ผลิตภัณฑ์ สําเร็จรูปจากกล้ วย มัน และฟักทอง
ภายใต้ ชื#อ Crispy
นางสาวมนชยา
นางสาวสุ รีย์
นางสาวไอลดา
นางสาวประกาย
นางสาวดวงฤดี

ก้อนใจ
กรฤทธิเดช
บุษรา
ดอนสกุลไพรขจี
ภูมริ ัตน์ ครี ี

โครงการนีเ6 ป็ นส่ วนหนึ#งของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน การบัญชี
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ปี การศึกษา 2553

ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปจากกล้วย มัน และฟักทอง
ภายใต้ชื#อ Crispy
นางสาวมนชยา
นางสาวสุรีย ์
นางสาวไอลดา
นางสาวประกาย
นางสาวดวงฤดี

ก้อนใจ
กรฤทธิเดช
บุษรา
ดอนสกุลไพรขจี
ภูมิรัตน์คีรี

โครงการนี6เป็ นส่ วนหนึ#งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทวิชา พาณิ ชยกรรม สาขาวิชา พณิ ชยการ สาขางาน การบัญชี
โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ปี การศึกษา 2553

ข

บทคัดย่ อ
ชื อโครงการ

ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปจาก กล้วย มันและฟักทอง ภายใต้ชื'อ Crispy

หลักสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน การบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวมนชยา
นางสาวสุ รีย ์
นางสาวไอลดา
นางสาวประกาย
นางสาวดวงฤดี

ก้อนใจ
กรฤทธิ เดช
บุษรา
ดอนสกุลไพรขจี
ภูมิรัตน์คีรี

อาจารย์ ทปี รึกษา ว่าที'ร้อยตรี หญิงสุ วมิ ล วงศ์หล้า
การจัดทํา โครงการ ผลิ ตภัณ ฑ์สํา เร็ จรู ป จากกล้วย มัน และฟั ก ทองภายใต้ชื' อ Crispy มี
วัตถุ ประสงค์เพื'อให้นักศึ กษามี ความรู ้ ความเข้าใจในการวางแผนการทําธุ รกิ จได้ สามารถจัดทํา
กระบวนการทางบัญชี แบบสิ นงวดได้และเพื'อให้คณะผูจ้ ดั ทําโครงการสามารถแสดงความคิดเห็ น
ร่ วมกันได้อย่างถูกต้อง
ในการจัดทําโครงการมีระยะเวลา 15 สัปดาห์ มีการจัดทําบัญชี เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที'
รับรองทัว' ไป มีการแบ่งกําไรขาดทุนแบ่งตามอัตราส่ วนคือ 1:1:1:1:1 โครงการมีการจัดจําหน่ าย
สิ นค้าในโรงเรี ยนเถิ นเทคโนโลยีพณิ ชยการและหอพักโรงเรี ยนเถิ นเทคโนโลยีพณิ ชยการ กลุ่ ม
ลู ก ค้า เป็ นนัก ศึ ก ษาโรงเรี ย นเถิ น เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการและคณะครู โ รงเรี ย นเถิ น เทคโนโลยี
พณิ ชยการ ตัวอย่างสิ นค้าที'นาํ จําหน่าย เช่น กล้วยบาร์ บีคิว ถุงละ5 บาท ต้นทุน 3.50 บาท ได้กาํ ไร
1.50 บาท กล้วยอบเค็มถุ งละ 5 บาท ต้นทุน 3.50 บาท ได้กาํ ไร 1.50 บาท กล้วยอบนําผึงถุ งละ
5 บาท ต้นทุน 3.50 บาท ได้กาํ ไร 1.50 บาท มันอบนําผึง ถุงละ 5 บาท ต้นทุน 3.50 บาท ได้กาํ ไร
1.50 บาท ฟักทองอบนําผึง ถุงละ 5 บาท ต้นทุน 3.50 บาท ได้กาํ ไร1.50 บาท เงินลงทุนในการจัดซื อ
สิ นค้ารอบแรก 540 บาทและซื อสิ นค้ารอบต่อมารอบละ 760 บาท คณะผูจ้ ดั ทําโครงการนําเงินมา
ลงทุนคนละ 1,000 บาทจํานวน 5 คนรวมเป็ นเงินทังสิ น 5,000 บาท

ค

การดําเนิ นงานการจําหน่ายสิ นค้า เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์ การจําหน่ายสิ นค้ามีผลกําไร
ทังหมด 329 บาท และใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโรงเรี ยนเถินเทคโนโลยี
พณิ ชยการซึ' งผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์มาก

ง

กิตติกรรมประกาศ
โครงการกระบวนการจัดทําบัญชี สินค้าเครื' องประดับ นี สํา เร็ จลงด้วยดี เนื' องจากได้รับ
คําแนะนําเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ'งจาก อาจารย์ว่าที'ร้อยตรี หญิงสุ วิมล วงศ์หล้า อาจารย์ที'
ปรึ กษาโครงการและอาจารย์ประกายพฤกษ์ คืนมาเมือง อาจารย์ผูส้ อนแผนกบัญชี โรงเรี ยนเถิ น
เทคโนโลยีพณิ ชยการ ทุกท่านที'สาํ คัญขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยา ชุ มภู อาจารย์ฝ่ายวิชาการ เป็ น
อย่างสู งที' ใ ห้ความกรุ ณาในข้อคิ ด ข้อเสนอแนะ ให้ค าํ ปรึ กษา ตลอดจนช่ วยแก้ไขงานที' มี ความ
ผิดพลาด ปรับปรุ งข้อบกพร่ องของการทําโครงการเพื'อให้ได้มาตรฐานเป็ นงานวิชาการที'มีความ
สมบูรณ์ยง'ิ ขึนทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงขอกราบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู ง
อนึ'งคณะผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณคณาจารย์ทุกคนที'ให้คาํ ปรึ กษาและขอขอบคุณทุกท่านที'มีส่วน
ร่ วมในการจัดทําโครงการนีให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
สุ ดท้ายนี ขอระลึ กถึ งคุ ณบิดา มารดา และอาจารย์ผูซ้ ' ึ งให้คาํ แนะนําและช่ วยอบรมสั'งสอน
แก่ผจู ้ ดั ทําและขอขอบคุณกําลังใจจากเพื'อน ๆ ทุกคน
ผูจ้ ดั ทํา
มนชยา ก้อนใจ
สุ รีย ์
กรฤทธิ เดช
ไอลดา บุษรา
ประกาย ดอนสกุลไพรขจี
ดวงฤดี ภูมิรัตน์คีรี

จ

สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที' 2.1 แสดงส่ วนประกอบของสมุดรายวันทัว' ไป
ตารางที' 2.2 แสดงแบบบัญชี แยกประเภททัว' ไป
ตารางที' 2.3 แสดงแบบบัญชีแยกประเภทย่อย
ตารางที' 2.4 แสดงการผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว' ไป
ไปยังบัญชีแยกประเภท
ตารางที' 2.5 แสดงรู ปแบบงบทดลอง
ตารางที' 2.6 แสดงรู ปแบบของกระดาษทําการ 6 ช่อง
ตารางที' 2.7 แสดงรู ปแบบงบกําไรขาดทุนแบบรายงาน
ตารางที' 2.8 แสดงรู ปแบบงบกําไรขาดทุนแบบบัญชี
ตารางที' 2.9 แสดงรู ปแบบของงบดุลแบบรายงาน
ตารางที' 2.10 แสดงรู ปแบบของงบดุลแบบบัญชี
ตารางที' 4.1 แสดงตารางสรุ ปผลการประเมิน

หน้ า
2–3
2–6
2–6
2–7
2–9
2 – 11
2 – 14
2 – 14
2 – 15
2 – 16
4–3

ฉ

สารบัญรู ปภาพ
รู ปที

หน้ า
รู ปที' 2.1 แสดงแผนผังการเดินเอกสาร
รู ปที' 3.1 แสดงการจําหน่ายสิ นค้า
รู ปที' 3.2 แสดงการจําหน่ายสิ นค้า
รู ปที' 3.3 แสดงการจําหน่ายสิ นค้า
รู ปที' 3.4 แสดงการจําหน่ายสิ นค้า
รู ปที' 3.5 แสดงการจําหน่ายสิ นค้า
รู ปที' 3.6 แสดงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

2-28
3-2
3-2
3-3
3-3
3-4
3-4

สารบัญ

ใบรับรองโครงการ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ปภาพ

หน้ า
ก
ข
ง
จ
ฉ

บทที 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของโครงการ
1.2 จุดมุ่งหมายของโครงการ
1.3 ความสําคัญของโครงการ
1.4 สมมุติฐานของโครงการ

1–1
1-1
1-1
1–2

บทที 2 ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีการจัดทําบัญชี
2.2 ทฤษฎีการวางระบบบัญชี
2.3 ทฤษฎีหา้ งหุ น้ ส่ วน
2.4 ทฤษฎีเอกสารธุ รกิจ
2.5 ทฤษฎีการขาย

2 –1
2 –19
2 –29
2 –31
2 –41

บทที 3 วิธีการดําเนินงาน
3.1 สัปดาห์ที7 1 แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
3.2 สัปดาห์ที7 2 ตั9งชื7อโครงการและศึกษาข้อมูลเกี7ยวกับโครงการ
3.3 สัปดาห์ที7 3 เสนอหัวข้อโครงการ
3.4 สัปดาห์ที7 4 จัดทําบทที7 1 และดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3.5 สัปดาห์ที7 5 ส่ งบทที7 1ให้อาจารย์ที7ปรึ กษาเพื7อแก้ไข
และดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3.6 สัปดาห์ที7 6 แก้ไขบทที7 1 และดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

3 –1
3 –1
3 –1
3 –1
3 –2
3 –2

สารบัญ (ต่ อ)
3.7 สัปดาห์ที7 7 แก้ไขบทที7 1 และดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3.8 สัปดาห์ที7 8 ส่ งบทที7 1 และดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3.9 สัปดาห์ที7 9 เริ7 มจัดทําบทที7 2 และดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3.10 สัปดาห์ที7 10 นําบทที7 2 ส่ งอาจารย์ที7ปรึ กษาเพื7อแก้ไข
เริ7 มจัดทําการบันทึกบัญชีและปิ ดงบ
3.11 สัปดาห์ที7 11 แก้ไขบทที7 2 นําส่ งอาจารย์ผสู ้ อน
และประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
3.12 สัปดาห์ที7 12 เริ7 มจัดทําบทที7 3 บทที7 4 และบทที7 5
3.13 สัปดาห์ที7 13 นําบทที7 3 บทที7 4 และบทที7 5 นําส่ งอาจารย์ผสู ้ อน
และเตรี ยมสอบโครงการ
3.14 สัปดาห์ที7 14 สอบโครงการ
3.15 สัปดาห์ที7 15 จัดนิทรรศการวันวิชาการ
บทที 4 ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการจัดทําบัญชีจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป
จาก กล้วย มัน และฟักทอง ภายใต้ชื7อ Crispy
บทที 5 สรุ ปผลการดําเนินงาน
อภิปรายผลการดําเนิ นงาน
ปั ญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
บรรณนุกรม
ภาคผนวก ก
* แบบตรวจสอบตลาด
ภาคผนวก ข
* แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

หน้ า
3 –3
3 –3
3 –4
3 –4
3 –4
3 –5
3 –5
3 –5
3 –5

4 -1

5–1
5–1
5–1

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคผนวก ค
* สมุดรายวันทัว7 ไป บัญชีแยกประเภท งบทดลองและกระดาษทําการ
ภาคผนวก ง
* เอกสารการซื9 อสิ นค้า
ประวัติผ้ ูจัดทํา

บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาของโครงการ
เนื อ งจากปั จ จุ บ ัน หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต ร (ปวช.) พุ ท ธศัก ราช. 2545 ต้อ งมี ก ารทํา
โครงการ (Project) ก่อนการจบหลักสู ตรซึ งนักศึกษาจะต้องมีการประมวลความรู ้ทีศึกษามาแต่ละ
สาขาซึ งคณะผูจ้ ดั ทําเรี ยนสาขางานการบัญชี เพือนําความรู ้ ทีเรี ยนมาประมวลผลซึ งปั จจุบนั ตาม
หลักสู ตรได้มีการเรี ยนการสอนทั;งทฤษฎี และการลงมือปฏิ บตั ิ การประมวลความรู ้ ในสาขางานที
คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษามาได้เกิดความคิดทีจะนําวิชาความรู ้มาจัดตั;งห้างหุ ้นส่ วนจําลองและนํา ความรู ้
ในวิชาทีเรี ยนมาใช้ในการจัดทําโครงการ โดยการจัดทําโครงการในครั;งนี; จะต้องศึกษาวิชาการและ
กระบวนการต่าง ๆ มากมาย
ดังนั;นผูจ้ ดั ทําจึงจัดตั;งห้างหุ ้นส่ วนจําลอง เพือจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปทีทาํ จากกล้วย
ได้แก่ กล้วยอบเค็ม กล้วยอบนํ;าผึ;ง กล้วยอบบาร์ บีคิว ผลิตภัณฑ์ทีทาํ จากมันได้แก่ มันอบนํ;าผึ;ง และ
ผลิตภัณฑ์ทีทาํ จากฟักทองได้แก่ ฟักทองอบนํ;าผึ;ง มาเพิมมูลค่าให้กบั สิ นค้าโดยการนําผลิตภัณฑ์มา
บรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบแบรนด์เนมใหม่ อีกทั;งนําความรู ้ในการจัดตั;งห้างหุ ้นส่ วนและนําความรู ้จาก
เนื; อ หาส่ ว นหนึ ง ในวิ ช าการบัญ ชี ที ไ ด้เ รี ย นมาใช้ใ นการประกอบการจัด ทํา โครงการ ผูจ้ ัด ทํา
โครงการ จัดทําโครงการนี; ข; ึ นเพือนําความรู ้ ทีได้ศึกษามาใช้เพือเพิมพูนความรู ้ ความชํานาญใน
วิชาชีพบัญชีมากยิง ขึ;น
จุดมุ่งหมายของการทําโครงการ
1. นําความรู ้ในวิชาทีเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงการ
2. มีประสบการณ์ในการทําโครงการและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3. มีรายได้เสริ มระหว่างเรี ยน
ความสํ าคัญของโครงการ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปและจัดตั;งห้างหุ ้นส่ วนจําลองทางคณะผูจ้ ดั ทําได้จดั จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปทีทาํ จากกล้วยได้แก่ กล้วยอบเค็ม กล้วยอบนํ;าผึ;ง กล้วยอบบาร์ บีคิว ผลิตภัณฑ์ที
ทําจากมันได้แก่ มันอบนํ;าผึ;ง และผลิ ตภัณฑ์ทีทาํ จากฟั กทองได้แก่ ฟั กทองอบนํ;าผึ;ง โดยมุ่งเน้น
จําหน่ายให้กบั บุคลากรและนักศึกษาในโรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ อีกทั;งยังมุ่งหวังผลกําไร
ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
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สมมุติฐานของการทําโครงการ
เชิ งปริมาณ
สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อย 200 ถุงต่อสัปดาห์
เชิ งคุณภาพ สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเป้ าหมายและระยะเวลาทีกาํ หนดอีกทั;ง
ยังได้กาํ ไรในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

บทที 2
ทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
ในการจัดทําโครงการ ผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจาก กล้วย มัน และฟั กทอง ภายใต้ชื&อ Crispy
เป็ นงานที&จาํ เป็ นจะต้องศึกษาข้อมูลเกี&ยวกับหลักการบัญชี และหลักการอื&น ๆ มาประกอบการศึกษา
หาข้อมูล เนื6 อหาที&เกี& ยวข้องในการจัดทําโครงการผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจาก กล้วย มัน และฟั กทอง
ภายใต้ชื&อ Crispy มีทฤษฎีต่าง ๆ ดังต่อไปนี6
1. ทฤษฎีการจัดทําบัญชี
2. ทฤษฎีการวางระบบบัญชี
3. ทฤษฎีหา้ งหุ น้ ส่ วน
4. ทฤษฎีเอกสารธุ รกิจ
5. ทฤษฎีการขาย
2.1 ทฤษฎีการจัดทําบัญชี 1
2.1.1 ความหมายของสิ นทรัพย์ หนีส$ ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
สิ นทรัพย์(Assets)
สิ นทรัพย์ หมายถึง สิ& งที&มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนอันมีมูลค่า ซึ& งบุคคลหรื อกิจการเป็ นเจ้าของ
หรื อสามารถถื อเอาประโยชน์ได้จากกรรมสิ ทธิK ในสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิK เรี ยกร้ อง
มูลค่าที&ได้มา รายจ่ายที&ก่อให้เกิดสิ ทธิK และรายจ่ายของงวดบัญชีถดั ไป
หนี6 สิ น หมายถึ ง พันธะผูก พันกิ จ การอันเกิ ดจากรายการค้า การกู้ยืม หรื อจากคนอื& นซึ& ง
จะต้องชําระคืนในภายหน้าให้แก่บุคคลภายนอกตามสิ ทธิ เรี ยกร้องที&บุคคลภายนอกมีต่อกิจการด้วย
สิ นทรัพย์หรื อบริ การ
ส่ วนของเจ้า ของ หมายถึ ง ทุ นที& เจ้า ของกิ จการนํามาลงทุ นเป็ นเงิ นสดหรื อสิ นทรั พย์อื&น
รวมทั6งกําไรสุ ทธิ ที&ยงั มิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการด้วย ส่ วนของเจ้าของจะมีคนเดียวหรื อ
หลายคนก็ได้ข6 ึนอยูก่ บั ประเภทของธุ รกิจ
2.1.2 หลักการจัดทําบัญชี 8 กระบวนการ 9 ขั$นตอน
1.รายการค้า
2.วิเคราะห์รายการค้า
1
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3.สมุดรายวันทัว& ไป
4.บัญชีแยกประเภท
5.งบทดลอง
6.กระดาษทําการ
7.งบการเงิน
8.ปิ ดบัญชี
9.งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
2.1.2.1 รายการค้ า
รายการค้า (Business Transaction) หมายถึ ง การดําเนิ นงานทางการค้าที&ก่อให้เกิ ดการ
แลกเปลี& ยน การโอนเงินหรื อสิ& งที&มีค่าเป็ นตัวเงิ นระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก ซึ& งลักษณะของ
รายการค้าจะแตกต่างตามลักษณะของกิ จการค้า เช่ น เจ้าของคนเดี ยว ห้างหุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั
จํากัด ซึ& งจะต้องนํามาบันทึกไว้ในบัญชีของกิจการ
ตัวอย่าง รายการค้าของกิจการค้าทัว& ไปมีดงั นี6
1. ขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื&อ
2. รับชําระหนี6จากลูกหนี6
3. จ่ายชําระหนี6ให้เจ้าหนี6
4. การกูย้ มื จากธนาคารหรื อบุคคลภายนอก
5. รับรายได้เป็ นเงินสด เช่น รายได้ค่าบริ การหอพัก
6. จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่านํ6า – ค่าไฟ เงินเดือน ฯลฯ
7. การนําเงินฝากธนาคาร
8. การถอนเงินจากธนาคารมาใช้ส่วนตัว
9. ลงทุนด้วยเงินสด หรื อสิ นทรัพย์ต่างๆ
10. ซื6 อสิ นทรัพย์เป็ นเงินสด
11. ซื6 อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื&อ
12. ซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินสด
13. ซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินเชื&อ
2.1.2.2 วิเคราะห์ รายการค้ า
การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณาว่ารายการค้าที&เกิดขึ6น มีผลทําให้สินทรัพย์
หนี6 สิน และส่ วนของเจ้าของ เปลี& ยนแปลงไปในทางที&เพิ&มขึ6น หรื อลดลงเป็ นจํานวนเท่าใด เมื&อ
วิเคราะห์รายการค้าได้แล้วจึงนําไปบันทึกลงในสมุดบัญชี ต่างๆ การวิเคราะห์รายการค้าอาจทําใน
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รู ปแบบของงบดุลก็ได้ เพื&อให้เข้าใจยิง& ขึ6น และทําให้วิเคราะห์ถึงการเปลี&ยนแปลงฐานะการเงินของ
กิจการได้ง่ายขึ6น หลักในการวิเคราะห์รายการค้าที&ทาํ ให้มีผลต่อสิ นทรัพย์ หนี6 สิน และส่ วนของ
เจ้าของนั6น เป็ นไปได้ดงั นี6
1.สิ นทรัพย์เพิ&ม
ส่ วนของเจ้าของเพิ&ม
2.สิ นทรัพย์เพิ&ม
สิ นทรัพย์ลด
3.สิ นทรัพย์ลด
ส่ วนของเจ้าของลด
4. สิ นทรัพย์เพิ&ม
หนี6สินเพิ&ม
5. สิ นทรัพย์ลด
หนี6สินลด
2.1.2.3 การบันทึกบัญชี ในสมุดรายวันทัว ไป
สมุดรายวันทัว& ไป คือ สมุดที&บนั ทึกรายการขั6นต้น ได้ทุก ๆ เรื& อง ทุก ๆ กรณี ที&กิจการนั6น
มีสมุดรายวันทัว& ไปเพียงเล่มเดียว หรื อใช้บนั ทึกรายการที&ไม่อาจบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มอื&น
ได้ เช่นรายการเปิ ดบัญชี รายการปรับปรุ ง รายการปิ ดบัญชี เป็ นต้น
1. ส่ วนประกอบของสมุดรายวันทัว& ไปมีดงั นี6
สมุดรายวันทัว ไป
พ.ศ…………
เดือน

หน้า

เลขที
วันที

รายการ

บัญชี

เดบิต
บาท

เครดิต
สต.

บาท

สต.

2. การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว& ไป
เมื&อวิเคราะห์รายการค้าที&เกิดขึ6นว่าเดบิตและเครดิตบัญชี ใดแล้ว ให้นาํ ไปบันทึกลงในสมุด
รายวันทัว& ไป ตามลําดับขั6นตอนดังนี6
1. เขียนคําว่า “สมุดรายวันทัว& ไป” และหน้าของสมุดรายวันทัว& ไป เรี ยงลําดับ
2. เขียน พ.ศ. ______ เดือน ______ วันที& ______ ตามลําดับรายการค้าที&เกิดขึ6น
3. เขียนชื&อบัญชีที&เดบิตให้ชิดเส้นทางซ้ายในช่องรายการ พร้อมทั6งลงจํานวนเงินใน
ช่องเดบิต
4. เขียนชื&อบัญชีที&เครดิตให้เยื6องไปทางขวามือ ประมาณ 1.5 ซ.ม. พร้อมทั6งจํานวน
เงินใน ช่องเครดิต
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5. เขียนคําอธิ บายรายการให้ชดั เจน รัดกุม และได้ความหมายที&ถูกต้อง
6. ขีดเส้นคัน& รายการเมื&อเขียนคําอธิ บายรายการเสร็ จ
7. เขียนเลขที&บญั ชีแยกประเภท เมื&อผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว& ไปผังบัญชี (Chart
of Accounts)
ผังบัญชี จะมี การกําหนดอย่างมีระบบตามมาตรฐานโดยทัว& ไปแล้วเลขที&บญ
ั ชี จะถู ก
กําหนดตามหมวดบัญชี ซึ& งจะแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี6
หมวดสิ นทรัพย์
หมวดหนี6สิน
หมวดส่ วนของเจ้าของ
หมวดรายได้
หมวดค่าใช้จ่าย
การกําหนดเลขที&บญั ชี แยกประเภทขึ6นอยู่กบั ขนาดของกิ จการแต่ละแห่ ง ว่ามีบญั ชี มาก
น้อยเพียงใด ถ้ากิจการมีบญั ชีแยกประเภทมาก อาจกําหนดให้มีเลขที&บญั ชีมากกว่า 2 หลัก เช่น
1. หมวดสิ นทรัพย์
เลขที& 100 - 199
2. หมวดหนี6สิน
เลขที& 200 – 299
3. หมวดส่ วนของเจ้าของ
เลขที& 300 – 399
4. หมวดรายได้
เลขที& 400 – 499
5. หมวดค่าใช้จ่าย
เลขที& 500 – 599
หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว ไป
หลักการบันทึกบัญชีมีอยู่ 2 หลักการ คือ
1. หลักการบัญชี เดียว (Single – entry book - keeping) เป็ นหลักการบันทึกบัญชี อย่างง่าย
เพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที&เกิดขึ6นเท่านั6น ทําให้ไม่ทราบว่ากิจการมีผลการดําเนิ นงาน และฐานะ
ทางการเงิ นเป็ นอย่า งไร ดัง นั6นหลัก การบัญชี เดี& ย วจึ ง ไม่ นิย มใช้และถื อเป็ นหลัก การบัญชี ที& ไ ม่
สมบูรณ์แบบ
2. หลักการบันทึกบัญชี ค่ ู (Double – entry book - keeping) เป็ นหลักการบันทึกบัญชี ที&
สมบูรณ์แบบและใช้กนั โดยทัว& ไปในปั จจุบนั รวมถึงเป็ นหลักการบัญชี ข6 นั ต้นที&จะใช้ในการศึกษา
วิชาบัญชี อื&นที& เกี& ยวข้องต่อไป ซึ& งในเอกสารเล่มนี6 จะอธิ บายเฉพาะการบันทึ กบัญชี ตามหลักการ
บัญชีคู่เท่านั6น
หลักการบันทึกบัญชี คู่ เป็ นการบันทึกบัญชี ของรายการค้าทุกรายการที&เกิดขึ6นเมื&อทําการ
วิเคราะห์แล้วจะต้องนําไปบันทึกบัญชี 2 ด้านเสมอ คือ ด้านเดบิต กับด้านเครดิต
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1. ด้านเดบิต (Debit) จะใช้ตวั ย่อว่า Dr. คือด้านซ้ายของสมการบัญชี
2. ด้านเครดิต (Credit) จะใช้ตวั ย่อว่า Cr. คือด้านขวาของสมการบัญชี
2.1.2.4 การบันทึกในบัญชีแยกประเภท
บัญชี แยกประเภท หมายถึง บัญชี ที&รวบรวมรายการค้าที&เกิดขึ6นไว้เป็ นหมวดหมู่ โดย
แยกเป็ นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของรายการค้าที&เกิดขึ6น และได้จดั เรี ยงลําดับตามผังบัญชี ของ
กิจการไว้
ชนิดของสมุดบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
1. สมุดบัญชี แยกประเภททัว& ไป (General Ledger) คือ เป็ นสมุดที&ใช้จดบันทึกรายละเอียด
เกี&ยวกับการเปลี&ยนแปลงที&เกิดขึ6น ต่อจากการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว& ไป
2. สมุดบัญชี แยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็ นที&รวบรวมของบัญชี แยกประเภท
ย่อยของบัญชี คุมยอด ในสมุ ดแยกประเภทย่อย เช่ น สมุดบัญชี แยกประเภทลู กหนี6 รายตัว บัญชี
เจ้าหนี6รายตัว ซึ& งเหมาะสําหรับบันทึกรายการที&ตอ้ งการทราบยอดคงเหลือทุกขณะ เพื&อความสะดวก
และรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน
ประเภทของบัญชี แยกประเภท
บัญชีแยกประเภท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) บัญชี ประเภทสิ นทรั พย์ หมายถึ ง บัญชี ที&แสดงมูลค่าของสิ นทรัพย์ของบุ คคล
ธรรมดาหรื อกิ จการที& เป็ นเจ้าของแยกตามประเภทสิ นทรั พย์ได้ คื อ บัญชี เงิ นสด บัญชี ธนาคาร
บัญชีลูกหนี6 บัญชีเครื& องใช้สาํ นักงาน บัญชีเครื& องตกแต่ง บัญชีอาคาร ฯลฯ
2) บัญชี ประเภทหนี$สิน หมายถึง บัญชี ที&แสดงมูลค่าของหนี6 สินที&บุคคลธรรมดาหรื อ
กิจการค้า มีภาระผูกพันที&จะต้องจ่ายให้บุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี6การค้า บัญชีเงินกู้ ฯลฯ
3) บัญชี ประเภทส่ วนของเจ้ าของ หมายถึง บัญชี ที&แสดงการเพิ&มหรื อลดของส่ วนของ
เจ้าของบุคคลธรรมดา และกิจการค้า ได้แก่ บัญชี ทุน บัญชี ถอนใช้ส่วนตัว บัญชี รายได้ และบัญชี
ค่าใช้จ่าย
รู ปแบบบัญชี แยกประเภท
รู ปแบบบัญชีแยกประเภทที&นิยมใช้กนั ทัว& ไปมี 2 แบบ
1. แบบบัญชี แยกประเภททัวไป (แบบมาตรฐาน) มีลกั ษณะคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ
ตัว “T” ซึ& งแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ทางด้านซ้ายมือ คือ ด้านเดบิต (Debit) ทางด้านขวามือ คือ ด้าน
เครดิต (Credit)
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ชื&อบัญชี
พ.ศ.....
รายการ
เดือน วันที&
3

หน้า
เดบิต
พ.ศ.
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที&

4

5

6

3

4

เลขที&
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
5

6

ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของบัญชีแยกประเภททัว& ไป มีดงั นี6
1. ชื&อบัญชี
2. เลขที&บญั ชี
3. ช่องวัน เดือน ปี
4. ช่องรายการ
5. ช่องหน้าบัญชี
6. ช่องจํานวนเงินเดบิต
7. ช่องจํานวนเงินเครดิต
2. แบบบัญชีแยกประเภทย่อย (แบบแสดงยอดดุล) มีลกั ษณะคล้ายกับรู ปแบบของสมุด
รายวันทัว& ไป แต่มีช่องยอดคงเหลือเพิ&มขึ6นมา เพื&อแสดงรายการยอดคงเหลือทุกครั6งที&มีการบันทึก
รายการและเมื&อต้องการทราบยอดคงเหลือ
พ.ศ....
เลขที&
เดบิต
เครดิต
คงเหลือ
รายการ
เดือน วันที&
บัญชี บาท สต. บาท สต. บาท สต.
3

4

5

6

7

8

การผ่ านรายการจากสมุดรายวันทัว ไป ไปสมุดบัญชี แยกประเภท
การผ่ านรายการ(Posting) หมายถึง การนํารายการค้าที&บนั ทึกไว้ในสมุดขั6นต้นไปบันทึก
ในบัญชีแยกประเภทตามลักษณะรายการค้า เมื&อผ่านรายการเสร็ จแล้วต้องอ้างอิงหน้าบัญชี ของสมุด
ขั6นต้นและเลขที&บญั ชีแยกประเภทที&เกี&ยวข้อง

2-7

การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภท มีดงั นี6
1. เปิ ดบัญชี แยกประเภททัว& ไปและให้นาํ ชื& อบัญชี มาตั6งเป็ นชื& อบัญชี แยกประเภทและ
บันทึกไว้ทางด้านเดบิต โดยเขียน พ.ศ. เดือน วันที& ตามที&ปรากฏในสมุดรายวันทัว& ไป เขียนชื& อบัญชี
ที&เครดิตลงในช่องรายการและเขียนจํานวนเงินลงในช่องจํานวนเงินด้านเดบิตด้วย
2. การผ่านรายการด้านเครดิตปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเดบิต แต่เปลี&ยนมาบันทึกเป็ นเครดิ ต
ของบัญชีแยกประเภททัว& ไป
3. ในช่องรายการให้เขียนคําอธิ บาย
3.1 ถ้าเป็ นรายการเปิ ดบัญชี หรื อการลงทุนครั6งแรก และกิจการนําสิ นทรัพย์หลาย
อย่างมาลงทุน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเจ้าหนี6 ในช่องรายการให้เขียนว่า “สมุดรายวัน
ทัว& ไป” แต่ถา้ เป็ นการนําเงินสดมาลงทุนอย่างเดียวให้เขียนในช่องรายการเป็ นชื& อบัญชี แยกประเภท
ตรงข้าม
3.2 ถ้าเป็ นรายการเปิ ดบัญชี โดยเริ& มรอบระยะเวลาบัญชี ใหม่ ในช่ องรายการให้
เขียนว่า “ยอดยกมา”
3.3 ถ้าเป็ นรายการระหว่างเดือน ในช่องรายการให้เขียนชื& อบัญชี แยกประเภทตรง
ข้ามกัน
การผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว& ไป บัญชี แยกประเภททัว& ไปนั6นจะต้องใส่ เลขที&บญั ชี
ตามประเภทบัญชี น6 นั ๆที&ได้บนั ทึกไว้ในสมุดรายวันทัว& ไปในช่อง “เลขที&บญั ชี ” และในช่อง “หน้า
บัญชี ” ของบัญชี แยกประเภท จะใส่ หน้า ของสมุ ดรายวันทัว& ไป ซึ& ง เรี ย กว่า “การอ้า งอิ งการผ่า น
รายการ” (Posting Reference)
การผ่ านรายการจากสมุดรายวันทัว ไปไปยังบัญชี แยกประเภท
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&
ม.ค.

1
8
18

รายการ

เลขที&
บัญชี

เดบิต
บาท

สมุดรายวันทัว& ไป
รายได้ค่านายหน้า
ลูกหนี6-นายสรศักดิK
รายได้ค่านายหน้า

ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.2
ร.ว.2

200,000
8,000
2,500
2,000

เลขที& 101

พ.ศ.2546
เดือน วันที&
-

ม.ค.

4
15
24
28
31

รายการ

เลขที&
บัญชี

เครดิต
บาท

ค่าสํานักงาน
ค่าโฆษณา
ถอนใช้ส่วนตัว
ค่านํ6าค่าไฟค่าโทรศัพท์
เงินเดือนพนักงาน

ร.ว. 1
ร.ว. 2
ร.ว.2
ร.ว. 2
ร.ว. 2

3,000
600
2,000
700
4,000

-
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บัญชีลูกหนี6 – นายสรศักดิK
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&
ม.ค.

11

รายการ

เลขที&
บัญชี

เดบิต
บาท

รายได้ค่านายหน้า

ร.ว.2

2,500

เลขที& 102

พ.ศ.2546
เดือน วันที&
-

ม.ค.

18

รายการ
เงินสด

เลขที&
บัญชี

เครดิต
บาท

ร.ว. 2

2,500 -

บัญชีวสั ดุสาํ นักงาน
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&
ม.ค.

1

รายการ

เลขที&
บัญชี

เดบิต
บาท

สมุดรายวันทัว& ไป

ร.ว.1

6,000

เลขที& 103

พ.ศ.2546
เดือน วันที&

รายการ

เลขที&
บัญชี

-



บัญชีทุน – นายคมสันต์
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&

รายการ

เลขที&
บัญชี

เดบิต
บาท

พ.ศ.2546
เดือน วันที&
ม.ค.

1

เลขที& 301
รายการ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

เลขที&
บัญชี
ร.ว. 1

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&
ม.ค.

24

รายการ
เงินสด

เลขที&
บัญชี

เดบิต
บาท

ร.ว.2

2,000

รายการ

เลขที&
บัญชี

เดบิต
บาท

เครดิต
บาท
306,000 -

เลขที& 302

พ.ศ.2546
เดือน วันที&

รายการ

-

เลขที&
บัญชี

เครดิต
บาท



บัญชีรายได้ค่านายหน้า
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&

เครดิต
บาท

พ.ศ.2546
เดือน วันที&
ม.ค.

8

11
18

เลขที& 401
รายการ

เลขที&
บัญชี

เงินสด
ลูกหนี6 – นายสรศักดิK
เงินสด

ร.ว. 1
ร.ว. 1
ร.ว. 2

เครดิต
บาท
8,000 2,500 2,500 -
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เงินเดือนพนักงาน
พ.ศ. 2546
เดือน วันที&
ม.ค.

31

รายการ
เงินสด

เลขที&
บัญชี
ร.ว.2

เดบิต
บาท

พ.ศ.2546
เดือน วันที&

เลขที& 504
รายการ

เลขที&
บัญชี

เครดิต
บาท

4,000 -

2.1.2.5 งบทดลอง
ความหมายและรู ปแบบของงบทดลอง
งบทดลอง (Trial Balance) หมายถึงงบที&จดั ทําขึ6นเพื&อพิสูจน์ความถูกต้องของการจัดทํา
บัญชี เริ& มตั6งแต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว& ไปการผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภท
ทัว& ไปว่าบันทึกถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่หรื อไม่
การจัดทํางบทดลองประกอบด้วยบัญชี 5 หมวด คือ สิ นทรัพย์ หนี6 สิน ส่ วนของ
เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ& งในการทํางบทดลองกิจการจะต้องมีการจัดทําทุก 1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน หรื อ 1 ปี ขึ6นอยูก่ บั กิจการแต่ละประเภท
ชื อกิจการ…………….(1)
งบทดลอง(2)
วันที………เดือน…….พ.ศ…………..(3)
ชื&อบัญชี
(4)

เลขที&
บัญชี
(5)

เดบิต
บาท
(6)
(8)

เครดิต
สต.

บาท
(7)
(9)

สต.

การหายอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทด้ วยดินสอ (Pencil Footing)
ขั6นตอนการหายอดคงเหลือในบัญชีต่างๆของแต่ละบัญชี มีดงั นี6
1. รวมจํานวนเงินทั6งหมดในช่องเดบิต แล้วเขียนจํานวนเงินด้วยดินสอลงในช่องเดบิตชิ ดกับ
เส้นบรรทัดสุ ดท้ายต่อจากจํานวนเงินของบัญชีน6 นั ๆ
2. รวมจํานวนเงินทั6งหมดในช่องเครดิต แล้วเขียนจํานวนเงินด้วยดินสอลงในช่องเครดิตชิ ด
กับเส้นบรรทัดสุ ดท้ายต่อจากจํานวนเงินของบัญชีน6 นั ๆ
3. หาผลต่างระหว่างจํานวนเงินในช่องเดบิตและเครดิต ดังนี6
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3.1 ถ้ายอดรวมเดบิตมากกว่ายอดรวมเครดิต ผลต่างที&เกิดขึ6นเรี ยกว่า “ยอดคงเหลือ
เดบิต(Debit Balance)”
3.2 ถ้ายอดรวมเครดิ ตมากกว่ายอดรวมเดบิต ผลต่างที&เกิ ดขึ6นเรี ยกว่า “ยอดคงเหลื อ
เครดิต (Credit Balance)”
3.3 ถ้ายอดรวมเดบิตเท่ากับยอดรวมเครดิ ต จะไม่มียอดคงเหลื อไม่ตอ้ งนําไปลง
ใน งบทดลอง
3.4 ถ้าในบัญชี แยกประเภทมีรายการเดี ยว หรื อด้านเดี ยวให้ถือว่ารายการนั6นเป็ นยอด
คงเหลือไม่ตอ้ งรวมด้วยดินสอ
การจัดทํางบทดลอง
1. เขียนชื&อร้าน
2. เขียนคําว่า “งบทดลอง”
3. เขียนวันที&...เดือน...พ.ศ. ....ที&จดั ทํางบทดลอง
4. เขียนชื&อบัญชี เลขที&บญั ชี เดบิต เครดิต
5. เขียนชื& อบัญชี เรี ยงลําดับประเภททรัพย์สิน หนี6 สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายพร้อมทั6ง
เขียนเลขที&บญั ชี
6. รวมจํานวนเงิ นช่องเดบิตและเครดิ ตถ้าจํานวนเงิ นทั6งสองช่ องเท่ากันก็แสดงว่าบันทึก
บัญชีแยกประเภทถูกต้องตามหลักบัญชีคู่
วิธีการหาข้ อผิดพลาดเมืองบทดลองไม่ ลงตัว
วิธีการหาข้ อผิดพลาดสามารถหาได้ ดังนี$
1. ตรวจสอบผลบวกของจํานวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่
2. ตรวจสอบการนํายอดคงเหลือจากบัญชี แยกประเภทต่าง ๆ มาลงในงบทดลองถูกต้อง
หรื อไม่
3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ใหม่
4. ตรวจสอบการผ่านบัญชี จากสมุดรายวันทัว& ไป ไปยังบัญชี แยกประเภทต่าง ๆ ว่าจํานวน
เงินถูกต้องหรื อไม่
ในการทํางบทดลองลงตัว มิ ได้แสดงว่าไม่ มีขอ้ ผิดพลาดใดๆในการบันทึ กบัญชี แยก
ประเภทเลย อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดที&ไม่ปรากฏให้เห็นจากการทํางบทดลองได้ คือ
1. การบันทึกผิดบัญชี
2. การบันทึกรายการผิดหลักบัญชี
3. ความผิดพลาดที&ชดเชยกัน
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4. ความผิดพลาดที&เกิดจากการลืมบันทึกบัญชีท6 งั ด้านเดบิตและเครดิต
ประโยชน์ ในการจัดทํางบทดลอง
1. ช่ วยในการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึ กบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ว่าได้ทาํ การ
บันทึกทั6งด้านเดบิตและเครดิตถูกต้องหรื อไม่
2. ช่วยให้สามารถทราบแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทนั ท่วงที
3. ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทํางบการเงิ นเพื&อแสดงให้เห็ นถึ งผลการดําเนิ นงานและฐานะ
การเงินของกิจการ คือการจัดทํางบกําไรขาดทุนและงบดุล
4. ใช้เป็ นข้อมูลในการปิ ดบัญชี เมื&อสิ6 นรอบระยะเวลาบัญชี
2.1.2.6 กระดาษทําการ
กระดาษทําการ (Work Sheet or Working Papers) หมายถึง แบบฟอร์ มหรื อกระดาษร่ างที&
กิจการจัดทําขึ6น เพื&อเป็ นเครื& องมือที&ช่วยให้การจัดทํางบการเงินเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว และ ไม่
ผิดพลาด แต่กรณี ที&เป็ นกิจการขนาดเล็กและมีรายการไม่มากนัก อาจไม่จาํ เป็ นต้องจัดทํากระดาษทํา
การก่อนทํางบการเงินก็ได้ โดยกระดาษทําการจะมีดว้ ยกันหลายชนิ ด เช่น ชนิ ด 6 ช่อง 8 ช่อง หรื อ
10 ช่อง เป็ นต้น
รู ปแบบของกระดาษทําการชนิด 6 ช่ อง
รู ปแบบของกระดาษทําการชนิด 6 ช่อง ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี6
1. ส่ วนหัวของกระดาษทําการ มี 3 บรรทัด ซึ& งประกอบด้วย
บรรทัดที& 1 ชื&อกิจการ
บรรทัดที& 2 คําว่า “กระดาษทําการ”
บรรทัดที& 3 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
2. ช่องชื&อบัญชี
3. ช่องเลขที&บญั ชี
4. ช่องงบทดลอง แบ่งออกเป็ นด้านเดบิตและด้านเครดิต
5. ช่องงบกําไรขาดทุน แบ่งออกเป็ นเดบิตและเครดิต
6. ช่องงบดุล แบ่งออกเป็ นเดบิตและเครดิต
ชื อกิจการ…………
กระดาษทําการ
(1)
สํ าหรับระยะเวลา……….……สิ$นสุ ด วันที…………………………….
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ชื&อบัญชี

เลขที&
บัญชี

(2)

(3)

งบทดลอง
เดบิต เครดิต

งบกําไรขาดทุน
เดบิต
เครดิต

เดบิต

(4)

(5)

(6)

(4)

(5)

งบดุล
เครดิต
(6)

ขั$นตอนในการจัดทํากระดาษทําการ 6 ช่ อง
1. เขียนหัวของกระดาษทําการ 3 บรรทัด
2. นํายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท หรื อลอกงบทดลองที&ได้จดั ทําไว้แล้ว มาแสดงใน
กระดาษทําการในช่องชื&อบัญชี ช่องเลขที&บญั ชี ช่องงบทดลอง แล้วรวมจํานวนเงินในช่องเดบิตและ
เครดิต ซึ& งทั6ง 2 ช่องจะต้องมียอดรวมเท่ากัน
3. นําจํานวนเงินในช่องงบทดลองไปลงในช่องงบกําไรขาดทุน และงบดุล ดังนี6
- บัญชีหมวดสิ นทรัพย์ นําไปลงในช่องงบดุล ด้านเดบิต
- บัญชีหมวดหนี6สิน นําไปลงในช่องงบดุล ด้านเครดิต
- บัญชีหมวดส่ วนของเจ้าของ (ทุน) นําไปลงในช่องงบดุล ด้านเครดิต
- บัญชี หมวดส่ วนของเจ้าของ (ถอนใช้ส่วนตัว) นําไปลงในช่องงบดุลด้านเดบิต
- บัญชีหมวดรายได้ นําไปลงในช่องงบกําไรขาดทุน ด้านเครดิต
- บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย นําไปลงในช่องงบกําไรขาดทุน ด้านเดบิต
4. รวมจํานวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบกําไรขาดทุน และงบดุล
5. หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบกําไรขาดทุน
- ถ้ายอดรวมด้านเครดิตมากกว่าด้านเดบิต ผลต่างก็คือ กําไรสุ ทธิ ให้เขียนจํานวน
เงินในช่องงบกําไรขาดทุนด้านเดบิต และในช่องงบดุลด้านเครดิต
- ถ้ายอดรวมด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิ ต ผลต่างก็คือ ขาดทุนสุ ทธิ ให้เขียน
จํานวนเงินในช่องงบกําไรขาดทุนด้านเครดิต และช่องงบดุลด้านเดบิต
6. รวมจํานวนเงินในช่องงบกําไรขาดทุนและงบดุล ด้านเดบิตและด้านเครดิต ซึ& งจะต้องมี
ยอดเท่ากันเสมอ
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ประโยชน์ ของกระดาษทําการ
1. เพื&อให้ทราบผลการดําเนิ นงานของกิจการสําหรับระยะเวลาหนึ& งว่ามีกาํ ไรหรื อขาดทุน
สุ ทธิ เป็ นจํานวนเงินเท่าใด
2. เพื&อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีสินทรัพย์ หนี6สิน และทุน เป็ นจํานวน
เงินเท่าใด
3. ช่วยให้กิจการจัดทํางบการเงินได้สะดวกและรวดเร็ วขึ6น
4. ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทํางบการเงิน
2.1.2.7 งบการเงิน
งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที&แสดงฐานะทางการเงิ น
และผลการดํา เนิ นงานของกิ จการในระยะเวลาใดเวลาหนึ& ง ณ วันสิ6 นงวดบัญชี อาจจะเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรื อ 1 ปี
ประเภทของงบการเงิน
งบการเงินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) งบกําไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) หมายถึง งบที&แสดงผลการดําเนิ นงานของ
กิจการว่ามีผลกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ เท่าใดประกอบด้วยรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่าย
2) งบดุล (Balance Sheet) หมายถึง งบที&แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวัน
หนึ&งประกอบด้วยรายละเอียดของสิ นทรัพย์ หนี6สิน และส่ วนของเจ้าของ(ทุน)
รู ปแบบของงบการเงิน
งบการเงินแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) รู ปแบบของงบกําไรขาดทุน ซึ& งแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
(1) แบบรายงาน (Report Form) รายการแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที&หนึ&ง
เป็ นส่ วนของรายได้ ตอนที&สองเป็ นส่ วนของค่าใช้จ่าย และตอนที&สามคือกําไรสุ ทธิ หรื อขาดทุน
สุ ทธิ
(2) แบบบัญชี (Account Form) เป็ นแบบที& แสดงรายการแบบตัว T ใน
ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็ นสองด้าน คือ ด้านซ้ายมือ (เดบิต) บันทึกรายการเกี& ยวกับค่าใช้จ่าย
ด้านขวามือ (เครดิต) บันทึกรายการเกี&ยวกับรายได้
2) รู ปแบบของงบดุล คือ แบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
(1) แบบรายงาน (Report Form) จะแสดงรายการเรี ยงกันตามลําดับของหมวด
บัญชี คือ หมวดสิ นทรัพย์ หมวดหนี6 สิน และส่ วนของเจ้าของ ผลรวมของหมวดสิ นทรัพย์จะต้อง
เท่ากับผลรวมของหมวดหนี6สิน และส่ วนของเจ้าของ
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(2) แบบบัญชี (Account form) จะแสดงรายการบัญชี หมวดสิ นทรัพย์ทางด้าน
ซ้ายมือ (เดบิต) หนี6สินและส่ วนของเจ้าของ จะแสดงรายการด้านขวามือ (เครดิต) และผลรวมด้าน
เดบิต จะต้องเท่ากับด้านเครดิต
รู ปแบบงบกําไรขาดทุนแบบรายงาน
ชื อกิจการ
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2552
รายได้ :
รายได้ค่านายหน้า
รายได้เบ็ดเตล็ด

xxx
xxx
xxx

ค่าใช้จ่าย :
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายรถยนต์
เงินเดือน
ค่ารับรอง
ค่านํ6า-ค่าไฟ
กําไรสุ ทธิ

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

รู ปแบบงบกําไรขาดทุนแบบบัญชี
ร้ านนุชรีบริการ
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2552
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายรถยนต์
เงินเดือน
ค่ารับรอง
ค่านํ6า-ค่าไฟ

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

-

รายได้ค่านายหน้า
รายได้เบ็ดเตล็ด
ขาดทุนสุทธิ

xxxx
xxxx
xxxx

-

xxxx

-
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รู ปแบบงบดุลแบบรายงาน
ชื อกิจการ
งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาคม 25xx
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เครื& องตกแต่ง
รถยนต์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
หนีส$ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หนี6สินหมุนเวียน
เจ้าหนี6
เงินเบิกเกินบัญชี
รวมหนี6สินหมุนเวียน
หนี6สินไม่หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว
รวมหนี6สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน-นางนุชจรี
บวก กําไรสุ ทธิ
หัก ถอนใช้ส่วนตัว
รวมหนี6สินและส่ วนของเจ้าของ

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
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รู ปแบบงบดุลแบบบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เครื& องตกแต่ง
อาคาร
รถยนต์

ชื อกิจการ
งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาม 2552
หนีส$ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส$ ิ นหมุนเวียน
xxx xx เจ้าหนี6
xxx xx หนีส$ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว
xxx xx ส่ วนของเจ้ าของ
xxx xx ทุน-นางนุชจรี
xxx
xxx
xxx xx บวก กําไรสุ ทธิ
xxx
หัก ถอนใช้ส่วนตัว
xxx
xxx xx

xxx xx
xxx xx

xxx xx
xxx xx

2.1.2.8 การบันทึกรายการปิ ดบัญชี
การปิ ดบัญชี (Closing Entries) หมายถึง การโอนบัญชี ที&เกี&ยวข้องกับบัญชี ทุน ซึ& งเป็ น
บัญชี ชว&ั คราว ได้แก่บญั ชี ถอนใช้ส่วนตัว บัญชี รายได้ และบัญชี ค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชี ทุน เพื&อหา
ยอดคงเหลื อของบัญชี ทุนที& ถูกต้อง ณ วันสิ6 นงวดบัญชี รวมทั6งการหายอดคงเหลื อของบัญชี
สิ นทรัพย์ และหนี6สิน ซึ& งหลังจากทําการปิ ดบัญชี แล้ว บัญชี ที&เหลืออยู่ ได้แก่ บัญชี สินทรัพย์ บัญชี
หนี6สิน และบัญชีทุน เพื&อยกไปยังงวดบัญชีถดั ไป
ขั$นตอนในการปิ ดบัญชี
การปิ ดบัญชี จะบันทึกตามหลักการบัญชี ปกติ คือ จะทําการบันทึกในสมุดรายวันทัว& ไป
แล้วผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทดังนี6
1. บันทึกรายการปิ ดบัญชีประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทัว& ไป
2. ผ่านรายการปิ ดบัญชี ในสมุดรายวันทัว& ไป ไปยังบัญชี แยกประเภทที&เกี&ยวข้อง การปิ ด
บัญชีมีข6 นั ตอนดังนี6
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ขั6นตอนที& 1 บันทึกรายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว& ไป
1.1 บันทึกรายการปิ ดบัญชีในหมวดรายได้เข้าบัญชีกาํ ไรขาดทุน
1.2 บันทึกรายการปิ ดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกาํ ไรขาดทุน
1.3 บันทึกรายการปิ ดบัญชีกาํ ไรขาดทุนเข้าบัญชีส่วนของเจ้าของ (ทุน)
1.4 บันทึกรายการปิ ดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรื อเงินถอนเข้าบัญชีทุน
ขั6นตอนที& 2 ผ่านรายการปิ ดบัญชี จากสมุดรายวันทัว& ไปไปยังสมุดแยกประเภททัว& ไป
ขั6นตอนที& 3 การปิ ดบัญชี ท รั พ ย์สิ น หนี6 สิ นและส่ วนของเจ้า ของ ในสมุ ดบัญชี แยก
ประเภททัว& ไป
ขั6นตอนที& 4 การจัดทํางบทดลองหลังการปิ ดบัญชี
การบันทึกรายการปิ ดบัญชี ในสมุดรายวันทัว ไป
1. บันทึกรายการปิ ดบัญชี ในหมวดรายได้ เข้ าบัญชี กาํ ไรขาดทุน
เดบิต รายได้ (ระบุชื&อ)
xx
เครดิต กําไรขาดทุน
xx
2. การบันทึกรายการปิ ดบัญชี ค่าใช้ จ่ายเข้ าบัญชี กาํ ไรขาดทุน
เดบิต กําไรขาดทุน
xx
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุชื&อ)
xx
3. บันทึกรายการปิ ดบัญชี กาํ ไรขาดทุนเข้ าบัญชี ส่วนของเจ้ าของ (ทุน)
* ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จะมีผลกําไรสุ ทธิ ซึ& งทําให้บญั ชี ส่วนของเจ้าของ (บัญชี ทุน)
เพิ&มขึ6นจะบันทึก ดังนี6
เดบิต กําไรขาดทุน
xx
เครดิต ทุน...................
xx
* ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย จะมีผลขาดทุ นสุ ทธิ ซึ& งทําให้บญั ชี ส่วนของเจ้าของ (บัญชี
ทุน) ลดลงจะบันทึก ดังนี6
เดบิต ทุน...................
xx
เครดิต กําไรขาดทุน
xx
4. บันทึกรายการปิ ดบัญชี ถอนใช้ ส่วนตัวหรือเงินถอนเข้ าบัญชี ทุน
เดบิต ทุน...................
xx
เครดิต ถอนใช้ส่วนตัว/เงินถอน
xxx
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2.1.2.9 งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
งบทดลองหลัง ปิ ดบัญชี เป็ นงบที& จดั ทํา ขึ6 นภายหลัง จากการที& กิ จการได้ท าํ การปิ ดบัญ ชี
รายได้และค่าใช้จ่ายไปยังบัญชี สรุ ปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายและปิ ดบัญชี สรุ ปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายไป
บัญชีกาํ ไรสะสมหรื อทุนแล้ว การจัดทํางบทดลองหลังปิ ดบัญชี น6 ี จัดทําขึ6นเพื&อให้กิจการทราบว่ามี
บัญชี ใดบ้างที&มียอดคงเหลือยกไปงวดบัญชี ต่อไปและมีจาํ นวนเท่าใด ซึ& งงบทดลองหลังปิ ดบัญชี น6 ี
จะแสดงเพียงแค่บญั ชีสินทรัพย์ หนี6สินและส่ วนของเจ้าของ เท่านั6น
งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
เป็ นขั6นตอนที& ท าํ หลัง จากบันทึ ก การปิ ดบัญชี และผ่า นไปรายการแยกประเภท โดยงบ
ทดลองหลังปิ ดบัญชี จะแสดงเฉพาะรายการที&เป็ นบัญชี ถาวรเท่านั6น โดยต้องมียอดคงเหลือเท่ากัน
ทั6งด้านเดบิตและด้านเครดิต
บัญชีถาวรจะไม่ปิดบัญชี เนื&องจากรายการต่างๆ ของบัญชีถาวรนั6นจะยกยอดคงเหลือไปให้
งวดหน้าตามหลักการทางบัญชี ที&เกี&ยวกับการดํารงอยูข่ องกิ จการ กล่าวคือ กิ จการจะดําเนิ นการไป
ตลอดไม่เลิกกิจการ ดังนั6นรายการที&เกี&ยวกับบัญชีสินทรัพย์ หนี6สิน และส่ วนของเจ้าของหรื อทุน จึง
เป็ นยอดที&จะโอนต่อให้งวดต่อไป จึงต้องมีการหายอดคงเหลือและยกไปให้งวดหน้า
ขั6นตอนการหายอดคงเหลื อของบัญชี ถาวรและการบันทึ กยอดยกไปงวดหน้าจะใช้สมุ ด
บัญชีแยกประเภทที&เคยเปิ ดไว้เดิมมาบันทึกต่อ ขั6นตอนการจัดทําการหายอดคงเหลือและการบันทึก
ยอดยกไปข้างหน้า ดังนี6
1. หายอดรวมทางด้านเดบิตและทางด้านเครดิต แล้วนํายอดทั6ง 2 ด้าน มาหักลบกันแล้วดู
ว่ายอดคงเหลืออยูด่ า้ นใด โดยถ้ายอดรวมด้านเดบิตสู งกว่ายอดรวมด้านเครดิตแสดงว่ายอดดุลเดบิต
ในทางตรงกันข้ามถ้ายอดรวมด้านเครดิ ตสู งกว่ายอดรวมด้านเดบิตแสดงว่ายอดดุ ลเครดิ ต ซึ& งโดย
ปกติบญั ชีสินทรัพย์จะมียอดดุลด้านเดบิตและบัญชีหนี6สินและส่ วนของเจ้าของจะมียอดดุลเครดิต
2. นํายอดที&หกั ลบกันแล้วจากข้อ 1 มาใส่ ในบรรทัดต่อมาจากรายการสุ ดท้าย โดยนํามาใส่
ในด้านเดบิตหรื อเครดิ ตที&มียอดรวมน้อย โดยใส่ วนั ที&สุดท้ายของงวดนั6นและใช้อธิ บายรายการว่า
“ยกไป” ในช่องอ้างอิงจะใช้เครื& องหมาย 
3. รวมยอดทางด้านเดบิตและเครดิ ตซึ& งต้องทํากันและเขียนยอดรวมไว้ท6 งั 2 ด้านแล้วขีด
เส้นใต้ 2 เส้นตรงยอดรวม
4. ในงวดบัญชี ต่อมา จะเขียนยอดผลต่างที&ได้ที&นาํ ไปเขี ยนเป็ นยอดยกไปมาเขี ยนเป็ น
“ยอดยกมา” ในด้านตรงกันข้ามกับยอดยกไปและใช้การอ้างอิงด้วย “” เขียนคําอธิ บายรายการ
ด้วย “ยอดยกมา”
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สมุดบัญชีท6 งั สมุดรายวันทัว& ไปและสมุดบัญชี แยกประเภทก็สามารถใช้ต่อไปในงวดถัดไป
ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าในกรณี ที&สมุดรายวันทัว& ไปที&ใช้บนั ทึกรายการค้าในงวดก่อนหมดจําเป็ นต้อง
ใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่น6 นั กิจการต้องทําการเปิ ดบัญชี
2.2 ทฤษฎีการวางระบบบัญชี 2
การเดินเอกสารเป็ นการอธิ บายให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของการจัดทําเอกสารต่าง ๆ โดยผู ้
มีหน้าที&รับผิดชอบและผ่านการอนุมตั ิรายการจากผูม้ ีอาํ นาจทุกขั6นตอนที&ควรกําหนดระเบียบในการ
ปฏิบตั ิงานไว้รวมทั6งการจ่ายเงิน ตลอดจนถึงขั6นสุ ดท้าย คือ การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บเอกสาร
ไว้เป็ นหลักฐาน ทั6งนี6 เพื&อให้เข้าใจลักษณะของการเกิ ดรายการ และสะดวกในการตรวจสอบและ
ปรับปรุ งระบบการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์
ทางเดิ นเอกสารและการบันทึ กบัญชี โดยทัว& ไปนิ ยมใช้แผนภูมิทางเดิ นเอกสาร (Flow
Chart) เพื&อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุดบันทึกรายการ
ขั6นต้น และสมุ ดบันทึ กรายการขั6นปลาย ว่ารายการเงิ นแต่ล ะรายการที& เกิ ดขึ6 นนั6น ประกอบด้วย
เอกสารใดบ้าง และเกี&ยวข้องกับแผนกใด ใครเป็ นผูจ้ ดั ทํา ผ่านการอนุ มตั ิตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน
ทุกครั6ง และบันทึกบัญชี ในสมุดบันทึกรายการขั6นต้นเล่มใด ผ่านรายการไปบันทึกสมุดบัญชี แยก
ประเภททัว& ไป บัญชี ย่อย และทะเบียนอะไรบ้าง ตลอดจนการจัดทํารายงานอะไรบ้าง รวมถึ งขั6น
สุ ดท้ายว่า เอกสารหลักฐานถูกเก็บรักษาไว้ที&แผนกใดบ้าง จึงสามารถชี6ให้เห็นถึงระบบการควบคุม
ภายในที&ดีมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใดด้วย
ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี มีดงั นี6
1. การซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินสด
2. การซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินเชื&อ
3. การซื6 อสิ นค้ารับฝากขายเป็ นเงินสด
4. การซื6 อสิ นค้ารับฝากขายเป็ นเงินเชื&อ
5. การส่ งคืนสิ นค้า
6. การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
7. การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื&อ
8. การขายสิ นค้าผ่านบัญชี
9. การขายสิ นค้าผ่อนชําระ
10. การขายสิ นค้าเช่าซื6 อ
2
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11. การเบิกสิ นค้าใช้ไป
12. การให้บริ การเช่าพื6นที&
13. รายได้จากการให้บริ การ ได้แก่เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ
14. การจ่ายค่าส่ งเสริ มการขาย
15. รับค่าหุ น้ และค่าธรรมเนียมแรกเข้า
16. การจ่ายคืนค่าหุ น้
17. การนําเงินฝากธนาคาร
18. การถอนเงินฝากธนาคาร
19. การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
20. การเบิกเงินสดย่อย และการจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย
2.2.1. การซื$อสิ นค้ าเป็ นเงินสด
ร้านค้าจําเป็ นต้องจัดหาสิ นค้ามาจําหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ& งเป็ นสมาชิกและมิใช่สมาชิกโดยการ
สํารวจความต้องการของลูกค้าประกอบกับการคาดการณ์เกี&ยวกับสิ นค้าว่ามีความเป็ นไปได้ในการ
ขายได้เร็ วเพียงใด ทั6งนี6 เพื&อมิให้สินค้าคงเหลือมีปริ มาณมากเกิ นความจําเป็ น อันอาจจะทําให้เกิ ด
ความสู ญเสี ยในสิ นค้าเสื& อมชํารุ ด ล้าสมัย ตลอดจนการสู ญหาย ดังนั6น จึงกําหนดวิธีปฏิบตั ิเกี&ยวกับ
การซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินสด โดยแบ่งแยกหน้าที&ความรับผิดชอบของแต่ละแผนก ดังนี6
แผนกขาย พนักงานขายในแผนกขายจะทําการสํารวจสิ นค้าว่าสิ นค้าแผนกคลังสิ นค้า
ประเภทหรื อชนิ ดและขนาดใด มี ปริ มาณเหลื อน้อยควรสั&งซื6 อเพิ&ม เติ ม เพื&อให้เพีย งพอต่ อความ
ต้องการของลูกค้า หรื อบางครั6งเก็บรวบรวมประเภทสิ นค้าที&ลูกค้าส่ วนใหญ่แจ้งความต้องการซื6 อไว้
ซึ& งหากเป็ นร้านขนาดกลางขึ6นไปอาจจะมีแผนกคลังสิ นค้า
แผนกคลังสิ นค้ า ก็จะรับข้อเสนอจากแผนกขาย ดังนั6นให้ข6 ึนอยู่กบั โครงสร้ างของร้ านค้า
อาจจะเป็ นแผนกขายหรื อแผนกคลังสิ นค้าเป็ นผูจ้ ดั ทําใบสั&งซื6 อพร้อมสําเนา 2 ฉบับ เพื&อเสนอขอ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ คือ ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ ขึ6นอยูก่ บั ระเบียบที&กาํ หนดไว้
ผู้ จั ด การ เมื& อผูจ้ ัดการได้รั บ ใบสั& ง ซื6 อ จากแผนกขาย/แผนกคลัง สิ น ค้า ผูจ้ ัดการจะต้อ ง
ตรวจสอบ พิ จ ารณาความเหมาะสมในการสั& ง ซื6 อ สิ น ค้า โดยอาจจะขอดู ร ายงานสิ น ค้า และ
วัตถุ ดิบ คงเหลื อมาประกอบการพิจารณา และเมื& อผูจ้ ดั การเห็ นว่าสมควรสั& งซื6 อ จึ งลงลายมื อชื& อ
อนุ มตั ิในใบสั&งซื6 อ ทั6งนี6 ผจู ้ ดั การจะต้องได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการดําเนิ นการให้มีอาํ นาจ
อนุมตั ิการสั&งซื6 อและจัดส่ งใบสั&งซื6 อพร้อมสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
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2.2.2. ซื$อสิ นค้ าเป็ นเงินเชื อ
ในการจัดหาสิ นค้าต่าง ๆ มาจําหน่ายในร้านค้านั6น อาจขอเครดิตในการซื6 อสิ นค้าจากผูข้ าย
ซึ& งการจัดทําเอกสารต่าง ๆ การบันทึกบัญชี ทะเบียนและรายงานที&จาํ เป็ นที&แบ่งออกตามหน้าที&ความ
รับผิดชอบของแต่ละแผนก เป็ นดังนี6
แผนกขาย แผนกขายจะสํารวจสิ นค้าในร้าน และรวบรวมสิ นค้าที&มีลูกค้าเสนอ
แผนกคลังสิ นค้ า ความต้องการด้วยการมาถามซื6 อสิ นค้า สําหรับร้านค้าที&มีแผนกคลังสิ นค้า
แผนกคลังสิ นค้าจะสํารวจสิ นค้าในคลัง จากนั6น แผนกขาย/แผนกคลังสิ นค้าจะจัดทําใบสั&งซื6 อสิ นค้า
ขึ6นมีจาํ นวน 3 ฉบับ โดยเขียนระบุประเภท ชนิ ด และปริ มาณของสิ นค้า รวมทั6งราคาต่อหน่วย แล้ว
จัดส่ งใบสั&งซื6 อสิ นค้าทั6งหมดให้ผจู ้ ดั การ เพื&ออนุมตั ิใบสั&งซื6 อ
ผู้จัดการ เมื&อผูจ้ ดั การได้รับใบสั&งซื6 อสิ นค้าจากแผนกขายหรื อแผนกคลังสิ นค้า ผูจ้ ดั การ
จะต้องตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมในการสั&งซื6 อสิ นค้า โดยผูจ้ ดั การอาจจะขอข้อมูลเกี&ยวกับ
สิ นค้าคงเหลือจากพนักงานบัญชี มาประกอบการพิจารณาด้วยและเมื&อผูจ้ ดั การเห็นว่าสมควรสั&งซื6 อ
จึงลงลายมื อชื& ออนุ มตั ิ ในใบสั&งซื6 อ ทั6งนี6 ผูจ้ ดั การจะต้องได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
ดําเนินการให้มีอาํ นาจอนุมตั ิการสั&งซื6 อ และจัดส่ งใบสั&งซื6 อพร้อมสําเนาจํานวน 3 ฉบับ
2.2.3. ซื$อสิ นค้ ารับฝากขายเป็ นเงินสด
ในลักษณะธุ รกิ จจัดหาสิ นค้ามาจําหน่ ายของร้ านค้า ในบางครั6งอาจจะพิจารณารับสิ นค้า
ฝากขายจากผูจ้ าํ หน่าย โดยตกลงราคาว่าผูฝ้ ากขายจะให้รายได้ค่าบริ การขายสิ นค้าแก่ร้านค้าในอัตรา
เท่าใด และในการเก็บเงินค่าสิ นค้าทุกครั6งผูฝ้ ากขายจะต้องมาตรวจนับสิ นค้ารับฝากขายที&คงเหลื อ
เพื&อออกหลักฐานการรับเงินค่าสิ นค้าฝากขายให้แต่ท6 งั นี6 สําหรับร้านค้าที&อยูใ่ นระบบภาษีมูลค่าเพิ&ม
ต้องมีมาตรการเข้มงวดสําหรับการรับฝากขายสิ นค้า กรณี ที&ร้านค้าจะยังไม่บนั ทึกบัญชี สินค้าฝาก
ขายทันทีเมื&อได้รับสิ นค้า ร้านค้าต้องให้ผฝู ้ ากขายสิ นค้าตรวจนับสิ นค้าฝากขายคงเหลือก่อนวันสิ6 น
เดือน เพื&อออกหลักฐานใบกํากับภาษีได้ทนั ในเดือนภาษีที&รับฝากขายสิ นค้า จึงจะอนุ โลมให้ร้านค้า
สามารถบันทึกบัญชีตามวิธีที&กล่าวถึงได้โดยแบ่งแยกหน้าที&ความรับผิดชอบของแต่ละแผนก ดังนี6
แผนกขาย ผูฝ้ ากขายจะนําสิ นค้าซึ& งได้มีการเจรจาตกลงไว้กบั ผูจ้ ดั การก่อนแล้วเกี&ยวกับใบ
รับสิ นค้าฝากขายมาส่ งให้กบั แผนกคลังสิ นค้า
แผนกคลังสิ นค้ า สิ นค้าที&จะนํามาฝากขาย โดยนํามาให้แผนกขายหรื อแผนกคลังสิ นค้า ซึ& ง
จะจัดทําเอกสารใบรับสิ นค้าฝากขาย (หากผูฝ้ ากขายไม่ออกหลักฐานการฝากขายสิ นค้า) โดยจัดให้มี
สําเนาจํานวน 2 ฉบับ ส่ งให้ผจู ้ ดั การพิจารณาอนุ มตั ิให้รับฝากขายได้ จึงจัดส่ งใบรับฝากขายสิ นค้า
ให้กบั ฝ่ ายบัญชี
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2.2.4. ซื$อสิ นค้ ารับฝากขายเป็ นเงินเชื อ
ในบางกรณี ที&ร้านค้ารับสิ นค้าฝากขาย ก็อาจจะทําความตกลงกับผูฝ้ ากขายว่าขอเครดิตใน
การชําระค่าสิ นค้ารับฝากขายออกไปอีกระยะหนึ& งหลังจากที&ผูฝ้ ากขายมาตรวจสอบสิ นค้าคงเหลื อ
และออกหลักฐานใบกํากับ สิ นค้าแสดงการซื6 อสิ นค้ารั บฝากขายให้เรี ย บร้ อยแล้วดังรายละเอี ย ด
ปรากฏในแผนภาพแสดงทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี โดยแบ่งแยกหน้าที&ความรับผิดชอบ
ของแต่ละแผนก ดังนี6
แผนกขาย จัดทําใบรับฝากขายสิ นค้า โดยเขียนรายละเอียด ชนิด จํานวนและราคา
แผนกคลังสิ นค้ า คิดราคาต่อหน่วยของสิ นค้า และส่ งให้ผจู ้ ดั การอนุ มตั ิก่อน ใบรับฝากขาย
สิ นค้านี6 พนักงานขายหรื อแผนกคลังสิ นค้า จัดทําขึ6นโดยจัดให้มีสําเนาจํานวน 2 ฉบับและให้จดั ส่ ง
ใบรับฝากขายสิ นค้า
2.2.5. การส่ งคืนสิ นค้ า
เป็ นการส่ งคืนสิ นค้าที&ไม่ได้ลกั ษณะคุณภาพตามที&ร้านค้าสั&งซื6 อหรื อสิ นค้าที&ได้รับจากการ
ซื6 อเสื& อมสภาพก่อนอายุที&ควรจะเป็ น หรื ออาจจะเกิดจากสาเหตุอื&น ๆ อีกจนมีผลทําให้ตอ้ งนําสิ นค้า
ส่ งคืนแก่ผขู ้ าย ดูแผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี ได้จาก ซึ& งมีการแบ่งแยกหน้าที&ของ
แต่ละแผนกไว้ดงั นี6
แผนกขาย เมื&อพบว่ามีสินค้าที&ตรวจนับจากการสั&งซื6 อไม่ตรงตามชนิด ลักษณะ คุณภาพ
แผนกคลังสิ นค้ า และราคา แผนกขาย/แผนกคลังสิ นค้าจะจัดทําใบส่ งคืนสิ นค้า โดยจัดให้มี
สําเนาจํานวน 2 ฉบับ
2.2.6. การขายสิ นค้ าเป็ นเงินสด
ในการขายสิ นค้า พนักงานที&มีหน้าที&เกี&ยวกับการขายสิ นค้า ร้านค้าควรกําหนดหลักประกัน
ในการจัดจ้างพนักงานขายและพนักงานที& เก็บเงิ นค่าขายสิ นค้าหากในแต่ละวันจํานวนเงิ นค่าขาย
สิ นค้ามีเป็ นจํานวนมากก็ควรนําส่ งพนักงานการเงินเป็ นคราว ๆ ในแต่ละวันด้วยเนื& องจากการขาย
สิ นค้าของร้านค้ามีลกั ษณะเป็ นการขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว& ไป การออกเอกสารหลักฐานจาก
การขายสามารถจัดทําได้ คือ
- ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
ใบกํากับภาษีที&ออกโดยเครื& องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื& องบันทึกเงินสด (Computer or Cash
Register)ในการออกเอกสารหลักฐานจากการขายนั6นจะเลื อกออกเพียงอย่างใดอย่างหนึ& งสําหรั บ
การขายสิ นค้าแต่ละครั6ง หากร้านค้าออกหลักฐานการรับเงินค่าขายสิ นค้าเป็ นใบกํากับภาษีอย่างย่อ
แล้ว หากลูกค้าต้องการใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป ก็ให้ออกใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ได้อีกครั6ง
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การขายสิ นค้าในร้านค้า มักจะเป็ นการขายเงินสด พนักงานขายและพนักงานรับเงินควรเป็ นบุคคล
คนละคน ทั6งนี6 เพื&อให้มีระบบการควบคุมภายในในการขายและรับเงินที&ดี ป้ องกันการทุจริ ต โดย
กําหนดให้มีพนักงานรั บเงิ นทําหน้าที& รับเงิ นจากการขายสิ นค้าโดยเฉพาะพนักงานขายทุ กคนจะ
บันทึกรายการขายลงในบิลขายค่าสิ นค้าหรื อใบเสร็ จรับเงิ น และมอบบิลขายหรื อใบเสร็ จรับเงิ น
ให้แก่ผูซ้ 6ื อนําไปยังพนักงานรั บเงิ นเพื&อชําระเงิ น และเมื& อสิ6 นวันรวมบิ ลขายหรื อใบเสร็ จรับเงิ น
ทั6งหมดเปรี ยบเทียบกับจํานวนเงินที&ได้รับในวันนั6น วิธีปฏิ บตั ิเกี& ยวกับการขายสิ นค้าเป็ นเงินสด มี
หน้าที&ดงั นี6
แผนกขาย เมื& อผูซ้ 6ื อแจ้ง ให้ท ราบว่า ต้องการซื6 อสิ นค้า ชนิ ดใดแล้ว ผูข้ ายก็ จะจัดทํา
ใบเสร็ จรับเงินโดยจัดให้มีสาํ เนาใบเสร็ จรับเงินจํานวน 3 ฉบับ
2.2.7. การขายสิ นค้ าเป็ นเงินเชื อ
โดยปกติประเพณี ทางการค้า ลักษณะการขายปลีก เช่น ร้านค้าจะกําหนดให้ขายสิ นค้าเป็ น
เงินสดเท่านั6น ดังนั6นหากร้านค้าต้องการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื& อให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ควร
กําหนดระเบียบว่าด้วยการขายเชื& อ เพื&อให้ฝ่ายจัดการได้ถือปฏิบตั ิตามว่าควรขายเชื& อแก่ผใู ้ ดได้บา้ ง
ต้องมีเงื& อนไขหลักประกันอะไรบ้าง และที& นิยมปฏิ บตั ิ มกั จะขายเชื& อแก่ หน่ วยงานราชการหรื อ
ลักษณะของหน่วยงานมากกว่ารายบุคคลวิธีปฏิบตั ิเกี&ยวกับการขายเชื& อ มีการแบ่งแยกหน้าที&จดั ทํา
เอกสารและการบันทึกบัญชี ดังนี6
แผนกขาย เมื&อลูกค้าขอซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินเชื& อ แผนกขายจะต้องจัดทํารายละเอียดสิ นค้าลง
ในใบกํากับสิ นค้าสําหรับสิ นค้าที&ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ&ม ส่ วนสิ นค้าที&ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ&ม
ให้บนั ทึกลงในใบกํากับสิ นค้า/ใบกํากับภาษี โดยจัดให้มีสาํ เนา จํานวน 2 ฉบับ
2.2.8. การขายสิ นค้ าผ่ านบัญชี
เป็ นลักษณะของการขายสิ นค้าที&มีผูข้ ายนําสิ นค้ามาเสนอให้ร้านค้า เพื&อแจ้งให้สมาชิ ก
ทราบว่าหากต้องการสิ นค้าชนิ ดดังกล่ าวก็ขอให้สมาชิ กแจ้งต่อร้ านค้า ร้ านค้าจะแจ้งไปยังผูข้ าย
เพื&อให้นาํ สิ นค้าไปส่ งให้สมาชิ กโดยตรงแต่ออกหลักฐานเอกสารในนามของร้านค้า และเมื&อผูข้ าย
ส่ งสิ นค้าให้สมาชิ กแล้วจะนําเอกสารหลักฐานที&สมาชิ กลงชื& อรับสิ นค้าเรี ยบร้ อยมาแจ้งให้ร้านค้า
เพื&อร้ านค้าจะได้จดั ทําหลักฐานการขายสิ นค้าดังกล่าวให้สมาชิ กในนามของร้านค้า โดยร้านค้าจะ
บันทึกบัญชี ซ6ื อ และขายในวันเดี ยวกัน ในลักษณะของการขายผ่านบัญชี และซื6 อผ่านบัญชี และ
ร้านค้าจะเป็ นผูไ้ ด้รับเปอร์ เซ็ นต์จากการขายตามที&ผขู ้ ายได้ตกลงไว้กบั ร้านค้า ทั6งนี6 การขายสิ นค้า
ผ่านบัญชีน6 ี ร้านค้าไม่ตอ้ งมีส่วนรับผิดชอบในสิ นค้าคงเหลือ และร้านค้าจะไม่มีการเก็บรักษาสิ นค้า
ดังกล่าว ไว้เป็ นการขายสิ นค้าอีกรู ปแบบหนึ&งที&ก่อให้เกิดรายได้ โดยมิตอ้ งลงทุนในสิ นค้า วิธีปฏิบตั ิ
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เกี&ยวกับการขายสิ นค้าผ่านบัญชีมีการแบ่งแยกหน้าที&และการจัดทําเอกสารหลักฐาน และการบันทึก
บัญชี ดังนี6เมื&อลูกค้ายืน& ความจํานงต้องการซื6อสิ นค้าที&ผขู ้ ายเสนอไว้กบั ร้านค้า
แผนกขาย จะจัดทําใบสั&งซื6 อ ระบุชนิ ด จํานวน และราคาต่อหน่วย และนําใบเสนอซื6 อของ
ลูกค้าแนบเสนอต่อผูจ้ ดั การ การจัดทําใบสั&งซื6 อ จัดให้มีสาํ เนาจํานวน 2 ฉบับ
2.2.9. การขายผ่ อนชํ าระ
เมื&อลูกค้าตกลงที&จะซื6อสิ นค้าโดยการจ่ายเงินแบบผ่อนชําระ ลูกค้าจะต้องทําสัญญาการขาย
ผ่อนชําระกับแผนกขาย ซึ& งส่ วนใหญ่การขายผ่อนชําระลักษณะของสิ นค้าประเภทนี6 ได้แก่ ทีวี ตูเ้ ย็น
เครื& องซักผ้าเครื& องปรับอากาศ ฯลฯ เป็ นต้น
แผนกขาย เมื&อลูกค้าแจ้งความจํานงว่าต้องการซื6 อสิ นค้าเป็ นเงินผ่อนชําระรายเดือนแผนก
ขายตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามระเบียบ ทั6งนี6 พนักงานที&ทาํ หน้าที&
ขายผ่อนชําระควรอธิ บายทําความเข้าใจกับลูกค้า โดยนํารายละเอียดการส่ งเงินงวดมาชี6แจงว่าลูกค้า
พึงพอใจและสามารถชําระหนี6ต่องวดได้เป็ นจํานวนเงินเท่าใด และจะต้องชําระเป็ นเวลานานเท่าใด
เมื&อตกลงกันเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที&สหกรณ์ผรู ้ ับผิดชอบแผนกขายสิ นค้าผ่อนชําระจะจัดทําสัญญา
ขายผ่อนชําระโดยจัดให้มีสาํ เนาจํานวน 1 ฉบับ เมื&อถึงกําหนดชําระเงินงวด และได้รับชําระเงินงวด
ค่าผ่อนชําระ
แผนกบัญชี จะนําแฟ้ มลูกหนี6 ค่าขายสิ นค้าผ่อนชําระ มาตรวจสอบจํานวนเงินงวดที&จะต้อง
ได้รับชําระและจัดทําใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จัดทําขึ6นโดยจัดให้มีสาํ เนาจํานวน 2 ฉบับ
2.2.10. การขายสิ นค้ าเช่ าซื$อ
การขายสิ นค้าเช่ าซื6 อมีลกั ษณะการจัดการเช่ นเดี ยวกันกับการขายผ่อนชําระซึ& งได้กล่าวไว้
ในเบื6องต้นแล้ว เพียงแต่ลกั ษณะของประเภทสิ นค้าที&ขายเช่าซื6 อ ได้แก่ เครื& องคอมพิวเตอร์ รถยนต์
บ้านฯลฯ เป็ นต้น นอกจากนั6นสิ& งที&แตกต่างกับการขายผ่อนชําระอีกประการ คือ การขายแบบเช่าซื6 อ
จะมี ลกั ษณะกําหนดให้มีการจ่ายเงิ นค่าสิ นค้าเป็ นจํานวนหนึ& งในวันทําสัญญาซื6 อขายเช่ าซื6 อและ
จํานวนที&เหลือให้ลูกค้าผ่อนชําระเงินรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กันวิธีปฏิบตั ิเกี&ยวกับทางเดินเอกสารและ
การบันทึกบัญชี มีดงั นี6
แผนกขาย จัดทําสัญญาขายเช่าซื6 อแล้วส่ งให้ผจู ้ ดั การลงลายมือชื& ออนุ มตั ิการขายเช่าซื6 อโดย
ผูซ้ 6ื อจะต้องทําความเข้าใจในสัญญาขาย รวมทั6งการส่ งชําระหนี6 เงินงวดและจัดส่ งสัญญาขายเช่าซื6 อ
ให้กบั ผูจ้ ดั การพิจารณาลงนามอนุ มตั ิ สัญญาการขายเช่าซื6 อนี6 จดั ทําขึ6นโดยจัดให้มีสําเนาจํานวน 1
ฉบับ
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2.2.11. การเบิกสิ นค้ าใช้ ไป
เป็ นการเบิกสิ นค้าที&มีไว้เพื&อขาย นําไปใช้งานในสํานักงานร้านค้าวิธีปฏิบตั ิการเบิกสิ นค้า
ใช้ไป ผูเ้ บิ กจัดทําใบเบิกสิ นค้าโดยระบุรายละเอียดชนิ ดและจํานวนของสิ นค้าที&ตอ้ งการเบิ กโดย
จัดทําขึ6นจํานวน 2 ฉบับ ส่ งให้ผจู ้ ดั การลงลายมือชื&ออนุมตั ิ แล้วจัดส่ งใบเบิกสิ นค้า ดังนี6 ต้นฉบับ ส่ ง
มอบให้แผนกขายเป็ นหลักฐานในการขอรับสิ นค้าและส่ งให้แผนกบัญชี ใช้เป็ นหลักฐานในการ
บันทึกบัญชีสาํ เนา ติดเล่มไว้เป็ นหลักฐานที&แผนกขาย
แผนกขาย ได้รับใบเบิกสิ นค้าจากผูเ้ บิก ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการอนุ มตั ิเรี ยบร้อยแล้ว จึง
จะจ่ายสิ นค้าให้ผูเ้ บิกโดยให้ผูเ้ บิกลงลายมื อชื& อผูร้ ับสิ นค้าด้วย และแผนกขายบันทึ กรายการใน
รายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ และส่ งเอกสารทั6งหมดให้แผนกบัญชี
แผนกบัญชี จัดทําใบโอนบัญชี แนบไว้หน้าใบเบิกสิ นค้าและเอกสารอื&นที&ได้รับจากแผนก
ขายโดยจะเช็คก่อนว่ามีผรู ้ ับสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว จึงบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว& ไป
2.2.12. การให้ บริการเช่ าพืน$ ที
สหกรณ์ ร้านค้าบางแห่ งมีพ6ืนที&ในร้ านเหลื อเพียงพอที&จะให้บริ การแก่ผูข้ ายสิ นค้าบางราย
เช่า หรื อในบางครั6งเกิดจากการให้เช่าพื6นที&ต6 งั โชว์สินค้า โดยผูข้ อเช่าพื6นที&จะต้องทําการเจรจาตกลง
กับผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจให้เช่าพื6นที& เช่น ผูจ้ ดั การ หรื อ คณะกรรมการดําเนิ นการของร้านค้า
เพื&ออนุมตั ิให้เช่าพื6นที&วิธีปฏิบตั ิการให้บริ การเช่าพื6นที& เมื&อมีการอนุ มตั ิให้เช่าพื6นที&เพื&อตั6งขายสิ นค้า
เช่น ตูส้ ลากกินแบ่งรัฐบาล ตูต้ 6 งั โชว์สินค้า ฯลฯเป็ นต้น เมื&อถึงระยะเวลาเก็บเงินค่าเช่าพื6นที&
แผนกบัญชี จัดทําใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี โดยจัดให้มีสาํ เนาจํานวน 2 ฉบับ
2.2.13. รายได้ จากการให้ บริการ
เป็ นลักษณะของการจัดให้มีรายได้อีกรู ปแบบหนึ& งของร้านค้า คือ การให้บริ การเกี&ยวกับ
การรับจ้างเข้าปก เย็บเล่มเอกสาร รับจ้างถ่ายเอกสารวิธีปฏิบตั ิเกี& ยวกับรายได้จากการให้บริ การ
แผนกขาย จัดทําใบรับงานโดยเขียนรายละเอียดของการรับงาน ว่ามีขอบเขตของงานอะไรบ้าง เพื&อ
แผนกขายจะได้รับไปดําเนิ นการให้เสร็ จตามวัตถุ ประสงค์โดยจัดให้ใบรับงานมีสําเนาจํานวน 1
ฉบับ
2.2.14. การจ่ ายค่ าส่ งเสริมการขาย
เป็ นลัก ษณะของการช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ ก ารขายสิ นค้า ในร้ า นค้า ขายได้จ าํ นวนมากขึ6 น
สามารถแข่งขันทางการค้ากับธุ รกิจอื&นที&มีลกั ษณะการขายสิ นค้าเช่ นเดียวกันกับสหกรณ์ร้านค้าซึ& ง
ในส่ วนนี6สหกรณ์จะมีภาระค่าใช้จ่ายที&เรี ยกว่า ค่าส่ งเสริ มการขาย ได้แก่
- การแจกคูปองเงินสดตามยอดขาย
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- การตั6งรางวัลสิ นค้าเพื&อจับสลากชิงรางวัล
- การแถมสิ นค้า
- การจัดสิ นค้าเพื&อสมนาคุณแก่ลูกค้า
ลักษณะการบันทึกบัญชี ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย และหากร้านค้าต้องจัดซื6 อ
สิ นค้ามาเพื&อการส่ งเสริ มการขายโดยเฉพาะหากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ&มร้านค้าจะต้องบันทึกภาษี
ซื6 อให้สัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย และต้องพิจารณาว่าการจัดรายการส่ งเสริ มการ
ขายนั6นถือเป็ นมูลค่าฐานภาษีที&ตอ้ งนําไปคํานวณภาษีขายหรื อไม่ หรื อได้รับการยกเว้นการบันทึก
บัญชี จะแสดงให้เห็นตามลักษณะของค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
2.2.15. รับค่ าหุ้นและรายได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ร้ านค้าได้รับเงิ นทุนดําเนิ นงานส่ วนหนึ& งมาจากค่าหุ ้นของสมาชิ กและสมาชิ กได้สิทธิ ใน
การเป็ นสมาชิ กเมื&อทําธุ รกิจโดยการซื6 อสิ นค้าจากสหกรณ์ร้านค้า สมาชิ กจะได้รับเงินเฉลี&ยคืนตาม
ส่ วนของธุ รกิจ สําหรับเงิ นค่าหุ ้นที&สมาชิ กถือ สมาชิ กจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงิ นปั นผล
สําหรับรายได้ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า สหกรณ์ควรจัดทําใบเสร็ จรับเงิ นเพื&อรับรายได้ค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้า โดยจัดทําใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เพื&อรับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า เนื& องจากรายได้
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าตามประมวลรัษฎากร จะต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ&มด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี&ยวกับการรับ
เงินค่าหุ น้ และรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าแสดงการแบ่งแยกหน้าที&และการบันทึกบัญชี ดังนี6
แผนกบัญชี เมื&อสมาชิ กแจ้งความจํานงขอสมัครสมาชิ ก และขอชําระค่าหุ ้นพร้ อมรายได้
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า แผนกบัญชี จะจัดทําใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รับชําระค่าหุ ้น และรายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จัดทําขึ6นโดยจัดให้มีสาํ เนา 2 ฉบับ
2.2.16. การจ่ ายคืนค่ าหุ้น
เมื&อสมาชิ กต้องการขอลาออกจากร้านค้า สมาชิ กจะยื&นใบลาออกต่อแผนกบัญชี โดยแผนก
บัญชีจะรวบรวมใบลาออกเสนอที&ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการอนุ มตั ิให้ลาออกได้ แผนกบัญชี
จะได้ดาํ เนิ นการต่อไปแผนกบัญชี จัดทําใบเบิกเงิ น สรุ ปหน้าใบลาออกของสมาชิ กรายที&ได้รับ
อนุ มตั ิ ให้ลาออกจากที& ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ และเสนอให้ผูจ้ ดั การลงนามอนุ มตั ิ ให้
จ่ายเงินคืนค่าหุ ้นแก่สมาชิ กได้แผนกการเงิน ได้รับใบเบิกเงินและใบลาออกที&ได้รับการอนุ มตั ิจาก
ผูจ้ ดั การ เพื&อเตรี ยมจ่ายเงินค่าหุ ้นคืนให้สมาชิ ก โดยให้สมาชิ กลงลายมือชื& อผูร้ ับเงินในใบเบิกเงิ น
และบันทึกการจ่ายเงิ นในรายงานฐานะเงิ นสดคงเหลือประจําวัน แล้วจึงจัดส่ งเอกสารใบเบิกเงิ น
และใบลาออกของสมาชิกให้แผนกบัญชี
แผนกบัญชี จัดทําใบสรุ ปยอดรายจ่ายประจําวัน แนบไว้หน้าใบเบิกเงินและใบลาออก แล้ว
บันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย
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2.2.17. การนําเงินฝากธนาคาร
เงินรายได้ที&ร้านค้าได้รับจากการขายสิ นค้า จะต้องนําฝากธนาคาร และเหลือเป็ นเงินสดใน
มือเก็บรักษาไว้ในตูน้ ิ รภัยจํานวนหนึ& งวิธีปฏิบตั ิการนําเงิ นฝากธนาคาร มีการแบ่งแยกหน้าที& และ
การบันทึกบัญชี ดังนี6แผนกการเงิ น จัดทําใบนําฝากธนาคาร โดยจัดให้มีสําเนา 1 ฉบับ ส่ งให้
ผูจ้ ดั การลงชื&อและตรวจสอบจํานวนเงินนําฝากธนาคาร และส่ งกลับให้แผนกการเงินนําเงินไปฝาก
ธนาคาร และจัดส่ งสําเนาใบนําฝากธนาคารให้แผนกบัญชี โดยแผนกการเงินบันทึกรายการนําเงิน
ฝากธนาคารในรายงานฐานะเงินสดคงเหลือประจําวัน
แผนกบัญชี จัดทําใบสรุ ปยอดรายจ่ายประจําวันแนบไว้หน้าสําเนาใบนําฝากธนาคาร และ
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย
2.2.18. การถอนเงินฝากธนาคาร
ในกรณี ที&ร้านค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินสดในมือมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอาจจะขอถอน
เงิ นฝากธนาคารมาเก็บไว้ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จวิธีปฏิ บตั ิการถอนเงิ นฝากธนาคาร ในหน้ามีการ
แบ่งแยกหน้าที&และการบันทึกบัญชี ดังนี6
แผนกการเงิน จัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา 1 ฉบับ พร้อมสมุดคู่บญั ชี เงินฝาก
ธนาคารระบุจาํ นวนเงินที&ตอ้ งการถอน แล้วส่ งให้ผจู ้ ดั การและกรรมการดําเนิ นการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ในใบถอนเงิ นลงลายมือชื& อผูข้ อถอน และส่ งกลับคืนให้แผนกการเงิ น นําไปถอนเงินจากธนาคาร
และบันทึ กการรับเงิ นสดจากการถอนเงิ นฝากธนาคารในรายงานฐานะเงิ นสดคงเหลื อประจําวัน
และส่ งสําเนาใบถอนเงินฝากธนาคารหรื อสมุดคู่บญั ชีเงินฝากธนาคารให้แผนกบัญชี
แผนกบัญชี จัดทําใบสรุ ปยอดรายรับประจําวันแนบไว้หน้าใบถอนเงินฝากธนาคาร และ
บันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสดรับ
2.2.19. การจ่ ายค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ
ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี6ยเลี6ยงพาหนะ ค่าเครื& องเขียนแบบพิมพ์ค่าไปรษณี ย ์ ค่า
ไฟฟ้ า ฯลฯ มีลกั ษณะของการแบ่งแยกหน้าที&และการบันทึกบัญชี ดังนี6
แผนกบัญชี จัดทําใบเบิกเงิน กรณี ที&ไม่มีหลักฐานการรับเงิน เช่น ค่าเบี6ยเลี6ยง ค่าพาหนะ
หรื ออาจจะจัดทําใบเบิกเงินแนบสรุ ปหน้าใบเสร็ จรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เสนอให้ผจู ้ ดั การอนุ มตั ิ
และส่ งมาไว้ที&แผนกการเงินเพื&อจ่ายเงิน
แผนกการเงิน เมื&อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินคือใบเบิกเงิน พร้อมใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆให้จ่ายเงิ นสดแก่ผูข้ อเบิก และบันทึกการจ่ายเงิ นในรายงานฐานะเงิ นสดคงเหลือประจําวัน
แล้วส่ งเอกสารหลักฐานให้แผนกบัญชี
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แผนกบัญชี จัดทําใบสรุ ปยอดรายจ่ายประจําวันแนบไว้หน้าใบเบิกเงินและใบเสร็ จรับเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเขียนสรุ ปว่าเป็ นรายการค่าใช้จ่ายใดบ้าง เพื&อบันทึกในทะเบียนค่าใช้จ่ายในการ
ซื6 อและดําเนินงาน
2.2.20. การเบิกเงินสดย่ อย และการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายจากเงินสดย่ อย
ร้านค้าบางแห่ งจะมีการกําหนดวงเงินสดย่อยไว้ เพื&อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที&มีจาํ นวนเงินไม่มาก
นัก และเป็ นค่าใช้จ่ายที&ค่อนข้างเกิดขึ6นเป็ นประจํา เช่น ค่าเบี6ยเลี6ยง ค่านํ6าประปาค่าไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ น
ต้น ดังนั6น เพื&อความคล่องตัวร้านค้าจะมอบหมายให้มีผเู ้ ก็บรักษาเงิ นสดย่อยและมีอาํ นาจในการ
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยปกติ การกําหนดวงเงินสดย่อย จะกําหนดโดยคณะกรรมการดําเนิ นการ
พิจารณาอนุมตั ิวธิ ี ปฏิบตั ิการเบิกเงินสดย่อย มีการแบ่งแยกหน้าที&และการบันทึกบัญชี ดังนี6
แผนกการเงิน เมื&อคณะกรรมการดําเนิ นการอนุ มตั ิให้ถือเงินสดย่อย แผนกการเงินจัดทําใบ
เบิกเงินเพื&อยืน& เสนอผูจ้ ดั การพร้อมจัดเตรี ยมเช็คสั&งจ่าย เสนอผูจ้ ดั การไปพร้อมกันเพื&อขออนุ มตั ิเบิก
เงินสดย่อยผูจ้ ดั การ เมื&อได้รับใบเบิกเงิน และเช็คสั&งจ่าย ตรวจสอบจํานวนเงินที&ขอเบิกเป็ นไปตาม
มติที&ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ จึงลงลายมือชื& อผูอ้ นุ มตั ิใบเบิกเงินและลงชื& อในเช็คส่ งกลับ
คืนให้แผนกการเงิน
แผนกการเงิน นําเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร และบันทึกการรับเงินสดย่อยในสมุดเงินสด
ย่อยและจัดทํารายงานฐานะเงินสดคงเหลือประจําวัน และจัดส่ งเอกสารใบเบิกเงินให้แผนกบัญชี
แผนกบัญชี จัดทําใบสรุ ปยอดรายจ่ายประจําวัน สรุ ปหน้าใบเบิกเงิน บันทึกรายการในสมุด
เงินสดจ่าย
ตารางที& 2.1 แสดงแผนผังทางเดินเอกสาร
แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี&ยวกับการจัดซื6อ
แผนกจัดซือ6

แผนกรับสินค้า

แผนกคลังสินค้า
1

1

ใบขอซือ

แผนกบัญชี

2
ใบขอซือ

ใบสังซือ

4

1
I
1
ใบกํากับสินค้า

5

4

32

ใบสังซือ

3

2

1

ใบสังซือ

ใบสังซือ

1

I

ใบรับสินค้า
2

ผู้ขาย

1

ใบกํากับสินค้า

ได้รับสินค้าครบถ้วน

สมุดรายวัน

2

3
4
2
ใบรับสินค้า

ใบสังซือ
ใบสังซือ
ใบสังซือ
ใบรับสินค้า

3

2

ใบสังซือ
ใบสังซือ
ใบรับสินค้า

1
บัตร
สินค้า

2

1
I
บัญชีแยก
ประเภท
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2.3 ทฤษฎีห้างหุ้นส่ วน3
2.3.1 ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
ห้างหุ ้นส่ วนต้องมี บุคคลตั6งแต่สองคนขึ6 นไปตกลงร่ วมกันเพื&อทํากิ จกรรมร่ วมกัน โดย
ประสงค์จะแบ่งผลกําไรที&พึงได้จากกิจกรรมที&ทาํ นั6น ซึ& งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เรี ยกว่า
“ห้างหุ ้นส่ วน” การเป็ นห้างหุ ้นส่ วนกฎหมายไม่บงั คับให้จะทะเบียน จะจดหรื อไม่จดทะเบียนก็
ได้
ถ้าไม่จดทะเบียนเรี ยกว่า “ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ” แต่ถา้ จดทะเบียนกับนายทะเบียนหุ ้นส่ วน
บริ ษทั เรี ยกว่า “ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล” หรื อ “ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน”
2.3.2. การจัดตั$งห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
การจัดตั6ง ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ เป็ นความสมัครใจของบุ ค คลที& มาร่ วมกันเพื& อทํา ธุ รกิ จ
ส่ วนมากจะเป็ นการดําเนินธุ รกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว การจัดตั6งมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1012 ดังนี6
2.3.2.1. เป็ นสัญญาระหว่างบุคคลสองคนขึ6นไปจะเป็ นหญิงหรื อชายก็ได้ และ
บุคคลที&จะเข้ามาร่ วมทําสัญญาต้องเป็ นบุคคลที&มีความสามารถเข้าทําสัญญาได้ตามกฎหมาย คือ
บรรลุนิติภาวะแล้วหรื ออายุยงั ไม่ถึง 20 ปี แต่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสและไม่เป็ นบุคคลที&ศาล
สั& ง ให้ เ ป็ นคนไร้ ค วามสามารถดัง นั6น สามี ภริ ยา ก็ อ าจดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นหุ ้ น ส่ ว นกัน ได้
2.3.2.2. เป็ นการตกลงเพื&อทํากิจการร่ วมกัน ทํากิจการร่ วมกัน หมายถึง มีการตกลง
ได้เสี ยร่ วมกันกิ จการที&ทาํ อาจเป็ นธุ รกิจค้าขาย ธุ รกิ จการเกษตร ธุ รกิ จอุตสาหกรรม หรื อธุ รกิ จใน
ครอบครัวก็ได้
2.3.2.3. ต้องมีส&ิ งหนึ& งสิ& งใดมาลงหุ ้น อันได้แก่ เงิ นตรา ทรัพย์สิน หรื อลงด้วย
แรงงานก็ได้จึงเห็นได้วา่ หุ น้ หรื อทุนที&จะนํามาลงมีได้ 3 ประการ คือ
- ลงหุ น้ ด้วยเงินตรา คือ นําเงินมาลงหุ ้นจริ ง ๆ ซึ& งอาจไม่คิดเป็ นจํานวนหุ ้นแต่อาจบอกเป็ น
ยอดจํานวนเงิน เท่าไรก็ได้
- ลงหุ ้นด้วยทรั พย์สินอื& น คําว่า ทรัพย์สินอาจเป็ นที& ดิน เครื& องจักรกล รถยนต์ อาคาร
สํานักงาน เป็ นต้น แล้วตีราคาทรัพย์สินนั6นเป็ นจํานวนเงินก็ได้ การลงหุ ้นด้วยวิธีน6 ีอาจนําทรัพย์สิน
มาในลักษณะยกให้เป็ นของห้างหรื อให้ใช้ระหว่างที&เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของห้างอยูก่ ็ได้
2.3.2.4. มีวตั ถุประสงค์เพื&อนํากําไรจากกิจการนั6นมาแบ่งปั นกัน กล่าวคือ ผูท้ ี&มาทํา
สัญญาตกลงทํากิ จการร่ วมกันต้องมี จุดประสงค์หรื อวัตถุ ประสงค์หวังผลกําไรและนํากําไรจาก
กิจการที&ทาํ นั6นมาแบ่งปั นตามสัดส่ วนที&ลงหุ ้นถ้าขาดทุนต้องขาดทุนร่ วมกัน หากไม่มีวตั ถุประสงค์
เพื&อแบ่งปั นกําไรก็จะไม่ใช่หา้ งหุ น้ ส่ วน
3
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2.3.2.5. แบบแห่ งสัญญา ไม่มีกฎหมายบังคับเรื& องแบบแห่ งสัญญา ฉะนั6น สัญญา
จัดตั6งห้างหุ น้ ส่ วน จะทําเป็ นหนังสื อหรื อไม่ทาํ ก็ได้ หรื อตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ และไม่ตอ้ งมีการจด
ทะเบียนไม่เป็ นนิ ติบุคคล มีสภาพเป็ นบุคคลธรรมดา หุ ้นส่ วนทุกคนคงเสี ยภาษีแบบบุคคลธรรมดา
โดยสรุ ป ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ ก็คือบุคคลตั6งแต่สองคนขึ6นไปร่ วมกันทําสัญญา นําเงิ น
ทรัพย์สิน หรื อแรงงานมาลงทุนเพื&อทํากิจการร่ วมกันโดยประสงค์จะแบ่งปั นกําไรจากกิจการที&ทาํ
นั6นโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนห้าง และไม่เป็ นนิติบุคคล
2.3.3. การดําเนินงานห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
การดําเนิ นงานของห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หมายถึง ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนดําเนิ นการการจัดการห้าง มี
สิ ทธิ หน้าที&ระหว่างผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนรวมทั6งมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกร่ วมกันแยกได้ดงั นี6
2.3.3.1. การจัดการห้ าง หมายถึง ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนต่างก็มีหน้าที&ตอ้ งช่วยเหลือซึ& งกัน
และกัน ซึ& งหลักกฎหมายวางไว้วา่ การจัดการห้างหุ ้นส่ วน ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนย่อมจัดการห้างหุ ้นส่ วนนั6น
ได้ทุกคน โดยให้ถือว่าผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนเป็ น “ผูจ้ ดั การ"ทุกคนและถ้ามีการตกลงให้ผเู ้ ป็ นหุ ้นส่ วนเพียง
คนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นผูจ้ ดั การห้าง ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนที&ไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั การห้างย่อมมีสิทธิ ที&จะไต่
ถามถึงการทํางานของห้างหุ ้นส่ วนที&จดั การอยูน่ 6 นั ได้ทุกเมื&อ เรี ยกว่า “การดูแลครอบงําการจัดการ
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ” ดังนั6น การจัดการห้างหุ ้นส่ วนสามัญ จึงอาจเป็ นการร่ วมกันทํางานทั6งหมด
หรื อแบ่งงานกันทํา อาจมีได้ 3 ลักษณะ
2.3.4 การเลิกห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
การเลิกห้างหุ น้ ส่ วนสามัญอาจเลิกได้ 3 ทาง คือ
- เลิ กโดยผลแห่ งสัญญา เป็ นการเลิ กโดยความประสงค์ของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนที& ทาํ
สัญญาไว้ มี 3 กรณี คือ มีเหตุหรื อกรณี เกิดขึ6นทําให้ตอ้ งเลิกกันหรื อกิจการนั6นกําหนดระยะเวลาไว้
เมื&อถึ งกําหนดเวลาก็ตอ้ งเลิ กกัน หรื อสัญญากําหนดไว้วา่ เมื&อกิจการนั6นเสร็ จ หุ ้นส่ วนก็ตอ้ งเลิกกัน
เป็ นต้น
- เลิกโดยผลแห่ งกฎหมาย ได้แก่ กรณี ที&กฎหมายให้อาํ นาจแก่ผเู ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อ
บัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น การตั6งห้างไม่มีกาํ หนดระยะเวลาไว้ ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนคนใดคนหนึ& งบอก
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนครบรอบบัญชี ทางการเงินเพื&อขอเลิกก็ได้ หรื อห้างหุ ้นส่ วนคนใด
ตาย หรื อล้มละลาย หรื อตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ ห้างต้องเลิกกัน เว้นแต่ผเู ้ ป็ นหุ ้นส่ วนที&เหลือจะรับ
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ซื6 อ หุ ้ น นั6น ไว้ห รื อเหลื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น เพี ย งคนเดี ย วห้ า งย่ อ มต้อ งเลิ ก กัน เพราะไม่ มี ส ภาพเป็ นห้ า ง
หุ น้ ส่ วน หรื อวัตถุประสงค์ของห้างผิดกฎหมาย การปฏิบตั ิยอ่ มตกเป็ นโมฆียะ ห้างก็ตอ้ งเลิกกัน
- เลิกโดยคําสั&งศาล ศาลอาจสั&งให้เลิกกันได้ถา้ ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนตกลงกันไม่ได้และ
ร้องขอให้ศาลสั&งเลิกห้าง
อนึ&ง การเลิกห้างหุ น้ ส่ วนโดยทัว& ไปจะต้องมีการชําระบัญชี คือ ทําการสะสางหนี6สิน
ทั6งหลายชดใช้แก่บุคคลภายนอก ชดใช้เงินที&ได้จ่ายทดรองไปหรื อใช้คืนค่าทุนทรัพย์ เมื&อมีเงินหรื อ
ทรั พ ย์สิ นเหลื ออยู่ ก็ ให้เฉลี& ยเป็ นกํา ไรในระหว่า งผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนด้วยกัน หรื อถ้า คิ ดชํา ระบัญชี
ทรัพย์สินเหลื ออยู่ หุ ้นส่ วนทุกคนก็ตอ้ งเฉลี&ยช่ วยกันขาดทุน สําหรับกรณี ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ คือ
ห้างหุ ้นส่ วนที&ไม่จดทะเบียนนี6อาจตกลงกันให้จดั การทรัพย์สินของห้างโดยวิธีอื&น คือ ไม่ตอ้ งมีการ
ชําระบัญชีก็ได้
2.3.5. การบัญชี ห้างหุ้นส่ วน (Accounting for Partnerships)
ในประเทศไทยเรามีการจัดตั6งธุ รกิจหลาย ประเภทด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมที&มีเจ้าของ
คนเดียว หรื อจัดตั6งร่ วมกับผูอ้ ื&นในรู ปแบบห้างหุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั จํากัด ทั6งนี6 ข6 ึนอยูก่ บั เงินลงทุน
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั6ง“ห้างหุ น้ ส่ วน” เป็ นการจัดตั6งธุ รกิจโดยบุคคลตั6งแต่ 2 คนขึ6นไป เป็ น
เจ้าของและมีผลประโยชน์ในกิจการร่ วมกัน มีบญั ชี ทุนหุ ้นส่ วนแยกแสดงส่ วนได้ส่วนเสี ยของแต่
ละบุคคลเมื&อบุคคลสองคนได้ตกลงกันที&จะดําเนิ นกิ จการร่ วมกัน จําเป็ นต้องมีการลงทุนแรกเริ& ม
ของห้างหุ ้นส่ วน โดยหุ ้นส่ วนทั6งสองคนจะต้องนําเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อเงินและทรัพย์สินอื&นมา
ลงทุนเพื&อร่ วมดําเนิ นกิจการด้วยเนื& องจากในกิจการห้างหุ ้นส่ วนผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนอาจลงทุนไม่เท่ากัน
ทําให้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิจการไม่เท่ากัน หรื อมีการกําหนดอัตราส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนไม่เท่ากัน
การบันทึกส่ วนได้ส่วนเสี ยของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน จึงจําเป็ นต้องแยกบัญชีของแต่ละคนเรี ยกว่าบัญชีทุน
2.4 ทฤษฎีเอกสารธุรกิจ4
2.4.1 ความหมายของเอกสารธุรกิจ
เอกสารทางธุรกิจ (Business Documents) หมายถึ ง เอกสารหรื อตราสารต่างๆ ที&ทาํ ขึ6นเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรที&เกี& ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จ โดยอาจจัดทําขึ6นในรู ปของแบบฟอร์ ม หรื อใน
รู ปของแบบพิมพ์หรื อเขียนขึ6นในลักษณะที&ถูกต้องตามกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื&อใช้เป็ นหลักฐาน
ยืนยัน หรื ออ้างอิงในการประกอบธุ รกิจ
เอกสารธุ รกิจ หมายถึง หนังสื อที&ใช้เป็ นหลักฐานที&ทาํ ให้ปรากฏความหมายตามตัวอักษร
ตัว เลข เพื& อ ใช้เ ป็ นหลัก ฐานในการดํา เนิ น กิ จ กรรมทางด้า นการผลิ ต การจัด จํา หน่ า ยและการ
4
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บริ ก าร จากความหมายดัง กล่ า วจึ ง เห็ นได้ว่า เอกสารทางธุ ร กิ จ เป็ นสิ& ง ที& จดั ทํา ขึ6 นตามความ
ประสงค์เพื&อใช้ในการดําเนินการทางธุ รกิจให้ประสบผลสําเร็ จ
2.4.2 ความสํ าคัญของเอกสารทางธุรกิจ
ในการประกอบการธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบการต้องมี ค วามสั มพันธ์ ก ับ บุ ค คลและหน่ วยงาน
องค์กรต่างๆ การติดต่อทางธุ รกิ จ จึงต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื&อเป็ นหลักฐานสําหรับใช้
อ้างอิงและมีผลได้ตามกฎหมาย เอกสารทางธุ รกิ จที&จดั ทําขึ6นจึงมีความสําคัญต่อวงการธุ รกิ จมาก
ดังนี6
2.4.2.1.ใช้เป็ นหลักฐานที&มีผลตามกฎหมาย
2.4.2.2.ทําให้การติดต่อกันทางธุ รกิจ มีความสะดวกรวดเร็ ว ปลอดภัย
2.4.2.3.สร้างความเชื&อถือในการติดต่อทางด้านสิ นเชื&อ
2.4.2.4.ใช้แทนการชําระหนี6ดว้ ยเงินสด ซึ& งทําให้เกิดความรวดเร็ วและปลอดภัย
2.4.2.5.ใช้เป็ นข้อมูลในการบันทึกทางการบัญชี
2.4.2.6.ทําให้เกิดสภาพคล่องในการถือหรื อเปลี&ยนมือเกี&ยวกับหลักทรัพย์ทางธุ รกิจ
2.4.3 ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ
เอกสารทางธุ รกิจสามารถแบ่งออกได้เป็ น เอกสารเครดิต และเอกสารการเงินเอกสารที&
เกี& ย วกั บ การซื6 อและการขายสิ นค้ า เอกสารประกั น ภั ย เอกสารเกี& ย วกั บ การนํ า เข้ า และ
ส่ งออก เอกสารเครดิต และเอกสารทางการเงิน (Credit and Financial Documents) ในการซื6 อขาย
สิ นค้าต้องมีการชําระค่าสิ นค้า ซึ& งการซื6 อขายอาจชําระเป็ นเงิ นสดหรื ออาจซื6 อขายเป็ นเงิ นเชื& อก็ได้
การทําเอกสารเครดิ ตก็เพื&อเป็ นหลักฐานในการแสดงการเป็ นหนี6 สินกันโดยให้คาํ มัน& สัญญาว่า จะ
ชําระเงิ นให้แก่ ผูอ้ อกเครดิ ตในธนาคาร จึ งมี การกําหนดรู ปแบบของเอกสารเครดิ ตและเอกสาร
ทางการเงินในหลายรู ปแบบ
2.4.4 เอกสารเครดิตและเอกสารทางการเงิน (Credit and Financial Documents)
ตัZวสั ญญาใช้ เงิน ( Promissory note หรื อ P/ N ) ตัว สัญญาใช้เงินนั6นคือ หนังสื อตราสาร ซึ& ง
บุคคลหนึ&งเรี ยกว่า ผูอ้ อกตัว ให้คาํ มัน& สัญญาว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ&งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ& ง หรื อ ให้
ใช้ตามคําสั&งของบุคคลอีกคนหนึ&ง เรี ยกว่า ผูร้ ับเงิน
ลัก ษณะของตัว สั ญ ญาใช้เงิ น ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 983 กํา หนด
รายการตัว สัญญาใช้เงินดังนี6
- คําบอกชื&อว่า ตัว สัญญาใช้เงิน
- คํามัน& สัญญาอันปราศจากเงื&อนไขว่าจะใช้เงินเป็ นจํานวนแน่นอน
- วันถึงกําหนดใช้เงิน
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- สถานที&ใช้เงิน
- ชื&อ หรื อรหัสของผูร้ ับเงิน
- ลายมือชื&อผูอ้ อกตัว
ในปั จจุ บ นั ได้มี ก ารนํา ตัว สั ญญาใช้เงิ น มาใช้ก ัน มากในกิ จ การเงิ นทุ น และหลัก ทรั พ ย์
กล่าวคื อ บริ ษทั เงิ นทุ นหลักทรัพย์โดยทัว& ไปจะออกตัว สัญญาใช้เงิ นให้แก่ ผูท้ ี&นาํ เงิ นมาฝากไว้กบั
บริ ษทั ซึ& งในตัว สัญญาใช้เงิ นแต่ละใบก็จะมี รายการต่างๆ ที&จาํ เป็ นตรงกัน เช่ นจํานวนเดี ยวกับที&
บริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ สัญญาจะคืนให้แก่ผูฝ้ ากจากนี6 ในเมื&อครบกําหนดตามที&ตกลงกันไว้ เช่ น
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดื อน 1 ปี หรื อ 2 ปี เป็ นต้น ตัว สัญญาใช้เงิ นแต่ละฉบับ จะกําหนดไว้ดว้ ยว่า
ดอกเบี6ยที&บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผฝู ้ ากเงิน เป็ นอัตราร้อยละเท่าไรต่อปี เมื&อตัว สัญญาใช้เงิ นถึงกําหนด
ชําระเงินแล้ว ผูฝ้ ากซึ& งเป็ นผูท้ รงตัว ย่อมสามารถจะนําตัว นั6นไปขั6นเงินได้เรี ยกว่าให้บริ ษทั ผูร้ ับฝาก
ใช้เงินพร้อมทั6งดอกเบี6ยตามที&ปรากฏบนหน้าตัว ทันที
2.4.5 เช็ ค (cheque)
เช็คนั6นคือหนังสื อตราสารซึ& งบุคคลหนึ&งว่าเรี ยกว่า ผูส้ ั&งจ่าย สั&งธนาคารให้ใช้เงินจํานวนหนึ& ง
เมื&อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ& ง หรื อให้ใช้ตามคําสั&งของอีกคนหนึ& ง เรี ยกว่า ผูร้ ับเงิ นสรุ ปได้
ว่า ก. เช็คเป็ นตัว เงินชนิดหนึ&ง ข. ผูจ้ ่ายเงินตามเช็ค ค. การจ่ายเงินต้องจ่ายเมื&อทวงถามเท่านั6น กรณี
วันจ่ายเงินสําหรับเช็คที&ไม่ลงวันที&และให้มีการตกลงกันไว้จะลงวันที& และให้มีการตกลงกันไว้วา่ จะ
ลงวันที&เท่าใด และอย่างไรนั6น จะถือว่าเป็ นเช็คที&สมบูรณ์ถูกต้อง เมื&อถึงวันที&ที&ลงกันไว้เช็คนั6น หรื อ
เมื& อได้มี การลงวันที& ใ นเช็ ค นั6น โดยถู กต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 988
บัญญัติไว้วา่ อันเช็คนั6น ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี6คือ
- คําบอกชื&อว่าเป็ นเช็ค
- คําสั&งอันปราศจากเงื&อนไขให้ใช้เงินเป็ นจํานวนแน่นอน
- ชื&อหรื อยีห& อ้ และสํานักของธนาคาร
- สถานที&ใช้เงิน
- วันและสถานที&ออกเช็ค
- ลายมือชื&อผูส้ &ังจ่าย
ตัZวแลกเงิน ( Bill of exchange) ลักษณะของตัว แลกเงินนั6น คือหนังสื อตราสารซึ& งบุคคล
หนึ& งเรี ยกว่า ผูส้ ั&งจ่าย สั&งบุคคลอีกคนหนึ& งเรี ยกว่าผูจ้ ่ายให้ใช้เงินหนึ& งแก่บุคคลหนึ& งหรื อให้ใช้ตาม
คําสั&งของบุคคลหนึ&งเรี ยกว่าผูร้ ับเงิน
ตามบัญญัติในมาตรา 908 ตัว เงิ นจะต้องทําเป็ นหนังสื อสามารถเปลี& ยนมือได้ขอ้ ความใน
หนังสื อมีลกั ษณะคําสั&ง โดยบุคคลหนึ& งสั&งให้อีกบุคคลหนึ& งจ่ายเงิ นให้แก่ผูท้ ี&มีชื&อระบุไว้ในตัว ใน
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กรณี เป็ นตัว แลกเงินชนิ ดระบุชื&อ หรื อสั&งให้จ่ายเงินให้แก่ผถู ้ ื อ ในกรณี ตวั ผูถ้ ื อซึ& งผูท้ ี&มีชื&อเป็ นผูร้ ับ
เงิน หรื อผูถ้ ือแล้วแต่กรณี สามารถที&จะสั&งให้ผจู ้ ่าย จ่ายเงินให้แก่บุคคลอื&นต่อไปนี6อีกก็ได้
การออกตัว แลกเงิ น จะต้องทําตามแบบที&กฎหมายกําหนดไว้สําหรับรายการในตัว แลกเงิ น
นั6น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 909 บัญญัติวา่
อันตัว แลกเงินนั6นต้องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี6คือ
- คําบอกชื&อว่าเป็ นตัว แลกเงิน
- คําสั&งอันปราศจากเงื&อนไขให้จ่ายเงินเป็ นจํานวนแน่นอน
- ชื&อหรื อยีห& อ้ ผูจ้ ่าย
- วันถึงกําหนดใช้เงิน
- สถานที&ใช้เงิน
- ชื&อหรื อยีห& อ้ ผูร้ ับเงินหรื อคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผถู ้ ือ
- วันและสภาพที&ออกตัว เงิน
- ลายมือชื&อผูส้ &ังจ่าย
ตัZวเงินคลัง ( Treasury Bill ) เป็ นตราสารเปลี&ยนมือชนิดหนึ&ง ซึ&งมีขอ้ ความแสดงสิ ทธิ ของผู ้
ทรง ในอันที&จะได้รับการชําระเงินจํานวนแน่ นอน ณ สถานที& และวันที&กาํ หนดไว้ ตัว เงินคลังที&ใช้
ในประเทศไทยมีลกั ษณะดังนี6
- ผูอ้ อกตัว เงินคลัง คือกระทรวงการคลัง
- วันถึงกําหนดใช้เงินจะต้องระบุไว้ในตัว และจะช้ากว่า 12 เดือนนับแต่วนั ออกตัว ไม่ได้
- ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นผูอ้ อกและจัดการกับตัว เงินคลัง แทนกระทรวงการคลัง
- ตัว เงินคลังจะขายในรู ปเงินสด อาจทําได้ 2 วิธี
พันธบัตร ( Bonds ) คือ ตราสารชนิ ดหนึ& งที&สัญญาว่าจะชําระเงินที&แน่นอนจํานวนหนึ& ง ณ
เวลาใดเวลาหนึ&งที&กาํ หนดไว้ในอนาคตใช้เป็ นหลักฐานในการกูย้ ืมเงินทุนระยะยาวที&มีหลักประกัน
พันธบัตรแบ่งออกได้ดงั นี6
- พันธบัตรธุ รกิจ ( Corporate Bond ) คือพันธบัตรที&ออกโดยธุ รกิจเอกชน
- พันธบัตรรัฐบาล ( Government Bond ) คือพันธบัตรที&ออกโดยหน่ วยงานรัฐบาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจ
ใบหุ้น ( Stock ) คือ เป็ นเอกสารเครดิ ต ที&ใช้เป็ นหลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิK ในความเป็ น
เจ้าของกิจการธุ รกิจที&ทาํ การออกหุ น้ จะกําหนดจํานวนหุ น้ และมูลค่าของหุ น้ ไว้ สามารถโอนเปลี&ยน
มือได้
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สั ญญาซื$อขาย ( Sales Contract ) การซื6 อสิ นค้าที&ตอ้ งมีใบสั&งถ้ามีจาํ นวนเงินมากๆ ปกติจะมี
สัญญาซื6 อขายด้วยเพื&อเป็ นหลักฐานในการใช้สินเชื& อ และใบเก็บเงิ นในโอกาสต่อไป จากตัวอย่าง
สัญญาซื6 อขายและ ใบสั&งซื6 อดังกล่าวจะพบว่าในช่องรายการจะระบุสินค้าชนิ ดและคุณภาพ ซึ& งผูข้ าย
จะต้องจัดหาสิ นค้าตามมาตรฐาน ตามที&ได้ตกลงกันไว้ถา้ ไม่ตรงตามนั6นผูซ้ 6ื อย่อมมีสิทธิ ไม่รับมอบ
สิ นค้าหรื อมอบแต่อาจส่ งคืนแก่ผขู ้ ายได้นอกจากนั6น ก็ยงั มีส&ิ งต่างๆ ที&ตอ้ งพิจารณาคือ
- สิ นค้าไม่มีคุณภาพตามตัวอย่างหรื อไม่ได้ตามมาตรฐาน ตามที&ตกลงกัน
- ไม่มี ตรายีห& อ้ ชื&อผูผ้ ลิต หรื อประเทศตามที&ตกลงไว้
- ราคาซื6 อขายที& ตกลงกันไว้ใ นกรณี ที& มี ส่ วนลดจะต้องระบุ ใ ห้ชัดเจนว่า ถ้าซื6 อเงิ นสด
จะต้องมีส่วนลดเงินสด กี&เปอร์ เซ็นต์
- ปริ มาณสิ นค้าที&ซ6ื อขาย เมื&อระบุจาํ นวนแล้วผูข้ ายไม่สามารถจัดหาได้ จะขาด หรื อเกิ น
ได้กี&เปอร์ เซ็นต์
- การส่ งมอบสิ นค้า จะดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาเมื&อใดต้องระบุให้ชดั เจน
- การชํา ระเงิ นต้องชี6 แจงเงื& อนไขให้แน่ ชัดเจนว่า เป็ นเงิ นสด หรื อเงิ นเชื& อชํา ระภายใน
กําหนดระยะเวลากี&วนั
- การบรรจุหีบห่ อ ต้องตกลงเช่นเดียวกันระหว่างผูข้ ายและผูซ้ 6ื อ เพื&อจะมีค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ& งอาจบวกรวมกับราคาสิ นค้าทําให้มีราคาสู งกว่าปกติ
2.4.6 เอกสารเกียวกับการซื$อและการขายสิ นค้ า ( Buying and Selling Transaction
Documents )
เอกสารเกี&ยวกับการซื6 อและการขายสิ นค้า คือเอกสารที&ใช้ติดต่อกันระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ 6ื อ
หรื อลู กค้า เพื&อให้การซื6 อขายเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว และมี ข6 นั ตอนรวมทั6งได้ทราบเงื& อนไข
ต่างๆ ของสิ นค้า
ตัวอย่างเอกสารเกี&ยวกับการซื6 อและการขายสิ นค้า และราคาสิ นค้า ซึ& งทางร้านได้จดั ทําขึ6น
เพื&อส่ ง ให้ก ับลู กค้า และเสนอขายตามราคาในใบแจ้งราคาสิ นค้านั6นใบแจ้งราคาสิ นค้าจะมี การ
กําหนดระยะเวลาเช่น 1เดือน 3 เดือน ถ้าพ้นจากระยะเวลานั6น ราคาอาจจะเปลี&ยนแปลงไปได้
ใบเสนอราคา ( Quotation) เป็ นเอกสารที& ใช้สําหรั บเสนอราคาสิ นค้าให้กบั ลู กค้า จะมี
รายละเอียดประกอบด้วยรายการสิ นค้า ลักษณะสิ นค้า ราคา เงื& อนไขการชําระเงิ น กําหนดการส่ ง
มอบ ตลอดจนรายละเอียดอื&นๆ ที&จาํ เป็ นสําหรับสิ นค้าแต่ละชนิ ด รู ปแบบของใบเสนอราคาอาจจะ
ทําเป็ นจดหมายและแบบใบแจ้งราคาสิ นค้า หรื อแค็ตตาล็อค ไปด้วยก็ได้
ใบสั งซื$ อ ( Purchasing Order) เป็ นเอกสารที& ท าํ ขึ6 นเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเพื& อใช้เป็ น
หลักฐานในการสั&งซื6 อสิ นค้า อาจทําเป็ นรู ปแบบฟอร์ มหรื อทําในรู ปจดหมายสั&งซื6 อก็ได้
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ใบกํากับสิ นค้ า ( Invoice) เป็ นใบแสดงรายการสิ นค้าที&ผูข้ ายจัดส่ งให้กบั ผูซ้ 6ื อ อาจจะส่ ง
ก่ อน หรื อจัดส่ งให้พร้ อมกับสิ นค้า ซึ& งอาจเรี ย กว่า ใบส่ งมอบสิ นค้า หรื อใบส่ ง ของก็ ได้ ใช้เป็ น
หลักฐานในการตรวจสอบสิ นค้าที&ได้รับจากผูข้ าย และใช้เป็ นใบสําคัญในการลงบัญชีดว้ ย
ใบลดหนี$ ( Credit note) เป็ นเอกสารที&ใช้ในกรณี ที&ผซู ้ 6ื อสิ นค้า ได้รับสิ นค้าแล้ว ปรากฏว่า
ผูข้ ายคิดราคาเกินหรื อส่ งสิ นค้ามาให้ผดิ จากคําสั&งซื6 อ หรื อสิ นค้าชํารุ ด เมื&อผูข้ ายได้รับทราบแล้ว ได้
ให้คาํ ยืนยันในการรับสิ นค้าคืนหรื อยอมลดราคาให้ ฝ่ ายผูข้ ายจะออกใบลดหนี6 ไปให้ ผูซ้ 6ื อทราบว่า
ได้ลดหนี6หรื อหักหนี6ในบัญชีของผูซ้ 6ื อแล้ว
ใบเพิมหนี$ ( Debit note) เป็ นเอกสารที&ใช้ในกรณี ที&ผขู ้ ายคิดราคาสิ นค้าตํ&าไป หรื อได้ส่ง
สิ นค้าเกิ นไปเมื&อผูข้ ายแจ้งให้ผูซ้ 6ื อทราบแล้วก็จะออกใบเพิ&มหนี6 ให้ผูซ้ 6ื อแจ้งว่าได้เพิ&มหนี6 ในบัญชี
ของผูซ้ 6ื อแล้ว
ใบเสร็ จรั บเงิน ( Receipt) เป็ นเอกสารที&ผขู ้ ายออกให้กบั ผูซ้ 6ื อสิ นค้า เพื&อแสดงว่าได้มีการ
ชําระเงินกันถูกต้องแล้ว
2.4.7 เอกสารประกันภัย (Insurance Document)
การประกันภัย ( Insurance) เป็ นวิธีการกระจายความเสี& ยงโดยทําสัญญาระหว่างฝ่ ายที&ตก
ลงจะใช้สินไหมทดแทนกับบุคคลอีกฝ่ ายที&ตกลงส่ งเงินเบี6ยประกัน และมีเงื&อนไขแห่ งการชําระเงิน
ตามเหตุที&เกิดขึ6นตามระบุในสัญญา แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ การประกันชี วิตและการประกัน
วินาศภัย
ใบคําขอประกัน ( Proposal for Insurance) เพื&อความสะดวกในการทําสัญญาประกันภัย
ทุกรู ปแบบ บริ ษทั ประกันภัยจะจัดทําเอกสารในการทําสัญญาไว้ ซึ& งผูเ้ อาประกันต้องกรอกข้อความ
ต่างๆ ในใบคําขอเอาประกันตามความเป็ นจริ ง
รายละเอียดในใบคําขอเอาประกัน มีดงั นี6
- ชื&อ นามสกุล อายุ ผูเ้ อาประกัน
- ที&อยู่ อาชีพ
- รายละเอียดเกี&ยวกับการประกัน
- ภัยที&ตอ้ งการคุม้ ครอง
- จํานวนเงินเอาประกัน
- ความเสี& ยงภัยที&มีอยูใ่ นปั จจุบนั
- ประวัติการทําประกัน
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กรมธรรม์ป ระกันภัย ( Policy) เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย ที& ระบุ ข ้อความเป็ นเงื& อนไขต่ า งๆ
ตามที&ผูเ้ อาประกันและผูร้ ั บเอาใบประกัน 2 ฝ่ าย ได้ตกลงกันไว้ กรมธรรม์ประกันภัยจะกําหนด
เงื&อนไขแตกต่างกันตามประเภทของการประกันภัยแต่ละชนิด
กรมธรรม์ ประกันภัย มีสาระสํ าคัญดังนีค$ ือ
- ระบุคาํ ว่า กรมธรรม์ (แยกตามประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันชีวติ กรมธรรม์อคั คีภยั )
- มีหมายเลขที&กรมธรรม์ จํานวนเงินเอาประกัน ระบุเลขที&และวันที&ของคําขอเอาประกัน
-แจ้ง ให้ท ราบถึ ง แบบของกรมธรรม์ โดยระบุ ชื& อ และที& อ ยู่ข องผูเ้ อาประกัน ชื& อ ผูร้ ั บ
ประโยชน์
- มีกาํ หนดระยะเวลาประกัน การชําระค่าเบี6ยประกัน อัตราเบี6ยประกัน
- ลงวันที&ที&ออกกรมธรรม์
- ระบุวงเงินประกันที&บริ ษทั จะจ่ายให้เมื&อครบกําหนดสัญญา
- มีลายเซ็นผูม้ ีอาํ นาจลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั
- กําหนดเงื&อนไขแห่งกรมธรรม์ (ด้านหลังกรมธรรม์)
หนังสื อคุ้มครองชั วคราว ( Cover note) เพื&อเป็ นการคุ ม้ ครองชัว& คราวแก่ผูเ้ อาประกัน
บริ ษทั ผูร้ ับประกันจะออกหนังสื อคุม้ ครอง ชัว& คราว ให้แต่ผเู ้ อาประกัน จะมีกาํ หนดระยะเวลาการ
คุม้ ครองหากพ้นระยะเวลาคุม้ ครองบริ ษทั ผูเ้ อาประกันสามารถปฏิเสธการรับประกันภัยได้
2.4.8 เอกสารการนําเข้ า และส่ งออกสิ นค้ า (Importing and Exporting Documents)
การสั งสิ นค้ าเข้ า ( Import) และการส่ งสิ นค้ าออก (Export) นั6น จําเป็ นจะต้องใช้เอกสาร
มากมายหลายรู ปแบบ เพราะมีผเู ้ กี&ยวข้องหลายฝ่ ายด้วยกัน เป็ นต้นว่าธนาคาร กรมศุลกากร บริ ษทั
ประกันภัย ผูป้ ระกอบการขนส่ งระหว่างประเทศ ผูส้ &ังเข้าและผูส้ ่ งออก ดังนั6นเอกสารที&เกี&ยวกับการ
นําเข้าและส่ งออก จึงมีความสําคัญแก่ธุรกิจประเภทนี6เป็ นของแต่ละฝ่ ายให้เชื&อถือและยอมรับต่อกัน
ตัวอย่างเอกสารที&ใช้ในการนําเข้าและส่ งออก เลตเตอร์ ออฟเครดิต คือหนังสื อรับรองการ
ชําระเงิน ซึ& งออกโดยธนาคารผูเ้ ปิ ด ( Letter of Credit ) ตามคําสั&งของลูกค้าผูส้ &ังซื6 อหรื อสั&งสิ นค้าเข้า
เปิ ดไปให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูส้ ่ งออก โดยผ่านธนาคาร ผูแ้ จ้งการเปิ ด ( Letter of Credit ) ในประเทศของ
ผูข้ าย เพื& อเป็ นการรั บ รองการชํา ระเงิ นค่ าสิ นค้า ให้แก่ ผูข้ ายแทนผูซ้ 6ื อ โดยมี เงื& อนไขว่าเมื& อผูร้ ั บ
ประโยชน์ ( ผูข้ าย ) ได้ปฏิบตั ิตามเงื&อนไขข้อตกลงที&กาํ หนดไว้ใน ( Letter of Credit ) ทุกประการ
ภายในระยะเวลา ที& ( Letter of Credit ) มีผลบังคับใช้แล้ว ธนาคารผูเ้ ปิ ด ( Letter of Credit ) ก็ชาํ ระ
เงิน ค่าสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์จะปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามเงื&อนไขของ ( Letter of Credit ) อันเป็ น
เหตุให้ธนาคารผูเ้ ปิ ด ( Letter of Credit ) และผูซ้ 6ื อปฏิเสธการชําระเงินได้
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เลตเตอร์ ออฟเครดิต แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. เลตเตอร์ ออฟเครดิตทางการค้าชนิ ดที&เพิกถอนไม่ได้ (Irrevocab or Confirmea letter of
Credit) คือ ( Letter of Credit ) ที&ธนาคาร ผูอ้ อกหรื อผูเ้ ปิ ดรับรองว่าจะจ่ายเงินจํานวน
หนึ& งตามที&ปรากฏในตัว แลกเงินภายในระยะเวลาหนึ& งตามสัญญาที&ปรากฏ ( Letter of
Credit ) ชนิดนี6 จะขอถอนเงินหรื อบอกเลิกไม่ได้เว้นแต่ผรู ้ ับประโยชน์จะยินยอม
2. เลตเตอร์ ออฟเครดิตที&เพิกถอนได้ (Revocabie or Unconfirmed letter of credit) คือ
( Letter of Credit ) ที&ธนาคารเป็ นผูเ้ ปิ ดหรื อผูอ้ อกไม่ได้ให้ทาํ การรับรองว่าจะจ่ายเงินให้
ตามตัว แลกเงิ นที&ส&ังจ่ายอย่างแน่นอน เพียงแต่บอกกล่าวว่าจะยอมรับรองและจ่ายเงิ น
ตามตัว ที&ส&ังจ่ายถ้าหากว่าผูเ้ ปิ ดไม่ได้บอกเลิกเสี ยก่อน ( Letter of Credit ) ชนิ ดนี6 จะไม่
ก่อให้เกิ ดข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างธนาคารกับผูร้ ับประโยชน์เพราะ ( Letter of
Credit ) ดังกล่าว อาจมีการแก้ไขหรื อยกเลิ กได้ทุกโอกาสโดยไม่จาํ เป็ น ต้องแจ้งให้
ผูร้ ับประโยชน์ทราบ
ใบ Proforma Invoice เป็ นเอกสารแสดงรายการสิ นค้า จะออกให้เมื&อผูส้ ่ งสิ นค้า ได้รับคําสั&ง
ซื6 อแล้วผูส้ ่ งสิ นค้าจะออกใบ Proforma Invoice ไปให้ผสู ้ &ังสิ นค้าใบ Proforma Invoice สามารถใช้
เป็ นเอกสารสําหรับประเมินค่าภาษีและค่าขนส่ ง เหมาะสําหรับการขายสิ นค้าแบบฝากขาย
รายละเอียดในใบ Proforma Invoice มีลกั ษณะดังนี6
1. ระบุชื&อผูข้ ายสิ นค้าและที&อยู่
2. ระบุวนั เดือน ปี ที&ออก
3. ต้องมีชื&อผูร้ ับสิ นค้าและที&อยู่
4. กําหนดเงื&อนไขราคาเอาไว้
5. ระบุถึงการขนส่ งและการหี บห่อด้วย
6.ให้รายละเอียดเกี&ยวกับรายการสั&งของ ชนิด ขนาด ลักษณะและราคาต่อหน่วย
7. มีตราเครื& องหมายบนหี บห่ออยูด่ ว้ ย
8. ต้อ งมี ชื& อ และลายเซ็ น ผู ้มี อ ํา นาจลงนามและประทับ ตราของผู ้ข ายสิ น ค้า ใบตรา
สิ นค้า (Bill of Lading)
ทั6ง 8 ข้อนี6เป็ นเอกสารที&บริ ษทั เรื อ ทําให้กบั ผูส้ ั&งสิ นค้าเกี&ยวกับการบรรทุกสิ นค้าลงเรื อจาก
ต้นทางไปปลายทาง เพื& อเป็ นหลัก ฐานแสดงการขนส่ ง สิ นค้า ใบตราส่ ง สิ นค้า มี 2 ชนิ ด คื อ ก.
Ocean B/C คือใบตราส่ งสิ นค้าที&ใช้ขนส่ งทางนํ6า ข.Through B/C คือใบตราส่ งสิ นค้าร่ วมกันทั6งทาง
บกและทางนํ6า
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รายละเอียดในใบตราส่ งสิ นค้า
1. ต้องมีคาํ ว่า ใบตราส่ ง (Bill of Lading) อยูด่ ว้ ย
2. มีชื&อบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้าและมีชื&อเรื อ
3. มีชื&อผูร้ ับสิ นค้า ชื&อผูฝ้ ากสิ นค้า
4. ชื&อท่าเรื อต้นทางและปลายทาง
5. หมายเลขของตูค้ อนเทนเนอร์ (ตูบ้ รรทุกสิ นค้า)
6. บอกขนาด ปริ มาณ นํ6าหนักสุ ทธิ
7. ลงวันที& และสถานที&ออกใบตราส่ ง (Bill of Lading)
8. ระบุหมายเลข (Bill of Lading) และจํานวนฉบับที&ออก
9. กําหนดอัตราค่าระวางและเงื&อนไขการขาย
10. ระบุขอ้ ตกลงและเงื&อนไขต่างๆ ในการรับบรรทุกขนส่ งสิ นค้า
ใบกํา กับ การหี บ ห่ อ สิ นค้ า ( Packing List) คื อ เอกสารที& ผูส้ ่ ง สิ นค้า แจ้ง ให้ท ราบถึ ง
รายละเอียดการหี บห่ อสิ นค้า ตามที&ผสู ้ &ังสิ นค้าต้องการและใช้แนบมากับใบกํากับสิ นค้า เพื&อแสดง
ให้ทราบถึ ง วิธีก ารหี บ ห่ อสิ นค้าซึ& งจะต้องจัดทําอย่างน้อย 5 ฉบับ และเป็ นเอกสารแนบคู่ กบั ใบ
ขนส่ งสิ นค้าขาเข้า เพื&อยืน& ต่อกรมศุลกากรในพิธีการเสี ยอากรขาเข้าอีกอย่างหนึ&งด้วย
รายละเอียดของใบแสดงรายการหี บห่อสิ นค้ามีดงั นี6
1. ต้องมีชื&อผูส้ ่ งพร้อมที&อยู่
2. ระบุชื&อผูร้ ับพร้อมที&อยู่
3. บอกชื&อเรื อ ท่าเรื อต้นทางและปลายทาง
4. วันที&คาดว่าจะถึงปลายทาง
5. ทําเครื& องหมายบนหี บห่อและจํานวนหี บห่อ
6. ระบุรายการสิ& งของ เช่น ปริ มาณ นํ6าหนัก ขนาด เป็ นต้น
7. ต้องมีลายมือชื&อผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
8. ต้องอ้างอิงถึง หมายเลขของใบกํากับสิ นค้า ที&แนบมากับ Packing List ด้วย
ใบรั บรองเมืองกําเนิดสิ นค้ า ( Certificate of origin) คือเอกสารที&แสดงถิ& นกําเนิ ดของการ
ผลิตสิ นค้าว่าผลิตโดยประเทศ เป็ นการป้ องกันการปลอมแปลง เลียนแบบ เพื&อปกป้ องผลประโยชน์
ของผูผ้ ลิตสิ นค้า ใช้เฉพาะบางประเทศเท่านั6น
รายละเอียดของใบรับรองเมืองกําเนิดสิ นค้า มีดงั นี6
1. มีชื&อระบุวา่ เป็ นใบรับรองเมืองกําเนิดสิ นค้า (Certificate of origin)
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2. ต้องระบุชื&อผูส้ ั&งสิ นค้าเข้าพร้อมที&อยู่
3. มีชื&อผูฝ้ ากส่ งและที&อยู่
4. ระบุชื&อผูท้ ี&จะแจ้งให้ทราบเมื&อสิ นค้ามาถึงจุดหมายปลายทาง
5. ระบุยานพาหนะที&ใช้ขนส่ ง (ชื&อเรื อหรื อเครื& องบิน)
6. ชื&อท่าเรื อต้นทางและท่าเรื อปลายทาง
7. รายละเอียดสิ& งของเช่น เครื& องหมาย หี บห่อ จํานวน นํ6าหนัก และขนาด
8. ระบุถึงเงื&อนไขการชําระค่าระวาง
9. ต้องมีลายมือชื&อตัวแทน หรื อเจ้าของผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อผูส้ ่ งสิ นค้า
10. มีลายมือชื& อผูม้ ีอาํ นาจของหอการค้าหรื อสมาคมการค้า ที&รับรองมาตรฐานของสิ นค้า
ประเทศนั6น
ใบส่ ง ปล่ อยสิ นค้า คื อ ตราสารที& ท างบริ ษ ทั เรื อออกให้ แก่ ผูน้ ํา เข้า เพื& อส่ ง มอบสิ นค้า
(Delivery Order) และยินยอมให้ผูถ้ ือตราสารดังกล่าวสามารถทําการขนส่ งสิ นค้าได้หลังจากการ
ตรวจปล่อยแล้ว ในการปล่อยสิ นค้านั6น เมื&อเรื อมาเทียบท่าแล้ว กัปตันเรื อจะต้องรายงานเจ้าของ
พนักงานศุลกากรทราบภายใน 24 ชัง& โมง พร้อมกับทําบัญชีสินค้าและเอกสารที&จาํ เป็ นอื&นๆ มอบให้
แล้วจึงปล่อยสิ นค้าได้
รู ปแบบของใบสั&งปล่อยสิ นค้า มีสาระสําคัญดังนี6
1. มีคาํ ว่า (Delivery Order) และหมายเลขของ (Delivery Order)
2. มีชื&อผูร้ ับสิ นค้าและที&อยู่
3. มีชื&อเรื อ เที&ยวการเดินเรื อ
4. ท่าเรื อต้นทาง
5. ระบุเงื&อนไขการส่ งมอบ
6. อ้างถึงใบตราส่ ง
7. รายละเอียดของสิ& งของ นํ6าหนัก ขนาดและปริ มาณของหี บห่อ
8. มีลายเซ็นชื&อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในใบสั&งปล่อยสิ นค้า
ใบตราส่ งสิ นค้ าทางอากาศ ( Air Waybill) เป็ นใบรับและเป็ นสัญญารับขนสิ นค้าของสาย
การบิน ซึ& งออกให้แก่ผสู ้ ่ งสิ นค้า (Exporter) ต่างจากใบตราส่ ง (Bill of Lading) ตรงที&มิใช่เป็ นตรา
สารแสดงสิ ทธิ ของผูท้ รงเอกสาร
ความสําคัญ เป็ นเอกสารสําคัญใช้ในการแนบใบขนส่ งสิ นค้าขาเข้ามาทางด่านศุลกากรท่า
อากาศยานดอนเมือง
การจัดหา โดยปกติใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ จะออกโดยบริ ษทั การบินผูร้ ับขนส่ งสิ นค้า
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การจัดเตรี ยม บริ ษทั การบินจะออก AIR WAYBILL มาใน 2 ลักษณะคือ
- MARTER AIR WAYBILL เป็ น AIR WAYBILL ใบเดียวสําหรับสิ นค้ารวมของผู ้
ซื6 อ ขายหลายๆ คน โดยปกติ สิ น ค้า รวมดัง กล่ า วจะบรรจุ ใ นหี บ ห่ อ เดี ย ว เพื& อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื&อความสะดวกในการขนส่ ง
- HOUSE AIR WAYBILL เป็ น AIR WAYBILL ที&บริ ษทั การบิน หรื อบริ ษทั ตัวแทน
ขนส่ งออกให้แก่เจ้าของสิ นค้า แต่ละราย
2.5 ทฤษฎีการขาย5
2.5.1 ความหมายของการขาย
การขาย เป็ นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื&นคิดหรื อกระทําตามความคิดของนักขาย หรื อ
การขาย หมายถึ ง กระบวนการวิเคราะห์ความจําเป็ นและความต้องการของผูม้ ุ่งหวัง และช่ วยให้
ค้นพบความจําเป็ น ความต้องการ ที&จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื6 อสิ นค้า
และบริ การที&นกั ขายนําเสนอ
บทบาทของการขาย เป็ นการให้บริ การชักจูงใจ การติดต่อสื& อสาร การแก้ไขปั ญหาหรื อ
ตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผบู ้ ริ โภค
2.5.2 ลักษณะของงานขาย
งานขายมีลกั ษณะเกี& ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและโน้มน้าว หรื อใช้ศิลปะการ
ขาย (Salesmanships) เป็ นสําคัญ การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู ้สึกนึ กคิด ความ
นิยมชมชอบ ความพึงพอใจ ความเต็มใจของผูซ้ 6ื อ ฯลฯ ดังนั6นนักขายจะต้องมีคุณสมบัติและความ
รอบรู ้หลายประการ เช่น ด้านพื6นฐานการปฏิบตั ิหน้าที&เกี&ยวข้องกับการขายโดยตรง ด้านจิตวิทยา
ในการปรับตัวเข้าหาลูกค้า การเตรี ยมตัวก่อนปฏิ บตั ิ งานขาย และการปฏิ บตั ิภายหลังสิ6 นสุ ดการ
ขาย ดังนั6นผูป้ ระกอบการต้องให้ค วามสําคัญของการขายเป็ นหลัก นอกจากกิ จการจะมี สินค้า
พร้ อมเพื& อขาย มี ลู ก ค้า มุ่ ง หวัง เป็ นเป้ าหมายสํ า คัญในการขาย มี บุ ค ลากรปฏิ บ ัติง านขายยัง ไม่
เพียงพอสําหรับการสร้างเสริ มการขายให้มีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัยศิลปะการขายที&นกั ขายเหล่านั6น
นํามาใช้ในระหว่างการปฏิบตั ิงานขายด้วย จึงจะบรรลุเป้ าหมายตามที&กาํ หนดไว้
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2.5.3 การขายสิ นค้ าและบริการ
กิจกรรมทางธุ รกิจที&เกี& ยวข้องกับการซื6 อขายย่อมเกี&ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ (Products) ซึ& งมี
อยู่ 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ที&เป็ นสิ นค้า(Goods) และผลิตภัณฑ์ที&เป็ นบริ การ(Services)ผลิตภัณฑ์
2 ประเภทนี6มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์ที&เป็ นสิ นค้าสามารถมองเห็นได้ จับต้อง
หรื อสัมผัสได้ ส่ วนผลิ ตภัณฑ์ที&เป็ นบริ การไม่สามารถมองเห็ นได้ จับต้องหรื อสัมผัสไม่ได้ การ
เสนอขายสิ นค้าและบริ การจึงแตกต่างกัน
ความหมายของสิ นค้ าและบริการ
สิ นค้ า (Goods) หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ที&มีตวั ตน สามารถมองเห็ นได้ จับต้องหรื อสัมผัสได้
เช่น เครื& องคอมพิวเตอร์ สบู่ ตูเ้ ย็น เสื6 อผ้า กระเป๋ า บ้าน รถยนต์ ฯลฯ
บริ การ (Services) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที&ไม่มีตวั ตน ไม่สามรถมองเห็ นได้จบั ต้องหรื อ
สัมผัสไม่ได้ หรื อหมายถึง กิจกรรมที&จดั ทําขึ6นเพื&อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื&นเกี&ยวกับ
การอํานวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็ นได้ จับต้องหรื อสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้ างความ
พอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้
ลักษณะของบริ การ โดยทัว& ไปลักษณะของผลิ ตภัณฑ์บริ การไม่สามารถมองเห็ นด้วยตา
เปล่ า แต่ส ามารถตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ไ ด้ เช่ น การรั บ ฝากเงิ นของธนาคาร การ
โดยสารรถประจําทาง การชมภาพยนตร์ การตัดผม การท่องเที&ยว การเช่าห้องพักของโรงแรม การ
เที&ยวสวนสนุ ก เป็ นต้น การขายบริ การเป็ นการใช้ช่องทางการตลาดได้ทางเดี ยว คือ การขายตรง
ระหว่างผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การกับลูกค้า หรื อขายตรงจากตัวแทนผูผ้ ลิตกับผูใ้ ช้บริ การเท่านั6น การ
ขายบริ การไม่สามารถแยกขายตามตลาดหลาย ๆ แห่ งได้ เนื& องจากผูซ้ 6ื อบริ การจะพิจารณาความ
แตกต่างในการบริ การที&ผขู ้ ายเสนอให้ก่อนทุกครั6ง โดยเปรี ยบเทียบระหว่างผูเ้ สนอให้บริ การที&มี
ความน่ าเชื& อถื อ และความไว้วางใจมากที&สุด พร้อมทั6งได้รับประโยชน์สูงสุ ด จากบริ การที&ได้รับ
ด้วย
2.5.4 ความหมายของธุรกิจค้ าปลีก
มนุ ษย์ทุก คนผูก พันธ์ ก ับ ธุ รกิ จมาช้า นาน การค้า ขายส่ วนใหญ่ที& ผูบ้ ริ โภคคุ ้นเคยอยู่ใ น
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การขายตรงที&ผขู ้ ายหรื อตัวแทนขายสิ นค้าไปเสนอขายตามบ้าน หรื อสํานักงาน
การเร่ ขายสิ นค้า ตลอดจนร้านค้าที&เปิ ดให้บริ การลูกค้าในหมู่บา้ น ได้แก่ ร้านขายของชํา หรื อตาม
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ถนนหนทางต่าง ๆ และร้ านค้าปลี กขนาดใหญ่ เช่ น ห้างโรบินสัน พาต้า เซ็ นทรัล คาร์ ฟูร์ บิกซี
เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี&มาร์ ท เจฟพี ธุ รกิจเหล่านี6ลว้ นเป็ นธุ รกิจค้าปลีกทั6งสิ6 น
ธุ รกิจค้ า ปลีก หมายถึ ง กิ จการที& เกี& ยวข้องกับการซื6 อขายสิ นค้า หรื อบริ การโดยตรงแก่
ผูบ้ ริ โภคเพื&อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
ความสํ าคัญของธุรกิจค้ าปลีก
ปั จจุบนั ธุ รกิ จค้าปลี กมีความเจริ ญก้าวหน้าเพราะมีผูป้ ระกอบกิ จการค้าปลี กมากขึ6นทั6ง
กิ จการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ในประเทศไทยมร้ านค้าปลี กที&ขายสิ นค้าทัว& ไป ร้ านขายสิ นค้า
เฉพาะอย่าง ร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านสรรพสิ นค้า (Department) ฯลฯ กิจการค้าปลีกจึง
เป็ นส่ วนสํา คัญในลักษณะธุ รกิ จการซื6 อขาย การแลกเปลี& ย นสิ นค้า และบริ ก าร กระบวนการนี6
ก่อให้เกิดการผ่านมือจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผคู ้ า้ ปลีก และผูบ้ ริ โภค
ประเภทของธุรกิจค้ าปลีก
กิจการค้ าปลีก คือ การขายสิ นค้า และบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายเพื&อซื6 อไปอุปโภค
บริ โภคของตนเอง การค้าปลีกได้พฒั นาเป็ นประเภทต่าง ๆ เพื&อให้สอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในการดําเนินชีวติ ประจัน โดยจําแนกตามประเภทของร้านค้า และสิ นค้าได้
2.5.5 ขายตรง
การตลาดในปั จจุบนั เมื&อผูผ้ ลิ ตได้ดาํ เนิ นการผลิ ตสิ นค้าเรี ยบร้ อยแล้วจะนําสิ นค้าออกสู่
ตลาดการขายตรงเป็ นวิธีการกระจายสิ นค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สิ นค้า
ในระบบการขายตรงมี หลายชนิ ดเป็ นที& รู้จกั ของตลาด มี จาํ นวนสมาชิ ก หรื อลู กค้าจํานวนมาก
ขณะเดี ยวกันก็มีตวั แทนจําหน่ ายหรื อตัวแทนขายจํานวนมากเช่ นกัน การขายตรงจึ งเป็ นอาชี พ
อิสระที&ผคู ้ นให้ความสนใจเลือกประกอบอาชีพที&ดีที&สุดอาชีพหนึ&ง
ความหมายของขายตรงและตลาดแบบตรง
ขายตรง (Direct Selling หรื อ Direct Sales) หมายถึ ง ระบบการขายโดยผ่านตัวแทน
จําหน่ าย หรื อตัวแทนขาย เพื&อนําเสนอขายสิ นค้า หรื อบริ การต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง ณ ที&อยู่อาศัย
หรื อสถานที&ทาํ งานของผูบ้ ริ โภค หรื อของผูอ้ ื&น หรื อ สถานที&อื&นที&มิใช่สถานที&ประกอบการค้าเป็ น
ปกติธุระขายตรงจึงเป็ นยุทธวิธีที&เจาะจงถึ งผูบ้ ริ โภคที&เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึ& งมีความเหมาะสมกับ
สภาพของตลาดปั จจุบนั เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
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ตลาดแบบตรง (Direct Marketing) หมายถึ ง การทําตลาดสิ นค้าหรื อบริ การในลักษณะ
ของการสื& อสารข้อมูลเพื&อเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรงต่อผูบ้ ริ โภคซึ& งอยูห่ ่ างโดยระยะทาง
และมุ่งหวังให้ผบู ้ ริ โภคแต่ละรายตอบกลับเพื&อซื6 อสิ นค้า หรื อบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ตลาดแบบตรงจึงเป็ นวิธีการทางตลาดที& ใช้สื&อต่าง ๆ (Media) เป็ นสื& อกลางให้ผูบ้ ริ โภค
สนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ โดยไม่ใช่พนักงานขาย (Non-Personal Selling) เช่น การเสนอขาย
สิ นค้าทางไปรษณี ย ์ (T.V.Direct) เป็ นต้น
บุคคลทีเ กีย วข้ องกับการขาย
ผู้บริโภค หมายถึง ผูซ้ 6ื อหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูจ้ าํ หน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจขายตรง หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจตลาดแบบตรง หรื อผูซ้ & ึ งได้รับการเสนอหรื อการชักชวนจากผู ้
จํา หน่ า ยอิ ส ระตัว แทนขายตรง ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จขายตรงหรื อผูป้ ระกอบธุ ร กิ จตลาดแบบตรง
เพื&อให้ซ6ื อสิ นค้า หรื อรับบริ การ
ผู้ จํ า หน่ า ยอิ ส ระ หมายถึ ง บุ ค คลที& ไ ด้รั บ โอนกรรมสิ ท ธิK ในสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารจากผู ้
ประกอบธุ รกิจขายตรง และนําสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผูบ้ ริ โภค
ตัวแทนขายตรง หมายถึ ง บุคคลซึ& งได้รับมอบอํานาจจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จขายตรงให้นาํ
สิ นค้าหรื อบริ การไปเสนอขายตรงต่อผูบ้ ริ โภค
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หมายถึง เจ้าของกิจการขายตรง
การประกอบธุรกิจขายตรง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง บัญญัติส่วนของการประกอบธุ รกิจขายตรงไว้
ดังนี6 ห้า มมิ ใ ห้ผูใ้ ดประกอบธุ รกิ จขายตรง เว้นแต่ จะได้จดทะเบี ยนประกอบธุ รกิ จขายตรงตาม
พระราชบัญญัติผปู ้ ระกอบธุ รกิจขายตรงต้องดําเนิ นกิจการให้เป็ นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทน
ที&ได้ยนื& ต่อนายทะเบียนและแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลกั ษณะดังนี6
1. ต้ อ งไม่ ก ํา หนดให้ ผู ้จ ํา หน่ า ยอิ ส ระหรื อตัว แทนขายตรงที& ไ ม่ ใ ช่ ลู ก จ้ า ง ได้ รั บ
ผลตอบแทนที&เป็ นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรื อแนะนําผูจ้ าํ หน่ ายอิ สระ หรื อตัวแทน
ขายตรงที&ไม่ใช่ลูกจ้างอื&น เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการประกอบธุ รกิจขายตรง
2. ผลตอบแทนที&เป็ นรายได้หลักของผูจ้ าํ หน่ายอิสระ หรื อตัวแทนขายตรงที&ไม่ใช่ลูกจ้าง
ขึ6นอยูก่ บั การขายสิ นค้า หรื อบริ การแก่ผบู ้ ริ โภค รวมไปถึงการซื6 อเพื&อการใช้หรื อบริ โภคเอง
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3. ต้องไม่บงั คับให้ผจู ้ าํ หน่ายอิสระซื6 อสิ นค้า
4. ต้องไม่ชกั จูงให้ผจู ้ าํ หน่ายอิสระซื6 อสิ นค้าในปริ มาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล
5. ต้องแสดงวิธีการคิดคํานวณการจ่ายผลตอบแทนที&ตรงต่อความเป็ นจริ งหรื อเป็ นไปได้
จริ งและอย่างเปิ ดเผยชัดเจน
6. ลักษณะอื&นตามที&คณะกรรมการกําหนด
2.5.6 การขายตรงสิ นค้ าหรือบริการ
การนําสิ นค้า หรื อบริ การไปเสนอขายตรงต่อผูบ้ ริ โภค ผูจ้ าํ หน่ายอิสระต้องดําเนิ นการตาม
เงื& อนไขและแผนการขายที&ผูป้ ระกอบธุ รกิ จขายตรงกําหนดการเข้าไปติดต่อเพื&อเสนอขายสิ นค้า
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง ณ ที&อยู่อาศัยหรื อสถานที&ทาํ งานของผูบ้ ริ โภคหรื อของผูอ้ ื&น หรื อสถานที&
อื&นที&มิใช่สถานที&ประกอบการค้าเป็ นปกติธุระ ผูจ้ าํ หน่ ายอิสระหรื อตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผูบ้ ริ โภค หรื อผูค้ รอบครองสถานที&น6 นั ก่อน และต้องไม่กระทําการอันเป็ นการรบกวน
หรื อก่อให้เกิ ดความรําคาญแก่บุคคลดังกล่าว ซึ& งผูจ้ าํ หน่ ายอิสระหรื อตัวแทนขายตรงแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผูจ้ าํ หน่ายอิสระ หรื อตัวแทนขายตรงซึ& งออกโดยผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจขายตรงด้วย
ปั จจุบนั ธุ รกิจขายตรงในประเทศไทยมีส่วนสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความมัน& คงทาง
เศรษฐกิ จต่อบุ คคล สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิ จ ก่ อให้เกิ ดผู ้
จําหน่ายอิสระหรื อตัวแทนขายจํานวนมาก เช่น ผูแ้ ทนจําหน่ายอิสระผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ผลิตภัณฑ์
ทัพเพอร์ แวร์ ตัวแทนขายเครื& องใช้ไฟฟ้ าลักซ์ เครื& องสําอางเอวอนหรื อมิสทีน ตลอดจนสิ นค้าและ
บริ การอื& น ๆ จํา นวนมาก ธุ รกิ จขายตรง จึ ง เป็ นช่ องทางการขายปลี ก รู ป แบบหนึ& ง ซึ& ง ผูบ้ ริ โภค
คุน้ เคยในชีวติ ประจําวัน
2.5.7 จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงไทย
จรรยาบรรณธุ รกิ จขายตรงไทย มี วตั ถุ ประสงค์เพื&อสร้ างความพึงพอใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภค
ส่ งเสริ มการแข่งขันอย่า งยุติธรรมในขอบเขตของธุ รกิ จการค้าเสรี มเพื&อยกระดับภาพพจน์ของ
ธุ รกิจขายตรงในสายตาสาธารณชนทัว& ไป โดยได้รับหลักการและแนวทางจากจรรยาบรรณธุ รกิ จ
ขายตรงโลก ซึ& งบัญญัติข6 ึนสําหรับใช้เป็ นบรรทัดฐานที&จะยอมรับเป็ นมาตรฐานขั6นตํ&าในสมาคม
ขายโดยตรงของประเทศต่าง ๆ ที&เป็ นสมาชิ กสมาพันธ์ขายตรงโลก เมื&อผูบ้ ริ โภคร้ องเรี ยนไปยัง
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สมาคมการขายตรงไทยเกี&ยวกับพฤติกรรมการเสนอขายสิ นค้า และการให้บริ การอันไม่เหมาะสม
ของบริ ษทั สมาชิ กของสมาคม สมาคมจะพิจารณาและหาวิธีการแก้ไขหากการกระทําดังกล่าวผิด
ต่ อ จรรยาบรรณ เมื& อ บริ ษ ัท สมาชิ ก ได้รั บ แจ้ง จากสมาคมให้ แ ก้ไ ขแล้ว หากไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณและข้อบังคับของสมาคมจะได้รับการพิจารณาให้พน้ จากสภาพการเป็ นสมาชิ กของ
สมาคม
2.5.8 การค้ าส่ ง
ในชี วิตประจําวันของเราทุ กคนนอกจากจะพบเห็ นผูป้ ระกอบการค้าปลี ก เช่ น เจ้าของ
กิจการขายของชําใกล้บา้ น ร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้ านขายก๊วยเตียว ตลาดนัด ฯลฯ ขณะเดียวกันมี
ผูป้ ระกอบการส่ วนหนึ& งที& ดาํ เนิ นกิ จกรรมทางด้านการขายส่ ง ซึ& งเป็ นผูท้ ี&ขายสิ นค้าให้กบั พ่อค้า
ปลีก เพื&อนําไปขายต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
ความหมายของการค้ าส่ ง
การค้า ส่ ง (Wholosaling) หมายถึ ง กิ จ กรรมการขายสิ น ค้า และบริ ก ารให้ ก ับ ผูซ้ 6ื อ ที& มี
วัตถุประสงค์เพื&อการขายต่อ หรื อซื6 อไปใช้ในการประกอบธุ รกิจจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้
ว่า การค้าส่ งเป็ นกิ จกรรมทางด้านการขายสิ นค้า และบริ การ ซึ& งผูซ้ 6ื อไม่ได้ซ6ื อไปเพื&อการอุปโภค
บริ โภค แต่จะซื6 อไปเพื&อการขายต่อ ผูซ้ 6ื อหรื อลูกค้าของผูค้ า้ ส่ ง คือ พ่อค้าปลี กที&ซ6ื อสิ นค้าไปเพื&อ
ขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายหรื อผูค้ า้ ส่ งอาจจะเป็ นผูท้ ี& ขายสิ นค้าให้กบั โรงงานอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ที&ซ6ื อสิ นค้าไปเพื&อใช้ในการประกอบการผลิตสิ นค้าต่อไป

บทที 3
การดําเนินงาน
การทําโครงการ การจัดทําบัญชี จากการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และ
ฟั ก ทองภายใต้ชื+ อ Crispy ให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ และเป้ าหมายที+ ต4 งั ไว้น4 ันมี ก ารวางแผนและ
ดําเนินการดังนี4
สั ปดาห์ ที 1
คณะผูจ้ ดั ทําร่ วมปรึ กษาหารื อแสดงความคิดร่ วมกันในการคิดโครงการและได้สรุ ปความ
คิดเห็ นว่าจะจัดทําบัญชี เกี+ ยวกับการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ป และได้นาํ เสนอให้แก่ อาจารย์ที+
ปรึ กษาและอาจารย์ที+ปรึ กษาอนุญาต
สั ปดาห์ ที 2
คณะผูจ้ ดั ทําได้สรุ ปความคิดเห็ นร่ วมกันว่าจะทําโครงการหัวข้อเรื+ อง ผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ป
จากกล้วย มัน และฟั กทองภายใต้ชื+อ Crispy และเสนอให้แก่อาจารย์ที+ปรึ กษา และพร้อมทั4งศึกษา
ข้อมูลที+เกี+ยวกับการทําโครงการ
สั ปดาห์ ที 3
นําเสนอหัวข้อโครงการเรื+ อง ผลิ ตภัณ ฑ์สํา เร็ จรู ป จากกล้วย มัน และฟั ก ทอง ภายใต้ชื+ อ
Crispy และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมสอบหัวข้อโครงการอนุญาตให้ดาํ เนินการต่อ
สั ปดาห์ ที 4
เริ+ มจัดทําบทที+ 1 และดําเนิ นการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และฟั กทอง
ภายใต้ชื+อ Crispy ซึ+ งเป็ นการออกแบบชิ4นงาน

สั ปดาห์ ที 5
นํา บทที+ 1 ส่ ง อาจารย์ที+ ป รึ ก ษาเพื+ อ ทํา การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง บทที+ 1 ดํา เนิ น การจํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และฟั กทองภายใต้ชื+อ Crispy ทําการบันทึกบัญชี และจัดทําแบบ
ตรวจสอบตลาด

รู ปที 3.1แสดงการจําหน่ ายสิ นค้ า
สั ปดาห์ ที 6
ทําการแก้ไขปรั บปรุ งบทที+ 1 ดําเนิ นการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และ
ฟักทองภายใต้ชื+อ Crispy และทําการบันทึกบัญชี

รู ปที 3.2แสดงการจําหน่ ายสิ นค้ า

สั ปดาห์ ที 7
ทําการแก้ไขปรั บปรุ งบทที+ 1 ดําเนิ นการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และ
ฟักทองภายใต้ชื+อ Crispy และทําการบันทึกบัญชี

รู ปที 3.3 แสดงการจําหน่ ายสิ นค้ า
สั ปดาห์ ที 8
นําบทที+ 1 ส่ งอาจารย์ผูส้ อน ดําเนิ นการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และ
ฟักทองภายใต้ชื+อ Crispy และทําการบันทึกบัญชี

รู ปที 3.4 แสดงการจําหน่ ายสิ นค้ า

สั ปดาห์ ที 9
เริ+ มจัดทําบทที+ 2 และดําเนิ นการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย มัน และฟั กทอง
ภายใต้ชื+อ Crispy

รู ปที 3.5แสดงการจําหน่ ายสิ นค้ า
สั ปดาห์ ที 10
นําบทที+ 2 ส่ งอาจารย์ที+ปรึ กษาเพื+อทําการแก้ไขปรับปรุ งบทที+ 2 เริ+ มจัดทําการบันทึกบัญชี
และปิ ดงบ
สั ปดาห์ ที 11
ทําการแก้ไขปรับปรุ งบทที+ 2 นําส่ งอาจารย์ผสู ้ อน และประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

รู ปที 3.6 แสดงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า

สั ปดาห์ ที 12
เริ+ มจัดทําบทที+ 3 บทที+ 4 และบทที+ 5
สั ปดาห์ ที 13
นําบทที+ 3 บทที+ 4 และบทที+ 5 ส่ งอาจารย์ผสู ้ อน และเตรี ยมสอบโครงการ
สั ปดาห์ ที 14
สอบโครงการ
สั ปดาห์ ที 15
จัดนิทรรศการในวันวิชาการ

บทที 4
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการ ผลิตภัณฑ์ภณ
ั ฑ์สําเร็ จรู ปจาก กล้วย มันและฟั กทองภายใต้ชื&อ
Crispy เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์ คณะผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนิ นการตามแผนการดําเนิ นงานที& วางไว้จึง
ได้ผลการดําเนินโครงการดังนี3
4.1 ผลการจัดทําบัญชี จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ สําเร็จรู ปจาก กล้ วย มัน และฟักทอง ภายใต้ ชือ
Crispy
ผลการดําเนิ นโครงการ การจัดทําบัญชี จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจาก กล้วย มัน
และฟักทองภายใต้ชื&อ Crispy ได้แสดงเป็ นงบกําไรขาดทุนและงบดุลของกิจการสําหรับงวด 45 วัน
คือ
เดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที& 9 - 30 พฤศจิกายน 2553
เดือน ธันวาคม ระหว่างวันที& 1 - 24 ธันวาคม 2553
ผลการดําเนิ นงานเป็ นดังนี3
ห้ างส่ วนจํากัด Clever
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวด 45วัน สิ:นสุ ดวันที 24 ธันวาคม 2553
ขาย
หัก ต้นทุนขาย : กําไรขั3นต้น
หัก ค่าพิมพ์งาน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าพาหนะ
วัสดุสิ3นเปลือง
กําไรสุ ทธิ

22,500
10,250
12,250
176
185
670
50

1,081
11,169
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ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด Clever
งบดุล
ณ วันที 24 ธันวาคม 2553
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์

15,749
420
16,169
หนีส: ิ นและส่ วนของผู้เป็ นหุ้นส่ วน

ส่ วนของผู้เป็ นหุ้นส่ วน
ทุน-มนชยา
ทุน-สุ รีย ์
ทุน-ไอลดา
ทุน-ประกาย
ทุน-ดวงฤดี
บวก กําไรสุ ทธิ
รวมส่ วนของผู้เป็ นหุ้นส่ วน

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5,000
11,169
16,169
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ตารางที& 4.1 ตารางสรุ ปผลการประเมิน
ลําดับ
ที&
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1 รวม เฉลี&ย

1
2
3

พนักงานขายมีบุคลิกภาพที&ดี
16 13 1 - - 135 4.50
การมีมนุษย์สัมพันธ์ที&ดีกบั ลูกค้า
13 16 1 - - 132 4.40
ความสะดวก รวดเร็ วในการ
18 12 - - - 138 4.60
ให้บริ การลูกค้า
4 รสชาติของผลิตภัณฑ์ที&มาจําหน่าย 18 11 1 - - 137 4.56
5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แปร 15 10 5 - - 130 4.33
รู ปที&นาํ มาจําหน่าย
6 ความเหมาะสมของปริ มาณสิ นค้า
13 10 7 - - 126 4.20
กับราคา
7 คุณภาพของผลิตภัณฑ์แปรรู ปที&
18 9 3 - - 135 4.50
นํามาจําหน่าย
8 ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
14 11 5 - - 129 4.30
9 การเลือกทําเลที&ต3 งั เหมาะสมในการ 12 15 3 - - 129 4.30
ขายสิ นค้า
10 ความสะอาดของสถานที&และ
19 7 4 - - 135 4.50
สิ& งแวดล้อมรอบบริ เวณ
รวม
156 114 30 - - 1,326 4.42
สรุ ปผลการประเมินโครงการ ระดับคะแนน 4.42 อยูใ่ นเกณฑ์มาก
หมายเหตุ
ค่าคะแนนเฉลี&ยระหว่าง 1.00 – 1.50 อยูใ่ นระดับเกณฑ์นอ้ ยที&สุด
ค่าคะแนนเฉลี&ยระหว่าง 1.51 – 2.50 อยูใ่ นระดับเกณฑ์นอ้ ย
ค่าคะแนนเฉลี&ยระหว่าง 2.51 – 3.50 อยูใ่ นระดับเกณฑ์ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี&ยระหว่าง 3.51 – 4.50 อยูใ่ นระดับเกณฑ์มาก
ค่าคะแนนเฉลี&ยระหว่าง 4.51 – 5.00 อยูใ่ นระดับเกณฑ์มากที&สุด
ลงชื&อ.......................................................
( นางสาวอาภรณ์ คําภิระแปง )
ผูร้ ับรอง

อยูใ่ น
เกณฑ์
มากที&สุด
มาก
มากที&สุด
มากที&สุด
มาก
มาก
มากที&สุด
มาก
มาก
มากที&สุด
มาก

บทที 5
สรุปผลการดําเนินงาน
อภิปรายผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานของคณะผูจ้ ดั ทําโครงการ การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากกล้วย
มันและฟั กทอง ภายใต้ชื)อ Crispy ซึ) งคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ ความรู ้ และประสบการณ์ ที)เรี ยนมาตลอด
ระยะเวลาเกือบ 3 ปี มาใช้ในการจัดทําโครงการนี6ข6 ึนมา คณะผูจ้ ดั ทําได้รับประสบการณ์ มีความรู ้
ความเข้าใจเกี)ยวกับการจัดทําบัญชี มากขึ6น สามารถจัดทําบัญชี ได้ ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นกลุ่มที)
จะต้องมีความสามัคคีกนั ในกลุ่ม รู ้จกั การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื)นและได้มีการวางแผนการเป็ น
ขั6นตอน จึงทําให้โครงการนี6ประสบความสําเร็ จ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ผลิตภัณฑ์ที)ส)ังซื6 อจากทางร้านขาดตลาดเป็ นบางครั6ง
ข้ อเสนอแนะ
ผู ้ที) ส นใจจะจัด ทํา บัญ ชี เ กี) ย วกับ การซื6 อ ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ควรศึ ก ษาข้อ มู ล และ
รายละเอียดของสถานที)ที)จะซื6 อผลิตภัณฑ์ สถานที)จะจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ให้มากกว่านี6 ก่อนที)จะ
ลงมือปฏิบตั ิงาน

บรรณานุกรม
(1) วิไล นครสุ วรรณ . การบัญชีห้างหุ้นส่ วน. กรุ งเทพมหานคร: พัฒนาวิชาการ (2535) .2549
(2) สุ มาลี เกตุรามฤทธิ% . บัญชีเบืองต้ น1. กรุ งเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ .2551
(3) แสงวัน ยศเฮือง . เอกสารธุรกิจ . กรุ งเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ .2551
(4) http://www.ap-morgan.com/forum/index.php?action=printpage;topic=1195.0
(5) http://www.baannut99.com/index.php?mo=3&art=324443
(6) http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadweb.../doc_maket48-94.pdf
(7) http://www.nopsound.com/Webpong/ch_3.htm
(8\) http://www.school.obeo.go.th/wichienmatu2/doc/business/.htm

ภาคผนวก ก

แบบฟอร์ มสํ ารวจความต้องการของลูกค้า

ระดับชัน

ปวช.

ปวส.

เพศ

ชาย

หญิง

คําชีแจง ให้ เครื@องหมาย  หน้ าผลิตภัณฑ์ ของช่ อง
กล้วยอบบาร์ บีคิว
กล้วยอบนํVาผึVง
กล้วยอบเค็ม
มันอบนํVาผึVง
ฟักทองอบนํVาผึVง

ข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………

ภาคผนวก ข

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ ผลิตภัณฑ์ สําเร็จรู ปจาก กล้ วย , มัน, ฟักทอง
ภายใต้ ชื@อ“Crispy”

ระดับชัน
เพศ

ปวช.

ปวส.
ชาย

หญิง

จงทําเครื@องหมาย  ลงในตาราง ตามความพึงพอใจของท่ าน
คําชีแจง
5 = มากที[สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง
ลําดับ
ที@

รายการ

1

พนักงานขายมีบุคลิกภาพที[ดี

2

การมีมนุษย์สมั พันธ์ที[ดีกบั ลูกค้า

3

ความสะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การลูกค้า

4

รสชาติของผลิตภัณฑ์ที[นาํ มาจําหน่าย

5

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที[นาํ มาจําหน่าย

6

ความเหมาะสมของปริ มาณสินค้ากับราคา

7

คุณภาพของผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที[นาํ มาจําหน่าย

8

ความสวยงามของผลิตภัณฑ์

9
10

การเลือกทําเลที[ตV งั เหมาะสมในการขายสินค้า

2 = น้อย

1 = น้อยที[สุด

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

หมายเหตุ

ความสะอาดของสถานที[และสิ[ งแวดล้อมรอบบริ เวณ
รวม

ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค

สมุดรายวันทั@วไป
เลขที@
บัญชี

พ.ศ 2553
รายการ
เดือน วันที@
พ.ย.
9 เงินสด
กระแสทุน-มนชยา
กระแสทุน-สุรีย ์
กระแสทุน-ไอลดา
กระแสทุน-ประกาย
กระแสทุน-ดวงฤดี
(หุ้นส่ วนทุกคนนําเงินสดมา
ลงทุน)
ค่าพิมพ์งาน
เงินสด
(ซือกระดาษ A4 และจ่ ายค่ าถ่าย
เอกสาร)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เงินสด
(ซือถุงพาสติกเป็ นเงินสด)
16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เงินสด
(ซือตัวอย่ างสินค้า)
19 ซืVอสิ นค้า
เงินสด
(ซือสิ นค้าเป็ นเงินสด รอบที@ 1 )
ค่าพาหนะ
เงินสด
จ่ ายค่ าเดินทางไปรับสิ นค้า
22 ค่าพิมพ์งาน
เงินสด
(จ่ ายค่ าปรินงานและค่ าถ่าย
เอกสาร)

101
301
302
303
304
305

เดบิต
บาท
สต.
5,000 -

501
101

142

502
101

70

502
101

35

503
101

2,050

504
101

130

501
101

14

หน้ า 1
เครดิต
บาท

สต.

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-

142

-

70

-

35

-

2,050

-

130

-

14

-

-

-

-

-

-

-

สมุดรายวันทั@วไป
เลขที@
บัญชี

พ.ศ. 2553
รายการ
เดือน วันที@
พ.ย.
22 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
23 อุปกรณ์
เงินสด
(ซือตราปัZมและตระกร้ าใส่ ของ)
วัสดุสิVนเปลือง
เงินสด
(ซือกระดาษสติกเกอร์ ทาํ แพ็คเก็ต)
เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
24 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
25 ค่าพิมพ์งาน
เงินสด
(จ่ ายค่ าปรินงาน)
อุปกรณ์
เงินสด
(ซือป้ายไวนิล)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เงินสด
(จ่ ายค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด)
เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)

101
401

เดบิต
บาท
สต.
1,000 -

102
101

120

506
101

30

101
401

970

101
401

905

501
101

20

102
101

300

502
101

10

101
401

925

หน้ า 2
เครดิต
บาท

สต.

1,000

-

120

-

30

-

970

-

905

-

20

-

300

-

10

-

925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ.2553
รายการ
เดือน วันที@
พ.ย.
26 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
ซืVอสิ นค้า
เงินสด
(ซือสิ นค้าเป็ นเงินสด รอบที@2)
ค่าพาหนะ
เงินสด
(จ่ ายค่ าเดินทางไปรับสิ นค้ า)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เงินสด
(ซือถุงพลาสติกเป็ นเงินสด)
29 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
30 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
ธ.ค.
1 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
2 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
3 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)

สมุดรายวันทั@วไป
เลขที@
บัญชี
101
401

เดบิต
บาท
สต.
700 -

503
101

2,050

504
101

130

502
101

70

101
401

1,000

101
401

1,035

101
401

900

101
401

945

101
401

625

หน้ า 3
เครดิต
บาท

สต.

700

-

2,050

-

130

-

70

-

1,000

-

1,035

-

900

-

945

-

625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. 2553
รายการ
เดือน วันที@
ธ.ค.
3 ซืVอสิ นค้า
เงินสด
(ซือสิ นค้าเป็ นเงินสด รอบที@ 3)
ค่าพาหนะ
เงินสด
(จ่ ายค่ าเดินทางไปรับสิ นค้ า)
5 วัสดุสVินเปลือง
เงินสด
(จ่ ายค่ าลวดเย็บกระดาษ)
ค่าพาหนะ
เงินสด
(จ่ ายค่ านํา มัน)
6 เงินสด
ขายสินค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
7 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
8 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
9 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
10 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)

สมุดรายวันทั@วไป
เลขที@
บัญชี
503
101

เดบิต
บาท
สต.
2,050 -

504
101

130

506
101

20

504
101

20

101
401

1,000

101
401

1,000

101
401

905

101
401

970

101
401

615

หน้ า 4
เครดิต
บาท

สต.

2,050

-

130

-

20

-

20

-

1,000

-

1,000

-

905

-

970

-

615

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. 2553
รายการ
เดือน วันที@
ธ.ค.
10 ซืVอสิ นค้า
เงินสด
(ซือสิ นค้าเป็ นเงินสดรอบที@ 4)
ค่าพาหนะ
เงินสด
(จ่ ายค่ าเดินทางไปรับสิ นค้ า)
13 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
14 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
15 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้าเป็ นเงินสด)
16 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
17 เงินสด
ขายสิ นค้า
(ขายสินค้ าเป็ นเงินสด)
ซืVอสิ นค้า
เงินสด
(ซือสิ นค้าเป็ นเงินสด)
ค่าพาหนะ
เงินสด
(จ่ ายค่ าเดินทางไปรับสิ นค้ า)

สมุดรายวันทั@วไป
เลขที@
บัญชี
503
101

เดบิต
บาท
สต.
2,050 -

504
101

130

101
401

1,000

101
401

1,030

101
401

1,025

101
401

880

101
401

565

503
101

2,050

504
101

130

หน้ า 5
เครดิต
บาท

สต.

2,050

-

130

-

1,000

-

1,030

-

1,025

-

880

-

565

-

2,050

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. 2553
เดือน

วันที@

ธ.ค.

20

รายการ
เงินสด
ขายสิ นค้า

สมุดรายวันทั@วไป
เลขที@
บัญชี
101

หน้ า 6
เครดิต

เดบิต
บาท

สต.
1,000

บาท

สต.

-

401

1,000

-

1,005

-

885

-

955

-

655

-

22,500

-

(ขายสินค้าเป็ นเงินสด)
21

เงินสด
ขายสิ นค้า

101

1,005

-

401

(ขายสินค้าเป็ นเงินสด)
22

เงินสด
ขายสิ นค้า

101

885

-

401

(ขายสินค้าเป็ นเงินสด)
23

เงินสด
ขายสิ นค้า

101

955

-

401

(ขายสินค้าเป็ นเงินสด)
24

เงินสด
ขายสิ นค้า

101

655

-

401

(ขายสินค้าเป็ นเงินสด)
ขายสิ นค้า
กําไรขาดทุน
(ปิ ดบัญชีรายได้เข้ าบัญชีกาํ ไร
ขาดทุน)

401
306

22,500

-

พ.ศ. 2553
รายการ
เดือน วันที@
ธ.ค.
24 กําไรขาดทุน
ค่าพิมพ์งาน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ซืVอสินค้า
ค่าพาหนะ
วัสดุสิVนเปลือง
(ปิ ดบัญชีค่าใช้ จ่ายเข้ าบัญชีกาํ ไร
ขาดทุน)
กําไรขาดทุน
กระแสทุน-มนชยา
กระแสทุน-สุรีย ์
กระแสทุน-ไอลดา
กระแสทุน-ประกาย
กระแสทุน-ดวงฤดี
(ปิ ดบัญชีกําไรขาดทุนเข้ าบัญชีทุน
ของหุ้นส่ วน)

สมุดรายวันทัว@ ไป
เลขที@
บัญชี
306
501
502
503
504
506

306
301
302
303
304
305

เดบิต
บาท
สต.
11,331
-

11,169

หน้า 7
เครดิต
บาท

สต.

176
185
10,250
670
50

-

2,233
2,233
2,233
2,233
2,233

80
80
80
80
80

-

บัญชี เงินสด
ว/ด/ป
2553
พ.ย.

ธ.ค.

รายการ

9

22
23
24
25
26
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20

กระแสทุน-มนชยา
กระแสทุน-สุ รีย์
กระแสทุน-ไอลดา
กระแสทุนประกาย
กระแสทุน-ดวงฤดี
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า

หน้า
บัญชี

เลขที@บัญชี 101

เดบิต

วันที@

รว.1
รว.1
รว.1
รว.1

1,000
1,000
1,000
1,000

-

รว.1
รว.2
รว.2
รว.2
รว.3
รว.3
รว.3
รว.3
รว.3
รว.4
รว.4
รว.4
รว.4
รว.4
รว.5
รว.5
รว.5
รว.5
รว.5
รว.5
รว.5
รว.6

1,000
1,000
970
905
925
700
1,000
1,035
900
945
625
1,000
1,010
905
970
615
1,000
1,030
1,025
880
565
1,000

-

2553
พ.ย.

ว/ด/ป

9
16
19

22
23
25

26

ธ.ค.

3
5
10
17

หน้า
บัญชี

เครดิต

ค่าพิมพ์งาน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ซืVอสิ นค้า

รว.1
รว.1
รว.1
รว.1

142
70
35
2,050

-

ค่าพาหนะ
ค่าพิมพ์งาน
อุปกรณ์
วัสดุสิVนเปลือง
ค่าพิมพ์งาน
อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ซืVอสิ นค้า
ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ซืVอสิ นค้า
ค่าพาหนะ
วัสดุสิVนเปลือง
ค่าพาหนะ
ซืVอสิ นค้า
ค่าพาหนะ
ซืVอสิ นค้า
ค่าพาหนะ

รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1
รว.1

130
14
120
30
20
300
10
2,050
130
70
2,050
130
20
20
2,050
130
2,050
130

-

บัญชี เงินสด
รายการ

รายการ

21
22
23
24

ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า

หน้า
บัญชี
รว.6
รว.6
รว.6
รว.6

เลขที@บัญชี 101

เดบิต

1,005
885
955
655
27,500

วันที@

ธ.ค.

ม.ค.

1

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

27,500 15,749 -

24

ยอดยกไป

เครดิต

11,751 15,749 27,500 -

ว/ด/ป
2553
พ.ย.

รายการ

23 เงินสด
25 เงินสด

หน้ า
บัญชี
รว.1
รว.1

บัญชี อุปกรณ์
เดบิต
ว/ด/ป

120 300 420 -

2553
พ.ย.

รายการ

24

กําไรขาดทุน

เลขที@บญ
ั ชี 102
หน้ า
เครดิต
บัญชี
ร.ว.

420 420
-

วันที@
2553
ธ.ค.

รายการ

24

ยอดยกไป

หน้ า
บัญชี

บัญชี กระแสทุน-มนชยา
เดบิต
วันที@
รายการ
2553
1,000 - พ.ย.
1,000 ม.ค.

9

เงินสด

1

ยอดยกมา

เลขที@บัญชี 301
หน้ า
เครดิต
บัญชี
รว.1

1,000 1,000 1,000 -

วันที@
2553
ธ.ค.

รายการ

24

ยอดยกไป

หน้ า
บัญชี

เดบิต

บัญชี กระแสทุน-สุ รีย์
วันที@
รายการ

2553
1,000 - พ.ย.
1,000 ม.ค.

9

เงินสด

1

ยอดยกมา

เลขที@บัญชี 302
หน้ า
เครดิต
บัญชี
รว.1

1,000 1,000 1,000 -

วันที@
2553
ธ.ค.

รายการ

24

ยอดยกไป

หน้ า
บัญชี

บัญชี กระแสทุน-ไอลดา
เดบิต
วันที@
รายการ
2553
1,000 - พ.ย.
1,000 ม.ค.

9

เงินสด

1

ยอดยกมา

เลขที@บัญชี 303
หน้ า
เครดิต
บัญชี
รว.1

1,000 1,000 1,000 -

วันที@
2553
ธ.ค.

รายการ

24

ยอดยกไป

หน้ า
บัญชี

บัญชี กระแสทุน-ประกาย
เดบิต
วันที@
รายการ
2553
1,000 - พ.ย.
1,000 ม.ค.

9

เงินสด

1

ยอดยกมา

เลขทีบ@ ัญชี 304
หน้ า
เครดิต
บัญชี
รว.1

1,000 1,000 1,000 -

วันที@
2553
ธ.ค.

รายการ

24

ยอดยกไป

หน้ า
บัญชี

บัญชี กระแสทุน-ดวงฤดี
เดบิต
วันที@
รายการ
2553
1,000 - พ.ย.
1,000 ม.ค.

9

เงินสด

1

ยอดยกมา

เลขทีบ@ ัญชี 305
หน้ า
เครดิต
บัญชี
รว.1

1,000 1,000 1,000 -

ว/ด/ป
2553
ธ.ค.

รายการ

สมุดรายวันทัว[ ไป
สมุดรายวันทัว[ ไป

หน้ า
บัญชี
รว.7
รว.7

บัญชี กําไรขาดทุน
เดบิต
ว/ด/ป

11,331 11,169 22,500 -

2553
ธ.ค.

24

รายการ

เลขที@บญ
ั ชี 306
หน้ า
เครดิต
บัญชี

ขายสิ นค้า

รว.7

22,500 -

22,500 -

วันที@
2553
พ.ย.

รายการ

9
22
25

เงินสด
เงินสด
เงินสด

หน้ า
บัญชี
รว.1
รว.1
รว.1

บัญชี ค่ าพิมพ์ งาน
เดบิต
วันที@

142
14
20
176

2553
- พ.ย.
-

24

รายการ

กําไรขาดทุน

เลขที@บัญชี 501
หน้ า
เครดิต
บัญชี
176 -

176

วันที@
2553
พ.ย.
9
พ.ย. 16
พ.ย. 25
พ.ย. 26
ม.ค
1

รายการ

เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
ยอดยกมา

หน้ า
บัญชี
รว.1
รว.1
รว.2
รว.3

บัญชี ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
เดบิต
วันที@

70
35
10
70
185

2553
- พ.ย.
-

24

รายการ

ยอดยกไป

เลขที@บัญชี502
หน้ า
เครดิต
บัญชี
185 185 -

วันที@
2553
พ.ย.
ธ.ค.

รายการ

19
26
3
10
17

เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด

หน้ า
บัญชี
รว.1
รว.3
รว.4
รว.5
รว.6

บัญชี ซือสิ นค้ า
เดบิต
วันที@

2,050
2,050
2,050
2,050
2,050
10,250

2553
- พ.ย.
-

รายการ

24

กําไรขาดทุน

เลขที@บญ
ั ชี 503
หน้ า
เครดิต
บัญชี
10,250 10,250 -

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด Clever
งบทดลอง
วันที@ 24 ธันวาคม 2553
ชื@อบัญชี

เลขที@บัญชี

เงินสด
อุปกรณ์
กระแสทุน-มนชยา
กระแสทุน-สุ รีย ์
กระแสทุน-ไอลดา
กระแสทุน-ประกาย
กระแสทุน-ดวงฤดี
ขายสิ นค้า
ค่าพิมพ์งาน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ซืV อสิ นค้า
ค่าพาหนะ
วัสดุสิVนเปลือง

101
102
301
302
303
304
305
401
501
502
503
504
505

เดบิต
15,469
420

เครดิต
..-

176
185
10,250
670
50

.....-

27,500

.-

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
22,500

......-

27,500

.-

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด Clever
กระดาษทําการ

รายการ
เงินสด
อุปกรณ์

เลขที@
บัญชี

สํ าหรับงวด 45 สินสุ ดวันที@ 24 ธันวาคม 2553
งบทดลอง
งบกําไรขาดทุน
เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

15,749
420

งบดุล
เดบิต

เครดิต

15,749
420

กระแสทุน-มนชยา
กระแสทุน-สุ รีย ์
กระแสทุน-ไอลดา

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

กระแสทุน-ประกาย
กระแสทุน-ดวงฤดี

1,000
1,000

1,000
1,000

ขายสิ นค้า
ค่าพิมพ์งาน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ซืV อสิ นค้า
ค่าพาหนะ
วัสดุสิVนเปลือง
กําไรสุ ทธิ

22,500

22,500

176
185

176
185

10,250
670
50
27,500

10,250
670
50
11,331

27,500

22,500

16,169

11,169
22,500

5,000
11,169

22,500

16,189

16,189

ภาคผนวก ง

เอกสารออกเป็ นชุดใบที[...................

เล่มที[ 1

ห้างหุ ้นส่วนจํากัด Clever

เลขที[...........

ใบขอซือ
วันที[……………………………….
ถึง
ลํา ดับที@
1
2
3
4
5

หน่วยจัดซืVอ
โปรดสั[งซืVอตามรายการต่อไปนีV
รายการ
กล้วยอบบาร์ บีคิว
กล้วยอบนํVาผึVง
กล้วยอบเค็ม
มันอบนํVาผึVง
ฟั กทองอบนํVาผึVง

ปริมาณ
10
10
5
5
10

หน่ วย
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

หมายเหตุ

ลงชื[อ ...........................................
(นางสาวไอลดา บุษรา)
ผูข้ อซืVอ

เอกสารออกเป็ นชุดใบที[

เล่มที[ 1

ห้างหุ ้นส่วนจํากัด Clever

เลขที[ ..................

ใบสั@ งซือ
วันที[
ใบเสนอราคาที[
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด Clever
การชําระเงิ น
192 / 1 หมู่ 2 ตําบลลอมแรด
้
เงิ นสด
ตัวj เงิ น………
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
เงิ นเชื[อ…….วัน
……………...
ถึง กลุ ่มแม ่บ้านกล้วยอบเนยศรี นวล ห้างหุ ้นส่วน Clever ขอสั[งซืVอสิ นค้าจากท่านตามรายการต่อไปนีV
ลํา ดับ
1
2
3
4
5

รายการ
กล้วยอบบาร์ บีคิว
กล้วยอบนํVาผึVง
กล้วยอบเค็ม
มันอบนํVาผึVง
ฟั กทองอบนํVาผึVง

รับสิ นค้าเองที[…………………………….
ส่งสิ นค้าไปทาง
ไปรษณีย์ รถยนต์

ปริมาณ
10 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม

จํานวนเงิน
500
400
250
300
600

เอกสารออกเป็ นชุดใบที[ ..............................

เล่มที[ 1

ห้างหุ ้นส่วนจํากัด Clever

เลขที[ ..............

ใบรับสิ นค้ า
ได้รับสิ นค้าจาก กลุม่ แม่บ้านกล้วยอบเนยศรี นวล
ตามใบสั[งซืVอเลขที[ .....................ลงวันที[...................................................
ลํา ดับ
1
2
3
4
5

รายการ
กล้วยอบบาร์ บีคิว
กล้วยอบนํVาผึVง
กล้วยอบเค็ม
มันอบนํVาผึVง
ฟั กทองอบนํVาผึVง

ปริมาณ
10
10
5
5
10

40

หน่ วยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ
50
500
40
400
50
250
60
300
60
600

รวม

2,050

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื[อ – นามสกุล
ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที[เกิด
ที[อยู(่ ปัจจุบนั )
เบอร์ โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2553

นางสาวมนชยา ก้อนใจ

2 ธันวาคม 2535
อายุ 18 ปี
198 หมู่ 2 ตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
080 – 0330255

ประถมศึกษาปี ที[ 6 โรงเรี ยนวัดป่ าแดง
ตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
มัธยมศึกษาปี ที[ 3 โรงเรี ยนวัดป่ าแดง
ตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัอเชียงใหม่ 50320
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื[อ – นามสกุล
ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที[เกิด
ที[อยู(่ ปัจจุบนั )
เบอร์ โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2553

นางสาวสุ รีย ์ กรฤทธิเดช

16 กรกฎาคม 2534
อายุ 19 ปี
72 หมู่ 4 ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
089-2615502

ประถมศึกษาปี ที[ 6 โรงเรี ยนห้วยต้นนุ่ นวิทยา
ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดเชียงใหม่ 58140
มัธยมศึกษาปี ที[ 3 โรงเรี ยนแม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย 58120
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื[อ – นามสกุล
ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที[เกิด
ที[อยู(่ ปัจจุบนั )
เบอร์ โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2553

นางสาวไอลดา บุษรา

11 กันยายน 2536
อายุ 17 ปี
217 หมู่ 2 ตําบลแม่สาํ อําเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย 64130
080-6790179

ประถมศึกษาปี ที[ 6 โรงเรี ยนบ้านแม่สาํ
ตําบลแม่สาํ อําเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย 64130
มัธยมศึกษาปี ที[ 3 โรงเรี ยนบ้านท่าโพธิ%
ตําบลแม่สาํ อําเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย 64130
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื[อ – นามสกุล
ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที[เกิด
ที[อยู(่ ปัจจุบนั )
เบอร์ โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2553

นางสาวประกาย ดอนสกุลไพรขจี

15 พฤศจิกายน 2535
อายุ 18 ปี
134/3 หมู่ 6 ตําบลท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
088-4125128

ประถมศึกษาปี ที[ 6 โรงเรี ยนบ้านขุนห้วยแม่ตา้ น
ตําบลแม่ตา้ น อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
มัธยมศึกษาปี ที[ 3 โรงเรี ยนท่าสองยางวิทยาคม
ตําบลแม่ตา้ น อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื[อ – นามสกุล
ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที[เกิด
ที[อยู(่ ปัจจุบนั )
เบอร์ โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2553

นางสาวดวงฤดี ภูมิรัตน์คีรี

27 ตุลาคม 2535
อายุ 18 ปี
30/1 หมุ่ 8 ตําบลแม่ตา้ น อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
081-7864596

ประถมศึกษาปี ที[ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่ตา้ นราษฎร์บาํ รุ ง
ตําบลแม่ตา้ น อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
มัธยมศึกษาปี ที[ 3 โรงเรี ยนท่าสองยางวิทยาคม
ตําบลแม่ตา้ น อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160

