lading) คือ เอกสารที่ผซู ้ ้ื อจัดทาขึ้นโดยแผนกที่ทาหน้าที่รับสิ นค้า เพื่อทา
การตรวจนับ ของหรื อสิ น ค้าที่ ผูข้ ายส่ ง มาให้ ในการตรวจนับ สิ นค้านั้น ผู ร้ ั บ ควรตรวจกับ
ใบสั่งซื้ อว่าผูข้ ายส่ งสิ นค้ามาตรงกับใบสั่งซื้ อหรื อไม่ ไม่ควรตรวจนับกับใบส่ งของของผูข้ าย
เพราะอาจมีสินค้าบางอย่างไม่ได้สั่งแต่ส่งมาให้ ผูร้ ับจะต้องทาหลักฐาน คือ ใบรับสิ นค้าหรื อ
ใบรับของขึ้นอย่างน้อย 3 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐาน
4. ใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงิน (Bill/ Receipt) คือ เอกสารทางการค้าที่ผขู ้ ายออกให้แก่ผซู ้ ้ื อเมื่อได้รับเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งแสดงว่าผูซ้ ้ื อได้ชาระหนี้ค่าสิ นค้าให้แก่ผขู ้ ายถูกต้องแล้ว โดยทัว่ ไป
ใบเสร็ จรับเงินทาอย่างน้อย 2 ฉบับ ฉบับจริ งส่ งให้ผซู ้ ้ื อ และสาเนาเก็บไว้ลงระเบียน นอกจาก
จะออกใบเสร็ จรับเงินเพื่อเป็ นหลักฐานในการชาระหนี้ แล้ว ยังสามารถใช้ใบเสร็ จรับเงินกับ
กรณี ซ้ื อขายด้วยเงินสดได้อีกด้วย
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
คำชีแ้ จง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ใครเป็ นผูอ้ อกใบสั่งซื้ อสาหรับร้านค้าใหญ่ ๆ และในใบสั่งซื้ อแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง
ผูท้ ี่ทาหน้าที่ออกใบสั่งซื้ อคือแผนกจัดซื้ อ และในใบสั่งซื้ อแสดงรายละเอียดประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั ที่สั่งซื้ อ เลขที่ใบสั่งซื้ อ เลขที่ใบสั่งสิ นค้า วิธีส่งสิ นค้า วันที่สั่งซื้ อ จานวนและรายการ
สิ นค้าที่ซ้ื อราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ เป็ นต้น
2. ใครเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษี เหมือนหรื อแตกต่างจากใบส่ งของอย่างไร
ฝ่ ายผูข้ ายเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษี เพื่อใช้ส่งไปพร้อมกับสิ นค้าให้ผซู ้ ้ื อ เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ง
หนี้และมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับใบส่ งของ แต่ใบกากับภาษีแสดงถึงร้านค้าที่มีการจดทะเบียน
การค้าและต้องชาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย เอกสารทั้งสองนี้มกั ใช้ควบคู่กนั เสมอในการส่ งสิ นค้า
3. การออกใบเสร็ จรับเงินทาให้เกิดประโยชน์อย่างไร
การออกใบเสร็ จรับเงินมีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ื อที่ชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ เพราะเป็ นหลักฐาน
แสดงว่าได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หรื อผูข้ ายเรี ยบร้อยแล้ว
4. ใบเสร็ จรับเงินออกให้แก่ผซู ้ ้ื อกรณี ใดบ้าง
ใบเสร็ จรับเงินออกให้แก่ผซู ้ ้ื อทั้งกรณี ซ้ื อเป็ นเงินเชื่ อและเงินสด กรณี ซ้ื อเป็ นเงินเชื่ อหากได้รับ
ชาระเมื่อไรก็ออกใบเสร็ จรับเงินให้เมื่อนั้น และกรณี ซ้ื อขายเป็ นเงินสดก็สามารถออก
ใบเสร็ จรับเงินได้ทนั ทีเช่นกัน
5. จงบอกขั้นตอนการจัดทาระเบียนธุ รกิจตั้งแต่สั่งซื้ อจนกระทัง่ ชาระเงินเรี ยบร้อย
ในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การมีข้ นั ตอนการจัดทาระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยเริ่ มตั้งแต่บริ ษทั ผูซ้ ้ื อ
จัดทาใบสั่งซื้ อส่ งไปยังบริ ษทั ผูข้ ายเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า เมื่อบริ ษทั ผูข้ ายได้รับใบสั่งซื้ อก็จะทาการ
ส่ งสิ นค้าไปพร้อมกับอออกใบส่ งของ/ใบกากับภาษีส่งไปให้ผซู ้ ้ื อ เมื่อสิ นค้ามาส่ งให้ทางผูซ้ ้ื อ
ได้ทาใบรับสิ นค้าเพื่อทาการตรวจรับสิ นค้าที่มาส่ ง และเมื่อผูซ้ ้ื อชาระเงินค่าสิ นค้าให้กบั ผูข้ าย
ทางผูข้ ายก็มีหน้าที่ออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผซู ้ ้ื อ เป็ นอันสิ้ นสุ ดการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ
ในครั้งนั้น ๆ
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 3

เล่มที่…1….

เลขที่…5….

ใบเสร็จรับเงิน
บริ ษทั ทันสมัยดีไซด์ จากัด
256 ซอยสวนพลู ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ 10120
ได้รับเงินจาก ร้านเพื่อนเรี ยน
วันที่ 20 มีนาคม 2557
ที่อยู่ 25 หมู่ 6 ตาบลไร่ ใหม่ อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77180 โทรศัพท์ 0 3257 3194

จานวน
10 ตัว
10 ตัว
10 ตัว
10 ตัว
20 คู่

รายการ
เสื้ อนักเรี ยนชายตราเสมา
เสื้ อนักเรี ยนหญิงตราเสมา
กางเกงนักเรี ยนชายตราเสมา
กระโปรงนักเรี ยนตราเสมา
ถุงเท้านักเรี ยนตราแมงมุม

ราคาต่อหน่วย
150 150 200 220 20 -

รวม
(เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

จานวนเงิน
1,500
1,500
2,000
2,200
400

7,600 -

……..(ชื่อนักเรี ยน)……
ผูร้ ับเงิน
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
คำชีแ้ จง จากโจทย์ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนอธิ บายเงื่อนไขส่ วนลดต่อไปนี้
1. n/30 หมายถึง ให้ชาระหนี้ค่าสิ นค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงในใบส่ งของใบกากับภาษี
2. 2/10, n/30 หมายถึง ให้ชาระหนี้ภายใน30 วันนับจากวันที่ในใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
ถ้าผูซ้ ้ื อชาระหนี้ภายใน 10 วันจะได้ส่วนลด 2%
3. n/10 EOM หมายถึง ให้ชาระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซ้ื อสิ นค้า
4. 2/10 EOM หมายถึง ให้ชาระหนี้ภายในวันสิ้ นเดือนของเดือนถัดไป แต่ถา้ ชาระหนี้ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไปจะได้ส่วนลด 2%
6. 2/10 EOM, n/60 หมายถึง ให้ชาระหนี้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ปรากฏในใบส่ งของ/
ใบกากับภาษี แต่ถา้ ชาระภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซ้ื อ
สิ นค้า จะได้ส่วนลด 2 %
6. n/EOM (End of month) หมายถึง ให้ชาระหนี้ภายในวันสิ้ นเดือนของเดือนที่ซ้ื อสิ นค้า
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 5

คานวณหาส่ วนลดและราคาสิ นค้าสุ ทธิ ที่ตอ้ งจ่าย ดังนี้
ราคาเสื้ อเชิ้ต (200 X 10)
หัก ส่ วนลดการค้า (2,000 X 10 % )
ราคาสิ นค้าสุ ทธิ

2,000.- บาท
200.- บาท
1,800.- บาท
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ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 3 ตอบ 4 ตอบ 2

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เย้ ! ได้ คะแนนเพิม่ ขึน้ เยอะเลย
ใช่ ไหมละ
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ธุรกิจ คืออะไร ?
ธุ ร กิ จ (Business) หมายถึ ง การกระท าหรื อกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของมนุ ษย์ ที่ ด าเนิ นงานเกี่ ย วกั บ การผลิ ต การจ าหน่ าย และการให้
บริ การ โดยกลุ่มบุคคลมีการกระทาร่ วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดี ยวกัน
คือ กาไร หรื อรายได้เป็ นการตอบแทนการลงทุนด้วยทรัพย์สินและแรงงาน
ในกิจกรรมนั้น การกระทาดังกล่าวอาจจะเสี่ ยงต่อการขาดทุนด้วย
ความหมายของธุ รกิ จอาจกล่ าวได้ก ว้าง ๆ ว่าธุ รกิ จเป็ นกิ จกรรม
ทางด้านเศรษฐกิ จและการพาณิ ช ย์ที่ มี เป้ าหมายทางด้านก าไรในการจัดหา
สิ น ค้ า แล ะบ ริ การเพื่ อตอบ ส น องความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภคห รื อ
ธุ รกิ จ หมายถึ งกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับธนาคาร การขนส่ ง การก่ อสร้ าง การท า
เหมื อ งแร่ แ ละการให้ บ ริ ก าร หรื อ หมายถึ
$ ง ขบวนการทั้ง ปวงของการน า
ทรัพยากรธรรมชาติ มาเปลี่ ยนสภาพด้วยขบวนการต่าง ๆ จนเป็ นสิ นค้าและ
นาไปจาหน่ายให้แก่ผบู้ ริ โภค

………คราวนี้นกั เรี ยนลองคิดซิวา่ ในท้องถิ่นของเรามีธุรกิจใดบ้าง ?
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