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บทท่ี 1  การบัญชีการฝากขาย 
(Accounting for Consignments) 

  
เนื้อหา 

1. ความหมายและลักษณะของการฝากขาย 
2. ลักษณะของการฝากขาย 
3. ประโยชนของการฝากขาย 
4. สิทธิและหนาที่ของผูฝากขายและผูรับฝากขาย 
5. ความแตกตางระหวางการฝากขายและการขาย 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย  
7. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายดานผูรับฝากขาย  
8. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายดานผูฝากขาย 
9. การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขาย    

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือใหเขาใจในความหมายการฝากขายและลักษณะของการฝากขาย  
2. เพ่ือใหทราบประโยชนของการฝากขาย 
3. เพ่ือใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของผูฝากขายและผูรับฝากขาย 
4. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของการฝากขายกับการขายสินคา 
5. เพ่ือใหสามารถอธิบายสิทธิและหนาที่ของผูฝากขาย 
6. เพ่ือใหสามารถอธิบายสิทธิและหนาที่ของผูรับฝากขาย 
7. เพ่ือใหสามารถบันทึกการบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 
8. เพ่ือใหสามารถแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขาย 
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ความหมายและลักษณะของการฝากขาย                  
 
การฝากขายหมายถึง การที่บุคคลฝายหนึ่งซึ่งเปนเจาของสินคาเรียกวา “ผูฝากขาย (Consignor)”       

สงสินคาไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา“ผูรับฝากขาย (Consignee)” เพ่ือชวยทําหนาที่ขายสินคามาแทน โดย
ที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังคงเปนของผูฝากขายจนกระทั่งสินคานั้นขายไดกรรมสิทธิ์ในสินคาจึงจะโอนเปนของผูซื้อ
สินคา โดยปกติผูฝากขายมักจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับสินคาที่ฝากขายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับผูรับฝาก
ขายจะไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนคานายหนาตามท่ีตกลงกัน   
 

ลักษณะของการฝากขาย  
 

1. ผูฝากขายจะสงสินคาท่ีตองการฝากขายไปยังผูรับฝากขาย กรรมสิทธิ์ในสินคาการฝากขายมีลักษณะของการ
จําหนายสินคาแบบตัวแทน ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในสินคายังเปนของผูฝากขายมิใชผูรับฝากขาย 

2. เมื่อผูรับฝากขายสินคาจะดูแลสินคาที่รับมาฝากขายใหเหมือนสินคาของตนเอง สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการฝากขาย  เชน คาขนสง คาติดตั้ง คาซอมแซม คาโฆษณา เปนตน คาใชจายเหลานี้ปกติแลวผูฝาก
ขายจะเปนผูรับผิดชอบ  เมื่อผูรับฝากขายสินคาไดจะสงมอบสินคาไปยังผูซื้อ  การฝากขายจะถือวากรรม
สิทธในสินคาของผูฝากขายจะถูกโอนไปยังผูซื้อทันทีท่ีมีการสงมอบไปยังผูซื้อ 

3. ผูซื้อสินคาจะชําระคาสินคาไปยังผูรับฝากขาย 
4. ผูรับฝากขายสินคาจัดทํารายงานการขาย เกี่ยวกับสินคาที่ฝากขายและสรุปยอดเงินที่ตองจัดสง โดยหัก

คาใชจายและคานายหนา แลวรายงานนี้จะถูกสงไปยังผูฝากขายและชําระยอดเงินคงคางระหวางกัน 
 
จากลักษณะของการฝากขายแสดงขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับฝากขาย 
(Consignee) 

 

ผูฝากขาย 
(Consignor) 

ผูซื้อสินคา 
(Customer) 

 

(4) สงรายงานการขาย 

(1)ผูฝากขายสงสินคาใหผูรับฝากขาย 

(2) โอนกรรมสิทธิ์ 

(2) ผูฝากขาย 
สงสินคาใหผูซื้อ 

(3) ผูซื้อชําระคาสินคา 
ใหผูรับฝากขาย 
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ประโยชนของการฝากขาย               
 
ดานผูฝากขาย  
ประโยชนดานผูฝากขายสําหรับการสงสินคาไปฝากขายมีดงันี้ 
 
1. เปนชองทางในการขยายตลาดสินคาใหกวางขึ้นหรือ การแนะนําสินคาชนิดใหม ซึ่งจะทําใหสินคาของกิจการ

เปนที่รูจักสินคามากขึ้น และนอกจากนั้นเปนการชวยขยายฐานของลูกคาสงผลใหสวนแบงทางการตลาดเพ่ิม
มากขึ้น 

2. ชวยในการเลือกผูรับฝากขายไดอยางเหมาะสม เพราะผูฝากขายสามารถที่จะเลือกตัวแทนที่มีความชํานาญ 
ในการขายสินคาในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม  

3. การฝากขายเสี่ยงนอยกวาการขายเชื่อ เพราะการฝากขายกรรมสิทธิ์ในสินคายังเปนของผูฝากขายจนกวาผูรับ
ฝากขายจะขายสินคานั้นได และเมื่อผูรับฝากขายขายสินคาไดก็มีหนาที่จะตองสงเงินที่ไดรับจากการสินคา
ดังกลาวไปใหผูฝากขาย อีกทั้งผูฝากขายยังมีสิทธิ์เรียกรับเงินลวงหนาจากผูรับฝากขายโดยอาศัย  คาสินคาที่
สงไปฝากขายเปนหลักประกัน 

 
ดานผูรับฝากขาย   
ประโยชนดานผูรับฝากขายในการรับสินคาฝากขายมีดังนี้ 
 
1. ลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากราคาสินคา เนื่องจากผูรับฝากขายทําหนาที่เปนเพียงตัวแทนของผูรับฝาก

ขายและไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของคานายหนาเทานั้น จึงไมตองรับภาระความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคาสินคาในทองตลาด 

2. การรับฝากขายสินคาไมทําใหเกิดตนทุนจม เนื่องจากผูรับฝากขายไมตองลงทุนในการซื้อสินคาอีกทั้งยังไมมี
ภาระผูกพันในภาระหนี้สินของคาสินคาจนกวาสินคาที่รับฝากขายดังกลาวจะขายได 

3. มีสิทธิที่จะเรียกรองคาใชจายตาง ๆ ที่ผูรับฝากขายไดจายไปกอนรับเงินคาขาย ผูรับฝากขายมีสิทธิ์ที่จะไดรับ
คืนตามจํานวนที่จายไปลวงหนา ซึ่งผูรับฝากขายจะหักเงินที่จายออกจากยอดเงินที่ขายไดแลวจึงนําเงินที่
เหลือใหแกผูฝากขาย 

4. มีสิทธิในการที่จะไดรับผลตอบแทนในการไดรับคานายหนา ซึ่งจะคิดเปนเปอรเซ็นจากยอดขายหรืออาจขึ้นอยู
กับขอตกลงระหวางผูรับฝากขายกับผูฝากขาย 

5. ใหสิทธิในการพิจารณาการใหเครดิตแกลูกคาได ผูรับฝากมีสิทธที่จะนําสินคาไปขายเชื่อได ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก็จะ
เปนลูกหนี้ผูฝากขาย โดยหนี้สูญที่เกิดขึ้นก็เปนหนี้สูญของผูฝากขายหรือเปนของผูรับฝากขายในกรณีที่ผูรับ
ฝากขายรับประกันหนี้ 
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สิทธิและหนาที่ของผูฝากขาย              

สิทธิของผูฝากขาย 
 ผูฝากขายมีสิทธิที่จะเรียกสินคาฝากขายคืนจากผูรับฝากขายและมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินคาสินคาที่ขาย
ไดที่ผูรับฝากขายยังมิไดนําสง 
 หนาที่ของผูฝากขาย 
 ผูฝากขายตองปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวกับผูรับฝากขาย หากไมมีสัญญาก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยตัวแทน 
 
สิทธิและหนาที่ของผูรับฝากขาย 

 
สิทธิของผูรับฝากขาย 

1. มีสิทธิที่จะเรียกรองคาใชจายตาง ๆ ที่ผูรับฝากขายไดจายไปกอนรับเงินคาขาย เชน คาขนสง คาโฆษณา      
คาซอมแซม ที่ผูรับฝากขายจายไปกอน 

2.  ผูรับฝากขายมีสิทธิ์ที่จะไดรับคืนตามจํานวนที่จายไปลวงหนา ซึ่งผูรับฝากขายจะหักเงินที่จายออกจาก
ยอดเงินที่ขายไดแลวจึงนําเงินที่เหลือใหแกผูฝากขาย 

3. มีสิทธิในการที่จะไดรับผลตอบแทนในการไดรับคานายหนา ซึ่งจะคิดเปน เปอรเซ็นจากยอดขายหรือ         
อาจขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูรับฝากขายกับผูฝากขาย 

4. ใหสิทธิในการพิจารณาการใหเครดิตแกลูกคาได ผูรับฝากมีสิทธที่จะนําสินคาไปขายเชื่อได ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก็
จะเปนลูกหนี้ผูฝากขาย โดยหนี้สูญที่เกิดขึ้นก็เปนหนี้สูญของผูฝากขายหรือเปนของผูรับฝากขายในกรณีที่
ผูรับฝากขายรับประกันหนี้ 

 
 หนาที่ของผูรับฝากขาย 

 
1. หนาที่ในการขายสินคาตามราคาที่กําหนดตกลงกันกับผูฝากขาย 
2. หนาที่ในการดูแลและรักษาสินคาท่ีรับฝากขาย 
3. จัดเก็บสินคาที่รับฝากขายแยกตางหากจากสินคาของตน (ผูรับฝากขาย) 
4. บันทึกลูกหนี้ขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อ แยกออกตางหากจากบัญชีลูกหนี้ของ ผูรับฝากขายเอง 
5. จัดทํารายงานเกี่ยวกับสินคาที่รับฝากขายสําหรับงวดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามขอตกลงในการฝากขาย

พรอมทั้งสงเงินสดและหลักฐานที่สําคัญ 
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ขอแตกตางระหวางการฝากขายและการขายตามปกต ิ       

 
ขอแตกตาง การฝากขาย การขายตามปกติ 

1. กรรมสิทธิ์ในสินคา 
 
 
 
 
 
2. การรับรูรายได 
 

เมื่อผูฝากขายสงมอบสินคาใหผูรับ      
ฝากขาย กรรมสิทธิ์ในสินคายังเปนของ    
ผูฝากขาย ตอเมื่อผูรับฝากขายไดขาย
สินคาใหกับลูกคา กรรมสิทธิ์ในสินคาจึง
จะตกเปนของลูกคา 
 
ผูฝากขายรับรูรายไดจากการฝากขาย    
เมือ่ไดรับรายงานการขายจากผูรับฝาก
ขายวาไดขายสินคา  ที่รับฝากขายแลว 
ดังนั้น เมื่อผูฝากขายสงสินคาไปฝากขาย
จึงมิใชการขายและยังไมมีรายไดจากการ
ฝากขาย 
 

เมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกผูซื้อ
แลวกรรมสิทธิ์ในสินคานั้นถือเปน
ของผูซื้อทันที 
 
 
 
ผูขายสินคาจะรับรูรายไดจากการ
ขายสินคาเมื่อสงมอบสินคาใหแก   
ผูซื้อ 
 

3 คาใชจายในการขาย 
 
 
 
4 การเรียกรองให   

ชําระหนี้  
 
 
 
 
 
6. การคืนสินคา 
 
 
 
 
7. การแสดงรายการ

สินคาคงเหลือใน  
งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 

คาใชจายสําหรับผูรับฝากขายจายกอนไม
ถือเปนคาใชจายของกิจการสามารถเรียก
คืนจากผูฝากขายได 
 
ในกรณีที่ผูรับฝากขายเปนบุคคล
ลมละลาย ผูฝากขายสามารถเรียกสินคาท่ี
สงไปฝากขายที่ยังคงเหลืออยูที่ผูรับฝาก
ขายคืนมาได โดยไมตองคอยรับสวนแบง
การชําระหนี้กับเจาหนี้รายอื่นของผูรับ
ฝากขาย 
 
ผูฝากขายมีสิทธิ์ที่จะขอคืนสินคาไดทุก
เมื่อหากไมประสงคที่จะเปนตัวแทนหรือ
ใหฝากสินคาในการขาย 
 
 
ผูรับฝากขายมีสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้น
งวดบัญชี ดังนั้นสินคาคงเหลือดังกลาวจะ
ถูกบันทึกรวมอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ของผูฝากขาย 

ผูฝากขายถือเปนคาใชจายของ
กิจการ 
 
 
ในกรณีที่ลูกหนี้คาสินคาเปนบุคคล
ลมละลาย เจาหนี้คาสินคาจะตอง
คอยรับสวนแบงการชําระหนี้กับ
เจาหนี้รายอื่น  
 
 
 
ผูซื้อไมอาจคืนสินคาได หากสินคา  
ที่ซื้อไปอยูในสภาพปกติและไมมี
เงื่อนไขอ่ืนระบุเกี่ยวกับสินคา 
หากผูซื้อสินคายังมีสินคาคงเหลือ  
 
ณ วันสิ้นงวดบัญชี สินคาคงเหลือ
จะถูกบันทึกรวมอยูในงบแสดง
ฐานะการเงินของผูซื้อ 
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การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย          . 
 

การฝากขายเปนการทําสัญญาระหวางผูฝากและผูรับฝากขาย ดังนั้นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ      
ฝากขายแยกออกเปน  2 ฝายคือ  

1. ดานผูรับฝากขาย 
2. ดานผูฝากขาย 

 
การบัญชีทางดานผูรับฝากขาย 

 
เมื่อผูรับฝากขายสินคาไดรับสินคาจะบันทึกสินคาที่รับฝากขายแบบบันทึกความจําเทานั้น โดยจะบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับ จํานวน ชนิด ลักษณะ เงื่อนไขที่ตกลง โดยวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับผูรับฝากขาย          
แบงออกเปน 2 วิธีดังนี้ 

 
 วิธีที่ 1  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายแยกตางหากจากการขายสินคาตามปกติ 
 วิธีที่ 2  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายรวมกับการขายสินคาตามปกติ 

นอกจากนั้นตองพิจารณาวากิจการบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง (Perpetual Inventory System) 
หรือบันทึกสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี (Periodic Inventory System) ผูรับฝากขายตองเปดบัญชีของ    
ผูฝากขายในแตละราย 
 
วิธีที่ 1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขาย แยก ตางหากจากการขายสินคาตามปกติ 
  

ผูรับฝากขายตองมีการเปดบัญชีใหมเรียกวา “บัญชีรับฝากขาย” ซึ่งใชบันทึกรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผูรับฝากขายและผูฝากขายที่เปนคาใชจายและรายไดที่เก่ียวของกันบัญชีรับฝากขายจะแสดงสถานะของผูรับฝาก
ขายวาเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูฝากขายโดยพิจารณาดังนี ้

 
- หากยอดคงเหลือดานเดบิต แสดงวา ผูฝากขายเปนลูกหนี้ของผูรับฝากขาย เพราะผูรับฝาก

ขายจะไดรับจํานวนที่ไดรับชําระคืนจากผูฝากขาย ดังนั้นบัญชีรับฝากขายเปนบัญชีสินทรัพยหมุนเวียนคลาย
บัญชีลูกหนี้-ผูฝากขาย 

 
- แตถามียอดคงเหลืออยูทางดานเครดิต  แสดงวาผูฝากขายเปนเจาหนี้ของผูรับฝากขาย 

เพราะผูรับฝากขายตองชําระเงินคืนใหผูฝากขาย ดังนั้นบัญชีรับฝากขายเปนบัญชีหมวดหนี้สินหมุนเวียน       
คลายบัญชีเจาหนี้-ผูฝากขาย   
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บัญชีรับฝากขาย-ชื่อบริษัทผูฝากขาย 
 

- บันทึกความทรงจําการรับสินคาฝากขาย - บันทึกการรับเงินทดรองจายจากผูฝากขาย 
- บันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการฝากขาย - บันทึกจํานวนเงินจากการขายสินคาฝากขาย 
- บันทึกรายไดคานายหนาจากการฝากขาย    - บันทึกความทรงจําสงคืนสินคาท่ีฝากขาย 
- บันทึกการสงเงินใหผูฝากขาย         - ยอดคงเหลือดานเครดิตเปนจํานวนที่ตอง 
-  ยอดคงเหลือดานเดบิตเปนจํานวนที่ได ชําระเงินคืนแกผูฝากขาย 

        รับชําระคืนจากผูฝากขาย 
     

 
ขั้นตอนการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับฝากขาย 

 
ซึ่งในบางกรณีผูรับฝากขายมีการรับฝากขายหลายรายในคราวเดียวกัน  ดังนั้นกิจการจะบันทึกบัญชี           

คุมรับฝากขายและบัญชีรับฝากขายแยกตาม   ผูฝากขายแตละรายเปนบัญชียอยรายตัว ซึ่งยอดคงเหลือในบัญชี
คุมรับฝากขายตองเทากับยอดคงเหลือในบัญชีรับฝากขายยอยรวมกันทุกบัญชี   ดังนั้นวิธีการการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการรับการฝากขายมีดังนี้  

 
1. เมื่อไดรับสินคาจากผูฝากขาย  ผูรับฝากขายจะบันทึก บันทึกความทรงจํา  ในรายละเอียดสินคาที่รับ

สินคาฝากขาย ประเภทสินคา จํานวน และเงื่อนไขขอตกลงในการกําหนดราคาที่ขายสินคาฝากขาย 
และคานายหนาที่ไดรับจากการขาย 
 

2. เมื่อผูรับฝากขายไดรับเงินสดจากผูฝากขาย  ใหบันทึกบัญชีโดย 
 

เดบิต  เงินสด      xx 
  เครดิต รับฝากขาย-บริษัท (ระบุชื่อ)   xx 
 

3. เมื่อผูรับฝากขายไดจายคาใชจายแทนผูฝากขายไปกอน ซึ่งตามเงื่อนไขสามารถท่ีจะเบิกชดใชคืนได 
ดังนั้นในการบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 
3.1 ถาผูรับฝากขายจายเปนเงินสด ใหบันทึกบัญชีโดย 

 
เดบิต  รับฝากขาย-บริษัท (ระบุชื่อ)   xx 

  เครดิต เงินสด      xx 
 
3.2 ถาผูรับฝากขายไดจายคาใชจาย โดยบันทึกรวมในบัญชีคาใชจายของกิจการแลวใหบันทึกบัญชีโดย 

 
เดบิต  รับฝากขาย-บริษัท (ระบุชื่อ)   xx 

  เครดิต คาใชจาย-ระบุประเภทคาใชจาย   xx 
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4. เมื่อผูรับฝากขายบันทึกการขายสินคา ใหบันทึกบัญชีโดย 

 
เดบิต เงินสด/ลูกหนี้-ฝากขาย    xx 

  เครดิต รับฝากขาย-บริษัท (ระบุชื่อ)   xx 
 

5. เมื่อผูรับฝากขายบันทึกรายไดคานายหนาตามที่ตกลงในเงื่อนไข ใหบันทึกบัญชีโดย 
 

เดบิต  รับฝากขาย-บริษัท (ระบุชื่อ)   xx 
  เครดิต รายไดคานายหนา    xx 
 

6. เมื่อผูรับฝากขายไดสรุปยอดคงเหลือในบัญชีรับฝากขายแลวจัดทํารายงานการขายสงไปใหผูฝากขาย
ตามงวดเวลาที่ตกลงกัน 
6.1 หากมียอดคงเหลือทางดาน เดบิต หมายความวาผูรับฝากขายไดรับชําระเงินคืนจากผูฝากขาย     

 
เดบิต  เงินสด      xx 

  เครดิต รับฝากขาย-บริษัท (บุชื่อ)    xx 
 
6.2 หากมียอดคงเหลือทางดาน เครดิต หมายความวาผูรับฝากขายจะตองชําระเงินคืนจากผูฝากขาย  

 
เดบิต  รับฝากขาย-บริษทั (ระบุชื่อ)   xx 

เครดิต เงินสด      xx 
 

7. ในบางกรณีที่ผูรับฝากขายไดสงเงินลวงหนาไปใหผูฝากขาย ใหบันทึกบัญชีโดย 
 

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท (ระบุชื่อ)   xx 
  เครดิต เงินสด      xx 
 

8. บันทึกการโอนลูกหนี้ใหผูฝากขาย 
 

เดบิต  รับฝากขาย-บริษัท    xx 
  เครดิต ลกูหนี้-ฝากขาย     xx 
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วิธีที่ 2 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายรวมกับการขายปกติ 
 

การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายเปนดังนี้ 
1. เมื่อไดรับสินคาจากผูฝากขาย ผูรับฝากขายบันทึกความทรงจํา (Memorandum) เกี่ยวกับ

รายละเอียดของสินคาฝากขาย แตละประเภทในบัญชีแยกประเภทยอยของผูฝากขาย  แตละราย (ในกรณีที่กิจการ
รับสินคาฝากขายหลายราย) รวมถึงเงื่อนไขคานายหนาที่จะไดรับจากการรับฝากขาย  นั่นหมายความวากิจการอาจ
ไมจําเปนตองเปดบัญชีรับฝากขาย เหมือนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายแยกกับการขายปกติ 

2. ถาในกรณีที่ผูรับฝากขาย จายคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับฝากขาย แทนผูฝากขายกอน เชน 
คาขนสงสินคา คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาติดตั้ง คาซอมแซมสินคารับฝากขาย เปนตน บันทึกในบัญชี           
“ผูฝากขาย”  เสมือนหนึ่งวาผูฝากขายเปนลูกหนี้ของผูรับฝากขาย 

 
เดบิต  ชื่อผูฝากขาย     x x 

             เครดิต  เงินสด      x x 
 

3. ถาผูรับฝากขายจายคาใชจายที่เก่ียวของการรับฝากขาย ในสวนที่เปนขอตกลงที่ผูรับฝากรับผิดชอบ
ใหบันทึกเปนคาใชจายตามปกติของกิจการ   

 

เดบิต  ชื่อผูฝากขาย – ระบ ุ    x x 
                 เครดิต  คาใชจาย – ระบุรายการ    x x 

 

4. เมื่อสงเงินลวงหนาใหผูฝากขาย เพื่อเปนเงินประกันคาสินคา 
 

 เดบิต  ชื่อผูฝากขาย-ระบ ุ    x x 
 เครดิต  เงินสด      x x 

 

5. เมื่อผูรับฝากขาย ขายสินคาที่รับฝากขายได  กิจการบันทึกการขาย ตนทุนขายหรือซื้อควบคูกันกับ
การบันทึกบัญชีขาย  แตอยางไรก็ตามขึ้นอยูกับวากิจการจะบันทึกสินคาโดยวิธีใด   

 บันทึกการขายสินคาเปนเงินสดหรือเงินเชื่อ  
 

เดบิต  เงินสด/ลูกหนี้     x x 
  เครดิต  ขาย     x x 
 

 บันทึกตนทุนขาย (วิธี  Perpetual Inventory System) 
 

 เดบิต   ตนทุนขาย      x x 
  เครดิต  ชื่อผูฝากขาย-ระบุ    x x 

 

 บันทึกการซื้อ (วิธี  Periodic  Inventory System) 
 

  เดบิต   ซื้อ      xx 
   เครดิต  ชื่อผูฝากขาย-ระบุ   x x 
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บัญชีซื้อหรือตนทุนขายคํานวณจากยอดขายหลังหักรายไดคานายหนาแลว  ดังนั้นรายไดคานายหนาที่

ผูรับฝากขายจะไดรับจะแสดงรวมอยูในกําไรจากการขาย และจะไมปรากฏบัญชีรายไดคานายหนาจากการฝาก
ขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเหมือนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายแยกกับการขายปกติ 

6. เมื่อกิจการผูรับฝากขายสงสินคาคืนผูฝากขายเนื่ องจากสินคาชํารุด  ใหบันทึกความทรงจํา 
(Memorandum)  

7. ผูรับฝากขายจะจัดทํารายงานสรุปยอดขายสุทธิ  ซึ่งจะเทากับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทยอย
ของผูฝากขายในแตละรายนํามารวมกันทั้งสิ้น  และแสดงรายละเอียดของสินคาคงเหลือของบัญชีผูฝากขายในแต
ละราย  ซึ่งผูรับฝากขายจะตองนําสงเงินคงคางใหกับผูฝากขาย แบงเปน 2 กรณีดังนี้ 

 กรณียอดคงเหลือของบัญชีกิจการผูฝากขายอยูดานเครดิต  หมายความวาผูรับฝากขายตองคืน
เงินใหผูฝากขาย 

 
เดบิต  ชื่อผูฝากขาย-ระบ ุ    x x 

  เครดิต  เงินสด     xx 
 
 กรณียอดคงเหลือของบัญชีกิจการผูฝากขายอยูดานเดบิต หมายความวาผูรับฝากขายจะไดรับ

เงินคืนจากผูฝากขาย 
 

  เดบิต    เงินสด                               xx 
เครดิต   ชื่อผูฝากขาย-ระบุ   xx 

 
ในงบแสดงฐานะการเงินของผูรับฝากขาย 

 
- ถาบัญชีรับฝากขายมียอดคงเหลือทางดานเดบิต ใหแสดงไวในหัวขอของ สินทรัพยหมุนเวียน ถือวา

เปนเงินคางชําระที่จะไดรับคืนจากผูฝากขายโดยบันทึกใน “บัญชีลูกหนี้-ผูฝากขาย”  
- ถาบัญชีรับฝากขายจากผูฝากขายที่มียอดดานเครดิต ใหแสดงไวในหัวขอของ หนี้สินหมุนเวียน      

ถือวาเปนเงินที่คางชําระที่ตองจายคืนใหผูฝากขายโดยบันทึกใน “บัญชีเจาหนี้-ผูฝากขาย” 
นอกจากนั้นกิจการไมควรที่จะนําเอายอดรวมทั้งดานดานเดบิตและเครดิตมาหักกลบลบกันในกรณีที่มี    

ผูฝากขายรายหลายและสินคาคงเหลือของผูฝากขาย จะไมถือวาเปนสินคาคงเหลือของบริษัทรับฝากขายไม  
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การจัดทํารายงานการขาย 

บริษัทผูรับฝากขาย 
ที่อยู……………………………………………………………………….. 

วันที่……………………… 
รับฝากขายจาก บริษัท ผูฝากขาย จํากัด 
ชนิดของสินคาที่ฝากขาย.......................................................................... ................................................... 
 

วันที่ รายการ จํานวนเงิน 
 สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด .......................................หนวย 

ไดรับสินคาฝากขาย   .......................................................หนวย 
ขายสินคา........................หนวย ในราคาหนวยละ.....................บาท 
คาใชจายที่เกิดขึ้น 
   คานายหนา                                            xx 
   คาขนสงเขา                                            xx 
   คาโฆษณา                                              xx 
จํานวนเงินสุทธิที่ตองชําระ 
หัก เงินสงลวงหนา 
จํานวนเงินที่คางชําระสุทธิ 
สินคารับฝากขายยังเหลือจํานวน............................... เครื่อง 

 
 

xx 
 
 
 

xx 
xx 
(xx) 
xx 
 

 
 

การแสดงรายการที่เกี่ยวกับการฝากขาย 
 

บริษัทผูรับฝากขาย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
รายได: 

  รายไดคานายหนา      xx 
 

บริษัทผูรับฝากขาย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

  ลูกหนี้-ผูฝากขาย (บัญชีรับฝากขายที่มียอดคงเหลือดานเดบิต) xx 
หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 

  เจาหนี้-ผูฝากขาย (บัญชีรับฝากขายที่มียอดคงเหลือดานเครดิต) xx 



 
การบัญชีการฝากขาย 1- 12  โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
สรุปการบันทึกการบัญชีทางดานผูรับฝากขาย       

 
วิธีที่ 1  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายแยกตางหากจากการขายสินคาตามปกติ 
วิธีที่ 2  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากขายรวมกับการขายสินคาตามปกติ 

 
รายการ

1 เมื่อไดรับสินคาจากผูฝากขาย บนัทึกความทรงจํา (Memorandum) บนัทึกความทรงจํา (Memorandum) 
ประเภทสินคา จํานวน ราคาขาย คานายหนา ประเภทสินคาจํานวน ราคาขาย คานายหนา

2 ผูรับฝากขายสงเงินลวงหนา เดบติ รับฝากขาย-บริษทั xx เดบติ รับฝากขาย-บริษทั xx
ใหผูฝากขาย เครดิต เงินสด xx เครดิต เงินสด xx

3 ผูรับฝากขายจายคาใชจาย เดบติ รับฝากขาย-บริษทั xx เดบติ บริษทั-ระบขุื่อ xx
แทนผูฝากขายกอน เครดิต เงินสด xx เครดิต เงินสด xx

4 ผูรับฝากขายขายสินคาได เดบติ เงินสด xx เดบติ เงินสด xx
เครดิต รับฝากขาย-บริษทั xx เครดิต ขาย xx

4.1 บนัทึกซ้ือหรือตนทุนขายหลังจาก เดบติ ตนทุนขาย xx
ท่ีหกัคานายหนา เครดิต บริษทั-ระบขุื่อ xx
(Perpetual Inventory )

4.2 บนัทึกซ้ือหรือตนทุนขายหลังจาก เดบติ ซ้ือ xx
ท่ีหกัคานายหนา เครดิต บริษทั-ระบขุื่อ xx
(Periodic  Inventory )

5 ผูรับฝากขายจายคาขนสงสินคา เดบติ คาขนสงออก xx เดบติ คาขนสงออก xx
ไปใหลูกคา (กรณีท่ีผูรับฝากขาย เครดิต เงินสด xx เครดิต เงินสด xx
รับผิดชอบคาขนสงออก)

6 ผูรับฝากขายบนัทึกรายได เดบติ รับฝากขาย-บริษทั xx
คานายหนา เครดิต รายไดคานายหนา xx

7 ผูรับฝากขายสงเงินจากการ เดบติ รับฝากขาย-บริษทั xx เดบติ บริษทั-ระบขุื่อ xx
รับฝากขาย เครดิต เงินสด xx เครดิต เงินสด xx

ไมบนัทึกบญัชี

การรบัฝากขายแยกตางหาก การรบัฝากขายรวมกับ
จากการขายสินคาโดยปกติ การขายสินคาโดยปกติ

ไมบนัทึกบญัชี

ไมบนัทึกบญัชี
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ตัวอยางที่ 1 กรณีขายสินคาไดทั้งหมดเปนเงินสด 
 

ในวันที่ 1 สิงหาคม 25x2 บริษัท  กิจเจริญ จํากัด (ผูรับฝากขาย) รับฝากขายกลองดิจิตอลรุน 
GS70 จํานวน 20 เครื่องจากบริษัท โซนี่ จํากัด บริษัทกิจเจริญ จํากัด  จะไดรับคานายหนาจากการ     
รับฝากขาย 30% ของราคาขาย  ราคาขายปลีกเครื่องละ 25,000 บาท ในระหวางเดือนสิงหาคม                       
บริษัท  กิจเจริญ จํากัด ไดจายเงินลวงหนาไป 10,000 บาท จายคาขนสง 1,000 บาท คาโฆษณา 
13,000 บาท และขายกลองดิจิตอล ไดทั้งหมดเปนเงินสด ในวันสิ้นเดือนบริษัทสงรายงานและสงเงินให                            
บริษัท โซนี่ จํากัดจํานวน 100,000 บาท 
 
25x2 
ส.ค 1 บันทึกความทรงจํา ไดรับสินคาที่ฝากขายประเภทกลองดิจิตอล 20 เครื่องจากบริษัท โซนี่ จํากัด  

ราคาขายปลีก เครื่องละ 25,000 บาท รายไดคานายหนาจาการรับฝากขาย 30% ของราคาขาย  
 

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   10,000 
  เครดิต เงินสด       10,000 
 (จายเงินลวงหนาใหผูฝากขาย)        

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   1,000 
  เครดิต เงินสด       1,000 

(จายคาขนสง)          
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   13,000 

  เครดิต เงินสด       13,000 
 (จายคาโฆษณา)          

เดบิต เงินสด(20x25000)     500,000 
  เครดิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด    500,000 

(ขายสินคาเปนเงินสด)         
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   150,000 

  เครดิต รายไดคานายหนา (500,000x30%)    150,000 
 (บันทึกรายไดคานายหนาจากการขายสินคารับฝาก)      

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   100,000 
  เครดิต เงินสด       100,000 
 (สงเงินใหผูฝากขาย)         
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 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด  

  25x2        25x2     
 ส.ค  บันทึกความทรงจํารับสินคา 20 เครื่อง     ส.ค   30      ขายสินคาเงินสด 20 เครื่อง  500,000  
 

 
จายเงินลวงหนา    10,000  

    
 

จายคาขนสง      1,000  
    

 
จายโฆษณา    13,000  

    
 

รายไดคานายหนา             150,000  
       สงเงินใหผูฝากขาย                100,000  
    

 
ยอดยกไป      226,000  

    
  

  500,000  
  

 500,000  
 

  
  ก.ย      1   ยอดยกมา  226,000  

  
 

บริษัทกิจเจริญ จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 25x2 
 
รายได: 
 รายไดคานายหนา      150,000 
 
 

บริษัทกิจเจริญ จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25x2 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้-บริษัท โซนี่ จํากัด      226,000 
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การจัดทํารายงานการขาย 
บริษัท  กิจเจริญ จํากัด 

ที่อยู……………..…………….. 
        

 วันที่ 31 สิงหาคม 25x2 
 

ผูฝากขาย บริษัท โซนี่ จํากัดชนิดของสินคาที่ฝากขาย ไดรับสินคาที่ฝากขายประเภท กลองดิจิตอล 
จํานวน 20 เครื่อง ราคาขายปลีกเครื่องละ 25,000 บาท รายไดคานายหนาจากการรับฝากขาย        
30% ของราคาขาย  
 

วันที่ รายการ    จํานวนเงิน  
  สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด........0................ เครื่อง     
  ไดรับสินคาฝากขาย.........................20...............เครื่อง     
  ขายสินคาเปนเงินสด 20 หนวย ในราคาหนวยละ 25,000 บาท        500,000  
  คาใชจายที่เกิดขึ้น      
  

 
     คาขนสง                                                           1,000    

  
 

     คาโฆษณา                                                       13,000    
  

 
     คานายหนา                                                      150,000       (164,000) 

  
  

        336,000  
  หัก เงินสงลวงหนา   (110,000) 
  จํานวนเงินที่คางชําระสุทธิ          226,000  
  สินคาท่ีรับฝากขาย คงเหลือสิ้นงวด…0.....หนวย     
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ปญหาที่เกิดขึ้นจากการรับฝากขาย       
 

ในกรณีที่ขายสินคา ผูรับฝากขายอาจจะเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ 
1. ผูรับฝากขายขายสินคาเปนเงินเชื่อ (ขายสินคาหมด) 
2. ผูรับฝากขายขายสินคาไดบางสวนทําใหมีสินคาคงเหลือสิ้นงวด 

 
1. ผูรับฝากขายขายสินคาเปนเงินเชื่อ (ขายสินคาหมด) 
 

จากตัวอยางเดิมที่ผูรับฝากขายสินคาฝากขายสินคาเปนเงินเชื่อซึ่งอาจจะมีปญหาในการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้  ดังนั้นแบงการพิจารณาออกเปน 

1. กรณีท่ีขายสินคาที่รับฝากเปนเงินเชื่อ แตไมมีปญหาในการเก็บเงิน 
2. กรณีท่ีขายสินคาที่รับฝากเปนเงินเชื่อ แตมีปญหาในการเก็บเงิน 

 
กรณีที่ขายสินคาที่รับฝากเปนเงินเชื่อไมมีและปญหาในการเก็บเงิน 
 

ถาผูรับฝากขายสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ไดครบถวนกอนสิ้นงวดก็ไมมีปญหา แตถาผูรับฝาก
ขายไมสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ไดครบถวนกอนวันสิ้นงวด ปญหาก็จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด ทางดาน
ผูรับฝากขายจะมียอดคงเหลือของลูกหนี้-ฝากขาย ซึ่งบัญชีลูกหนี้-ฝากขายถือเปนสินทรัพยของผูฝากขาย  
ดังนั้นผูรับฝากขายตองโอนบัญชีลูกหนี้ฝากขายไปใหผูฝากขาย ณ วันสิ้นงวด  
 
ตัวอยาง 2 กรณีขายสินคาไดบางสวนเปนเงินสดและบางสวนเปนเงินเชื่อ(ไมมีปญหาในการเก็บเงิน) 

 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 25x2 บริษัทกิจเจริญ จํากัด (ผูรับฝากขาย) รับฝากขายกลองดิจิตอลวีดีโอ

ดิจิตอลรุน GS70 จํานวน 20 เครื่องจากบริษัท โซนี่ จํากัด โดยจายเงินลวงหนา 10,000 บาท        
บริษัทกิจเจริญ จํากัด จะไดรับคานายหนาจาการรับฝากขาย 30% ของราคาขาย ราคาขายปลีกเครื่องละ 
25,000 บาท ระหวาง เดือนสิ งหาคม  บริษัท กิจ เจริญ จํ ากัด  จ ายคาขนสง  1,000 บาทและ                          
คาโฆษณา 13,000 บาท  บริษัทขายกลองวิดีโอ 10 เครื่องไดทั้งหมดเปนเงินสด และจํานวน 10 เครื่อง
เปนเงินเชื่อและไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เพียง 175,000 บาท ในวันสิ้นเดือนบริษัทสงรายงานและ       
สงเงินสดให บริษัท โซนี่ จํากัด จํานวน 100,000 บาท 
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บัญชีที่บริษัทกิจเจริญ จํากัด(ผูรับฝากขาย) บันทึกบัญชี         
 
25x2 
ส.ค 1 บันทึกความทรงจํา ไดรับสินคาที่ฝากขายประเภทกลองดิจิตอล 20 เครื่องจากบริษัท โซนี่ จํากัด  

ราคาขายปลีกเครื่องละ 25,000 บาท รายไดคานายหนาจาการรับฝากขาย 30% ของราคาขาย 
 
 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   10,000 
  เครดิต เงินสด       10,000 
 (จายเงินลวงหนาใหผูฝากขาย)        
 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   1,000 
  เครดิต เงินสด       1,000 

(จายคาขนสง)          
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   13,000 

  เครดิต เงินสด       13,000 
 (จายคาโฆษณา)          

เดบิต เงินสด(10x25000)     250,000 
       ลูกหนี้-ฝากขาย(10x25000)    250,000 

  เครดิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากดั           500,000 
(ขายสินคาเปนเงินสดและเงินเชื่อ)        
เดบิต เงินสด      175,000 
 เครดิต ลูกหนี้-ฝากขาย      175,000 
(รับชําระหนี้จากลูกหนี้ฝากขาย)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   150,000 

  เครดิต รายไดคานายหนา (500,000x30%)    150,000 
 (บันทึกรายไดคานายหนาจากการขายสินคารับฝาก)      

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   175,000 
 เครดิต เงินสด       100,000 
           ลูกหนี้-ฝากขาย(250,000-175,000)              75,000 
(สงเงินและโอนลูกหนี้ไปใหผูฝากขาย)       
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 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด  

 25x2        25x2     
ส.ค  1 บันทึกความทรงจํารับสินคา 20 เครื่อง     ส.ค   30       ขายสินคาเงินสด 10 เครื่อง  250,000  

 
จายเงินลวงหนา    10,000  

 
ขายสินคาเงินเชื่อ 10 เครื่อง  250,000  

 
จายคาขนสง      1,000  

   
 

จายโฆษณา    13,000  
   

 
รายไดคานายหนา            150,000  

   
 

โอนลูกหนี้ไปใหผูฝากขาย    75,000  
      สงเงินใหผูฝากขาย               100,000  
   

 
ยอดยกไป     151,000  

   

  
 500,000  

  
 500,000  

  
  ก.ย      1   ยอดยกมา  151,000  

  
      

 
บริษัท  กิจเจริญ จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 25x2 

 
รายได: 
 รายไดคานายหนา     150,000 
 

 
บริษัท  กิจเจริญ จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25x2 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้-บริษัท โซนี่ จํากัด     151,000 
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การจัดทํารายงานการขาย 
บริษัท  กิจเจริญ จํากัด 

 

     วันที่ 31 สิงหาคม 25x2 
ผูฝากขาย บริษัท โซนี่ จํากัด 
 
ชนิดของสินคาที่ฝากขายไดรับสินคาที่ฝากขายประเภทกลองดิจิตอล 20 เครื่อง ราคาขายปลีกเครื่องละ 
25,000 บาท รายไดคานายหนา 30% ของราคาขาย  
 

วันที่ รายการ    จํานวนเงิน  
  
 สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด........0................ เครื่อง     
  ไดรับสินคาฝากขาย.........................20...............เครื่อง     
  ขายสินคาเปนเงินสด 10 หนวย ในราคาหนวยละ 25,000 บาท   250,000 
 ขายสินคาเปนเงินเชื่อ 10 หนวย ในราคาหนวยละ 25,000 บาท (ชําระแลว) 175,000 
  คาใชจายที่เกิดขึ้น     
  

 
     คาขนสง                                                               1,000    

  
 
     คาโฆษณา                                                         13,000    

  
 
     คานายหนา                                                     150,000       (164,000) 

  
  

        261,000  
  หัก เงินสงลวงหนา    (110,000) 
  จํานวนเงินที่คางชําระสุทธิ         151,000  
  โอนลูกหนี้ใหผูฝากขาย    75,000  บาท     
  สินคาท่ีรับฝากขาย คงเหลือสิ้นงวด…0.....หนวย     

 
 

ตอมาถาวันตนงวด กันยายน 25x2 ผูฝากขายตองโอนบัญชีลูกหนี้-ฝากขาย  คืนมาใหผูรับฝากขาย     
25x2 
ก.ย 1 เดบิต ลูกหนี้-ฝากขาย     75,000 
        เครดิต รับฝากขาย-บริษัทโซนี่ จํากัด     75,000 

(บันทึกการรับโอนลูกหนี้กลับมา)        
เดบิต เงินสด      75,000 
       เครดิต ลูกหนี้-ฝากขาย      75,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้)        
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กรณีที่ขายสินคาที่รับฝากเปนเงินเชื่อ แตมีปญหาในการเก็บเงิน 
 

การบันทึกกรณีนี้ขึ้น อยูกับขอตกลงในสัญญาฝากขายรับประกันในการเก็บเงินจากลูกหนี้ดวย
หรือไมนอกจากนั้นจึงแบงการพิจารณาออกเปน 2 กรณ ี

1. กรณีที่ผูรับฝากขายไมรับประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ เมื่อเกิดหนี้สูญถือเปนคาใชจายของ   
ผูฝากขายบันทึกโดยการเดบิต บัญชีรับฝากขาย 

2. กรณีที่ผูรับฝากขายรับประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ เมื่อเกิดหนี้สูญถือเปนคาใชจายของ   
ผูรับฝากขายบันทึกโดยการเดบิต บัญชีหนี้สูญ (ถือเปนคาใชจาย) 
 
ตัวอยางที่ 3 
 
 จากตัวอยางที่ 2 ตอมาวันที่ 1 กันยายน 25x2 บริษัทกิจเจริญ จํากัด รับโอนลูกหนี้กลับมา      
ในวันที่ 15 กันยายน ลูกหนี้นําเงินมาชําระ 50,000 บาท สวนที่เหลือไมนํามาชําระ บริษัททวงถามแต
ไมไดรับชําระหนี้จึงตัดเปนหนี้สูญ 
 

กรณีที่ผูรับฝากขายไมรับประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ 
25x2 
ก.ย 1 เดบิต ลูกหนี้-ฝากขาย     75,000 
        เครดิต รับฝากขาย-บริษัทโซนี่ จํากัด     75,000 

(บันทึกการรับโอนลูกหนี้กลับมา)        
เดบิต เงินสด      50,000 
       เครดิต ลูกหนี้-ฝากขาย      50,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัทโซนี่ จํากัด   25,000 
       เครดิต ลูกหนี้-ฝากขาย      25,000 
(บันทึกตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   201,000 
       เครดิต เงินสด       201,000 

 (สงเงินใหผูฝากขาย)         

  
 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด  

 25x2     25x2     

ก.ย  1 ตัดเปนหนี้สูญ    25,000  ก.ย      1   ยอดยกมา 
 

151,000  

 
สงเงินใหผูฝากขาย   201,000  

 
ลูกหนี้ฝากขาย  75,000  

  
  226,000  

  
226,000  
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กรณีผูรับฝากขายประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ 
 
25x2 
ก.ย 1 เดบิต ลูกหนี้-ฝากขาย     75,000 
        เครดิต รับฝากขาย-บริษัทโซนี่ จํากัด     75,000 

(บันทึกการรับโอนลูกหนี้กลับมา)        
เดบิต เงินสด      50,000 
       เครดิต ลูกหนี้-ฝากขาย      50,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้)        
เดบิต หนี้สูญ      25,000 
       เครดิต ลูกหนี้-ฝากขาย      25,000 
(บันทึกตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   226,000 
       เครดิต เงินสด       226,000 

 (สงเงินใหผูฝากขาย)         
 

  
 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด  

 25x2     25x2     
ก.ย  1 สงเงินใหผูฝากขาย   226,000  ก.ย    1 ยอดคงเหลือยกยมา  151,000  

  
  
 

ลูกหนี้ฝากขาย    75,000  

  
   226,000  

  
 226,000  

  
  

    
 
ขอสังเกต 

- ในกรณีที่ผูรับฝากขายไมประกันการเก็บหนี้จากลูกหนี้  เมื่อผูรับฝากขายเก็บเงินจากลูกหนี้
ไมได  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจึงถือวาเปนภาระของผูฝากขาย ดังนั้นจํานวนเงินที่ผูรับฝากขายสงใหผูฝากขาย
จํานวนเทากับ 201,000 บาท  

- ในกรณีที่ผูรับฝากขายประกันการเก็บหนี้จากลูกหนี้  เมื่อผูรับฝากขายเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได  
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจึงถือวาเปนภาระของผูฝากขาย ดังนั้นจํานวนเงินที่ผูรับฝากขายสงใหผูฝากขายจํานวน
เทากับ 226,000 บาท  
 ดังนั้นจะพบจํานวนเงินที่ผูฝากขายตองชําระคืนผูฝากกรณีที่ผูรับฝากขายรับประกันการจัดเก็บ
หนี้จะจายชําระคืนมากกวากรณีที่ผูรับฝากขายไมรับประกันการจัดเก็บหนี้ ดวยจํานวนที่จายมากกวาคือ
จํานวนหนี้สูญนั่นเอง (266,000-201,000 = 25,000 บาท) 
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2. ผูรับฝากขายขายสินคาไดบางสวนทําใหมีสินคาคงเหลือสิ้นงวด    
 
ตัวอยางท่ี 4  

 
จากตัวอยางที ่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 25x2 บริษัทกิจเจริญ จํากัด (ผูรับฝากขาย) รับฝากขาย

กลองดิจิตอล GS70 จํานวน 20 เครื่องจากบริษัท โซนี่ จํากัด โดยจายเงินลวงหนาไป 10,000 บาท 
บริษัทกิจเจริญ จํากัดจะไดรับคานายหนาจาการรับฝากขาย 30% ของราคาขายราคาขายปลีกเครื่องละ 
25,000 บาท ในระหวางเดือนสิงหาคม บริษัท กิจเจริญ จํากัด (ผูรับฝากขาย) จายคาขนสง 1,000 บาท
และคาโฆษณา 13,000 บาท สมมุติวาบริษัท กิจเจริญ จํากัด  ไดเพียง 18 เครื่อง 
 
25x2 
ส.ค 1 บันทึกความทรงจํา ไดรับสินคาที่ฝากขายประเภทกลองวิดีโอดิจิตอล 20 เครื่องจากบริษัท โซนี่  

จํากัด 
 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   10,000 
        เครดิต เงินสด       10,000 
 (จายเงินลวงหนาใหผูฝากขาย)        
 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   1,000 
        เครดิต เงินสด       1,000 

(จายคาขนสง)          
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   13,000 

        เครดิต เงินสด       13,000 
 (จายคาโฆษณา)          

เดบิต เงินสด(18x25,000)     450,000 
        เครดิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด     450,000 

(ขายสินคาเปนเงินสด)         
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   135,000 

        เครดิต รายไดคานายหนา (450,000x30%)    135,000 
 (บันทึกรายไดคานายหนาจากการขายสินคารับฝาก)      

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด   100,000 
        เครดิต เงินสด       100,000 
 (สงเงินใหผูฝากขาย)         
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 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท โซนี่ จํากัด  

 25x2     25x2     
ส.ค 1 บันทึกความทรงจํารับสินคา 20 เครื่อง     ส.ค   30       ขายสินคาเงินสด 18 เครื่อง  450,000  

 
จายเงินลวงหนา     10,000  

   
 

จายคาขนสง       1,000  
   

 
จายโฆษณา     13,000  

   

 
รายไดคานายหนา           

              
135,000  

      สงเงินใหผูฝากขาย                100,000  
   

 
ยอดยกไป      191,000  

   
  

  450,000  
  

 450,000  
ก.ย 1 สินคาคงเหลือ  2 เครื่อง   ก.ย      1   ยอดยกมา  191,000  
 
 

 
บริษัทกิจเจริญ จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 25x2 

 
รายได: 
 รายไดคานายหนา      135,000 
 

 
บริษัทกิจเจริญ จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25x2 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้-บริษัท โซนี่ จํากัด      191,000 
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การจัดทํารายงานการขาย 
บริษัทกิจเจริญ จํากัด 

วันที่ 31 สิงหาคม 25x2 
ผูฝากขาย บริษัท โซนี่ จํากัด 

ชนิดของสินคาที่ฝากขายไดรับสินคาที่ฝากขายประเภทกลองดิจิตอล 20 เครื่อง  ราคาขายปลีก
เครื่องละ 25,000 บาท รายไดคานายหนา 30% ของราคาขาย  
 

วันที่ รายการ    จํานวนเงิน  
  สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด........0................ เครื่อง     
  ไดรับสินคาฝากขาย.........................20...............เครื่อง     
  ขายสินคาเปนเงินสด 18 หนวย ในราคาหนวยละ  25,000 บาท         450,000  
  คาใชจายที่เกิดขึ้น     
  

 
     คาขนสง                                                               1,000    

  
 

     คาโฆษณา                                                         13,000    
  

 
     คานายหนา                                                      135,000      (149,000) 

  จํานวนเงินสุทธิที่ตองจายชําระ         301,000  
  หัก เงินสงลวงหนา    (110,000) 
  จํานวนเงินที่คางชําระสุทธิ          191,000  
  สินคาท่ีรับฝากขาย คงเหลือสิ้นงวด…2.....หนวย     
 
ตัวอยางที่ 5 กรณีผูรับฝากขายสินคาไดบางสวนทําใหมีสินคาคงเหลือสิ้นงวด 
 

บริษัท กิจเจริญ จํากัด ไดรับฝากขาย ทีวีโฮมเทียเตอร จํานวน 40 ชุด จากบริษัท ซาวดอินเตอร 
จํากัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 25x2 ตอไปนี้เปนรายการที่เกิดขึ้นสําหรับเดือน กรกฎาคม โดยมีขอตกลงกัน
ดังนี้ 
- กําหนดราคาปลีกของเครื่องเสียงชุดละ  15,000  บาท 
- คานายหนาจากการขายในอัตรา 20% ของราคาขาย 
- บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินคาที่ฝากขายที่บริษัท

บริษัท กิจเจริญ จํากัดไดจายแทนไปกอน ประกอบดวย คาขนสงสินคาเขารานจํานวน 7,000 บาท       
คาโฆษณา จํานวน 10,800 บาท คาซอมแซมเครื่องเสียง 6 เครื่องที่ขายไปจํานวน 1,600 บาท           
คาบรรจุภัณฑจํานวน 3,000 บาท 
- ขายเครื่องเสียงเปนเงินสดได 30 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท 
- กําหนดใหรานกิจเจริญ จัดทํารายงานการขายทุกสิ้นเดือน และนําสงเงินที่เหลือหลังหักคาใชจาย

ใหบริษทั ซาวดอินเตอร จํากัด ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
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25x2 
ก.ค 1 บันทึกความทรงจํา ไดรับสินคาที่ฝากขายประเภทเครื่องเสียง 40 เครื่องจากบริษัท              

ซาวดอินเตอร จํากัด ขายในราคา 15,000 บาทโดยไดรับคานายหนาจากการขาย 20 % 
 
 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   7,000 
         เครดิต เงินสด       7,000 

(จายคาขนสง)          
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   10,800 

         เครดิต เงินสด       10,800 
 (จายคาโฆษณา)          

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   1,600 
         เครดิต เงินสด       1,600 
 (จายคาซอมแซม)          

เดบิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   3,000 
         เครดิต เงินสด       3,000 
 (จายคาบรรจุภัณฑ)         

เดบิต เงินสด(30x15,000)      450,000 
        เครดิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   450,000 

(ขายสินคาเปนเงินสดและเงินเชื่อ)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   90,000 

        เครดิต รายไดคานายหนา (450,000x20%)    90,000 
 (บันทึกรายไดคานายหนาจากการขายสินคารับฝาก)      
ส.ค 5 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด   337,600 

       เครดิต เงินสด       337,600 
 (สงเงินไปใหผูฝากขาย)         
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 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด  

 25x2     25x2     
ก.ค  1 บันทึกความทรงจําสินคา 40 เครื่อง     ก.ค  30       ขายสินคาเงินสด 30 เครื่อง 450,000  

 
จายคาขนสง      7,000  

   
 

จายโฆษณา    10,800  
   

 
จายคาซอมแซม      1,600  

   
 

จายคาบรรจุภัณฑ      3,000  
   

 
รายไดคานายหนา              90,000  

   
 

ยอดยกไป      337,600  
   

  
  450,000  

  
450,000  

ส.ค 1 สินคาคงเหลือ  10 เครื่อง   ส.ค      1   ยอดยกมา 337,600  
5 จายเงินสด   337,600  

   
  

  337,600  
  

337,600  
 

การจัดทํารายงานการขาย 
บริษัทกิจเจริญ จํากัด 

วันที่ 31 ก.ค 25x2 
ผูฝากขาย บริษัท ซาวดอินเตอร จํากัด 

ชนิดของสินคาที่ฝากขายทีวีโฮมเทียเตอร จํานวน 40 เครื่อง ขายในราคา 15,000 บาทโดยไดรับ
คานายหนาจากการขาย 20 % 
 

วันที่ รายการ    จํานวนเงิน  
  สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด........0................ เครื่อง     
  ไดรับสินคาฝากขาย.........................40...............เครื่อง     
  ขายสินคาเปนเงินสด 30 หนวย ในราคาหนวยละ 15,000 บาท         450,000  
  คาใชจายที่เกิดขึ้น     
  

 
     คาขนสง                                                               7,000    

  
 

     คาโฆษณา                                                         10,800    
  

 
     คาซอมแซม                                                          1,600    

  
 

     คาบรรจุภัณฑ                                                          3,000    
  

 
     คานายหนา                                                        90,000       (112,400) 

  จํานวนเงินที่ชําระสุทธิ         337,600  
  สินคาท่ีรับฝากขาย คงเหลือสิ้นงวด…10.....หนวย     
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ตัวอยางท่ี 6 กรณีผูรับฝากขายรับฝากขายจากผูฝากขายหลายบริษัท 
 
บริษัท ประจักษ จํากัด รับฝากขายสินคาจาก 2 บริษัท ดังนี้ 
25x2 
ก.พ 1 บริษัท ประจักษ จํากัด รับฝากขายตูเย็น 10 เครื่องจากบริษัท หนึ่ง จํากัด ราคาขายเครื่องละ

4,000 บาท เงื่อนไขคานายหนา 20% ของยอดขาย และไดรับฝากขายเครื่องเลน DVD จาก
บริษัท สอง จํากัดจํานวน 10 เครื่องขายในราคาเครื่องละ 6,000 บาท เงื่อนไขคานายหนา 
20%ของยอดขาย  

5  บริษัทประจักษ จํากัด จายคาขนสงเขาตูเย็น ที่รับฝากขาย 1,000 บาท และขายตูเย็น 2 เครื่อง 
และจายคาขนสงใหลูกคา 800 บาท และนอกจากนั้นจายเงินลวงหนาใหผูฝากขาย 15,000 บาท 

    10 บริษัทประจักษ จํากัด ขายเครื่องเลน DVD 4 เครื่องและจายคาขนสงใหลูกคา 400 บาท  
    15 บริษัทประจักษ จํากัด ขายเครื่องเลน DVD   3 เครื่อง  
    28 จัดทํารายงานการขายสินคาฝากขายและสงเงินคงเหลือสุทธิใหผูฝากขายเปนเงินสด 
 
ก.พ 1     รับฝากขายตูเย็น 10 เครื่องจากบริษัท หนึ่ง จํากัด ราคาขายเครื่องละ 4,000 บาท  
                   เงื่ อนไขคานายหนา  20% ของยอดขาย และไดรับฝากขายเครื่ อง เลน DVD               

จากบริษัทสอง จํากัดจํานวน 10 เครื่องขายในราคาเครื่องละ 6,000 บาท เงื่อนไข              
คานายหนา 20% ของยอดขาย 

 
 5 เดบิต รับฝากขาย-บริษัท หนึ่ง จํากัด   1,000 
         เครดิต เงินสด      1,000 
  (จายคาขนสงเขารานเปนเงินสด)       
  เดบิต เงินสด      8,000 
          เครดิต รับฝากขาย-บริษัท หนึ่ง จํากัด (2x4,000)  8,000 

(ขายสินคาเปนเงินสด)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท หนึ่ง จํากัด   800 
      เครดิต เงินสด      800 
(จายคาขนสินคาใหลูกคา)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท หนึ่ง จํากัด   1,600 
    เครดิต รายไดคานายหนา (8,000x20%)    1,600 
(บันทึกรายไดคานายหนาจากการขาย)      
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท หนึ่ง จํากัด   15,000 
        เครดิต เงินสด      15,000 
(จายเงินลวงหนาใหบริษัทหนึ่ง จํากัด)      

ก.พ 10 เดบิต เงินสด      24,000 
             เครดิต รับฝากขาย-บริษัท สอง จํากัด(4x6,000)  24,000 

(ขายสินคาเปนเงินสด)        
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เดบิต รับฝากขาย-บริษัท สอง จํากัด   400 
            เครดิต เงินสด      400 

(จายคาขนสินคาใหลูกคา)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท สอง จํากัด   4,800 

             เครดิต รายไดคานายหนา (24,000x20%)   4,800 
  (บันทึกรายไดคานายหนาจากการขาย)      
 15 เดบิต เงินสด      18,000 
          เครดิต รับฝากขาย-บริษัท สอง จํากัด(3x6,000)   18,000 

(ขายสินคาเปนเงินสด)        
เดบิต รับฝากขาย-บริษัท สอง จํากัด   3,600 

             เครดิต รายไดคานายหนา (18,000x20%)   3,600 
(บันทึกรายไดคานายหนาจากการขาย)      

 

  
 บัญชีคุมรับฝากขาย  

  25x2        25x2     
ก.พ 1   รับตูเย็น 10 เครื่อง ราคาขาย @ 4,000    ก.พ   5       ขายตูเย็นเงินสด 2 เครื่อง       8,000  
    รับเครื่องเลนDVD 10 เครื่องราคา@6,000    10 ขาย DVDเงินสด 4 เครื่อง        24,000  

 
จายคาขนสงเขา        1,000  15 ขาย DVDเงินสด 3 เครื่อง        18,000  

 
จายคาขนสงออก      1,200  

   
 

รายไดคานายหนา    15,000  
   

 
สงเงินใหผูฝากขาย          10,000  

   
 

ยอดยกไป       22,800  
 

                 
 

  
   50,000  

  
   50,000  

มี.ค 1  ตูเย็น 8 เครื่อง   มี.ค      1  ยอดยกมา    22,800  
          DVD 3 เครื่อง   
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 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท หนึ่ง จํากัด  

 25x2        25x2     
ก.พ 1  รับตูเย็น 10 เครื่อง ราคาขาย @ 4,000    ก.พ      5       ขายตูเย็นเงินสด 2 เครื่อง       8,000  
   จายคาขนสงเขา        1,000  

 
ยอดยกไป       10,400  

 
จายคาขนสงออก        800  

   
 

รายไดคานายหนา      1,600  
   

 
สงเงินใหผูฝากขาย          15,000  

   
  

   18,400  
  

   18,400  
มี.ค 1  ตูเย็น 8 เครื่อง   

            ยอดยกมา    10,400  
    

  
 บัญชีรับฝากขาย-บริษัท สอง จํากัด  

 25x2     25x2     
ก.พ 1  ไดรับ DVD 100 เครื่องราคาขาย @ 6,000    ก.พ    10       ขาย DVDเงินสด 4 เครื่อง        24,000  
   จายคาขนสงเขา          400  

 
ขาย DVDเงินสด 3 เครื่อง        18,000  

 
รายไดคานายหนา      8,400  

   
 

ยอดยกไป       33,200  
   

  
   42,000  

  
   42,000  

มี.ค 1  DVD 3 เครื่อง   มี.ค 1   ยอดยกมา    33,200  
 
 
สรุป จํานวนเงินสุทธิที่จะไดรับจากบริษัท หนึ่งจํากัด 10,400 บาท 
 จํานวนเงินสุทธิที่จะตองชําระใหบริษัท สอง จํากัด 33,200 บาท 
 ซ่ึงมียอดตรงกับบัญชีคุมรับฝากขาย  22,800 บาท 

 
ดังนั้นในกรณีที่ผูรับฝากขายมีการรับฝากขายหลายรายผูรับฝากขายควรใชบัญชีคุมรับฝากขาย

และตองมีบัญชีรับฝากขายรายยอย โดยบัญชีที่คุมรับฝากขายจะตองเทากับยอดคงเหลือในบัญชีรับฝาก
ขายรายยอยทุกรายรวมกัน 
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การจัดทํารายงานการขาย 

บริษัท กิจเจริญ จํากัด 
สําหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 25x2 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 25x2 
ผูฝากขาย บริษัท หนึ่ง จํากัด 

ชนิดของสินคาที่ฝากขายตูเย็น จํานวน 10 เครื่อง ขายเครื่องละ 4,000  บาท คานายหนา 20%
ของยอดขาย 

 
วันที่ รายการ    จํานวนเงิน  
  สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด........0................ เครื่อง     
  ไดรับสินคาฝากขาย.........................10...............เครื่อง     
  ขายสินคาเปนเงินสด 2 หนวย ในราคาหนวยละ 4,000 บาท           8,000  
  คาใชจายที่เกิดขึ้น     
         คาขนสง                                                               1,000    
         คาขนสงออก                                                               800    
         คานายหนา                                                         1,600         (3,400) 
  จํานวนเงินสุทธิที่ตองชําระ            4,600  
  หัก เงินสงลวงหนา          (15,000) 
  จํานวนเงินสุทธิที่จะไดรับคืนจากบริษัท หนึ่ง จํากัด          (10,400) 
  สินคาท่ีรับฝากขายตูเย็นคงเหลือสิ้นงวด......8.............หนวย     

 
 
การแสดงรายการในงบการเงินของผูรับฝากขาย 

1. ในกรณีที่มียอดคงเหลือของบัญชีรับฝากขายอยูดานเดบิต นั้นหมายความวาผูรับฝากขายมี
รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการฝากขายมากวารายไดรับจากการฝากขายดังนั้นผูรับฝากขายจะไดรับ
ชําระหนี้จากผูฝากขาย ดังนั้นบัญชีรับฝากขายจะถูกแสดงในหมวดของสินทรัพยหมุนเวียน 
 

2. ในกรณีที่มียอดคงเหลือของบัญชีรับฝากขายอยูดานเครดิต นั้นหมายความวา ผูรับฝากขายมี
รายการเกี่ยวกับรายไดรับจากการฝากขายมากวาคาใชจายในการฝากขายดังนั้นผูรับฝากขายจะตอง
จายชําระหนี้ใหผูฝากขาย ดังนั้นบัญชีรับฝากขายจะถูกแสดงในหมวดของหนี้สินหมุนเวียน 
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การจัดทํารายงานการขาย 
บริษัท   กิจเจริญ จํากัด 

สําหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 25x2 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 25x2 
ผูฝากขาย บริษัท สอง จํากัด 

ชนิดของสินคาที่ฝากขาย DVD จํานวน 10 เครื่อง ขายเครื่องละ 8,000 บาท คานายหนา 20%
ของยอดขาย 

 
วันที่ รายการ    จํานวนเงิน  

  สินคาท่ีฝากขายคงเหลือตนงวด........0................ เครื่อง     
  ไดรับสินคาฝากขาย.........................10...............เครื่อง     
  ขายสินคาเปนเงินสด 7 หนวย ในราคาหนวยละ 6,000 บาท        42,000  
  คาใชจายที่เกิดขึ้น     
         คาขนสง                                                                  400    
         คานายหนา                                                         8,400           (8,800) 
  จํานวนเงินสุทธิที่ตองชําระ            33,200  
  สินคาท่ีรับฝากขาย DVD คงเหลือสิ้นงวด......3.............หนวย     
 

บริษัท ประจักษ จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 25x2 
 
รายได: 
 รายไดคานายหนา      10,000 

 
บริษัทกิจเจริญ จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 25x2 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้-บริษัท หนึ่ง จํากัด      10,400 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้-บริษัท สอง จํากัด      33,200 
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การบัญชีทางดานผูฝากขาย              

 
1. วิธีการบันทึกบัญชีขายมี 2 วิธ ี

1.1 ผูฝากขายจะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแยกตางหากจากการขายตามปกติ 
1.2 ผูฝากขายบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายรวมกับการขายปกติ 

2. การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ มี 2 วิธ ี
2.1 การบันทึกสินคาคงเหลือบันทึกแบบตอเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
2.2 การบันทึกสินคาคงเหลือบันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกการฝากขายดานผูฝากขาย 

วิธีการบันทึกสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด 
(Periodic Inventory Method 

วิธีการบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง 
(Peretual Inventory Method 

การฝากขายแยก
ตางหากจากการขาย

ปกติ 

การฝากขายรวมกับ 
การขายปกต ิ

การฝากขายแยกตางหาก
จากการขายปกต ิ

การฝากขายรวมกับ 
การขายปกต ิ
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติ 
  

รายการ

1 ผูฝากขายสงสินคา
เดบิต

ฝากขาย (ราคาทุน)  
xx

เดบิตฝากขาย (ราคาทุน)   
xx

ไปใหผูรับฝากขาย
เครดิต

สินคา                         
xx

เครดิต
สินคาสงไปฝากขาย   

xx
2. ผูฝากขายจายคาใชจาย

เดบิต
ฝากขาย          

xx
เดบิตฝากขาย    

xx
เกีย่วกบัการฝากขาย

เครดิต
เงินสด            

xx
เครดิต

เงินสด            
xx

ผูฝากขายจายคาใชจายทีไ่ดบันทึกรวม
เดบิต

ฝากขาย             
xx

เดบิตฝากขาย                    
xx

ในบัญชีคาใชจายของกจิการแลว
เครดิต

คาใชจาย(ระบุ)          
xx

เครดิต
คาใชจาย(ระบุ)          

xx
3. เมือ่ไดรับรายงาน

เดบิต
เงินสด

xx
เดบิตเงินสด

xx
3.1 รับเงินพรอมรายงานการขาย

ฝากขาย(คชจ.ที่ถือเปนทุนที่ผูรับฝากขายจาย)
xx

ฝากขาย(คชจ.ที่ถือเปนทุนที่ผูรับฝากขายจาย)
xx

คาใชจาย-ฝากขาย
xx

xx
คาใชจาย-ฝากขาย

xx
เครดิต

ขายโดยการฝากขาย
xx

เครดิต
ขายโดยการฝากขาย

xx
3.2 รับรายงานการขายแตยงัไมไดรับเงินเดบิต

ลูกหนี้-ผูรับฝากขาย
xx

เดบิตลูกหนี้-ผูรับฝากขาย
xx

กรณีที่ผูรับฝากขายสินคาเปนเงินเชื่อ
ฝากขาย(คชจ.ที่ถือเปนทุนที่ผูรับฝากขายจาย)

xx
xx

ฝากขาย(คชจ.ที่ถือเปนทุนที่ผูรับฝากขายจาย)
xx

แตไมรับประกันการจัดเก็บหนี้
คาใชจาย-ฝากขาย

xx
xx

คาใชจาย-ฝากขาย
xx

เครดิต
ขายโดยการฝากขาย

xx
ขายโดยการฝากขาย

xx

การฝากขาย แยกตางหากจากการขายปกติ
บันทกึสนิคาคงเหลอืแบบตอเนื่อง 

บันทกึสนิคาคงเหลอืเมื่อสิน้งวดบัญชี
Perpetual Inventory Method

 Periodic Inventory Method
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติ 
  

รายการ

3.3 รับรายงานการขายแตยังไมไดรับเงิน
เดบิต

ลูกหนี้-ผูซื้อสินคา
xx

เดบิตลูกหนี้-ผูซื้อสินคา
xx

กรณีทีผู่รับฝากขายสินคาเปนเงินเชื่อ
ฝากขาย(คชจ.ทีถ่ือเปนทุนที่ผูรับฝากขายจาย)

xx
  

ฝากขาย(คชจ.ทีถ่ือเปนทุนทีผู่รับฝากขายจาย)
xx

แตไมรับประกันการจดัเก็บหนี้
คาใชจาย-ฝากขาย

xx
คาใชจาย-ฝากขาย

xx
เครดิต

ขายโดยการฝากขาย
xx

เครดิตขายโดยการฝากขาย
xx

4. บันทึกตนทุนขายทีข่ายโดยฝากขายและคาใชจาย
เดบิต

ตนทุนขายโดยการฝากขาย
xx

เดบิตตนทุนขายโดยการฝากขาย
xx

คาใชจายในการงากขายเปนตนทุนของสินคา
คาใชจายในสินคาทีฝ่ากขาย

xx
คาใชจาย-ฝากขาย

xx
รวมคาใชจายทัง้ทางดานผูฝากขายและผูรับฝากขาย

เครดิต
ฝากขาย

xx
เครดิตฝากขาย

xx
5. ณ วนัสิ้นงวด

เดบิต
ขายโดยการฝากขาย

xx
เดบิตขายโดยการฝากขาย

xx
5.1 ปดบัญชีเกีย่วกบัการฝากขายในกรณี

เครดิต
ตนทุนขายโดยการฝากขาย

xx
เครดิตตนทุนขายโดยการฝากขาย

xx
กําไรจากการฝากขาย

คาใชจายในสินคาทีฝ่ากขาย
xx

คาใชจายในสินคาทีฝ่ากขาย
xx

คาใชจาย-ฝากขาย
xx

คาใชจาย-ฝากขาย
xx

กําไรจากการฝากขาย
xx

กําไรจากการฝากขาย
xx

การฝากขาย แยกตางหากจากการขายปกติ
บันทกึสนิคาคงเหลอืแบบตอเนื่อง 

บันทกึสนิคาคงเหลอืเมื่อสิน้งวดบัญชี
Perpetual Inventory Method

 Periodic Inventory Method
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 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติ 
   

รายการ

5. ณ วนัสิ้นงวด
เดบิต

ขายโดยการฝากขาย
xx

เดบิต
ขายโดยการฝากขาย

xx
5.1 ปดบัญชีเกีย่วกบัการฝากขายในกรณี

ขาดทนุจากการฝากขาย
xx

ขาดทนุจากการฝากขาย
xx

ขาดทนุจากการฝากขาย
เครดิต

ตนทุนขายโดยการฝากขาย
xx

เครดิตตนทุนขายโดยการฝากขาย
xx

คาใชจายในสินคาทีฝ่ากขาย
xx

คาใชจายในสินคาทีฝ่ากขาย
xx

คาใชจาย-ฝากขาย
xx

คาใชจาย-ฝากขาย
xx

5.2 ปดบัญชีสินคาสงไปฝากขายทัง้หมด
เดบิต

สินคาสงไปฝากขาย
xx

ในกรณบีันทกึสนิคาคเหลอืแบบสิน้งวดบัญชี
ไมตองบันทึกบัญชี

เครดิตกําไรขาดทุน
xx

ผูฝากขายจะตองปดบัญชีสินคาสงไปฝากขายทัง้หมด
เขาบัญชีกําไรขาดทุนไมวาจะขายไดหรือไมกต็าม
โดยบัญชีนี้จะไปแสดงหักจากสินคาคงเหลือและ
บัญชีซื้อเพือ่หาตนทุนขายจากการขายตามปกติ

การฝากขาย แยกตางหากจากการขายปกติ
บันทกึสนิคาคงเหลอืแบบตอเนื่อง 

บันทกึสนิคาคงเหลอืเมื่อสิน้งวดบัญชี
Perpetual Inventory Method

 Periodic Inventory Method
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ตัวอยางที่ 6 
 

บริษัท สยามดาว จํากัด สงโทรทัศน 20 เครื่องไปฝากขายที่บริษัท ทัศน จํากัด ราคาทุนเครื่องละ 
3,700 บาท จายคาบรรจุหีบหอ 1,000 บาท  ผูรับฝากขายสงรายงานการขายแจงวาขายไดทั้งหมดในราคา
เครื่องละ 6, 000 บาท เสียคาขนสงเขาราน 5,000 บาท คาซอมแซมโทรทัศนที่ขาย 4 เครื่อง จายเปนเงินสด  
จํานวน 240 บาท คาโฆษณาเปนจํานวน  960 บาท และคิดคานายหนาในการรับฝากขายในอัตรา 20% ของ
ราคาขาย และชําระคืนเปนเงินสดทั้งหมด 
 
 

บริษัท ทัศน จํากัด 
วันที่  30 ธันวาคม 25x2 

สินคารับฝากขาย  โทรทัศน 20 เครื่อง รับฝากขายจากบริษัท สยามดาว จํากัด 
ขายโทรทัศน 20 x 6,000       120,000 
หักคาใชจาย 

คาขนสงเขาสินคา    5,000 
คาซอมแซมโทรทัศนที่ขาย 4 เครื่อง     240 
คาโฆษณา        960 
 คานายหนา (120,000x20%)   24,000  (30,200) 

จํานวนเงินสุทธิที่ตองชําระ       89.800 
จายชําระเปนเงินสด       (89,800) 
เงินคงคาง                 0 
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติ 
 

 
รายการ 

การฝากขายแยกตางหากจากการขายปกต ิ
บันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนือ่ง   
Perpetual Inventory Method 

บันทึกสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
Periodic Inventory Method 

1 สงโทรทัศน 20  เครื่องไป
ฝากขายทีบ่ริษัททัศน จํากัด
ราคาทุน 3,700 บาท 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด          74.000 
     สินคา                                74,000 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด    74.000 
     สินคาสงไปฝากขาย                74,000 

2.จายคาบรรจุหีบหอเปน
เงินสด 

ฝากขาย -บ.ทัศน จํากัด           1,000 
     เงินสด                                 1,000 

ฝากขาย -บ.ทัศน จํากัด      1,000 
     เงินสด                         1,000 

3. บันทึกการขายสนิคาตาม
รายงานการขายจากผูรับ
ฝากขาย 

เงินสด                             89,800 
ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด           5,000 
คาซอมแซม-ฝากขาย               240 
คาโฆษณา -ฝากขาย               960 
คานายหนา-ฝากขาย           24,000 
         ขายโดยการฝากขาย         120,000 

เงินสด                        89,800 
ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด      5,000 
คาซอมแซม-ฝากขาย          240 
คาโฆษณา -ฝากขาย           960 
คานายหนา-ฝากขาย       24,000 
         ขายโดยการฝากขาย         120,000 

4. บันทึกตนทนุขายและ
คาใชจายในสินคาฝากขาย
ของสินคาที่ขายได(คาใชจาย
ในสินคาฝากขายของสนิคา
ที่ขายไดคือคาใชจายที่ถือวา
เปนราคาทนุของสินคาที่
ขายไดทั้งที่จายโดยผูฝาก
ขายและผูรบัฝากขาย) 

ตนทุนขายโดยการฝากขาย    74,000 
คาใชจายในสินคาฝากขาย       6,000 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด            80,000 
 
คาใชจายในสินคาฝากขาย = 1,000+5,000 
                                =  6,000  

ตนทุนขายโดยการฝากขาย   74,000 
คาใชจายในสินคาฝากขาย     6,000 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด           80,000 
 
คาใชจายในสินคาฝากขาย=1,000+5,000     
                                = 6,000 

5. ปดบัญชีเพื่อหากําไรจาก
การฝากขาย 

ขายโดยการฝากขาย        120,000 
  ตนทุนขายโดยการฝากขาย          74,000 
  คาใชจายในสินคาฝากขาย            6,000 
  คาซอมแซม-ฝากขาย                    240 
  คาโฆษณา -ฝากขาย                     960 
  คานายหนา-ฝากขาย                 24,000 

กําไรจากการฝากขาย                14,800 

ขายโดยการฝากขาย        120,000 
  ตนทุนขายโดยการฝากขาย          74,000 
  คาใชจายในสินคาฝากขาย             6,000 
  คาซอมแซม-ฝากขาย                     240 
  คาโฆษณา -ฝากขาย                      960 
  คานายหนา-ฝากขาย                 24,000 
  กําไรจากการฝากขาย                14,800 

6. ปดบัญชสีินคาที่สงฝาก
ขายทั้งหมด 

ไมตองบันทึก สินคาสงไปฝากขาย         74,000 
     กําไรขาดทนุ                        74,000 
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายโดยการบันทึกการฝากขายแบบแยกจากการขายปกติ 
กรณีที่สินคาสงไปฝากขายไดเพียงบางสวน 
 
 ในกรณีที่ผูรับฝากขายรายงานการขายไปใหผูฝากขายหลังจากขายสินคาขายไดเพียงบางสวน        
ผูรับฝากขายมีสิทธิ์ที่จะหักคาใชจายไปในการรับฝากขายสินคาออกจากยอดเงินที่ไดจากการขายครั้งแรก       
แตผูฝากขายนั้นจะตองคํานวณเฉลี่ยคาใชจายสวนที่ถือวาเปนตนทุนของสินคาใหกับสินคาสวนที่ขายยัง
ไมไดทีย่ังคงเหลืออยูในมือของผูรับฝากขายจะแสดงเปนสินคาคงเหลือของผูฝากขาย  
 
ตัวอยางที่ 7  
 
สมมุติวาบริษัท ทัศน จํากัดขายไดเพียง 18 เครื่องและไดจัดทํารายงานการขาย 

 
บริษัท ทัศน จํากัด 

วันที่  30 ธันวาคม 25x2 
สินคารับฝากขาย  โทรทัศน 20 เครื่อง  รับฝากขายจากบริษัท สยามดาว จํากัด 
ขายโทรทัศน 18x 6,000     108,000 
หักคาใชจาย 
      คาขนสงเขาสินคา   5,000 
      คาซอมแซมโทรทัศนที่ขาย 4 เครื่อง    240 
     คาโฆษณา       960 
     คานายหนา (108,000x20%)  21,600   (27,800) 
จํานวนเงินสุทธิที่ตองชําระ      80,200 
จายชําระเปนเงินสด      (80,200) 
เงินคงคาง               0    
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย แยกตางหากจากการขายปกติ(บางสวน) 
 

 
รายการ 

การฝากขาย แยกตางหากจากการขายปกต ิ
บันทึกสนิคาคงเหลือแบบตอเนื่อง 
Perpetual Inventory Method 

บันทึกสนิคาคงเหลือเมื่อสิน้งวดบัญชี 
Periodic Inventory Method 

1 สงโทรทัศน 20  เครื่องไปฝาก
ขายท่ีบริษัททัศน จํากัดราคาทุน 
3,700 บาท 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด     74.000 
     สินคา                            74,000 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด        74,000 
     สินคาสงไปฝากขาย                   74,000 

2.จายคาบรรจุหีบหอเปนเงินสด ฝากขาย -บ.ทัศน จํากัด        1,000 
     เงินสด                             1,000 

ฝากขาย -บ.ทัศน จํากัด        1,000 
     เงินสด                                   1,000 

3. รับเงินพรอมรายงานการขาย
จากผูรับฝากขาย 

เงินสด                      80,200 
ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด    5.000 
คาซอมแซม-ฝากขาย         240 
คาโฆษณา -ฝากขาย          960 
คานายหนา-ฝากขาย     21,600 
        ขายโดยการฝากขาย      108,000 

เงินสด                          80,200 
ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด        5.000 
คาซอมแซม-ฝากขาย            240 
คาโฆษณา -ฝากขาย             960 
คานายหนา-ฝากขาย         21,600 
       ขายโดยการฝากขาย               108,000 

4. บันทึกตนทุนขายโดยการฝาก
ขายและคาใชจายในสินคาท่ีฝาก
ขาย 

ตนทุนสินคาที่ฝากขาย       66,600 
คาใชจายในการฝากขาย      5,400 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด        72,000 

ตนทุนสินคาที่ฝากขาย      66,600 
คาใชจายในการฝากขาย      5,400 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด               72,000 

 การคํานวณตนทุนขายโดยการฝากขายและคาใชจายในสินคาท่ีฝากขาย 
                                                                คาใชจายที่ถือเปน 
                                                ตนทุน    ตนทุนของสนิคา          รวม 
โทรทัศน 20 เครื่อง                          74,000                                   74,000 
คาบรรจหุีบหอ-ผูฝากขายจาย                               1,000                     1,000 
คาขนสง-ผูรับฝากขายจาย                                   5,000                    5,000 
รวมตนทุนโทรทัศน 20 เครื่อง             74,000        6,000                    80,000 
หักสวนที่ขายยังไมได 2/20                  7,400           600                     8,000 
สวนท่ีขายได  18/20                        66,600        5,400                   72,000 
 

5. ปดบัญชีเพื่อหากําไรจากการ
ฝากขาย 

ขายโดยการฝากขาย      108,000 
    ตนทุนขายโดยการฝากขาย    66,600 
    คาใชจายในสินคาฝากขาย      5,400 
    คาซอมแซม-ฝากขาย               240 
    คาโฆษณา -ฝากขาย                960 
    คานายหนา-ฝากขาย           21,600 
    กําไรจากการฝากขาย          13,200 

ขายโดยการฝากขาย      108,000 
    ตนทุนขายโดยการฝาก                 66,600 
    คาใชจายในสินคาฝากขาย              5,400 
    คาซอมแซม-ฝากขาย                      240 
    คาโฆษณา -ฝากขาย                       960 
    คานายหนา-ฝากขาย                  21,600 
    กําไรจากการฝากขาย                  13,200 

6. ปดบัญชีสินคาสงไปฝากขาย
ทั้งหมด 

ไมบันทึกบัญช ี สินคาสงไปฝากขาย              74,000 
   กําไรขาดทุน                             74,000 

 



 
การบัญชีการฝากขาย 1- 40  โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

บัญชีรับฝากขาย- บริษัท ทัศน จํากัด 
25x2      25x2 
ส.ค. 1 ราคาทุนสินคา 20 เครื่อง   74,000   ตนทุนสินคาฝากขาย               66,600 
        คาบรรจุหีบหอ                 1,000    คาใชจายในการฝากขาย            5,400 
        คาขนสง                         5,000   ยอดยกไป                             8,000 
                                          80,000     80,000 
ก.ย 1 ยอดยกมา                       8,000 

 
 
กรณีที่ ผูฝากขายบันทึกการขายรวมกับการขายปกติ           
  

เมื่อผูฝากขายไมประสงคที่จะแยกหากําไรจากการฝากขายตางหากจาการขายปกติการบัน ทึกบัญชี
รายไดและคาใชจายเกี่ยวกับการฝากขาย ก็จะบันทึกรวมเขาไวในบัญชีรายไดและคาใชจายที่เกิดจากการขาย
ปกติ  แตอยางไรก็ตามในกรณีนี้ก็ยังคงตองมีบัญชีฝากขายเพื่อบันทึกเก่ียวกับสินคาที่สงไปฝากขาย  โดยบัญชี
ฝากขายจะเดบิตดวยราคาทุนของสินคาที่สงไปฝากขายเทานั้น  สวนคาใชจายที่เกิดจากการขายปกติ แตควร
จะบันทึกความจําคาใชจายเกี่ยวกับการฝากขายในการฝากขายแตละราย  เนื่องจากในวันสิ้นงวดบัญชีตอง
โอนคาใชจายสวนที่ถือวาเปนตนทุนของสินคาที่ฝากขายที่ยังขายไมไดออกจาบัญชีที่เกี่ยวของไปไวในบัญชี
คาใชจายในสินคาที่รอการตัดบัญชี เพ่ือนําไปรวมกับราคาทุนของสินคาที่เหลือตามที่ปรากฎในบัญชีฝากขาย
ในกรณีที่บันทึกแบบตอเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
 สําหรับการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) เมื่อสงสินคาไป
ฝากขาย จะเดบิตบัญชีฝากขาย และเครดิตบัญชีสินคาสงไปฝากขาย ซึ่งทั้งสองบัญชีถือเปนเพียงการบันทึก
ความทรงจําและไมแสดงในงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชีตองกลับรายการดวยราคาทุนของสินคารับฝากขาย
ที่ขายได บัญชีทั้งสองจะมียอดคงเหลือเทากับราคาทุนของสินคาที่รับฝากขายที่ยังขายไมได   
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการฝากขาย 1- 41  โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายรวมกับการขายปกติ  
 

รายการ การฝากขายรวมกับการขายปกติ 
บันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนือ่ง 
Perpetual Inventory Method 

บันทึกสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
Periodic Inventory Method 

1ผูฝากขายสงสนิคาไปให
ผูรับฝากขาย 

ฝากขาย (ราคาทนุ)         xx 
     สินคา                                xx 

ฝากขาย (ราคาทนุ)                   xx 
     สินคาสงไปฝากขาย                       xx 

2.1 จายคาใชจายเก่ียวกับ
การฝากขายเปนเงินสด 

คาใชจาย(ระบุ)              xx 
      เงินสด                              xx 

คาใชจาย(ระบุ)                         xx 
       เงินสด                                    xx 

2.2 คาใชจายนัน้ไดบันทึก
รวมในบัญชีคาใชจายของ     
ผูฝากขาย 

ไมตองบันทึกบัญช ี ไมตองบันทึกบัญช ี

3. เมื่อไดรับรายงานจากการ
ขายและไดรับเงินจากผูรับ
ฝากขายดวยยอดขายขั้นตน 

เงินสด/ลูกหนี้              xx 
คาใชจาย(ระบุ)           xx 
         ขาย                            xx 

เงินสด/ลูกหนี้                           xx 
คาใชจาย(ระบุ)                         xx 
         ขาย                                    xx 

4. บันทึกตนทนุขายโดย   
การฝากขาย 

ตนทุนขาย                 xx 
       ฝากขาย                        xx 

ไมตองบันทึก 

5. คาใชจายในการฝากขาย
รอตัดการบัญชีตามสัดสวน
ของสินคาที่รับฝากขาย      
ไมหมด 

คาใชจายในการฝากขายรอตัดบญัชี xx 
      คาใชเจาย-ระบุ                       xx  

คาใชจายในการฝากขายรอตัดบญัช ี   xx 
      คาใชเจาย-ระบุ                           xx 

6. ปดบัญชสีินคาที่สงไปฝาก
ขายตามสัดสวนที่ขายไดจริง
และสินคาฝากขายยังขาย
ไมไดปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน
ตามสัดสวนที่คงคางฝากขาย 

ไมตองบันทึก สินคาท่ีสงไปฝากขาย                      xx 
    ฝากขาย(ตามสดัสวนท่ีขายไดจริง)            xx 
    กําไรขาดทุน(ตามสัดสวนท่ีคงคางฝากขาย)  xx 
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 (กรณีขายสินคาไดทั้งหมด) 

 
 

รายการ 
การฝากขายรวมกับการขายปกติ 

บันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง 
Perpetual Inventory Method 

บันทึกสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
Periodic Inventory Method 

1 สงโทรทัศน 20  เครื่องไป
ฝากขายท่ีบริษัททัศน จํากัด
ราคาทุน 3,700 บาท 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด      74.000 
     สินคา                        74,000 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด    74.000 
   สินคาสงไปฝากขาย          74,000 

2.จายคาบรรจุหีบหอเปน
เงินสด 

คาบรรจุหีบหอ                1,000 
     เงินสด                         1,000 

คาบรรจุหีบหอ            1,000 
     เงินสด                      1,000 

3. รับเงินพรอมรายงานการ
ขายจากผูรับฝากขาย 

เงินสด                         89,800 
คาขนสงเขา                    5.000 
คาซอมแซม                       240 
คาโฆษณา                        960 
คานายหนา                   24,000 
         ขาย                   120,000 

เงินสด                    89,800 
คาขนสงเขา               5.000 
คาซอมแซม                  240 
คาโฆษณา                    960 
คานายหนา              24,000 
         ขาย                  120,000 

4. บันทึกตนทุนขาย ตนทุนขาย            74,000 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด   74,000 
 

ไมตองบันทึกบัญชี 
 

5. ปดบัญชีสินคาที่สงไป
ฝากขาย 

ไมตองบันทึกบัญชี 
 

สินคาสงไปฝากขาย      74,000 
     ฝากขาย                     74,000 

 

กรณีบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง Perpetual Inventory Method 
 
บัญชีรับฝากขาย- บริษัท ทัศน จํากัด 

25x2        25x2 
ราคาทุนของโทรทัศน 20 เครื่อง   74,000    ตนทุนสินคาโดยการฝากขาย           74,000 

              74,000                                               74,000 
 

 
กรณีบันทึกสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวด Periodic Inventory Method 

บัญชีรับฝากขาย- บริษัท ทัศน จํากัด 
25x2        25x2 
ราคาทุนของโทรทัศน 20 เครื่อง   74,000    กลับรายการบันทึกความทรงจํา      74,000 

     74,000                                                74,000 
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ตัวอยางที่ 9 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายรวมกับการขายปกติ           
(กรณีสินคาที่สงไปฝากขายไดบางสวน) 

 
รายการ 

การฝากขายรวมกับการขายปกติ 
บันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนือ่ง 
Perpetual Inventory Method 

บันทึกสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
Periodic Inventory Method 

1 สงโทรทัศน 20  เครื่องไปฝาก
ขายที่บริษัททัศน จาํกัดราคาทนุ 
3,700 บาท 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด     74.000 
     สินคา                        74,000 

ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด     74,000 
     สินคาสงไปฝากขาย           74,000 

2.จายคาบรรจุหีบหอเปนเงินสด คาบรรจุหีบหอ               1,000 
     เงินสด                         1,000 

คาบรรจุหีบหอ              1,000 
     เงินสด                            1,000 

3. รับเงินพรอมรายงานการขาย
จากผูรับฝากขาย 

เงินสด                        80,200 
คาขนสงเขา                   5,000 
คาซอมแซม                      240 
คาโฆษณา                        960 
คานายหนา                   21,600 
         ขาย                     108,000 

เงินสด                        80,200 
คาขนสงเขา                   5,000 
คาซอมแซม                      240 
คาโฆษณา                        960 
คานายหนา                   21,600 
         ขาย                       108,000 

4. บันทึกตนทนุขายโดยการฝาก
ขาย 

ตนทุนขาย(18x3,700)      66,600 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด    66,600 

ไมตองบันทึกบัญช ี

 การคํานวณตนทุนขายโดยการฝากขายและคาใชจายในสินคาที่ฝากขาย 
                                                        คาใชจายที่ถือเปน 
                                      ตนทุน        ตนทุนของสินคา             รวม 
โทรทัศน 20 เครื่อง                74,000                                        74,000 
คาบรรจุหีบหอ-ผูฝากขายจาย                     1,000(@50)                   1,000 
คาขนสง-ผูรับฝากขายจาย                         5,000 (@250)                5,000 
รวมตนทุนโทรทัศน 20 เครื่อง   74,000        6,000                         80,000 
หักสวนที่ขายยังไมได 2/20       7,400           600                           8,000 
สวนที่ขายได  18/20             66,600        5,400                          72,000 

6. ณ วันสิน้งวดบัญชี ปรับปรุง
คาใชจายในการฝากขายรอ
การตัดบัญช ี

คาใชจายในสินคาฝากขาย 
รอการตดับัญชี                 600 
     คาบรรจุหีบหอ                 100 
     คาขนสงเขา                     500 

คาใชจายในสินคา 
ฝากขายรอการตัดบัญชี        600 
     คาบรรจุหีบหอ                    100 
     คาขนสงเขา                        500 

กลับรายการบันทึกความทรงจํา
สินคาท่ีสงไปฝากขายดวยราคาทุน
ของสินคาท่ีผูรับฝากขายขายได 

ไมตองบันทึกบัญช ี สินคาสงไปฝากขาย           74,000 
     ฝากขาย-บ.ทัศน จํากัด       66,600 
     กําไรขาดทนุ                     7,400 
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กรณีผูฝากขายไดรับคืนสินคาฝากขาย 
 
ดานผูฝากขาย 
บางครั้งผูรับฝากขายอาจจะสงสินคาฝากขายคืนมายังผูฝากขาย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการที่สินคา แตกหัก มี
ตําหนิ ชํารุด ลาสมัยหรือขายไมได  ดังนั้นเมื่อผูฝากขายไดรับรายงานและการรับคืนสินคาท่ี ฝากขายจากผูรับ
ฝากขายจะบันทึกบัญชีดังนี้ 
1. กลับรายการที่ไดบันทึกไว เฉพาะสวนของสินคาฝากขายที่รับคืนมา  

กรณ ีการบนัทึกการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติและบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง  
(Perpetual Inventory Method) 

 
เดบิต สินคา        xx 
  เครดิต ฝากขาย-ระบุชื่อผูรับฝากขาย      xx 
(บันทึกการรับคืนสินคา)           

 
กรณี การบันทึกการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติและบันทึกสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  

(Periodicl Inventory Method) 
 

เดบิต  สินคาสงไปฝากขาย      xx 
 เครดิต ฝากขาย-ระบุชื่อผูรับฝากขาย      xx 
(บันทึกการรับคืนสินคา)           
 
2. คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับสินคาสงไปฝากขาย เฉพาะสวนของสินคาที่รับคืนมาไมวาผูฝากขายหรือผูรับ
ฝากขายจะเปนผูจายก็ตาม ใหบันทึกเปนคาใชจายสําหรับงวดที่รับสินคาฝากขายคืนมา เพราะไมกอใหเกิด
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแลว  ดังนี้ 

กรณ ีการบันทึกการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติ การบันทึกบัญชีดังนี้ 
 

เดบิต   คาใชจายในสินคาฝากขายที่รับคืน          xx 
เครดิต  ฝากขาย – ผูรับฝากขาย                    xx 

(บันทึกคาใชจาย)            
 
กรณ ีการบันทึกการฝากขายรวมกับการขายปกติ ผูฝากขายไมจําเปนตองปนสวนคาใชจายที่เก่ียวกับ

สินคาฝากขายรับคืน เนื่องจากคาใชจายไดบันทึกเปนคาใชจายสําหรับงวดของกิจการอยูแลว  
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ดานผูรับฝากขาย 
 ผูรับฝากขายจะไมมีการบันทึกบัญชี  เพียงแตใชการบันทึกความทรงจําเพ่ือลดยอดสินคารับฝากขาย
ของตนเอง และตองรายงานไวในรายงานการขายที่สงมาใหผูฝากขาย พรอมกับคาใชจายที่ผูรับฝากขายได
จายไปเทานั้น 
 
กรณีผูฝากขายไดรับเงินลวงหนาจากผูรับฝากขาย 
 ในบางครั้งผูฝากขายอาจจะใหผูรับฝากขายจายเงินลวงหนามาใหกอน อาจจะมาจากสาเหตุที่ผูฝาก
ขายนั้นไมมั่นใจในสถานะการเงินหรือปจจัยอ่ืน เมื่อผูฝากขายไดรับเงินลวงหนาจากผูรับฝากขายจะบันทึก
บัญชีดังนี้ 
 
เดบิต เงนิสด               xx 
  เครดิต  เงินรับลวงหนาจากผูรับฝากขาย     xx 

 
โดยบัญชี “เงินรับลวงหนาจากผูรับฝากขาย” จะแสดงเปนหนี้สินประเภทหนี้สินหมุนเวียน ในงบแสดงฐานะ
การเงินของผูฝากขาย  จนกวาผูรับฝากขายจะขายสินคาฝากขายไดและนําสงเงินพรอมรายงานการขาย  ผู
ฝากขายจึงนํายอดคงเหลือในบัญชีมาหักกลบกับจํานวนเงินที่ไดรับจากผูรับฝากขายแลวจึงโอนปดบัญชี เงิน
รับลวงหนาจากผูรับฝากขาย 
เดบิต เงินสด               xx 
        เครดิต   เงินรับลวงหนาจากผูรับฝากขาย                        xx 
  ลูกหนี้-ผูรับฝากขาย      xx 
 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูฝากขาย 
ดานผูฝากขาย 
 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ในเรื่องการสงสินคาไปฝากขายคือ ภาษีขายนั้นใหประยุกตใช
กับมาตรา 78/3 (3) แหงประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทน   

ในมาตรา 78(3)  ไดระบุไววา “การขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทนเพ่ือขายและไดสงมอบสินคาให
ตัวแทนแลว  ทั้งนี้ เฉพาะสัญญาการตั้งตัวแทนเพ่ือขายตามประเภทของสินคาและเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได สงมอบ
สินคาใหผูซื้อ เวนแตกรณีท่ีไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอน  การสงมอบสินคาใหผูซื้อ  ทําใหถือวาความ
รับผิดเกิดข้ึน  เมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ  ดวย คือ 
  ก. ตัวแทนไดโอนกรรมสิทธิ์สินคาใหผูซื้อ 
  ข. ตัวแทนไดรับชําระราคาสินคา 
  ค. ตัวแทนไดออกใบกํากับภาษี 
  ง. ไดมีการนําสินคาไปใช ไมวาโดยตัวแทนหรือบุคคลอ่ืน  
ทั้งนี้  โดยใหความรับผิดเกิดขึ้น ตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี” 
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การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน 
 
1. การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขายโดยการฝากขายทําได 2 ลักษณะ คือ 
 
1.1 การรายงานการฝากขายแยกตางหากจากการขายปกติ 

การแสดงวิธีนี้จะแสดงใหเห็นยอดขายโดยการฝากขาย  ตนทุนขายสําหรับสินคาฝากขาย คาใชจาย
ในสินคาฝากขาย และกําไรสุทธิจากการฝากขาย แยกตางหากจากการขายปกติของกิจการ โดยในกรณีนี้จะ
เปนกรณีที่กิจการมีรายการที่เกี่ยวกับการฝากขายเปนจํานวนมาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวายอดขายจากการ
ฝากขายมีจํานวนที่ใกลเคียงหรือสูงเมื่อเทียบกับยอดขายปกติ ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี ้
 

บริษัท................................... 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับ..................................... สิ้นสุดวันที่........................... 
 

ขายโดยการฝากขาย ขายปกติ       รวม 
 

ขาย      xx  xx  xx 
หักตนทุนขาย 
 ราคาทุนสินคาที่ขาย   xx  xx  xx 
 คาใชจายในสินคาฝากขาย   xx  xx  xx 
รวมตนทุนขาย     xx  xx  xx 
กําไรขั้นตน     xx  xx  xx 
หักคาใชจายในการดําเนินงาน 
 คาใชจายในการขาย   xx  xx  xx 
 คาใชจายในการบริหารและอ่ืนๆ   -  xx  xx 
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน  xx  xx  xx 
กําไรสุทธิ     xx  xx  xx 
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1.2 การรายงานกําไรขากการฝากขายรวมกับกําไรขั้นตนจากการขายปกติแลวจึงหักดวยคาใชจายใน           
การดําเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้ 

บริษัท................................... 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับ.............. สิ้นสุดวันที่........................... 
 

ขาย      xx 
หักตนทุนขายปกติ    xx 
กําไรขั้นตนจาการขายปกติ   xx 
บวก กําไรจากการฝากขาย   xx 
 รวม     xx 
หักคาใชจายในการดําเนินงาน   xx 
กําไรสุทธิ     xx 
 

2. การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
สินคาคงเหลือของผูฝากขายในมือผูรับฝากขาย  ผูฝากขายจะตองนํามาแสดงเปนสินคาคงเหลือของ    

ผูฝากขายดวย  โดยแสดงในหมวดสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนของสินคาและ
สวนเฉลี่ยคาใชจายที่ถือเปนราคาทุนของสินคาที่ฝากขายสวนที่ยังขายไมได โดยพิจารณดังนี้ 

- ถาเปนการบันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติ ยอดคงเหลือในบัญชีฝากขายจะเปน
ยอดคงเหลือของราคาทุนของสินคาและสวนเฉลี่ยคาใชจายที่ถือเปนราคาทุนของสินคาที่ฝากขายสวนที่ยังขาย
ไมไดที่อยูกับผูรับฝากขาย 

- ถาเปนการบันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติยอดคงเหลือในบัญชีฝากขายจะเปน
ยอดคงเหลือของราคาทุนของสินคาและสวนเฉลี่ยคาใชจายที่ถือเปนราคาทุนของสินคารอตัดบัญชีที่  

ถาสินคาคงเหลือที่อยูในมือผูรับฝากขายมีจํานวนไมมากก็รวมไวในสินคาในมือของกิจการ  แตถามี
จํานวนมากอาจจะแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หมายเหตุ สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือในมือของกิจการ   xx 
สินคาคงเหลือในมือผูรับฝากขาย   xx 
รวม      xx 
 

สรุป 
การฝากขายคือการที่ผูฝากขายนําสินคาของตนไปฝากขายกับผูรับฝากขาย โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินคา

ยังคงเปนของผูฝากขายจนกระทั่งสินคานั้นขายไดกรรมสิทธิ์ในสินคาจึงจะโอนเปนของผูซื้อสินคา โ ดยปกติ    
ผูฝากขายมักจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับสินคาที่ฝากขายทั้งหมดที่เกี่ยวของ  ผูรับฝากขายจะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนเปนคานายหนาตามที่ตกลงกัน  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายทั้งทางดาน             
ผูฝากขายและผูรับฝากขายจะมีอยู 2 กรณี คือ วิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการฝากขายแยกตางหากจาก
การขายโดยปกติ และวิธีการบันทึกการฝากขายรวมกับการขายโดยปกติ 
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ขอที่ 1  บริษัท การดี จํากัด เก่ียวกับรายการรับฝากขายเครื่องซักผา จากบริษัท ซันโย จํากัด  ระหวาง 
 เดือนมิถุนายน 25x2 
มิ.ย  4      ไดรับเครื่องซักผาจํานวน 20 เครื่องราคาขายเครื่องละ 10,500 บาท 
       4  ไดจายคาขนสงสินคาเขารานเปนเงินสด   500 บาท 
       6       ไดจายคาโฆษณาเปนเงินสด   1,500 บาท 
      20   ขายเครื่องซักผาได   20 เครื่อง ไดเปนเงินสด 
      20      จายคาขนสงสินคาใหลูกคา เปนเงินสด   2,000 บาท 
      30   สงรายงานการขายและจายเงินสดใหผูฝากขายดวยจํานวนเงินสุทธิหลังจากหัคาใชจายที่ 
   ผูรับฝากขายไดจายไปกอนและคานายหนา 20% ของราคาขาย 
 
ใหทํา   1. บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท การดี จํากัด 
          2. รายงานการขายของบริษัท การดี จํากัด 
 

ขอที่ 2 (กรณีผูรับฝากขายสินคาไดบางสวนมีสินคาคงเหลือ) 
บริษัท ยินดี จํากัด เกี่ยวกับรายการรับฝากขายเครื่องซักผา จากบริษัท ซันโย จํากัด  ระหวางเดือน
มิถุนายน 25x2 

มิ.ย  4 ไดรับเครื่องซักผาจํานวน 30 เครื่องราคาขายเครื่องละ 25,000 บาท โดยไดรับคานายหนา 15% 
ของราคาขาย 

       4 ไดจายคาขนสงสินคาเขารานเปนเงินสด 2,000 บาท 
       6     ไดจายคาโฆษณาเปนเงินสด   10,500 บาท 
      20    ขายเครื่องซักผาได   20 เครื่อง ไดเปนเงินสด 
      20    จายคาขนสงสินคาใหลูกคา เปนเงินสด   3,000 บาท 
      30 สงรายงานการขายและจายเงินสดเพียงบางสวน 95,000 บาท 
 
ใหทํา   1. บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ยินดี จํากัด 
          2. รายงานการขายของบริษัท ยินดี จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดการบัญชีสําหรับการฝากขาย 
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ขอที่ 3 (กรณีผูรับฝากขายสินคาไดบางสวนมีสินคาคงเหลือ) 
บริษัท หนึ่ง จํากัด ไดรับฝากขาย ทีวี จํานวน 50 ชุด จาก บริษัท สอง จํากัดในวันที่ 1 สิงหาคม 25x2 
ตอไปนี้เปนรายการที่เกิดขึ้นสําหรับเดือนโดยมีขอตกลงกันดังนี้ 
- กําหนดราคาปลีกของเครื่องเสียงชุดละ  25,000  บาท 
- คานายหนาจากการขายในอัตรา 20% ของราคาขาย 
- บริษัท สอง จํากัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินคาที่ฝากขายที่บริษัท หนึ่ง จํากัดได 
     จายแทนไปกอน ประกอบดวย คาขนสงสินคาเขารานเปนเงินสด 8,000 บาท คาโฆษณา เปนเงินสด  
    20,00 บาท คาซอมแซมเครื่องเสียงที่ขายไปเปนเงินสด 2,000 บาท  บรรจุภัณฑเปนเงินสด 3,000 บาท 
- ขายเครื่องเสียงเปนเงินสดได 30 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท 
- กําหนดใหจัดทํารายงานการขายทุกสิ้นเดือน และนําสงเงินที่ เหลือหลังหักคาใชจายใหบริษัทสอง 

จํากัด ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 

ใหทํา   1. บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท หนึ่ง จํากัด 
          2. รายงานการขายของบริษัทหนึ่ง จํากัด 
 
ขอที่ 4 (กรณีที่มีการขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อและไมมีปญหาในการเก็บหนี้) 

บริษัท การดี จํากัด เก่ียวกับรายการรับฝากขายเครื่องซักผา จากบริษัท ซันโย จํากัด  ระหวางเดือน
มิถุนายน 25x2 
มิ.ย  4  ไดรับเครื่องซักผาจํานวน 20 เครื่องราคาขายเครื่องละ 10,500 บาท 
       4  ไดจายคาขนสงสินคาเขาราน 500 บาทและจายคาโฆษณา 1,500 บาท 
      10   ขายเครื่องซักผาได   10 เครื่อง ไดเปนเงินสด 
      10      จายคาขนสงสินคาใหลูกคา เปนเงินสด   1,000 บาท  
      15      ขายเครื่องซักผาใหลูกคาเปนเงินเชื่อจํานวน 8 เครื่อง  
      15      จายคาขนสงสินคาใหลูกคาเปนเงินสด    800 บาท 
      28      เก็บเงินจากลูกหนี้ที่ขายเปนเงินเชื่อในวันที่ 15 ไดทัง้หมด 
      29      ขายเครื่องซักผาที่เหลืออยูทั้งหมด โดยขายไดเปนเงินสด 
      29      จายคาขนสงสินคาใหลูกคาเปนเงินสด    200 บาท 
      30   สงรายงานการขายและจายเงินสดใหผูฝากขายดวยจํานวนเงินสุทธิหลังจากหัก 
   คาใชจายที่ผูรับฝากขายไดจายไปกอนและคานายหนา 20% ของราคาขาย 
ใหทํา   1. บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท การดี จํากัด 
          2. รายงานการขายของบริษัท การดี จํากัด 
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ขอที่ 5 (กรณีที่มีการขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อ แตมีปญหาในการเก็บหนี้) 
บริษัท สาม จํากดั เกี่ยวกับรายการรับฝากขายเครื่องซักผา จากบริษัท ซันโย จํากัด  ระหวางเดือน
มิถุนายน 25x2 

มิ.ย   4 ไดรับเครื่องซักผาจํานวน 30 เครื่องราคาขายเครื่องละ 20,000 บาท 
       4 ไดจายคาขนสงสินคาเขารานเปนเงินสด   2,000 บาท 
       6     ไดจายคาโฆษณาเปนเงินสด   5,500 บาท 
      10  ขายเครื่องซักผาได   10 เครื่อง ไดเปนเงินสด 
      10    จายคาขนสงสินคาใหลูกคา เปนเงินสด   1,000 บาท  
      15    ขายเครื่องซักผาใหลูกคาเปนเงินเชื่อจํานวน  10 เครื่อง  
      15    จายคาขนสงสินคาใหลูกคาเปนเงินสด    1,500 บาท 
      28    เก็บเงินจากลูกหนี้ขายในวันที่ 15 ไดรับชําระจากลูกหนี้  90,000 บาท 
      29    ขายเครื่องซักผาที่เหลืออยูทั้งหมด โดยขายไดเปนเงินสด 
      29    จายคาขนสงสินคาใหลูกคาเปนเงินสด   1,800 บาท 
      30 สงรายงานการขายและจายเงินสดใหผูฝากขายดวยจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจาย 
 ที่ผูรับฝากขายไดจายไปกอนและคานายหนา 20% ของราคาขายและโอนลูกหนี้ฝากขายไปดวย 
 
ใหทํา   1. บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท การดี จํากัด 
          2. รายงานการขายของบริษัท การดี จํากัด 
          3. กรณีท่ีมีการขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อ แตมีปญหาในการเก็บหนี้ใหบันทึกท้ัง 2 แบบคือ 
              แบบที่ 1 กรณีท่ีผูรับฝากขายมีการประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ 
              แบบที่ 2 กรณีท่ีผูรับฝากขายไมมีการประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ 
 
ขอที ่6  เมื่อวันที 1 ธันวาคม 25x1 บริษัท TV จํากัด ไดรับฝากขายโทรทัศน 10 เครื่องจากบริษัท นานา  

จํากัด โดยมีขอตกลงวาผูรับฝากขายจะไดรับคืนคาใชจายตาง เกี่ยวกับการฝากขายทันทีพรอม                    
ทั้งไดรับคานายหนา 20% ของราคาขาย   รายการเกี่ยวกับการฝากขายระหวางเดือนธันวาคม  
บริษัท TV จํากัด จายคาขนสงสินคาเขารานเปนเงินสด 2,500 บาท คาซอมแซมเปนเงินสด    
120 บาท และคาโฆษณาเปนเงินสด  480 บาท 

 
ใหทํา บันทึกการบัญชีทางดานผูรับฝากขาย 
กรณีท่ี 1 ขายสินคาที่รับฝากขายไดทั้งหมดเปนเงินสด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 25x1 บริษัทTV จํากัดสงเงินที ่

เหลือใหบริษัท นานา จํากัด พรอมรายงานการขาย 
กรณีท่ี 2 ขายสินคาที่รับฝากขายไดไดเพียง 8 เครื่องเปนเงินสด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 25x1 บริษัทTV จํากดั 

สงเงินที่เหลือใหบริษัทนานา จํากัด พรอมรายงานการขาย 
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ขอที ่7  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25X1 บริษัท รวมใจ จํากัด ไดทําสัญญาการฝากขายสินคากับบริษัท ใจดี จํากัด  
 โดยมีขอตกลงวาผูรับฝากขายจะไดรับคืนคาใชจาย ตาง ๆ เกี่ยวกับการฝากขายทันทีพรอมทั้งไดรับ             
 คานายหนา 10% ของคาขาย บริษัท รวมใจ จํากัด และบริษัท ใจดี จํากัดปดบัญชี    
 ณ วันที่ 30 เมษายน 25X1 รายการเกีย่วกับการฝากขายมีดังนี ้
 
เม.ย. 1 บริษัท รวมใจ จํากัด สงหมอหุงขาวไฟฟา 10 เครื่อง ราคาทุนเครื่องละ 500 บาท  

ไปใหบริษัท ใจดี จํากัด ขายในราคาเครื่องละ 1,000 บาท เสียคาขนสงสินคาฝากขาย 750 บาท 
        3  บริษัท ใจดี จํากัด จายคาประกันภัยสําหรับสินคาฝากขาย 1,000 บาท 
        6 บริษัท ใจดี จํากัด ขายหมอหุงขาวเปนเงินสด 4 เครื่อง และเสียคาขนสงในการขาย 

 ใหลูกคา 250 บาท 
      10 บริษัท ใจดี จํากัด สงเงินลวงหนาให บริษัท รวมใจ จํากัด จํานวน 1,000 บาท 
      20 บริษัท ใจดี จํากัด ขายหมอหุงขาวเปนเงินสด 6 เครื่อง เสียคาขนสงในการขายให 

ลูกคา 650 บาท แตยังไมไดจายเงิน  
     30 บริษัท ใจดี จํากัด สงรายงานการขายและเงินคงคางแก บริษัท รวมใจ จํากัด 
 

ใหทํา บันทึกการบัญชีทางดานผูรับฝากขาย 
 
ขอที่ 8 ขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับการฝากขายของบริษัทเนเจอรรอลเฟอรนิเจอร จํากัด และ  

บริษัท อินเตอร จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขอมูลทางดานผูฝากขาย 

ในวันที่ 1 เมษายน 25x3 บริษัท เนเจอรรอลเฟอรนิเจอร จํากัด ไดสงตูไมสัก จํานวน 20 ตู 
ไปฝากขาย บริษัท อินเตอร จํากัด ราคาทุนตูละ 60,000 บาท โดยไดจาย คาขนสงสินคาไปยังผูรับ 
ฝากขายโดยจายเปนเงินสด 10,000 บาท สําหรับคาบรรจุหีบหอ 5,000 บาท กิจการไดบันทึกรวม 
กับคาใชจายของบริษัทแลว 
ขอมูลทางดานผูรับฝากขาย 
บริษัท อินเตอร จํากัด ไดรับฝากขายตูไมสักจํานวน 20 ตู จากบริษัทเนเจอรรอลเฟอรนิเจอร จํากัดใน
วันที่ 1 เมษายน 25x3 ตอไปนี้เปนรายการที่เกิดขึ้นสําหรับเดือน เมษายน 25x3 โดยมีขอตกลงกันดังนี้ 
- กําหนดขายตูไมสักในราคาตูละ    75,000 บาท 
- คานายหนาในการขาย 20% ของราคาขาย 
- บริษัท เนเจอรรอลเฟอรนิเจอร จํากัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสินคาที่ฝากขาย
ที่บริษัท อินเตอร จํากัดไดจายแทนออกไปกอนซึ่งประกอบดวยคาขนสงสินคานําเขารานจํานวน   
35,000 บาท คาโฆษณา จํานวน  54,000 บาท คาซอมแซมตูไมสักท่ีขายไป 3 ตูที่ขายไปไดจํานวน 
8,000 บาท คาหบีหอ  จํานวน 15,000 บาท 
- ขายตูไมสักจํานวน 15 ตูโดยขายเปนเงินสดและไดจายคาขนสงสินคาที่สงไปใหลูกคาที่มาซื้อ
จํานวน 7,000 บาท 
- บริษัท อินเตอร จํากัด จัดทํารายงานการขายและนําเงินที่เหลือหลังจากหักคาใชจายใหบริษัท       
เนเจอรรอลเฟอรนิเจอร จํากัด 
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ใหทํา    
1.   บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท อินเตอร จํากัด 
2. รายงานงานการขายของบริษัท อินเตอร จํากัด 
3. บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท เนเจอรรอลเฟอรนิเจอร จํากัด 

3.1 กรณีบันทึกการฝากขายแบบแยกจากการขายปกติ   โดย 
  - บันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
  - บันทึกสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
3.2 กรณีบันทึกการฝากขายแบบรวมกับการขายปกติ   โดย 
  - บันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
  - บันทึกสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
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บทท่ี 2 การบัญชีการขายผอนชําระ 
(Accounting for Installment Sales) 

 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการฝากขายผอนชําระและการเชาซื้อ 
2. ขอแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
3. การปองกันความเสี่ยงตอความเสียหายอันเกิดจากการขายผอนชําระ  
4. ความแตกตางระหวางการขายเชื่อและการขายผอนชําระ 
5. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายผอนชําระ 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ  
7. สินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน  
8. การผิดนัดชําระหนี้และการยึดสินคาคืนมา   
9. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายผอนชําระ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือใหเขาใจในความหมายการขายผอนชําระและการเชาซื้อ 
2. เพ่ือใหเขาใจขอแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
3. เพ่ือใหเขาใจการปองกันความเสี่ยงตอความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการขายผอนชําระ 
4. เพ่ือใหเขาใจความแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการขายเชื่อ 
5. เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีสําหรับการขายตามสัญญาผอนชําระ 
6. เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคารับแลกเปลี่ยน 
7. เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้และการยึดสินคาคืนมา 
8. เพ่ือใหสามารถคํานวณและบันทึกดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายผอนชําระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-2 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
การขายผอนชําระและการเชาซื้อ  

 

การขายผอนชําระ (Installment Sale) หมายถึง การที่ผูขายสงมอบสินคาหรือบริการแกผูซื้อโดย
ยินยอมใหผูเชาซื้อจายคาชําระคา สินคาหรือบริการจํานวนหนึ่งกอนซึ่งเรียกวา เงินวางดาวน (Down 
Payment) สวนที่เหลือจายชําระเปนงวด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดการขายตามสัญญาผอนชําระ 
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นจะโอนไปใหผูซื้อทันทีท่ีมีการตกลงซื้อขาย ถึงแมวาการชําระหนี้ที่คงคางชําระโดยการ
ผอนชําระเปนงวด ๆ นั้นจะยังไมครบถวนตามราคาสินคาที่ขายก็ตาม และเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ ผูขายไมมี
สิทธิ์จะนําสินทรัพยนั้นกลับคืนมาได  ผูขายจะกระทําไดแตเพียงการทวงถามและฟองรองไดเฉพาะสวนที่เปน
หนี้สินตามที่ขาดชําระเทานั้น 

ดังนั้นลักษณะของการขายผอนชําระสรุปไดดังนี้ 
1. ผูซื้อและผูขายมีการตกลงซื้อขายกันโดยทําเปนสัญญา โดยผูขายจะเรียกใหผูซื้อชําระเงินวาง

เริ่มแรก (Down Payment) และในสัญญาจะระบุเวลาและจํานวนงวดของการชําระเงินพรอมทั้งจํานวนเงินที่
จะจายในแตละงวด นอกจากนั้นการขายผอนชําระในบางครั้งในการใหระยะเวลาผอนชําระตองใชระยะเวลาใน
การเก็บหนี้นาน ดังนั้นผูขายจึงอาจมีการคิดดอกเบี้ยจากผูซื้อ 

2. เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันผอนชําระผูขายจะสงมอบสินทรัพยใหแกผูซื้อทันที 
3. กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยจะโอนไปเปนของผูซื้อ เมื่อผูซื้อไดจายชําระเงินงวดสุดทายครบถวนแลว 

หากผูซื้อผิดนัดไมชําระหนี้ผูขายผูขายมีสิทธิยึดสินทรัพยคืนเพื่อชําระหนี้ก็ได 
4. ผูขายมีเงินลงทุนจมอยูในลักษณะของบัญชีลูกหนี้เปนจํานวนมาก เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บ

หนี้ระยะยาวนาน 
5. ลกูหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตามระยะเวลากฎหมายกําหนดผูขายมีสิทธิ์ยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ได 
6. ผูขายมีความเสี่ยงเกี่ยวกับคาใชจายในการติดตามหนี้และคาใชจายในการยึดสินคาคืนคอนขางสูง 
 

การเชาซื้อ (Hire Purchase) โดยปกติการเชาซื้อจะตองทําเปนสัญญาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เรียกวา สัญญาเชาซื้อ ตามมาตรา 572  ไดบัญญัติไววา อันวาสัญญาเชาซื้อนั้นคือสัญญา             
ซ่ึงเจาของเอาสินทรัพยออกใหเชาและใหคํามั่นวาจะขายสินทรัพยนั้นหรือจะใหสินทรัพยนั้นตกเปนสิทธิ์ของ   
ผูเชาโดยเงื่อนไขที่ผูเชาใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้คราว ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยเชาซื้อยังคงอยูกับผูให
เชาซื้อจนกวาผูเชาซื้อไดใชเงินจนครบเงื่อนไขตามสัญญา กรรมสิทธิ์จึงโอนไปยังผูเชาซื้อ สัญญาเชาซื้อถาไมทํา
เปนหนังสือทานวาเปนโมฆะ  

นอกจากนั้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูใหเชาซื้อไดให
คําจํากัดความของ “การเชาซื้อ”  หมายถึง การทําสัญญาระหวาผูเชาซื้อกับผูใหเชาซื้อ โดยผูใหเชาซื้อยังคงมี
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้นจนกวาจะครบอายุสัญญา และถาผูเชาซื้อปฎิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ กรรมสิทธิใน
สินทรัพยจะตกเปนของผูเชาซื้อทันที ซึ่งในกรณีนี้ผูเชาซื้อตองการเปนเจาของสินทรัพยนั้นแตยังไมชําระเงิน
ทั้งหมดทันที  

แตอยางไรก็ตามในปจจุบันมาตรฐานการบัญชีการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง  การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ
ทางดานผูใหเชาซื้อ ไดถูกยกเลิกและในปจจุบันมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพที่ถูกนํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชีการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการ    
เชาซื้อทางดานผูใหเชาซื้อ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การบัญชีสําหรับสัญญาเชา 
โดยมาตรฐานการบัญชีดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS 17 
Leases (Bond Volume 2009) โดยเนื้อหาแนวทางการปฎิบัติการบัญชีสําหรับสัญญาเชาจะกลาวอยาง
ละเอียดในบทที่ 3 ตอไป 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-3 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

ดังนั้นลักษณะของการเชาซื้อสรุปไดดังนี้ 
1. การทําสัญญาตองทําเปนลายลักษณอักษร ระหวางผูเชาซื้อและผูใหเชาซื้อโดยแสดงเจตนาใน

สัญญาวาผูเชาซื้อจะเชาสินทรัพยของผูใหเชาซื้อ และผูใหเชาซื้อมีเจตนาที่จะขายสินทรัพยใหกับผูเชาซื้อ 
2. ผูเชาซื้อมีสิทธิ์ครอบครองและสามารถใชประโยชนสินทรัพยที่เชาซื้อตั้งแตวันที่ตกลงทําสัญญา

เชาซื้อกัน 
3. กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยผูใหเชาซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาซื้อใหกับผูเชาซื้อก็ตอเมื่อผูเชา

ซื้อไดรับชําระเงินคางวดสินทรัพยครบถวนแลว 
4. ในการชําระเงินจะตองมีการตกลงวาผูเชาซื้อตองชําระเงินเปนงวด ๆ ละเทา ๆ กัน ถาผูเชาซื้อ 

ผิดนัดในการชําระเงินคางวดติดตอกัน 2 งวด ผูใหเชาซื้อสามารถยึดสินทรัพยคืนไดทันที 
 
ขอแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการเชาซื้อมีดังนี้   
 

รายการ การขายผอนชําระ การเชาซื้อ 
หนังสือสัญญา การขายโดยผอนชําระ กฏหมายไมได

บังคับวาตองทําสัญญาเปนหนังสือ นั่น
หมายความวาจะทําเปนหนังสือสัญญา
หรอืไมทําก็ได  

 ตามประมวลกฏหมายแพงและ
พาณิชย ไดกําหนดใหการขายแบบ      
เช าซื้ อต องทําสัญญาเปน  หนั งสื อ
มิฉะนั้นจะถือเปนโมฆะ  
 ทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ระหวางผู เชาซื้อและผูใหเชาซื้อโดย
แสดงเจตนาในสัญญาวาผูเชาซื้อจะเชา
สินทรัพยของผูใหเชาซื้อและผูใหเชาซื้อ
มี เ จตนาที่ จ ะขายสิ นทรัพย ให กั บ        
ผูเชาซื้อ 

กรรมสิทธิ์ในตัวสินคา 
 

การขายผอนชําระเปนสัญญาซึ่งผูขาย              
โอนกรรมสิทธิ์ทันทีใหแกผูซื้อทันทีที่มีการ
ตกลงซื้อขายและผูซื้อตกลงวาจะใชราคา
ทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย 

 การเชาซื้อ เปนสัญญาซึ่งเจาของ
เอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคํามั่น
วาจะขายทรัพยสินนั้นหรือวาจะให
ทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชาโดย 
ผู ใ ห เ ช า ซื้ อ  จ ะ โอนกรรมสิ ทธิ์ ใ น
สินทรัพยที่ เช าซื้ อให กับผู เ ช าซื้ อก็
ตอเมื่อผูเชาซื้อไดรับชําระเงินคางวด
สินทรัพยครบถวนแลว 
 ผูเชาซื้อมีสิทธิ์ครอบครอง และ
สามารถใชประโยชนสินทรัพยที่เชาซื้อ
ตั้งแตวันที่ตกลงทําสัญญาเชาซื้อกัน 

การยกเลิกสัญญาและ 
การยึดสินคา 

การขายโดยผอนชําระกรรมสิทธิ์ไดตกเปน
ของผูซื้อแลว การฟองรองจะบังคับให
ลูกหนี้ชําระเงินที่ยังขาดอยูเทานั้น ผูขาย
ไมมีสิทธิในตัวสินคาเลยเวนแตวาไดมี
ขอตกลงทําเปนหนังสือสัญญาเอาไว 

การขายโดยเชาซื้อกฎหมายกําหนดไว
วาผูเชาซื้อตองชําระเงินเปนงวด ๆ ละ
เทา ๆ กัน ถาผู เช าซื้อผิดนัดในการ
ชําระเงินคางวดติดตอกัน 2 งวด ผูให
เชาซื้อสามารถยึดสินทรัพยคืนไดทันที 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-4 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 

การปองกันความเสี่ยงตอความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการขายผอนชําระ 
 

1. ผูขายจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพยใหแกผูซื้อจนกวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน 
2. ผูขายจะโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพยใหแกผูซื้อ แตใหถือสินทรัพยที่โอนไปใหผูซื้อนั้นมีพันธะติดพันอยู

ในลักษณะของการจํานองสําหรับเงินที่คางชําระอยู 
3. เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงหรือขาดทุนอันเกิดจากการยึดทรัพยสินคืนใหนอยที่สุดผูขายจึงพิจารณาในการ

ทําสัญญาขายผอนชําระโดยใหชําระเงินเริ่มแรกควรมีจํานวนที่มากพอที่จะชดเชยกับมูลคาของสินทรัพยลดลง
หรือสินคาลาสมัย ระยะเวลาในแตละงวดไมควรเกิน 1 เดือน  และนอกจากนั้นจํานวนเงินที่ผอนชําระในแต    
ละงวดควรมีจํานวนที่มากพอ 
 
ความแตกตางระหวางการขายเชื่อและการขายผอนชําระ 
 

ขอแตกตาง การขายเชื่อ การขายผอนชําระ 
ลักษณะการรับชําระเงินจาก
ลูกหนี้ 

ผูขายไดรบัชําระหนี้ในคราวเดียวและ
ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน 

ผูขายจะทยอยรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้เปนงวด ๆ ตามระยะเวลาที่
ตกลงกัน 

ระยะเวลาการรับชําระหนี้ ระยะเวลาสั้นกวาโดยปกติ  30-90 วัน ระยะเวลายาวกวาปกติประมาณ           
6 เดือน ถึง 5 ป  

เงินลงทุนของผูขาย เงินลงทุนจมในลูกหนี้นอยกวา
เนื่องจากรับชําระหนี้คราวเดียวและ
ระยะเวลาสั้นกวาจึงไมมีการคิด
ดอกเบี้ย 

เงินลงทุนจมในลูกหนี้การคาจํานวน
มากเนื่องจากลูกหนี้ทยอยชําระหนี้ 
ผูขายจึงมักคิดดอกเบี้ยจากยอด
ลูกหนี้ที่คางชําระตามระยะเวลาที่
ตกลงกัน 

กรรมสิทธิ์ในสินคา เมื่อมีการสงมอบสินคา กรรมสิทธิ์จะ
เปนของผูซื้อทันที 

กรรมสิทธิ์ในสินคาโดยปกติเมื่อผูซื้อ
ชําระคางวดสุดทายครบถวน  
ผูขายโอนกรรมสิทธิ์ให 

สิทธิในการยึดสินคาคืนจาก    
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 

ผูขายตองทวงถาม หากฟองรองคดี
ความและรอการปนสวนจากกรับชําระ
หนี้จากผูซื้อรวมกับเจาหนี้รายอื่นไม
สามารถยึดสินคากลับคืนจากลูกหนี้ได 

หากการขายผอนชําระกระทําใน
รูปแบบของสัญญาเชาซื้อ ผูขายมี
สิทธิ์ที่จะไมคืนเงินที่ลูกหนี้ชําระ
มาแลวและสามารถยึดสินคาคืนมา
จากลูกหนี้ได 

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-5 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
วิธีการการบัญชีสําหรับการขายผอนชําระ  2  วิธี               
 
1. การรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดทั้งจํานวนในงวดที่มีการขายผอนชําระ 

 
วิธีนี้บันทึกบัญชีโดยถือวาจะรับรูกําไรจากการขายผอนชําระทั้งหมดในงวดบัญชีที่ขายผอนชําระ  

กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยจะโอนไปใหผูซื้อทันที ที่มีการตกลงซื้อขายใชเกณฑคงคาง (Accrual Basis) ใชในกรณี
การขายผอนชําระไมนาน มูลคาสินทรัพยไมสูงมากนัก มีความเสี่ยงในการที่จะผิดนัดชําระเงินวงนอย กิจการ
อาจเลือกใชวิธีการบัญชีถือกําไรขั้นตนเกิดข้ึนในงววดที่มีการขายและตั้งประมาณการคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลัง เชน คาใชจายในการเก็บเงินคางวด  คาใชจายในการยึดสินคาคืน คาซอมแซมสินคา ซึ่งคาดวาจะ
เกิดข้ึนทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผอนชําระ  โดยการอาศัยการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ
ซึ่งตองอาศัยหลักความระมัดระวังเพ่ือที่จะไดวัดกําไรที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งบางครั้งตองอาศัย
ประสบการณในอดีตจากการขายผอนชําระ แตอยางไรก็ตามวิธีนี้เปนการยากที่จะประมาณคาใชจายเหลานั้น
ใหถูกตองตรงกับความเปนจริง   
 
2. การรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บเงินได 

 
หลักการขายตามสัญญาผอนชําระ (Installment Sale Basis) วิธีนี้บันทึกบัญชีโดยถือวาจะรับรูกําไร

จากการขายผอนชําระตามสวนของยอดขายที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไดในแตละป ซึ่งวิธีนี้ตองมีการคํานวณอัตรา
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระในแตละปคือกําไรขั้นตนในแตละงวดตามสัดสวนของเงินคางวดที่ลูกหนี้
นํามาชําระ  สวนคาใชจายในกรณีขายผอนชําระจะบันทึกเปนคาใชจายในแตละปที่เกิดขึ้นการบัญชีวิธีนี้จึงเปน
ที่นิยม  โดยจะแสดงยอดขายผอนชําระและตนทุนขายผอนชําระในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปดวย    
โดยแสดงยอดการขายผอนชําระ หักตนทุนขายผอนชําระ ผลลัพธที่ไดจะเปนกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ
รอตัดบัญชีทั้งหมด สําหรับคาใชจายที่เกี่ยวกับการขายผอนชําระจะบันทึกเปนคาใชจายประจํางวดในรอบที่
เกิดขึ้น  ขั้นตอนการบันทึกการรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บเงินไดจากลูกหนี้ผอน
ชําระดังนี้ 
- บันทึกการขายและบันทึกตนทุนขายในกรณีที่บันทึกสินคาคงเหลือวิธีแบบตอเนื่อง (Perpetual 

Inventory Method) และคํานวณหาอัตรากําไรขั้นตน 
 
 

อัตรากําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ= (ยอดขายผอนชําระ – ตนทุนขายผอนชําระ)  x 100 
                            ยอดขายผอนชําระ 

 

- บนัทึกการรับชําระเงินจากลูกหนี้ผอนชําระ 
- ณ วันสิ้นงวด กิจการบันทึกปดบัญชีขายผอนชําระและบัญชีตนทุนขายผอนชําระในแตละรอบ

ระยะเวลาบัญชี และโอนผลตางระหวางบัญชีขายผอนชําระและบัญชีตนทุนขายผอนชําระเขาบัญชีกําไรขั้นตน
จากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี โดยบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีจะทยอยรับรูเปนกําไร
ขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี เปนกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลวในแตละงวดตาม
จํานวนเงินที่ลูกหนี้ผอนชําระมาชําระหนี้ตามสัดสวนของอัตรากําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ 
- ณ วันสิ้นงวด โอนปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนเขาบัญชีกําไรขาดทุน 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-6 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

หลักการบันทึกบัญชกีารรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บเงินได 
 

ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูรายไดสําหรับงวดจะเนนที่การรับชําระหนี้มากกวาการรับรูรายไดตามงวดที่มี
การขายเกิดข้ึนเปนวิธีที่ไดรับความนิยมในการบันทึกบัญชีการขายผอนชําระ เนื่องจากวาเหมาะสมกับการขาย
ที่มีลักษณะการเก็บเงินเปนงวด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ตกลงกันและมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้มากกวาการขาย
โดยปกต ิ

 กิจการรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่ลูกหนี้มาชําระหนี้ 
 หลักการบันทึกบัญชีมีดังนี้ 

1. บันทึกการขายและตนทุนสินคาที่ขายสําหรับงวดบัญชีนั้น 
 

เดบิต  เงินสด (เงินดาวน)                        xx 
   ลูกหนี้ผอนชําระ                xx 
                    เครดิต ขายผอนชําระ                         xx  

(บันทึกการรับเงินดาวนและขายผอนชําระ)        
เดบิต  ตนทุนขายผอนชําระ       xx 
         เครดิต สินคาคงเหลือ             xx 
(บันทึกตนทุนขาย)          

 
2. การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ 

 
เดบิต  เงินสด                            xx   

          เครดิต ลูกหนี้ผอนชําระ                    xx 
 (บันทึกการรับชําระหนี้)          
 
3. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับการขายผอนชําระในปปจจุบันและโอน

ผลตางเขา“บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอการตัดบัญชี”บัญชีนี้จะถูกทยอยรับรูกําไรขั้นตน
ในแตละงวดตามสัดสวนที่สัมพันธกับเงินที่ไดรับชําระจากลูกหนี้ตอไป 
 

เดบิต  ขายผอนชําระ             xx 
            เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ             xx 
                     กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป......    xx 
 (บันทึกการบัญชีรายไดและตนทุนในการขายผอนชําระ)      
 
4. ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการจะจะรับรูกําไรขั้นตนสําหรับงวดตามสัดสวนที่สัมพันธกับเงินที่ไดรับชําระหนี้

จากลูกหนี้ ในแตละป 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวด      
                                                          x เงินรับชําระจากลูกหนี้ในแตละงวดป 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-7 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป.....         xx 

เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว   xx 
 (บันทึกการกําไรจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว)       

 
5. ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน 

 
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว     xx 

   เครดิต กําไรขาดทุน           xx 
 (บันทึกการกําไรจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวเขากําไรขาดทุน)     
 
6. การแสดงรายการที่เกี่ยวกับการขายผอนชําระในงบการเงินดังนี้ 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยบัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระและบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอน
ชําระรอตัดบัญชี 

- บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระแสดงในหมวดของ สินทรัพยหมุนเวียน และจะแสดงแยกตามระยะเวลาที่
ลูกหนี้ครบกําหนดชําระในแตละป 

-  บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีแสดงในหมวดของ หนี้สินหมุนเวียน โดยจําแนกตาม
ปที่มีการขาย ซึ่งอาจจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 6.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะแสดงรายการเกี่ยวกับการขายผอนชําระกําไรขั้นตนจากการขายผอน
ชําระรอตัดบัญชีของปปจจุบัน กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวในแตละป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-8 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
บริษัท........................ จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx 

 
ขายผอนชําระ           xx 
ตนทุนขายผอนชําระ         (xx) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ         xx 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี(ปปจจุบัน)     (xx) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว (ปปจจุบัน)      xx 
บวก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว (ในงวดกอนที่เกิดในงวดปจจุบัน)   xx 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว       xx 
 
 
 

บริษัท........................ จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระ       
   จากการขายป 25x1       xx 
   จากการขายป 25x2       xx 
   จากการขายป 25x3       xx xx 
 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
   จากการขายผอนชําระป 25x1      xx 
   จากการขายผอนชําระป 25x2      xx 
   จากการขายผอนชําระป 25x3      xx xx 

 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-9 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 

ตัวอยางที่ 1   
บริษัท รวมสมัย จํากัด ดําเนินกิจการมีรายการขายตามสัญญาผอนชําระ  มีขอมูลดังนี้ 
         25x1    25x2    25x3 
ขายตามสัญญาผอนชําระ    200,000 250,000 240,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ   150,000 190,000 168,000 
กําไรขั้นตน      50,000   60,000    72,000  
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้ 
จากการขายป 25x1    60,000  100,000 40,000 
จากการขายป 25x2      100,000 125,000 
จากการขายป 25x3         80,000 
การคํานวณอัตรากําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตน 25x1 = 50,000/200,000 x 100 = 25% 
อัตรากําไรขั้นตน 25x2 = 60,000/250,000 x 100 = 24% 
อัตรากําไรขั้นตน 25x3 = 72,000/240,000 x 100 = 30% 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x1 
ในระหวางป 
 

เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1     200,000   
         เครดิต ขายผอนชําระ      200,000

  
(บันทึกการขายผอนชําระ)          
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ     150,000  

   เครดิต สินคาคงเหลือ      150,000 
 (บันทึกตนทุนขาย)          
เดบิต เงินสด       60,000 
         เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1     60,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ผอนชําระ)       

 
ณ วันสิ้นงวด 

เดบิต ขายผอนชําระ      200,000 
       เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ       150,000

       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1     50,000 
(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวด)        
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1  15,000 
       เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลวป 25x1   15,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x1 = 60,000x25%= 15,000)  
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวป 25x1  15,000 
        เครดิต กําไรขาดทุน       15,000 
(ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรับรูเปนรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน)   



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-10 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 
 

25x1 ขายผอนชําระ  200,000    25x1 เงินสด    60,000 
         ยอดยกไป  140,000 
     200,000    200,000 

       
 

 
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 

 
25x1         25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     15,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  50,000 
           ยอดยกไป                      35,000      

        50,000    50,000 
            
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอดคงเหลือตาม
สัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวด  x 
                                                       ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1 = 25% x 140,000 = 35,000 บาท 

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-11 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท รวมสมัย จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
 

 
ขายผอนชําระ        200,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       150,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ        50,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1     35,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว        15,000 

 
บริษัท รวมสมัย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1      140,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

     กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1    35,000 
 
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x2 
ในระหวางป 
 

เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2     250,000   
เครดิต ขายผอนชําระ       250,000 
(บันทึกการขายผอน)             

  เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ     190,000    
                  เครดิต สินคาคงเหลือ       190,000 

(บันทึกตนทุนขาย)          
เดบิต เงินสด       200,000 
        เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1      100,000 
        ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2      100,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ผอนชําระ)       

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-12 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ณ วันสิ้นงวด 
 

เดบิต ขายผอนชําระ      250,000 
          เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ                190,000 
                            กําไรขั้นตน จากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2                  60,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวด)        
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1  25,000 
        กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2  24,000 
        เดรดิต  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว   49,000 
กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x1=100,000x25% = 25,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x2=100,000x24%= 24,000)   
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดขึ้นแลว  49,000 
        เครดิต กําไรขาดทุน       49,000 
(ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรับรูเปนรายไดเขาบัญชกีําไรขาดทุน)   

 
 ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 
 

25x1 ขายผอนชําระ  200,000     25x1  เงินสด   60,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     200,000    200,000 

25x2 ยอดยกมา  140,000     25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป    40,000 
     140,000    140,000 

     
    

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x2 
 

25x2 ขายผอนชําระ  250,000    25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป  150,000 
     250,000    250,000 

 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-13 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 
 

25x1         25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     15,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  50,000 
           ยอดยกไป                      35,000      

        50,000    50,000 
25x2    กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว      25,000   25x2 ยอดยกมา  35,000 

  ยอดยกไป                       10,000      
        35,000    35,000 
           
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x2 
 

25x2         25x2   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     24,000  ธ.ค 31  ปดบัญชี  60,000 
           ยอดยกไป                      36,000      

        60,000    60,000 
           
 
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 และ 25x2 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอด
คงเหลือตามสัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้น งวดบัญชี                   
โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวดx 
                                                        ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1 = 25% x  40,000     = 10,000  บาท 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2 = 24% x 150,000    = 36,000  บาท 
รวมกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  ณ วันสิ้นงวดบัญชี        = 46,000 บาท 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-14 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท รวมสมัย จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
 

ขายผอนชําระ        250,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       190,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ       60,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2    36,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x2 ที่เกิดขึ้นแลว    24,000 
บวกกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x1 ที่เกิดขึ้นแลว    25,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว     49,000 

 
บริษัท รวมสมัย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1      40,000 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2    150,000 190,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

   กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
     จากการขายผอนชําระป 25x1    10,000 
     จากการขายผอนชําระป 25x2    36,000  46,000 
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x3 
ในระหวางป 
 

เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x3    240,000   
         เครดิต ขายผอนชําระ      240,000 

(บันทึกการขายผอนชําระ)          
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ    168,000    
        เครดิต สินคาคงเหลือ      168,000  

  (บันทึกตนทุนขาย)          
เดบิต เงินสด      245,000 

                  เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1        40,000 
       ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2      125,000 
       ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x3        80,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ผอนชําระ)       



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-15 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

เดบิต ขายผอนชําระ      240,000 
           เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ       168,000
         กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป25x3       72,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวด)        
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1  10,000 
       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2  30,000 
       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x3  24,000 
       เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว    64,000 

  กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x1=  40,000x25% = 10,000 
  กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x2=125,000x24% = 30,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x3= 80,000x30% = 24,000)  
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  64,000 
        เครดิต กําไรขาดทุน       64,000 
(ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรับรูเปนรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน)   

 
 ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 

 
25x1 ขายผอนชําระ  200,000    25x1  เงินสด             60,000 

          ยอดยกไป  140,000 
     200,000    200,000 

25x2 ยอดยกมา  140,000    25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป    40,000 
     140,000    140,000 

25x3 ยอดยกมา   40,000    25x3 เงินสด     40,000 
     40,000       40,000 

    
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-16 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x2 
 

25x2 ขายผอนชําระ  250,000    25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป  150,000 
     250,000    250,000 

25x3 ยอดยกมา  150,000    25x3 เงินสด   125,000 
         ยอดยกไป   25,000 
     150,000    150,000 

       
    
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x3 
 

25x3 ขายผอนชําระ  240,000    25x3 เงินสด    80,000 
         ยอดยกไป  160,000 
     240,000    240,000 

25x4 ยอดยกมา  160,000           
    
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 
 

25x1         25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     15,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  50,000 
           ยอดยกไป                      35,000      

        50,000    50,000 
25x2    กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     25,000   25x2 ยอดยกมา  35,000 

  ยอดยกไป                      10,000      
       35,000    35,000 

25x3    กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     10,000   25x3 ยอดยกมา  10,000 
       10,000     10,000 

 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-17 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x2 
 

25x2         25x2   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     24,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  60,000 
           ยอดยกไป                      36,000      

        60,000    60,000 
25x3    กําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลว     30,000   25x3 ยอดยกมา  36,000 
           ยอดยกไป                       6,000      

       36,000    36,000 
           
 

 
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x3 

 
25x2         25x3   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     24,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง   72,000 
           ยอดยกไป                      48,000      

        72,000     72,000 
              
 
 
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชกีําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x2 และ 25x3 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอด
คงเหลือตามสัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี                   
โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวดx 
                                                        ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2 = 24% x  25,000    =  6,000   บาท 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x3 = 30% x 160,000   = 48,000  บาท 
รวมกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  ณ วันสิ้นงวดบัญชี       = 54,000 บาท 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-18 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท รวมสมัย จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 
 

ขายผอนชําระ        240,000 
ตนทุนขายผอนชําระ        168,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ       72,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x3    48,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x3 ที่เกิดขึ้นแลว     24,000 
บวกกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x1 ที่เกิดขึ้นแลว    10,000 
      กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระป 25x2 ที่เกิดขึ้นแลว    30,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว      64,000 

 
บริษัท รวมสมัย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2      25,000 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x3    160,000 185,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
     จากการขายผอนชําระป 25x2       6,000 

     จากการขายผอนชําระป 25x3    48,000  54,000 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-19 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 

ตัวอยางที่ 2  
 
บริษัท หนึ่ง จํากัด ขายสินคาโดยวิธีการผอนชําระ ขอมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ  
        25x9     25x0     25x1 
ขายตามสัญญาผอนชําระ   200,000 400,000 600,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ  160,000 280,000 360,000 
กําไรขั้นตน     40,000   120,000 240,000 
จํานวนเงินที่ไดรับดังนี้ 
จากการขายป 25x9 
     - เงินดาวน   20,000 
 - ลูกหนี้    40,000  120,000 20,000 
จากการขายป 25x0 
     - เงินดาวน       40,000 
 - ลูกหนี้      150,000 180,000 
จากการขายป 25x1 
     - เงินดาวน         60,000 
 - ลูกหนี้        240,000 
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x9 
ในระหวางป 
 

เดบิต เงินสด        20,000   
        ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9   180,000   

             เครดิต ขายผอนชําระ      200,000 
(บันทึกการขายผอนชําระและรับเงินดาวนป25x9)       
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ    160,000   

          เครดิต สินคาคงเหลือ      160,000 
(บันทึกตนทุนขายผอนชําระ 25x9)         
เดบิต เงินสด      40,000   

             เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9     40,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายผอนชําระ)       

 
ณ วันสิ้นงวด 
 

เดบิต ขายผอนชําระ     200,000   
             เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ      160,000 
              กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     40,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวดป 25x9)       



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-20 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
เดบิต  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี   12,000   

              เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว   12,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่ลูกหนี้มาชําระ 60,000x20% = 12,000)      
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  12,000   

              เครดิต กําไรขาดทุน       12,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน )      

 
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x9 
 

25x9 ขายผอนชําระ  180,000    25x9  เงินสด    40,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     200,000    180,000 

       
 
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 
 

25x9         25x9   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     12,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  40,000 

             ยอดยกไป                      28,000      
        40,000    40,000 
       
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอดคงเหลือตาม
สัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวดx  
                                                        ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชปี 25x9 = 20% x 140,000 = 28,000 บาท 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-21 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x9 
 
ขายผอนชําระ        200,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       160,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ        40,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x9     28,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x9 ที่เกิดข้ึนแลวป      12,000 
 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x9 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
      ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9      140,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
      กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     28,000 
      
 

การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x0 
ในระหวางป 
 

เดบิต  เงินสด       40,000   
ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0   360,000   

      เครดิต ขายผอนชําระ      400,000 
(บันทึกการขายผอนชําระและรับเงินดาวนป25x0)      
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ    280,000   

     เครดิต สินคาคงเหลือ      280,000 
(บันทึกตนทุนขายผอนชําระ 25x0 )       
เดบิต เงินสด      270,000   

      เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9     120,000 
            ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0     150,000 

(รับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายผอนชําระ)       



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-22 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
เดบิต ขายผอนชําระ      400,000   

 เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ       280,000 
              กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี    120,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวดป 25x0)       
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x9  24,000   

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x0  57,000  
เครดิต กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว    81,000 

กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x9=120,000x20%= 24,000 
กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x0=190,000x30%= 57,000 

 (เงินสดที่ลูกหนี้มาชําระการขายผอนชําระป 25x0 เงินดาวน 40,000+ชําระ 150,000 = 190,000) 
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  81,000   

   เครดิต กําไรขาดทุน       81,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)      

      
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
     

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x9 
 

25x9 ขายผอนชําระ  180,000    25x9  เงินสด      40,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     180,000    180,000 

25x0 ยอดยกมา  140,000    25x0 เงินสด            120,000  
          ยอดยกไป    20,000 
     140,000    140,000 
   

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x0 
 

25x0 ขายผอนชําระ  360,000    25x0  เงินสด   150,000 
          ยอดยกไป  210,000 
     360,000    360,000 

 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-23 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 
 

25x9         25x9   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     12,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  40,000 
            ยอดยกไป                      28,000      

         40,000    40,000 
25x0 กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว      24,000  25x0   ยอดยกมา  28,000 

  ยอดยกไป                        4,000      
         28,000    28,000 
           
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x0 
 

25x0         25x0   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     57,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  120,000 
            ยอดยกไป                     63,000      

        120,000    120,000 
 

 
บริษัท หนึ่ง จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

 
ขายผอนชําระ        400,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       280,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ      120,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x0     63,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x0 ทีเ่กิดข้ึนแลว     57,000 
บวก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x9 ที่เกิดขึ้นแลว     24,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึน       81,000 

 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-24 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 
สินทรัพย 

 
สินทรัพยหมุนเวียน 

  ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9     20,000 
  ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0    210,000 230,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 
หนี้สินหมุนเวียน 

      กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
  จากการขายป 25x9      4,000 
  จากการขายป 25x0     63,000  67,000 

      
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x1 
ในระหวางป 
 

 เดบิต เงินสด         60,000   
           ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0    540,000   
          เครดิต ขายผอนชําระ       600,000 
             (บันทึกการขายผอนชําระและรับเงินดาวนป25x1)       
  เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ     360,000  
          เครดิต สินคาคงเหลือ       360,000 

(บันทึกตนทุนขายผอนชําระ 25x1)         
เดบิต เงินสด       440,000   

         เครดิต ลกูหนี้ขายผอนชําระป 25x9        20,000 
                  ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0     180,000 
                  ลกูหนี้ขายผอนชําระป 25x1     240,000 

(รับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายผอนชําระ)        
เดบิต ขายผอนชําระ      600,000   

          เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ      360,000 
                  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี    240,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวดป 25x1)       
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-25 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ณ วันสิ้นงวด 
 
เดบิต  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x9    4,000   

          กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x0   54,000   
         กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x1   120,000  
  เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว   178,000 
  กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x9=20,000x20%=      4,000  

กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x0=180,000x30%=   54,000 
กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x1=300,000x40%= 120,000 
(เงินสดที่ลูกหนี้มาชําระการขายผอนชําระป 25x1 เงินดาวน 60,000+ชําระ 240,000 = 300,000) 
เดบิต   กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  178,000   

           เครดิต  กําไรขาดทุน       178,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)      

 
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x9 
 

25x9 ขายผอนชําระ  180,000    25x9  เงินสด    40,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     180,000    180,000 

25x0 ยอดยกมา  140,000    25x0  เงินสด   120,000 
          ยอดยกไป    20,000 
     140,000    140,000 

25x1 ยอดยกมา   20,000     25x1 เงินสด    20,000  
      20,000          20,000  
 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x0 
 

25x0 ขายผอนชําระ  360,000    25x0  เงินสด   150,000 
          ยอดยกไป  210,000 
     360,000    360,000 

25x1 ยอดยกมา  210,000     25x1  เงินสด  180,000  
          ยอดยกไป   30,000 
     210,000    210,000 

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-26 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 
 

25x1 ขายผอนชําระ  540,000    25x1  เงินสด   240,000 
          ยอดยกไป  300,000 
     540,000    540,000 
  

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 
 

25x9         25x9   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     12,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  40,000 
            ยอดยกไป                      28,000      

         40,000    40,000 
25x0 กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว      24,000  25x0   ยอดยกมา  28,000 

  ยอดยกไป                         4,000      
         28,000    28,000 

25x1   กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว          4,000 25x1 ยอดยกมา    4,000 
           4,000      4,000 
 
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x0 
25x0           25x0   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว       57,000    ธ.ค 31  ปรับปรงุ  120,000 
            ยอดยกไป                       63,000      

         120,000    120,000 
25x1 กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว       54,000  25x1   ยอดยกมา    63,000 

  ยอดยกไป         9,000      
          63,000      63,000 
            

 
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 

 
25x1           25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     120,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  240,000 
            ยอดยกไป                     120,000      

        240,000    240,000 
            



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-27 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
 

ขายผอนชําระ        600,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       360,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ      240,000 
หัก  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1   120,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x1 ที่เกิดขึ้นแลว    120,000 
บวก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x9 ที่เกิดขึ้นแลว      4,000 
       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x0 ที่เกิดขึ้นแลว    54,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว    178,000 

  
บริษัท หนึ่ง จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0     30,000 
      ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1    300,000 330,000 

 
         

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

 กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
 จากการขายป 25x0        9,000 
 จากการขายป 25x1    120,000 129,000 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-28 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 

สินคาที่รับแลกเปลี่ยน  (Trade-In) 
  

ในบางครั้งการขายตามสัญญาผอนชําระอาจมีวิธีจูงใจในการซื้อสินคา  โดยยินยอมใหลูกคานําสินคา
เกาที่ใชมาแลกเปลี่ยนสินคาใหม  โดยผูขายสินคาเกาใหและถือวาเปนการชําระคาหนี้คาสินคาใหมสวนหนึ่ง  
สวนที่เหลือนั้นใหลูกคาผอนชําระเปนงวด ๆ  ตามระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งราคาที่ผูขายใหสําหรับสินคาเกาที่
นํามาแลกเปลี่ยนนั้นมักจะสูงกวาราคาที่แทจริงเพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาใหม  ดังนั้นจึงเกิดผลตาง
ของราคาที่ผูขายไดคิดใหสําหรับสินคาเกาที่นํามาแลกเปลี่ยนกับมูลคาที่แทจริงของสินคาผลตางนี้บันทึกใน
บัญชีสวนเกินของสินคาท่ีแลกเปลี่ยน (Over allowance) และแสดงในงบกําไรขาดทุนเปนบัญชีปรับมูลคาขาย
ใหเปนยอดขายสุทธิ 
 

ตัวอยางที่ 3    
 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  25x2 บริษัทกันตนา จํากัด  ขายโทรทัศนราคาทุนเครื่องละ 7,950  บาท      
ในราคาเครื่องละ 13,500 บาท  มีลูกคารายหนึ่งนําโทรทัศนเกามาแลกรุนใหมบริษัทคิดราคาสินคาเกาที่นํามา 
แลกเปลี่ยนราคา 6,000 บาท  ซึ่งบริษัทจะขายสินคาที่รับแลกเปลี่ยนไดในราคา 8,000 บาท โดยที่บริษัทตอง
จายคาซอมแซม 3,300 บาท ตองการอัตรากําไรขั้นตน 20%  สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนระยะเวลา 10  งวด
จายงวดละเทา ๆ กัน โดยเริ่มผอนชําระตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 25x2 เปนตนไป 
  
1. การคํานวณราคาที่แทจริงและผลตางของราคาสินคาเกาที่บริษัทคิดใหลูกคาในมูลคาที่แทจริง 

ราคาที่ผูขายคิดใหสําหรับสินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน    6,000 
ราคาที่แทจริงของสินคาที่รับแลกเปลี่ยน 

 ราคาขายเมื่อซอมแลว     8,000  
 หัก  คาซอมแซม    3,300 
        กําไรขั้นตน(8,000 x 20%)  1,600  4,900  3,100 

สวนเกินของสินคารับแลกเปลี่ยน      2,900 
 
2. การคํานวณหาอัตรากําไรขั้นตนตามหลักเกณฑการขายผอนชําระ     

ขายตามสัญญาผอนชําระ       13,500 
หกั  สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน      2,900 
ขายสัญญาผอนชําระสุทธิ       10,600 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ       7,950 
กําไรขั้นตน         2,650 
อัตรากําไรขั้นตน = 2,650 x 100  = 25%       หรือ 

       10,600 
อัตรากําไรขั้นตน =ขายตามสัญญาผอนชําระ-สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน-ตนทุนขาย 
                                  ขายตามสัญญาผอนชําระ-สวนเกินของราคาสินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน 
อัตรากําไรขั้นตน = (13,500 - 2,900 - 7,950) x100 = 25% 
            13,500-2,900 
อัตรากําไรขั้นตน= 2,650 x 100   =  25% 
                          10,600 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-29 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 

การบันทึกบัญชีเม่ือขายสินคาที่รับแลกเปลี่ยน 
25x2 
พ.ค 1. เมื่อมีการขายตามสัญญาผอนชําระ 
 

  เดบิต  ลูกหนี้ขายตามสัญญาผอนชําระ    7,500 
   สินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน     3,100 
   สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน   2,900 
   เครดิต ขายตามสัญญาผอนชําระ      13,500 
  (บันทึกการขายผอนชําระ)          
  
 2. บันทึกตนทุนขายสินคาที่ผอนชําระ 
 

  เดบิต  ตนทุนสินคาที่ขายตามสัญญาผอนชําระ   7,950 
   เครดิต สินคาคงเหลือ       7,950 
  (บันทึกตนทุนการขายผอนชําระ)         
  

 3. บันทึกการรับชําระหนี้ 
 

  เดบิต เงินสด(7,500/10=750x8งวด)    6,000 
   เครดิต ลูกหนี้ขายตามสัญญาผอนชําระ     6,000 
  (บันทึกการรับชําระ)          
  

 4. เมื่อสิ้นงวดปดบัญชีขายและตนทุนขายผอนชําระ 
 

  เดบิต ขายผอนชําระ      13,500 
   เครดิต ตนทุนสินคาที่ขายตามสัญญาผอนชําระ    7,950 
    สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน    2,900 
    กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี   2,650 
  (ปดบัญชีขายและตนทุนขายผอนชําระ)        
  
 5.บันทึกกําไรขั้นตนเพ่ือเปนรายได (3,100+6,000) x 25% 
 

  เดบิต กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี  2,275 
   เครดิต กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว   2,275 
  (บันทึกกําไรขั้นตนจากลูกหนี้มาชําระ)        
  

 6. บันทึกกําไรขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน 
 

  เดบิต กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  2,275 
   เครดิต กําไรขาดทุน      2,275 
  (บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)      



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-30 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
บริษัท กันตนา จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

 
ขายตามสัญญาผอนชําระ       13,500 
หัก  สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน      2,900 
ขายสัญญาผอนชําระสุทธิ       10,600 
หัก ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ              (7,950) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ        2,650 
หัก กําไรขัน้ตนจาการขายผอนชําระรอตัดบัญชี      (375) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว      2,275  

            
 

บริษัท กันตนา จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระ       1,500 
 สินคารับแลกเปลี่ยน       3,100  
 
        หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี        375 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-31 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
การผิดนัดชําระหนี้และการยึดสินคาคืนมา (Defaults and Repossessions) 
 

กรณีที่ลูกหนี้ขายผอนชําระผิดนัดชําระหนี้ติดตอกันตามที่กฎหมายกําหนดหรือมีการกระทําผิดตาม
เงื่อนไขของสัญญาหรือผูขายไดพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถเรียกเก็บเงินได  ผูขายมีสิทธิที่จะยึดสินคาคืนได  
การบันทึกสินคาสําหรับผูขาย  ณ  วันที่ยึดสินคาคืนดังนี้ 
1. บันทึกสินคาที่ยึดมาเปนสินทรัพยในราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรม (Fair Value) ณ วันที่ยึดคืน 
2. โอนปดบัญชีลูกหนี้ขายตามสัญญาผอนชําระและบัญชีกําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี

ดวยยอดที่คงคางที่ผิดนัดชําระหนี้ 
3. ผลตางระหวางราคาราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชีสุทธิของบัญชีลูกหนี้ขายตามสัญญา

ผอนชําระและบัญชีกําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี ถือเปนกําไรหรือขาดทุนจากการยึด
สินคาคืน 

4. ในกรณีที่ไมอาจจะประมาณมูลคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมไดอยางเหมาะสมและสินคาที่ยึดคืนนั้นมีสภาพดี
หรือขายไดในอนาคต กิจการอาจจะบันทึกสินคาที่ยึดคืนในมูลคาตามบัญชี (ผลตางระหวางบัญชีลูกหนี้ขาย
ตามสัญญาผอนชําระและบัญชีกําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี) ของลูกหนี้ที่ยึดสินคาคืน  

5. ในกรณีท่ีไมอาจจะประมาณมูลคาตลาดหรือมูลคายตุิธรรมไดอยางเหมาะสม และสินคาที่ยึดคืนไมอาจอยูใน
สภาพที่ขายได กิจการบันทึกผลขาดทุนจากการยึดสินคาคืนเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้รายนั้น 

 
สรุปหลักการไดดังนี้ 
1. กรณีท่ีทราบราคามูลคายุติธรรม (Fair Value) การบันทึกสินคาที่ยึดคืนมา  ถาทราบราคามูลคายุติธรรม

ของสินคาที่ยึดคืนใหบันทึกในบัญชีสินคายึดคืนในราคามูลคายุติธรรม  และโอนปดบัญชีลูกหนี้ขายผอน
ชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีและโอนผลตางจากการบันทึกบัญชีเขาบัญชีกําไร
หรือขาดทุนจากการยึดสินคาคืน  

2. กรณีท่ีไมทราบราคามูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน แตสินคานั้นอยูในสภาพที่สามารถนําไปจําหนายตอ
ไดและอยูในสภาพที่ดีใหบันทึกในบัญชีสินคายึดคืนดวยผลตางระหวางการโอนปดบัญชีลูกหนี้ขายผอน
ชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  

3. กรณีท่ีไมทราบราคามูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืนและสินคานั้นอยูในสภาพที่ไมสามารถนําไปจําหนาย
ตอได โอนปดบัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี และโอนผลตาง
ที่ปดบัญชีเขาบัญชี “ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน” 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-32 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

หลักการบันทึกบัญชีการผิดสัญญาและการยึดสินคาคืน 
                        

การผิดนัดชําระหนี้ 
และการยึดสินคาคืนมา 

กรณีที่ 1 ทราบราคามูลคา
ยุติธรรมของสินคายึดคืนมา 

กรณีที่ 2 ไมทราบราคามูลคา
ยุติธรรมของสินคายึดคืนมา 

กรณีที ่3 ไมทราบราคามูลคา
ยุติธรรมของสินคายึดคืนมาและ
ไมอาจขายสินคายึดคืน 

เดบิต 
ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน 

 
 

xx 
 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
xx 

 
เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 

 
 

 
xx 

เดบิต 
สินคายึดคืน 

 
 

 
 

xx 
 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
xx 

 
เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 

 
 

 
xx 

กรณีที่มีกําไรจากการยึดสินคาคืน 
เดบิต 

สินคายึดคืน (มูลคายุติธรรม) 
 

 
xx 

 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 

xx 
 

เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 
 

 
 

xx 
 

 
กําไรจากการยึดสินคาคืน  

 
 

xx 

กรณีที่ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน 
เดบิต 

สินคายึดคืน (มูลคายุติธรรม) 
 

 
xx 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
xx 

ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน 
 

 
xx 

 
เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 

 
 

 
xx 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-33 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ตัวอยางที่ 4 
 

บริษัทสยามพริ้นติ้ง จํากัด ขายเครื่องพิมพมีราคาทุน 22,750 บาท ดวยวิธีการขายผอนชําระในราคา 
32,500 บาท ลูกหนี้จายเงินมาแลว 13,000 บาท ตอมาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และบริษัทติตามทวงถามไปแลว
หลายครั้งจนแนใจวาลูกหนี้ไมสามารถมาชําระหนี้ไดบริษัทจึงยึดสินคาคืน 

 
กรณีที่  1 ทราบมูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน 20,000 บาท 
กรณีที่  2 สินคาท่ียึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและสินคาอยูในสภาพที่ดี 
กรณีที่  3 สินคายึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและไมสามารถขายสินคาดังกลาว 
 
อัตรากําไรขั้นตน   =  32,500 – 22,750 = 30% 
    32,500 
ยอดลูกหนี้คงเหลือ   = 32,500 -13,000   =  19,500   บาท 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  = 19,500 x 30% = 5,850 บาท 
 
กรณีที่ 1 ทราบมูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน 20,000 บาท 
 
เดบิต สินคายึดคืน       20,000   
          กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  5,850   
            เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ      19,500 
                     กําไรจากการยึดสินคาคืน       6,350 
(บันทึกการยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้)        

 
กรณี 2 สินคาที่ยึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและสินคาอยูในสภาพที่ดี   
 
เดบิต สินคายึดคืน (ผลตาง)     13,650   
          กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  5,850   
             เครดิต  ลูกหนี้ขายผอนชําระ     19,500 
(บันทึกการยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้)        

 
กรณี 3 สินคายึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและไมสามารถขายสินคา 
 
เดบิต ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน (ผลตาง)   13,650   
           กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  5,850   
             เครดิต  ลูกหนี้ขายผอนชําระ      19,500 
(บันทึกการยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้)        
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-34 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผอนชําระ 
  

ในการขายตามสัญญาผอนชําระนั้นระยะเวลายาวนานกวาการขายโดยปกติ ผูขายจึงมีตนทุนของเงิน
ลงทุนและมักคิดดอกเบี้ยจากยอดของลูกหนี้คงคาง ซ่ึงวิธีการคํานวณดอกเบี้ยมีหลายวิธีที่แตกตางดังนี้ 
 
วิธีที่ 1 ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินตนคางชําระตลอดอายุของสัญญาผอนชําระ  

วิธีนี้ลูกหนี้จะตองจายเงินงวดโดยรวมดอกเบี้ยที่คิดจากเงินคงคางชําระหรือวิธีการจายเงินงวดเทากัน
โดยรวมเงินตนและดอกเบี้ย คํานวณได 2 วิธี 
 วิธีที่ 1.1  ชําระเงินตนเทากันและดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคางชําระตามระยะเวลาที่คาง 

วิธีที่ 1.2 ชําระเงินงวดเทากันทุกงวด ตามวิธีนี้จะตองอาศัยตารางการคิดดอกเบี้ยของคาปจจุบันที่จาย
เทากันทุกงวดเทากันโดยใชตารางรายป 
 
วิธีที่ 1.1  ชําระเงินตนเทากันและดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคางชําระตามระยะเวลาที่คาง  

วิธีนี้เงินงวดที่ชําระจะลดลงทุกงวดตามดอกเบี้ยที่ลดลงแตละงวด ที่คิดจากเงินตนคางชําระโดยให    
เงินตนที่ชําระในแตละงวดที่เทากัน 
 
ตัวอยางท่ี 5  สมมุติวาวันที่  1 เมษายน  25x2  บริษัทขายสินคาผอนชําระ  30,000 บาท ตนทุนสินคาที่ขาย  
21,000  บาท  ไดรับเงินดาวนในวันที่ทําสัญญา 6,000  บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา  24% ตอป สําหรับหนี้ที่คาง
ชําระกําหนดชําระทุกสิ้นเดือนรวมเปน  6  งวด  โดยเริ่มตั้งแต 30 เมษายน 25x2 เปนตนไป   
 
วิธีการคํานวณ   เงินที่คางชําระ    = 30,000 - 6,000  = 24,000 บาท 
  เงินงวดที่ชําระเทากันทุกงวด  = 24,000   = 4,000 บาท 

            6 
 
อัตรากําไรขั้นตน   = 9,000 x 100 

      30,000 
      = 30% 
     
 
วันเดือนป   เงินงวด        ดอกเบี้ย   เงินตน     เงินตนคางชําระ 
1   เม.ย 25x2         24,000 
30 เม.ย 25x2   4,480  480a  4,000  20,000 
31 พ.ค 25x2   4,400  400b  4,000  16,000 
30 มิ.ย 25x2   4,320  320c  4,000  14,000 
31 ก.ค 25x2   4,240  240d  4,000  12,000 
31 ส.ค 25x2   4,160  160e  4,000    8,000 
30 ก.ค 25x2   4,080    80f  4,000    4,000 
รวม    25,680  1,680  24,000          - 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-35 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

การแสดงวิธีการคํานวณดอกเบี้ยวิธีที่ 1.1  ชําระเงินตนเทากันและดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคางชําระตาม
ระยะเวลาที่คาง  
 

a งวดที่ 1 = เงินตนที่คางชําระ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา 
  = 24,000 x 24% x 1/12 = 480 บาท 
b งวดที่ 2 = 20,000 x 24% x 1/12 = 400 บาท 
 c งวดที่ 3 = 16,000 x 24% x 1/12 = 320 บาท 
d งวดที่ 4 = 12,000 x 24% x 1/12 = 240 บาท 
e งวดที่ 5 =  8,000 x 24% x 1/12 = 160 บาท 
f งวดที่ 6 =  4,000 x 24% x 1/12 =  80 บาท 
 
วิธีที่ 1.2 ชําระเงินงวดเทากันทุกงวด ตามวิธีนี้จะตองอาศัยตารางการคิดดอกเบี้ยของคาปจจุบันที่จายทุกงวด
เทากันโดยใชตารางเงินรายป วิธีนี้จะคํานวณจํานวนเงินที่ผอนชําระหรือเงินคางวดที่เทากันในแตละงวด      
วิธีการคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีนี้เหมาะกับการขายผอนชําระระยะเวลานานประมาณ 10-15 ป  โดยมีวิธีการ
คํานวณดังนี้  
 
1. คํานวณเงินคางวดที่ลูกหนี้จะตองจายชําระเทากันในแตละงวด 
     เงินคางวด  =  เงินตนที่คางชําระ ณ วันตนงวด   
         มูลคาปจจุบันสะสมจากตารางเงินรายป (PVIFA i,n ) 
    เมื่อ i คืออัตราสวนลด   n คือ จํานวนงวดที่ผอนชําระ 
 
2. คํานวณดอกเบี้ยในแตละงวด= เงินตนคงคาง ณ วันตนงวดของแตละงวด x อัตราดอกเบี้ย  

 
3. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 
 
4. คํานวณเงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด= เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด - เงินตนงวดแตละงวด 
 
ตัวอยางท่ี 6 

บริษัท โท จํากัด ขายเครื่องจักร ในราคาเงินสด 240,000 บาท ราคาทุนของเครื่องจักร 120,000 บาท 
เงินดาวน ณ วันทําสัญญา 40,000  บาท สวนที่เหลือผอนชําระ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 15% ตอป และจายชําระ
ทุกสิ้นป  
1. คํานวณเงินคางวดที่ลูกหนี้จะตองจายชําระเทากันในแตละงวด 

ราคาเครื่องจักร   240,000  
หัก วางเงินดาวน     40,000 
เงินตนที่คางผอนชําระ  200,000 

2. เงินคางวด  =  เงินตนที่คางชําระ ณ วันตนงวด   
i. มูลคาปจจุบันสะสมจากตารางเงินรายป (PVIFA i= 15%,n=10 )                

เมื่อ i คืออัตราสวนลด   n คือ จํานวนงวดที่ผอนชําระ 
เงินคางวด  = 200,000 = 39,850 บาท 
   5.0188 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-36 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
3. คํานวณดอกเบี้ยในแตละงวด= อัตราดอกเบี้ย x เงินตนคงคาง ณ วันตนงวดของแตละงวด 

ดอกเบี้ยสําหรับป 25x0 = 15% x 200,000.00 =  30,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x1 = 15% x 190,150.00 =  28,522.50  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x2 = 15% x 178,822.50 =  26,826.38  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x3 = 15% x 165,795.88 =  24,869.38  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x4 = 15% x 150,815.26 =  22,622.29  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x5 = 15% x 133,587.54 =  20,038.13  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x6 = 15% x 133,587.54 =  17,066.36  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x7 = 15% x 113,775.68 =  13,648.80  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x8 = 15% x   90,992.03 =    9,718.62  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x9 = 15% x   64,790.83 =    5,190.54  บาท 
 

4. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 
เงินตนที่ชําระในป 25x0 = 39,850 – 30,000.00 =   9,850.00 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x1 = 39,850 – 28,522.50 =  11,327.50  บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x2 = 39,850 – 26,826.38 =  13,026.63 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x3 = 39,850 – 24,869.38 =  14,980.62 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x4 = 39,850 – 22,622.29 =  17,227.71 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x5 = 39,850 – 20,038.13 =  19,811.87 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x6 = 39,850 – 17,066.36 =  22,783.65 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x7= 39,850 –  13,648.80  =  26,201.20 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x8= 39,850 –    9,718.62   =  30,131.38 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x9= 39,850 –    5,190.54   =  34,659.46 บาท 
 

5. คํานวณเงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด=เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด- เงินตนงวดแตละงวด 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x0 = 200,000.00 – 9,850.00 = 190,150.00   บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x1 = 190,150.00- 11,327.50 = 178,822.50 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x2= 178,822.50– 13,026.63  = 165,795.88 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x3= 165,795.88– 14,980.62  = 150,815.26 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x4= 150,815.26– 17,227.71  = 133,587.54 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x5= 133,587.54– 19,811.87  = 113,775.68 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x6= 113,775.68– 22,783.65  =   90,992.03 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x7=   90,992.03– 26,201.20  =   64,790.83 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x8=   64,790.83– 30,131.38  =   34,659.46 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x9=   34,659.46– 34,659.46  =       0 บาท 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-37 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ตารางการผอนชําระเงินคางวดเทากันทุกงวดตามวิธีตารางเงินเงินรายป 
 

วันครบกําหนด  เงินคางวด   ดอกเบี้ยสําหรับงวด   เงินตนที่ชําระ   เงินตนคงเหลือ  
 (1) (2) =(4) x 15% (3) = (1)-(2) (4) 
1 ม.ค 25x0       200,000.00  
31 ธ.ค 25x0     39,850.00           30,000.00  9,850.00  190,150.00  
31 ธ.ค 25x1     39,850.00           28,522.50  11,327.50  178,822.50  
31 ธ.ค 25x2     39,850.00           26,826.38  13,023.62  165,798.88  
31 ธ.ค 25x3     39,850.00           24,869.38  14,980.62  150,818.26  
31 ธ.ค 25x4     39,850.00           22,622.29  17,227.71  133,590.55  
31 ธ.ค 25x5     39,850.00           20,038.13  19,811.87  113,778.68  
31 ธ.ค 25x6     39,850.00           17,066.35  22,783.65  90,995.03  
31 ธ.ค 25x7     39,850.00           13,648.80  26,201.20  64,793.83  
31 ธ.ค 25x8     39,850.00            9,718.62  30,131.38  34,662.45  
31 ธ.ค 25x9     39,850.00            5,187.55*  34,662.45  - 
รวมทั้งสิ้น 398,500.00       198,500.00     200,000.00    

* ปดเศษ 
 
วิธีที่ 2 คิดดอกเบี้ยเพ่ิมจากเงินตนวิธีนี้ เรียกวาการคํานวณดอกเบี้ยโดยใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข                
(Sum of the Digits) วิธีนี้เหมาะสมกับการขายผอนชําระในระยะเวลาที่สั้น ประมาณ 3-4 ป ซึ่งดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับวิธีการคิดดอกเบี้ยกูยืม โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
1. คํานวณเงินตนคงคางทั้งสิ้นที่ผอนชําระ 

 
2. คํานวณดอกเบี้ยทั้งสิ้นที่จะไดรับชําระ 
     ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = อัตราดอกเบี้ยxเงินตนคงคาง ที่คางชําระท้ังสิ้น x ระยะเวลาที่ผอนชําระ 
 
3. คํานวณจํานวนเงินคางวดที่จะไดรับทั้งสิ้น = เงินตนทั้งสิ้น + ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 

 
4. คํานวณดอกเบี้ยสําหรับงวด = จํานวนงวดที่คงคาง x ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
                                       ผลรวมจํานวนงวด  
    ผลรวมจํานวนงวด n(n+1) 
                               2 
 
6. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 

 
7.  เงินตนคงเหลือ = เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด  



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-38 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ตัวอยางท่ี 7 ใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of the Digits) 
จากโจทยตัวอยางที่ 6  
1. คํานวณเงินตนคงคางทั้งสิ้นที่ผอนชําระ = 200,000 บาท 
2. คํานวณดอกเบี้ยทั้งสิ้นที่จะไดรับชําระ 
   ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = อัตราดอกเบี้ยxเงินตนคงคาง ที่คางชําระทั้งสิ้นxระยะเวลาที่ผอนชําระ 
   ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = 15% x 200,000 x 10 ป   = 300,000 บาท 
3. คํานวณจํานวนเงินคางวดที่จะไดรับทั้งสิ้น = เงินตนทั้งสิ้น + ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
    จํานวนเงินคางวดที่จะไดรับทั้งสิ้น = 200,000 + 300,000 =   500,000  บาท 
4. คํานวณเงินคางวดในแตละงวด = 500,000/10  = 50,000 บาท 
5. คํานวณดอกเบี้ยสําหรับงวด = จํานวนงวดที่คงคาง x ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
                                        ผลรวมจํานวนงวด  
    ผลรวมจํานวนงวด  = n(n+1) = 10(10+1)  = 55  
                                  2     2 
   ดอกเบี้ยสําหรับป   = จํานวนงวดที่คงคาง x ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
                                     ผลรวมจํานวนงวด  
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x0 =  10 x 300,000 =  54,545.45  บาท 
         55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x1 =  9 x 300,000 =  49,090.91  บาท 
         55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x2 =  8 x 300,000 =  43,636.36  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x3 =  7 x 300,000 =  38,181.82  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x4 =  6 x 300,000 =  32,727.27  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x5 =  5 x 300,000 =  27,272.73  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x6 =  4 x 300,000 =  21,818.18  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x7 =  3 x 300,000 =  16,363.64  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x8 =  2 x 300,000 =   10,909.09 บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x9 =  1 x 300,000 =    5,454.55   บาท 
        55 
6. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x0 = 50,000 - 54,545.45   =    -4,545.45 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x1 = 50,000 - 49,090.91  =       909.09 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x2 = 50,000 - 43,636.36   =     2,727.28* บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x3 = 50,000 - 38,181.82   =   11,818.18 บาท 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-39 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

    เงินตนที่ชําระในแตป 25x4 = 50,000 - 32,727.27   =   17,272.73 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x5 = 50,000 - 27,272.73   =  22,727.27 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x6 = 50,000 - 21,818.18   =   28,181.82 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x7 = 50,000 - 16,363.64   =  33,636.36 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x8 = 50,000 - 10,909.09  =   39,090.91 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x9 = 50,000 - 5,454.55  =   44,545.45 บาท 
    หมายเหตุ  * การคํานวณเงินตนที่ชําระในป 25x2  = 50,000- 4,545.45+909.09-43,636.36= 2,727.28 
 
7. เงินตนคงเหลือ   = เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด – เงินตนที่ชําระ 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x0 = 200,000 - 0  =  200,000.00 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x1 = 200,000 - 0  =  200,000.00 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x2 = 200,000 -  2,727.28  =  197,272.72 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x3 = 200,000 - 11,818.18 =  185,454.54 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x4 = 200,000 – 17,272.73 =  168,181.81 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x5 = 200,000 – 22,272.27 =  145,454.54 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x6 = 200,000 – 28,181.82 =  117,272.72 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x7 = 200,000 – 33,636.36 =    83,636.36 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x8 = 200,000 – 39,090.91 =    44,545.45 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x9 = 200,000 – 44,545.45=  0 บาท 
 
ตารางการผอนชําระเงินคางวด ตามวิธีผลรวมจํานวนป 
 

วันครบกําหนด  เงินคางวด   ดอกเบี้ยสําหรับงวด   เงินตนที่ชําระ   เงินตนคงเหลือ  
 (1) (2) =(4) x 15% (3) = (1)-(2) (4) 
1 ม.ค 25x0       200,000.00  
31 ธ.ค 25x0     50,000.00           54,545.54  - 200,000.00  
31 ธ.ค 25x1     50,000.00           49,090.91  - 200,000.00  
31 ธ.ค 25x2     50,000.00           43,636.36  2,727.28 197,272.72  
31 ธ.ค 25x3     50,000.00           38,181.82  11,818.18 185,454.54  
31 ธ.ค 25x4     50,000.00           32,727.27  17,272.73 168,181.81  
31 ธ.ค 25x5     50,000.00           27,272.73  22,727.27 145,454.54  
31 ธ.ค 25x6     50,000.00           21,818.18  28,181.82 117,272.72  
31 ธ.ค 25x7     50,000.00           16,363.64  33,636.36 83,636.36  
31 ธ.ค 25x8     50,000.00           10,909.09  39,090.91 44,545.45  
31 ธ.ค 25x9     50,000.00            5,454.55  44,545.45 - 
รวมทั้งสิ้น  500,000.00         300,000.00  200,000.00   



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-40 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ตัวอยางที่ 8  การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยจากการขายผอนชําระเงินคางวดตามวิธีการคิดดอกเบี้ยการผอน
ชําระเงินคางวดเทากันทุกงวดตามวิธีตารางเงินเงินรายป 

 
บริษัท เอก จํากัด ขายเครื่องจักร ในราคาเงินสด 300,000 บาท ราคาทุนของเครื่องจักร 180,000 บาท 

เงินดาวน ณ วันทําสัญญา 50,000  บาท สวนที่เหลือผอนชําระ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 12% ตอป และจายชําระ
ทุกสิ้นป  

 
1. คํานวณเงินคางวดที่ลูกหนี้จะตองจายชําระเทากันในแตละงวด 

ราคาเครื่องจักร   300,000  
หัก วางเงินดาวน     50,000 
เงินตนที่คางผอนชําระ  250,000 
 

2. เงินคางวด  =  เงินตนที่คางชําระ ณ วันตนงวด   
i. มูลคาปจจุบันสะสมจากตารางเงินรายป (PVIFA i= 12%,n=10 )                

เมื่อ i คืออัตราสวนลด   n คือ จํานวนงวดที่ผอนชําระ 
เงินคางวด  = 250,000 = 44,246 บาท 
   5.6502 
 

วันครบกําหนด  เงินคางวด   ดอกเบี้ยสําหรับงวด   เงินตนที่ชําระ   เงินตนคงเหลือ  
 (1) (2) =(4) x 12% (3) = (1)-(2) (4) 
1 ม.ค 25x0               250,000.00  
31 ธ.ค 25x0     44,246.00           30,000.00          14,246.00          235,754.00  
31 ธ.ค 25x1     44,246.00           28,290.48          15,955.52          219,798.48  
31 ธ.ค 25x2     44,246.00           26,375.82          17,870.18          201,928.30  
31 ธ.ค 25x3     44,246.00           24,231.40          20,014.60          181,913.69  
31 ธ.ค 25x4     44,246.00           21,829.64          22,416.36          159,497.34  
31 ธ.ค 25x5     44,246.00           19,139.68          25,106.32          134,391.02  
31 ธ.ค 25x6     44,246.00           16,126.92          28,119.08          106,271.94  
31 ธ.ค 25x7     44,246.00           12,752.63          31,493.37           74,778.57  
31 ธ.ค 25x8     44,246.00            8,973.43          35,272.57           39,506.00  
31 ธ.ค 25x9     44,246.00            4,740.00*          39,506.00                     -    

รวมทั้งสิ้น  442,460.00         192,460.00  250,000.00    
  *ปดเศษ 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-41 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
การบันทึกบัญชี 
 
25x0 
ม.ค 1 เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ    442,460 
   เงินสด         50,000 
   เครดิต ขายตามสัญญาผอนชําระ     300,000 
    ดอกเบี้ยขายผอนชําระรอตัดบัญชี    192,460 
  (บันทึกการขายตามสัญญาผอนชําระและดอกเบี้ยรอตัดบัญชี)     
  เดบิต ตนทุนขาย     180,000 
   เครดิต สินคาคงเหลือ      180,000 
  (บันทึกตนทุนขาย)         
ธ.ค 31 เดบิต เงินสด      44,246 
   เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ     44,246 
  (บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้)        

           เดบิต ดอกเบี้ยขายผอนชําระรอตัดบัญชี   30,000 
   เครดิต ดอกเบี้ยรับ      30,000 
  (บันทึกดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีเปนรายได)       
ธ.ค 31 เดบิต ขายตามสัญญาผอนชําระ    300,000 
   เครดิต ตนทุนขาย               180,000 
    กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี         120,000 
  (ปดบัญชีขายและตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ)      
   เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25,698.40 
   เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระเกิดขึ้นแลว  25,698.40 
  (บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลว)        
  เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระเกิดขึ้นแลว  25,698.40 
   เครดิต กําไรขาดทุน      25,698.40 
  (บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)     

 
 

การแสดงการคํานวณหา 
1. อัตรากําไรขั้นตน = 120,000 x100  = 40% 
                               300,000 
2. กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ันแลว  = (เงินดาวน+ เงินตนชําระ) x อัตรากําไรขั้นตน 
        = (50,000 + 14,246) x 40% 
        = 64,246 x 40%  
        = 25,698.40 บาท 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-42 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
บริษัท เอก จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

 
ขายผอนชําระ         300,000.00 
ตนทุนขายผอนชําระ        180,000.00 
กําไรขั้นตนจากการการขายผอนชําระ      120,000.00 
หัก  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x0      94,301.60 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลวป 25x0      25,698.40 
บวก ดอกเบี้ยรับ           30,000.00 
กําไรสุทธิ           55,698.40 

 
 

บริษัท เอก จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
  ลูกหนี้ขายผอนชําระ     398,214.00 
  หัก ดอกเบี้ยขายผอนชําระรอตัดบัญชี   162,460.00 235,754.40 
      
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

  กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี       94,301.60 
 
 
 
สรุป 
  

สําหรับการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ แบงออกเปน 2  วิธีคือ รับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดทั้ง
จํานวนในงวดที่มีการขาย  และการรับรูรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บได ซึ่งเรียกกันวา เกณฑการผอน
ชําระ  ซึ่งเกณฑการขายผอนชําระ ใหบันทึกผลตางระหวางราคาขายตามสัญญากับราคาตนทุนของสินคาไวใน
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  และจะทําการบันทึกรับรูเปนรายไดของแตละงวดบัญชีตาม
สวนของยอดเงินที่เรียกเก็บได  นอกจากนั้นในบางครั้งการขายตามสัญญาผอนชําระอาจมีวิธีจูงใจในการซื้อ
สินคา  โดยยินยอมใหลูกคานําสินคาเกาที่ใชมาแลกเปลี่ยนสินคาใหม  โดยผูขายสินคาเกาใหและถือวาเปนการ
ชําระคาหนี้คาสินคาใหมสวนหนึ่ง  สวนที่เหลือนั้นใหลูกคาผอนชําระเปนงวด ๆ  ตามระยะเวลาที่กําหนด        
ซึ่งราคาที่ผูขายใหสําหรับสินคาเกาที่นํามาแลกเปลี่ยนนั้นมักจะสูงกวาราคาที่แทจริงเพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคา
ซื้อสินคาใหม 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-43 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
 
 
ขอที่ 1 บริษัทหนึ่ง จํากัด ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผอนชําระ มีขอมูลดังนี้ 
        25x0    25x1    25x2 

ขายตามสัญญาผอนชําระ   300,000 400,000 500,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ  225,000 280,000 300,000 
กําไรขั้นตน     75,000   120,000 200,000  
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้ 
จากการขายป 25x0   50,000  100,000 150,000 
จากการขายป 25x1   -  80,000  180,000 
จากการขายป 25x2   -  -  250,000 
ใหทํา   
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการขายผอนชําระในป 25x0, 25x1 และ 25x2 
2. ใหจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เก่ียวของ 
3. ใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน(บางสวน) ป 25x0  25x1 และ 25x2 

 

ขอที่ 2 บริษัท  สอง จํากัด  ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผอนชําระ  มีขอมูลดงันี้ 
         25x1               25x2         25x3 

ขายตามสัญญาผอนชําระ   800,000 1,200,000 1,500,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ  600,000 780,000 1,050,000 
กําไรขั้นตน    200,000  420,000  450,000 

 
จํานวนเงินสดที่ไดรับจากลูกหนี้  สําหรับการขาย  สําหรับการขาย      สําหรับการขาย 

      ผอนชําระป25x1  ผอนชําระป 25x2   ผอนชําระป 25x3 
รับชําระเงินในป 25x1   100,000    
รับชําระเงินในป 25x2   520,000   450,000 
รับชําระเงินในป 25x3   180,000   550,000      500,000 
รับชําระเงินในป 25x4        200,000      600,000 
รับชําระเงินในป 25x5            400,000 

 
ใหทํา   
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการขายผอนชําระในป 25x1  25x2 และ 25x3 
2. ใหจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เก่ียวของ 
3. ใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) ป 25x1  25x2 และ 25x3 

แบบฝกหัดการบัญชสีําหรับการขายผอนชําระ  



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-44 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ขอที่ 3 บริษัท แพรวา จํากัด ขายสินคาโดยวิธีการผอนชําระ ขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ 
 

 25x1 25x2 25x3 
ขายผอนชําระ 600,000 800,000 1,000,000 
ตนทุนขายผอนชําระ 480,000 520,000 700,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ 120,000 280,000 300,000 
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้    
 จากการขายป 25x1    

- เงินดาวน 100,000 - - 
- ลูกหนี้ 200,000 120,000 180,000 

 จากการขายป 25x2    
- เงินดาวน  240,000 - 
- ลูกหนี้  250,000 180,000 

 จากการขายป 25x3    
- เงินดาวน   240,000 
- ลูกหนี้   300,000 

 
จากขอมูลขางตนสมมติวา บริษัท แพรวา จํากัด ใชวิธีบันทึกบัญชีสินคาแบบตอเนื่อง (Perpetual 
Inventory Method)  
ใหทํา   
1. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระในป 25x1  25x2 และ 25x3  
2. ใหจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เก่ียวของ 
3. ใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 25x1 25x2 และ 25x3 

 

 
ขอที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคม 25x2 บริษัทเทคนิค จํากัด ขายคอมพิวเตอร  ที่มีราคาทุนเครื่องละ                  

19,600  บาท  โดยใหลูกคาผอนชําระในราคาเครื่องละ 30,000  บาท และลูกคาสามารถนําเครื่อง
คอมพิวเตอรเกามาแลกเครื่องใหมไดโดยถือวาเปนการชําระงวดแรกบริษัทคิดราคาใหเครื่ อง
คอมพิวเตอรรับแลกเลกเปลี่ยนในราคาเครื่องละ 10,000  บาท  บริษัทคาดวาหลังจากที่ซอมแลวจะ
ขายเครื่องคอมพิวเตอรไดในราคาเครื่องละ 15 ,000 บาท คาซอมแซมเครื่องละ 4,000 บาทอัตรา
กําไรขั้นตนที่บริษัทตองการ 20% จํานวนคงเหลือในบัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระบริษัทใหลูกคาผอน
ชําระทุกสิ้นเดือน เปนเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 25x2 

ใหทํา    
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากแลกเปลี่ยนสินคาและการขายผอนชําระ 
2. การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) สําหรับป 25x2 

 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-45 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ขอที่ 5  ในวันที่ 1 ตุลาคม 25x2 บริษัท แพ จํากัด ขายรถยนตโดยการขายผอนชําระขายในราคาคันละ  

800,000 บาท ราคาทุน 516,750 บาท โดยใหลูกคานํารถยนตเกาใชแลวมาแลกเปลี่ยน บริษัทตีราคา
รถยนตเกาใหในราคา 70,000 บาท ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของเงินดาวนชําระคารถยนต รถยนตเกา
ประมาณวาจะขายไดในราคา 100 ,000 บาmบริษัทตองการกําไรขั้นตนไว  20% หลังจาก             
คาซอมแซมเปนเงิน 15,000 บาท และในวันที่ขายรถยนตลูกคายังนําเงินสดมาจายเปนเงินดาวนให
บริษัทอีก 30,000 บาท ตามสัญญาการขายผอนชําระลูกคาจะตองผอนชําระเงินที่เหลือเปนระยะเวลา 
10 เดือน เดือนละเทา ๆ กันทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยเริ่ม 1 พฤศจิกายน 25x2 
ใหทํา    
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากแลกเปลี่ยนสินคาและการขายผอนชําระ 
2. การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 25x2 

 
 

 

ขอที่ 6  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บริษัท ตรี จํากัด ขายเครื่องจักร ในราคา 720,000 บาท โดยมีตนทุนขาย 
จํานวน 500,000 บาท ผูซื้อไดนําเครื่องจักรเกามาแลกเพ่ือแทนการวางเงินดาวนเริ่มแรก  ทางบริษัทตี
ราคาเครื่องจักรเกาในราคา 300,000 บาท ตอมาบริษัทไดซอมแซมเครื่องจักรที่นํามาแลกซื้อ โดยมี
คาใชจายจํานวน 30,000 บาทและในระหวางงวดบริษัทขายเครื่องจักรเกาในราคา 360,000 บาท    
ซึ่งบริษัทจะไดกําไรขั้นตนจากการขายเครื่องจักรรับแลกเปลี่ยน 25% บริษัทใชระบบการบันทึกสินคา
คงเหลือแบบตอเนื่อง 
ใหทํา    
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากแลกเปลี่ยนสินคาและการขายผอนชําระ 
2. การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 25x2 

 

 
ขอที่ 7  วันที 1 มกราคม 25x1 บริษัท สอง จํากัด ขายเครื่องจักรราคาทุน 180,000 บาท โดยการขายผอน

ชําระในราคา 280,000 บาท  โดยใหจายเงินดาวนในวันทําสัญญา 80,000  บาท ที่เหลือใหจายเปน
งวดตลอดระยะเวลา 5 ป โดยใหชําระทุกสิ้นป อัตราดอกเบี้ย 10% ตอป 

ใหทํา    
1. คํานวณดอกเบี้ยโดยใชวิธีผลรวมจํานานตัวเลข (Sum of the Digits) 
2. คํานวณดอกเบี้ยของคาปจจุบันที่จายเทากันทุกงวดเทากันโดยใชตารางรายป 
3. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับรายการดอกเบี้ยของการขายผอนชําระจากขอที่ 1และ 2 

 
 

ขอที่ 8 บริษัท  กิจการ จํากัด  ขายสินคาที่ผอนชําระใหลูกคารายหนึ่งในราคา  30,000  บาท  ราคาทุน  
18,000  บาท  ลูกคาชําระเงินดาวนจํานวน 6,000 บาท ที่เหลือผอนชําระงวดละ 1,500  บาท เปนเวลา 16 
เดือน ลูกคาชําระได 9 งวด ตอมาไมสามารถชําระตอไดอีก บริษัทไดติดตอทวงถามแตลูกหนี้ก็ไมสามารถชําระ
หนี้ได  บริษัทจึงทําการยืดสินคา   

ใหทํา   บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากยึดสินคาคืน 
กรณี 1 ทราบมูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน 4,000 บาท 
กรณี 2 สินคาท่ียึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและสินคาอยูในสภาพที่ดี 
กรณี 3 สินคายึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและไมสามารถขายสินคา 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-1 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

บทท่ี 2 การบัญชีการขายผอนชําระ 
(Accounting for Installment Sales) 

 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการฝากขายผอนชําระและการเชาซื้อ 
2. ขอแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
3. การปองกันความเสี่ยงตอความเสียหายอันเกิดจากการขายผอนชําระ  
4. ความแตกตางระหวางการขายเชื่อและการขายผอนชําระ 
5. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายผอนชําระ 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ  
7. สินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน  
8. การผิดนัดชําระหนี้และการยึดสินคาคืนมา   
9. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายผอนชําระ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือใหเขาใจในความหมายการขายผอนชําระและการเชาซื้อ 
2. เพ่ือใหเขาใจขอแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
3. เพ่ือใหเขาใจการปองกันความเสี่ยงตอความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการขายผอนชําระ 
4. เพ่ือใหเขาใจความแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการขายเชื่อ 
5. เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีสําหรับการขายตามสัญญาผอนชําระ 
6. เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคารับแลกเปลี่ยน 
7. เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้และการยึดสินคาคืนมา 
8. เพ่ือใหสามารถคํานวณและบันทึกดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายผอนชําระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-2 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
การขายผอนชําระและการเชาซื้อ  

 

การขายผอนชําระ (Installment Sale) หมายถึง การที่ผูขายสงมอบสินคาหรือบริการแกผูซื้อโดย
ยินยอมใหผูเชาซื้อจายคาชําระคา สินคาหรือบริการจํานวนหนึ่งกอนซึ่งเรียกวา เงินวางดาวน (Down 
Payment) สวนที่เหลือจายชําระเปนงวด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดการขายตามสัญญาผอนชําระ 
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นจะโอนไปใหผูซื้อทันทีท่ีมีการตกลงซื้อขาย ถึงแมวาการชําระหนี้ที่คงคางชําระโดยการ
ผอนชําระเปนงวด ๆ นั้นจะยังไมครบถวนตามราคาสินคาที่ขายก็ตาม และเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ ผูขายไมมี
สิทธิ์จะนําสินทรัพยนั้นกลับคืนมาได  ผูขายจะกระทําไดแตเพียงการทวงถามและฟองรองไดเฉพาะสวนที่เปน
หนี้สินตามที่ขาดชําระเทานั้น 

ดังนั้นลักษณะของการขายผอนชําระสรุปไดดังนี้ 
1. ผูซื้อและผูขายมีการตกลงซื้อขายกันโดยทําเปนสัญญา โดยผูขายจะเรียกใหผูซื้อชําระเงินวาง

เริ่มแรก (Down Payment) และในสัญญาจะระบุเวลาและจํานวนงวดของการชําระเงินพรอมทั้งจํานวนเงินที่
จะจายในแตละงวด นอกจากนั้นการขายผอนชําระในบางครั้งในการใหระยะเวลาผอนชําระตองใชระยะเวลาใน
การเก็บหนี้นาน ดังนั้นผูขายจึงอาจมีการคิดดอกเบี้ยจากผูซื้อ 

2. เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันผอนชําระผูขายจะสงมอบสินทรัพยใหแกผูซื้อทันที 
3. กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยจะโอนไปเปนของผูซื้อ เมื่อผูซื้อไดจายชําระเงินงวดสุดทายครบถวนแลว 

หากผูซื้อผิดนัดไมชําระหนี้ผูขายผูขายมีสิทธิยึดสินทรัพยคืนเพื่อชําระหนี้ก็ได 
4. ผูขายมีเงินลงทุนจมอยูในลักษณะของบัญชีลูกหนี้เปนจํานวนมาก เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บ

หนี้ระยะยาวนาน 
5. ลกูหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตามระยะเวลากฎหมายกําหนดผูขายมีสิทธิ์ยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ได 
6. ผูขายมีความเสี่ยงเกี่ยวกับคาใชจายในการติดตามหนี้และคาใชจายในการยึดสินคาคืนคอนขางสูง 
 

การเชาซื้อ (Hire Purchase) โดยปกติการเชาซื้อจะตองทําเปนสัญญาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เรียกวา สัญญาเชาซื้อ ตามมาตรา 572  ไดบัญญัติไววา อันวาสัญญาเชาซื้อนั้นคือสัญญา             
ซ่ึงเจาของเอาสินทรัพยออกใหเชาและใหคํามั่นวาจะขายสินทรัพยนั้นหรือจะใหสินทรัพยนั้นตกเปนสิทธิ์ของ   
ผูเชาโดยเงื่อนไขที่ผูเชาใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้คราว ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยเชาซื้อยังคงอยูกับผูให
เชาซื้อจนกวาผูเชาซื้อไดใชเงินจนครบเงื่อนไขตามสัญญา กรรมสิทธิ์จึงโอนไปยังผูเชาซื้อ สัญญาเชาซื้อถาไมทํา
เปนหนังสือทานวาเปนโมฆะ  

นอกจากนั้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูใหเชาซื้อไดให
คําจํากัดความของ “การเชาซื้อ”  หมายถึง การทําสัญญาระหวาผูเชาซื้อกับผูใหเชาซื้อ โดยผูใหเชาซื้อยังคงมี
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้นจนกวาจะครบอายุสัญญา และถาผูเชาซื้อปฎิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ กรรมสิทธิใน
สินทรัพยจะตกเปนของผูเชาซื้อทันที ซึ่งในกรณีนี้ผูเชาซื้อตองการเปนเจาของสินทรัพยนั้นแตยังไมชําระเงิน
ทั้งหมดทันที  

แตอยางไรก็ตามในปจจุบันมาตรฐานการบัญชีการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง  การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ
ทางดานผูใหเชาซื้อ ไดถูกยกเลิกและในปจจุบันมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพที่ถูกนํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชีการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการ    
เชาซื้อทางดานผูใหเชาซื้อ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การบัญชีสําหรับสัญญาเชา 
โดยมาตรฐานการบัญชีดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS 17 
Leases (Bond Volume 2009) โดยเนื้อหาแนวทางการปฎิบัติการบัญชีสําหรับสัญญาเชาจะกลาวอยาง
ละเอียดในบทที่ 3 ตอไป 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-3 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

ดังนั้นลักษณะของการเชาซื้อสรุปไดดังนี้ 
1. การทําสัญญาตองทําเปนลายลักษณอักษร ระหวางผูเชาซื้อและผูใหเชาซื้อโดยแสดงเจตนาใน

สัญญาวาผูเชาซื้อจะเชาสินทรัพยของผูใหเชาซื้อ และผูใหเชาซื้อมีเจตนาที่จะขายสินทรัพยใหกับผูเชาซื้อ 
2. ผูเชาซื้อมีสิทธิ์ครอบครองและสามารถใชประโยชนสินทรัพยที่เชาซื้อตั้งแตวันที่ตกลงทําสัญญา

เชาซื้อกัน 
3. กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยผูใหเชาซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาซื้อใหกับผูเชาซื้อก็ตอเมื่อผูเชา

ซื้อไดรับชําระเงินคางวดสินทรัพยครบถวนแลว 
4. ในการชําระเงินจะตองมีการตกลงวาผูเชาซื้อตองชําระเงินเปนงวด ๆ ละเทา ๆ กัน ถาผูเชาซื้อ 

ผิดนัดในการชําระเงินคางวดติดตอกัน 2 งวด ผูใหเชาซื้อสามารถยึดสินทรัพยคืนไดทันที 
 
ขอแตกตางระหวางการขายผอนชําระและการเชาซื้อมีดังนี้   
 

รายการ การขายผอนชําระ การเชาซื้อ 
หนังสือสัญญา การขายโดยผอนชําระ กฏหมายไมได

บังคับวาตองทําสัญญาเปนหนังสือ นั่น
หมายความวาจะทําเปนหนังสือสัญญา
หรอืไมทําก็ได  

 ตามประมวลกฏหมายแพงและ
พาณิชย ไดกําหนดใหการขายแบบ      
เช าซื้ อต องทําสัญญาเปน  หนั งสื อ
มิฉะนั้นจะถือเปนโมฆะ  
 ทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ระหวางผู เชาซื้อและผูใหเชาซื้อโดย
แสดงเจตนาในสัญญาวาผูเชาซื้อจะเชา
สินทรัพยของผูใหเชาซื้อและผูใหเชาซื้อ
มี เ จตนาที่ จ ะขายสิ นทรัพย ให กั บ        
ผูเชาซื้อ 

กรรมสิทธิ์ในตัวสินคา 
 

การขายผอนชําระเปนสัญญาซึ่งผูขาย              
โอนกรรมสิทธิ์ทันทีใหแกผูซื้อทันทีที่มีการ
ตกลงซื้อขายและผูซื้อตกลงวาจะใชราคา
ทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย 

 การเชาซื้อ เปนสัญญาซึ่งเจาของ
เอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคํามั่น
วาจะขายทรัพยสินนั้นหรือวาจะให
ทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชาโดย 
ผู ใ ห เ ช า ซื้ อ  จ ะ โอนกรรมสิ ทธิ์ ใ น
สินทรัพยที่ เช าซื้ อให กับผู เ ช าซื้ อก็
ตอเมื่อผูเชาซื้อไดรับชําระเงินคางวด
สินทรัพยครบถวนแลว 
 ผูเชาซื้อมีสิทธิ์ครอบครอง และ
สามารถใชประโยชนสินทรัพยที่เชาซื้อ
ตั้งแตวันที่ตกลงทําสัญญาเชาซื้อกัน 

การยกเลิกสัญญาและ 
การยึดสินคา 

การขายโดยผอนชําระกรรมสิทธิ์ไดตกเปน
ของผูซื้อแลว การฟองรองจะบังคับให
ลูกหนี้ชําระเงินที่ยังขาดอยูเทานั้น ผูขาย
ไมมีสิทธิในตัวสินคาเลยเวนแตวาไดมี
ขอตกลงทําเปนหนังสือสัญญาเอาไว 

การขายโดยเชาซื้อกฎหมายกําหนดไว
วาผูเชาซื้อตองชําระเงินเปนงวด ๆ ละ
เทา ๆ กัน ถาผู เช าซื้อผิดนัดในการ
ชําระเงินคางวดติดตอกัน 2 งวด ผูให
เชาซื้อสามารถยึดสินทรัพยคืนไดทันที 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-4 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 

การปองกันความเสี่ยงตอความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการขายผอนชําระ 
 

1. ผูขายจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพยใหแกผูซื้อจนกวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน 
2. ผูขายจะโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพยใหแกผูซื้อ แตใหถือสินทรัพยที่โอนไปใหผูซื้อนั้นมีพันธะติดพันอยู

ในลักษณะของการจํานองสําหรับเงินที่คางชําระอยู 
3. เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงหรือขาดทุนอันเกิดจากการยึดทรัพยสินคืนใหนอยที่สุดผูขายจึงพิจารณาในการ

ทําสัญญาขายผอนชําระโดยใหชําระเงินเริ่มแรกควรมีจํานวนที่มากพอที่จะชดเชยกับมูลคาของสินทรัพยลดลง
หรือสินคาลาสมัย ระยะเวลาในแตละงวดไมควรเกิน 1 เดือน  และนอกจากนั้นจํานวนเงินที่ผอนชําระในแต    
ละงวดควรมีจํานวนที่มากพอ 
 
ความแตกตางระหวางการขายเชื่อและการขายผอนชําระ 
 

ขอแตกตาง การขายเชื่อ การขายผอนชําระ 
ลักษณะการรับชําระเงินจาก
ลูกหนี้ 

ผูขายไดรบัชําระหนี้ในคราวเดียวและ
ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน 

ผูขายจะทยอยรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้เปนงวด ๆ ตามระยะเวลาที่
ตกลงกัน 

ระยะเวลาการรับชําระหนี้ ระยะเวลาสั้นกวาโดยปกติ  30-90 วัน ระยะเวลายาวกวาปกติประมาณ           
6 เดือน ถึง 5 ป  

เงินลงทุนของผูขาย เงินลงทุนจมในลูกหนี้นอยกวา
เนื่องจากรับชําระหนี้คราวเดียวและ
ระยะเวลาสั้นกวาจึงไมมีการคิด
ดอกเบี้ย 

เงินลงทุนจมในลูกหนี้การคาจํานวน
มากเนื่องจากลูกหนี้ทยอยชําระหนี้ 
ผูขายจึงมักคิดดอกเบี้ยจากยอด
ลูกหนี้ที่คางชําระตามระยะเวลาที่
ตกลงกัน 

กรรมสิทธิ์ในสินคา เมื่อมีการสงมอบสินคา กรรมสิทธิ์จะ
เปนของผูซื้อทันที 

กรรมสิทธิ์ในสินคาโดยปกติเมื่อผูซื้อ
ชําระคางวดสุดทายครบถวน  
ผูขายโอนกรรมสิทธิ์ให 

สิทธิในการยึดสินคาคืนจาก    
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 

ผูขายตองทวงถาม หากฟองรองคดี
ความและรอการปนสวนจากกรับชําระ
หนี้จากผูซื้อรวมกับเจาหนี้รายอื่นไม
สามารถยึดสินคากลับคืนจากลูกหนี้ได 

หากการขายผอนชําระกระทําใน
รูปแบบของสัญญาเชาซื้อ ผูขายมี
สิทธิ์ที่จะไมคืนเงินที่ลูกหนี้ชําระ
มาแลวและสามารถยึดสินคาคืนมา
จากลูกหนี้ได 

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-5 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
วิธีการการบัญชีสําหรับการขายผอนชําระ  2  วิธี               
 
1. การรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดทั้งจํานวนในงวดที่มีการขายผอนชําระ 

 
วิธีนี้บันทึกบัญชีโดยถือวาจะรับรูกําไรจากการขายผอนชําระทั้งหมดในงวดบัญชีที่ขายผอนชําระ  

กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยจะโอนไปใหผูซื้อทันที ที่มีการตกลงซื้อขายใชเกณฑคงคาง (Accrual Basis) ใชในกรณี
การขายผอนชําระไมนาน มูลคาสินทรัพยไมสูงมากนัก มีความเสี่ยงในการที่จะผิดนัดชําระเงินวงนอย กิจการ
อาจเลือกใชวิธีการบัญชีถือกําไรขั้นตนเกิดข้ึนในงววดที่มีการขายและตั้งประมาณการคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลัง เชน คาใชจายในการเก็บเงินคางวด  คาใชจายในการยึดสินคาคืน คาซอมแซมสินคา ซึ่งคาดวาจะ
เกิดข้ึนทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผอนชําระ  โดยการอาศัยการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ
ซึ่งตองอาศัยหลักความระมัดระวังเพ่ือที่จะไดวัดกําไรที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งบางครั้งตองอาศัย
ประสบการณในอดีตจากการขายผอนชําระ แตอยางไรก็ตามวิธีนี้เปนการยากที่จะประมาณคาใชจายเหลานั้น
ใหถูกตองตรงกับความเปนจริง   
 
2. การรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บเงินได 

 
หลักการขายตามสัญญาผอนชําระ (Installment Sale Basis) วิธีนี้บันทึกบัญชีโดยถือวาจะรับรูกําไร

จากการขายผอนชําระตามสวนของยอดขายที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไดในแตละป ซึ่งวิธีนี้ตองมีการคํานวณอัตรา
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระในแตละปคือกําไรขั้นตนในแตละงวดตามสัดสวนของเงินคางวดที่ลูกหนี้
นํามาชําระ  สวนคาใชจายในกรณีขายผอนชําระจะบันทึกเปนคาใชจายในแตละปที่เกิดขึ้นการบัญชีวิธีนี้จึงเปน
ที่นิยม  โดยจะแสดงยอดขายผอนชําระและตนทุนขายผอนชําระในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปดวย    
โดยแสดงยอดการขายผอนชําระ หักตนทุนขายผอนชําระ ผลลัพธที่ไดจะเปนกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ
รอตัดบัญชีทั้งหมด สําหรับคาใชจายที่เกี่ยวกับการขายผอนชําระจะบันทึกเปนคาใชจายประจํางวดในรอบที่
เกิดขึ้น  ขั้นตอนการบันทึกการรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บเงินไดจากลูกหนี้ผอน
ชําระดังนี้ 
- บันทึกการขายและบันทึกตนทุนขายในกรณีที่บันทึกสินคาคงเหลือวิธีแบบตอเนื่อง (Perpetual 

Inventory Method) และคํานวณหาอัตรากําไรขั้นตน 
 
 

อัตรากําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ= (ยอดขายผอนชําระ – ตนทุนขายผอนชําระ)  x 100 
                            ยอดขายผอนชําระ 

 

- บนัทึกการรับชําระเงินจากลูกหนี้ผอนชําระ 
- ณ วันสิ้นงวด กิจการบันทึกปดบัญชีขายผอนชําระและบัญชีตนทุนขายผอนชําระในแตละรอบ

ระยะเวลาบัญชี และโอนผลตางระหวางบัญชีขายผอนชําระและบัญชีตนทุนขายผอนชําระเขาบัญชีกําไรขั้นตน
จากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี โดยบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีจะทยอยรับรูเปนกําไร
ขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี เปนกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลวในแตละงวดตาม
จํานวนเงินที่ลูกหนี้ผอนชําระมาชําระหนี้ตามสัดสวนของอัตรากําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ 
- ณ วันสิ้นงวด โอนปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนเขาบัญชีกําไรขาดทุน 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-6 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

หลักการบันทึกบัญชกีารรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บเงินได 
 

ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูรายไดสําหรับงวดจะเนนที่การรับชําระหนี้มากกวาการรับรูรายไดตามงวดที่มี
การขายเกิดข้ึนเปนวิธีที่ไดรับความนิยมในการบันทึกบัญชีการขายผอนชําระ เนื่องจากวาเหมาะสมกับการขาย
ที่มีลักษณะการเก็บเงินเปนงวด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ตกลงกันและมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้มากกวาการขาย
โดยปกต ิ

 กิจการรับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดตามสัดสวนของเงินที่ลูกหนี้มาชําระหนี้ 
 หลักการบันทึกบัญชีมีดังนี้ 

1. บันทึกการขายและตนทุนสินคาที่ขายสําหรับงวดบัญชีนั้น 
 

เดบิต  เงินสด (เงินดาวน)                        xx 
   ลูกหนี้ผอนชําระ                xx 
                    เครดิต ขายผอนชําระ                         xx  

(บันทึกการรับเงินดาวนและขายผอนชําระ)        
เดบิต  ตนทุนขายผอนชําระ       xx 
         เครดิต สินคาคงเหลือ             xx 
(บันทึกตนทุนขาย)          

 
2. การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ 

 
เดบิต  เงินสด                            xx   

          เครดิต ลูกหนี้ผอนชําระ                    xx 
 (บันทึกการรับชําระหนี้)          
 
3. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับการขายผอนชําระในปปจจุบันและโอน

ผลตางเขา“บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอการตัดบัญชี”บัญชีนี้จะถูกทยอยรับรูกําไรขั้นตน
ในแตละงวดตามสัดสวนที่สัมพันธกับเงินที่ไดรับชําระจากลูกหนี้ตอไป 
 

เดบิต  ขายผอนชําระ             xx 
            เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ             xx 
                     กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป......    xx 
 (บันทึกการบัญชีรายไดและตนทุนในการขายผอนชําระ)      
 
4. ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการจะจะรับรูกําไรขั้นตนสําหรับงวดตามสัดสวนที่สัมพันธกับเงินที่ไดรับชําระหนี้

จากลูกหนี้ ในแตละป 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวด      
                                                          x เงินรับชําระจากลูกหนี้ในแตละงวดป 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-7 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป.....         xx 

เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว   xx 
 (บันทึกการกําไรจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว)       

 
5. ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน 

 
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว     xx 

   เครดิต กําไรขาดทุน           xx 
 (บันทึกการกําไรจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวเขากําไรขาดทุน)     
 
6. การแสดงรายการที่เกี่ยวกับการขายผอนชําระในงบการเงินดังนี้ 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยบัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระและบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอน
ชําระรอตัดบัญชี 

- บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระแสดงในหมวดของ สินทรัพยหมุนเวียน และจะแสดงแยกตามระยะเวลาที่
ลูกหนี้ครบกําหนดชําระในแตละป 

-  บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีแสดงในหมวดของ หนี้สินหมุนเวียน โดยจําแนกตาม
ปที่มีการขาย ซึ่งอาจจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 6.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะแสดงรายการเกี่ยวกับการขายผอนชําระกําไรขั้นตนจากการขายผอน
ชําระรอตัดบัญชีของปปจจุบัน กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวในแตละป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-8 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 
บริษัท........................ จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx 

 
ขายผอนชําระ           xx 
ตนทุนขายผอนชําระ         (xx) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ         xx 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี(ปปจจุบัน)     (xx) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว (ปปจจุบัน)      xx 
บวก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว (ในงวดกอนที่เกิดในงวดปจจุบัน)   xx 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว       xx 
 
 
 

บริษัท........................ จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระ       
   จากการขายป 25x1       xx 
   จากการขายป 25x2       xx 
   จากการขายป 25x3       xx xx 
 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
   จากการขายผอนชําระป 25x1      xx 
   จากการขายผอนชําระป 25x2      xx 
   จากการขายผอนชําระป 25x3      xx xx 

 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-9 โดย อ.ดร.กัญญาณัฐ  รตันประภาธรรม 

 

ตัวอยางที่ 1   
บริษัท รวมสมัย จํากัด ดําเนินกิจการมีรายการขายตามสัญญาผอนชําระ  มีขอมูลดังนี้ 
         25x1    25x2    25x3 
ขายตามสัญญาผอนชําระ    200,000 250,000 240,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ   150,000 190,000 168,000 
กําไรขั้นตน      50,000   60,000    72,000  
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้ 
จากการขายป 25x1    60,000  100,000 40,000 
จากการขายป 25x2      100,000 125,000 
จากการขายป 25x3         80,000 
การคํานวณอัตรากําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตน 25x1 = 50,000/200,000 x 100 = 25% 
อัตรากําไรขั้นตน 25x2 = 60,000/250,000 x 100 = 24% 
อัตรากําไรขั้นตน 25x3 = 72,000/240,000 x 100 = 30% 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x1 
ในระหวางป 
 

เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1     200,000   
         เครดิต ขายผอนชําระ      200,000

  
(บันทึกการขายผอนชําระ)          
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ     150,000  

   เครดิต สินคาคงเหลือ      150,000 
 (บันทึกตนทุนขาย)          
เดบิต เงินสด       60,000 
         เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1     60,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ผอนชําระ)       

 
ณ วันสิ้นงวด 

เดบิต ขายผอนชําระ      200,000 
       เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ       150,000

       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1     50,000 
(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวด)        
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1  15,000 
       เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลวป 25x1   15,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x1 = 60,000x25%= 15,000)  
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลวป 25x1  15,000 
        เครดิต กําไรขาดทุน       15,000 
(ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรับรูเปนรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน)   



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-10 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 
 

25x1 ขายผอนชําระ  200,000    25x1 เงินสด    60,000 
         ยอดยกไป  140,000 
     200,000    200,000 

       
 

 
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 

 
25x1         25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     15,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  50,000 
           ยอดยกไป                      35,000      

        50,000    50,000 
            
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอดคงเหลือตาม
สัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวด  x 
                                                       ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1 = 25% x 140,000 = 35,000 บาท 

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-11 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท รวมสมัย จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
 

 
ขายผอนชําระ        200,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       150,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ        50,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1     35,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว        15,000 

 
บริษัท รวมสมัย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1      140,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

     กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1    35,000 
 
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x2 
ในระหวางป 
 

เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2     250,000   
เครดิต ขายผอนชําระ       250,000 
(บันทึกการขายผอน)             

  เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ     190,000    
                  เครดิต สินคาคงเหลือ       190,000 

(บันทึกตนทุนขาย)          
เดบิต เงินสด       200,000 
        เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1      100,000 
        ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2      100,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ผอนชําระ)       

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-12 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ณ วันสิ้นงวด 
 

เดบิต ขายผอนชําระ      250,000 
          เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ                190,000 
                            กําไรขั้นตน จากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2                  60,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวด)        
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1  25,000 
        กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2  24,000 
        เดรดิต  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว   49,000 
กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x1=100,000x25% = 25,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x2=100,000x24%= 24,000)   
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดขึ้นแลว  49,000 
        เครดิต กําไรขาดทุน       49,000 
(ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรับรูเปนรายไดเขาบัญชกีําไรขาดทุน)   

 
 ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 
 

25x1 ขายผอนชําระ  200,000     25x1  เงินสด   60,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     200,000    200,000 

25x2 ยอดยกมา  140,000     25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป    40,000 
     140,000    140,000 

     
    

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x2 
 

25x2 ขายผอนชําระ  250,000    25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป  150,000 
     250,000    250,000 

 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-13 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 
 

25x1         25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     15,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  50,000 
           ยอดยกไป                      35,000      

        50,000    50,000 
25x2    กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว      25,000   25x2 ยอดยกมา  35,000 

  ยอดยกไป                       10,000      
        35,000    35,000 
           
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x2 
 

25x2         25x2   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     24,000  ธ.ค 31  ปดบัญชี  60,000 
           ยอดยกไป                      36,000      

        60,000    60,000 
           
 
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 และ 25x2 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอด
คงเหลือตามสัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้น งวดบัญชี                   
โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวดx 
                                                        ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1 = 25% x  40,000     = 10,000  บาท 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2 = 24% x 150,000    = 36,000  บาท 
รวมกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  ณ วันสิ้นงวดบัญชี        = 46,000 บาท 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-14 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท รวมสมัย จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
 

ขายผอนชําระ        250,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       190,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ       60,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2    36,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x2 ที่เกิดขึ้นแลว    24,000 
บวกกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x1 ที่เกิดขึ้นแลว    25,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว     49,000 

 
บริษัท รวมสมัย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1      40,000 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2    150,000 190,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

   กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
     จากการขายผอนชําระป 25x1    10,000 
     จากการขายผอนชําระป 25x2    36,000  46,000 
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x3 
ในระหวางป 
 

เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x3    240,000   
         เครดิต ขายผอนชําระ      240,000 

(บันทึกการขายผอนชําระ)          
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ    168,000    
        เครดิต สินคาคงเหลือ      168,000  

  (บันทึกตนทุนขาย)          
เดบิต เงินสด      245,000 

                  เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1        40,000 
       ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2      125,000 
       ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x3        80,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ผอนชําระ)       



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-15 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

เดบิต ขายผอนชําระ      240,000 
           เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ       168,000
         กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป25x3       72,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวด)        
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1  10,000 
       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2  30,000 
       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x3  24,000 
       เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว    64,000 

  กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x1=  40,000x25% = 10,000 
  กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x2=125,000x24% = 30,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x3= 80,000x30% = 24,000)  
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  64,000 
        เครดิต กําไรขาดทุน       64,000 
(ปดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรับรูเปนรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน)   

 
 ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 

 
25x1 ขายผอนชําระ  200,000    25x1  เงินสด             60,000 

          ยอดยกไป  140,000 
     200,000    200,000 

25x2 ยอดยกมา  140,000    25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป    40,000 
     140,000    140,000 

25x3 ยอดยกมา   40,000    25x3 เงินสด     40,000 
     40,000       40,000 

    
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-16 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x2 
 

25x2 ขายผอนชําระ  250,000    25x2 เงินสด   100,000 
         ยอดยกไป  150,000 
     250,000    250,000 

25x3 ยอดยกมา  150,000    25x3 เงินสด   125,000 
         ยอดยกไป   25,000 
     150,000    150,000 

       
    
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x3 
 

25x3 ขายผอนชําระ  240,000    25x3 เงินสด    80,000 
         ยอดยกไป  160,000 
     240,000    240,000 

25x4 ยอดยกมา  160,000           
    
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 
 

25x1         25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     15,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  50,000 
           ยอดยกไป                      35,000      

        50,000    50,000 
25x2    กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     25,000   25x2 ยอดยกมา  35,000 

  ยอดยกไป                      10,000      
       35,000    35,000 

25x3    กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     10,000   25x3 ยอดยกมา  10,000 
       10,000     10,000 

 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-17 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x2 
 

25x2         25x2   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     24,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  60,000 
           ยอดยกไป                      36,000      

        60,000    60,000 
25x3    กําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลว     30,000   25x3 ยอดยกมา  36,000 
           ยอดยกไป                       6,000      

       36,000    36,000 
           
 

 
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x3 

 
25x2         25x3   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     24,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง   72,000 
           ยอดยกไป                      48,000      

        72,000     72,000 
              
 
 
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชกีําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x2 และ 25x3 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอด
คงเหลือตามสัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี                   
โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวดx 
                                                        ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x2 = 24% x  25,000    =  6,000   บาท 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x3 = 30% x 160,000   = 48,000  บาท 
รวมกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  ณ วันสิ้นงวดบัญชี       = 54,000 บาท 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-18 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท รวมสมัย จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 
 

ขายผอนชําระ        240,000 
ตนทุนขายผอนชําระ        168,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ       72,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x3    48,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x3 ที่เกิดขึ้นแลว     24,000 
บวกกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x1 ที่เกิดขึ้นแลว    10,000 
      กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระป 25x2 ที่เกิดขึ้นแลว    30,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลว      64,000 

 
บริษัท รวมสมัย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x2      25,000 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x3    160,000 185,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
     จากการขายผอนชําระป 25x2       6,000 

     จากการขายผอนชําระป 25x3    48,000  54,000 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-19 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 

ตัวอยางที่ 2  
 
บริษัท หนึ่ง จํากัด ขายสินคาโดยวิธีการผอนชําระ ขอมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ  
        25x9     25x0     25x1 
ขายตามสัญญาผอนชําระ   200,000 400,000 600,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ  160,000 280,000 360,000 
กําไรขั้นตน     40,000   120,000 240,000 
จํานวนเงินที่ไดรับดังนี้ 
จากการขายป 25x9 
     - เงินดาวน   20,000 
 - ลูกหนี้    40,000  120,000 20,000 
จากการขายป 25x0 
     - เงินดาวน       40,000 
 - ลูกหนี้      150,000 180,000 
จากการขายป 25x1 
     - เงินดาวน         60,000 
 - ลูกหนี้        240,000 
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x9 
ในระหวางป 
 

เดบิต เงินสด        20,000   
        ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9   180,000   

             เครดิต ขายผอนชําระ      200,000 
(บันทึกการขายผอนชําระและรับเงินดาวนป25x9)       
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ    160,000   

          เครดิต สินคาคงเหลือ      160,000 
(บันทึกตนทุนขายผอนชําระ 25x9)         
เดบิต เงินสด      40,000   

             เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9     40,000 
(บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายผอนชําระ)       

 
ณ วันสิ้นงวด 
 

เดบิต ขายผอนชําระ     200,000   
             เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ      160,000 
              กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     40,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวดป 25x9)       



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-20 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
เดบิต  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี   12,000   

              เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลว   12,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่ลูกหนี้มาชําระ 60,000x20% = 12,000)      
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  12,000   

              เครดิต กําไรขาดทุน       12,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน )      

 
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x9 
 

25x9 ขายผอนชําระ  180,000    25x9  เงินสด    40,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     200,000    180,000 

       
 
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 
 

25x9         25x9   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     12,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  40,000 

             ยอดยกไป                      28,000      
        40,000    40,000 
       
 
ขอสังเกต 
 ยอดบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะมียอดคงเหลือตาม
สัดสวนกําไรขั้นตนของลูกหนี้ที่คางชําระหรือลูกหนี้ที่ยังไมไดชําระหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยคํานวณไดดังนี้ 
 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี= อัตรากําไรขั้นตนจากการขายในแตละงวดx  
                                                        ยอดลูกหนี้คางชําระ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชปี 25x9 = 20% x 140,000 = 28,000 บาท 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-21 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x9 
 
ขายผอนชําระ        200,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       160,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ        40,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x9     28,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x9 ที่เกิดข้ึนแลวป      12,000 
 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x9 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
      ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9      140,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
      กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     28,000 
      
 

การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x0 
ในระหวางป 
 

เดบิต  เงินสด       40,000   
ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0   360,000   

      เครดิต ขายผอนชําระ      400,000 
(บันทึกการขายผอนชําระและรับเงินดาวนป25x0)      
เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ    280,000   

     เครดิต สินคาคงเหลือ      280,000 
(บันทึกตนทุนขายผอนชําระ 25x0 )       
เดบิต เงินสด      270,000   

      เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9     120,000 
            ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0     150,000 

(รับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายผอนชําระ)       



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-22 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
เดบิต ขายผอนชําระ      400,000   

 เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ       280,000 
              กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี    120,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวดป 25x0)       
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x9  24,000   

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x0  57,000  
เครดิต กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว    81,000 

กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x9=120,000x20%= 24,000 
กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป25x0=190,000x30%= 57,000 

 (เงินสดที่ลูกหนี้มาชําระการขายผอนชําระป 25x0 เงินดาวน 40,000+ชําระ 150,000 = 190,000) 
เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  81,000   

   เครดิต กําไรขาดทุน       81,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)      

      
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
     

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x9 
 

25x9 ขายผอนชําระ  180,000    25x9  เงินสด      40,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     180,000    180,000 

25x0 ยอดยกมา  140,000    25x0 เงินสด            120,000  
          ยอดยกไป    20,000 
     140,000    140,000 
   

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x0 
 

25x0 ขายผอนชําระ  360,000    25x0  เงินสด   150,000 
          ยอดยกไป  210,000 
     360,000    360,000 

 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-23 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 
 

25x9         25x9   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     12,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  40,000 
            ยอดยกไป                      28,000      

         40,000    40,000 
25x0 กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว      24,000  25x0   ยอดยกมา  28,000 

  ยอดยกไป                        4,000      
         28,000    28,000 
           
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x0 
 

25x0         25x0   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     57,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  120,000 
            ยอดยกไป                     63,000      

        120,000    120,000 
 

 
บริษัท หนึ่ง จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

 
ขายผอนชําระ        400,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       280,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ      120,000 
หัก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x0     63,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x0 ทีเ่กิดข้ึนแลว     57,000 
บวก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x9 ที่เกิดขึ้นแลว     24,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึน       81,000 

 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-24 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 
สินทรัพย 

 
สินทรัพยหมุนเวียน 

  ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x9     20,000 
  ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0    210,000 230,000 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 
หนี้สินหมุนเวียน 

      กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
  จากการขายป 25x9      4,000 
  จากการขายป 25x0     63,000  67,000 

      
 
การบันทึกบัญชีวิธีแบบ Perpetual Inventory Method สําหรับป 25x1 
ในระหวางป 
 

 เดบิต เงินสด         60,000   
           ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0    540,000   
          เครดิต ขายผอนชําระ       600,000 
             (บันทึกการขายผอนชําระและรับเงินดาวนป25x1)       
  เดบิต ตนทุนขายผอนชําระ     360,000  
          เครดิต สินคาคงเหลือ       360,000 

(บันทึกตนทุนขายผอนชําระ 25x1)         
เดบิต เงินสด       440,000   

         เครดิต ลกูหนี้ขายผอนชําระป 25x9        20,000 
                  ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0     180,000 
                  ลกูหนี้ขายผอนชําระป 25x1     240,000 

(รับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายผอนชําระ)        
เดบิต ขายผอนชําระ      600,000   

          เครดิต ตนทุนขายผอนชําระ      360,000 
                  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี    240,000 

(ปดบัญชีขายและตนทุนขายสําหรับงวดป 25x1)       
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-25 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ณ วันสิ้นงวด 
 
เดบิต  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x9    4,000   

          กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x0   54,000   
         กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี25x1   120,000  
  เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว   178,000 
  กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x9=20,000x20%=      4,000  

กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x0=180,000x30%=   54,000 
กําไรขั้นตนตามสัดสวนจากการรับชําระหนี้ในป 25x1=300,000x40%= 120,000 
(เงินสดที่ลูกหนี้มาชําระการขายผอนชําระป 25x1 เงินดาวน 60,000+ชําระ 240,000 = 300,000) 
เดบิต   กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  178,000   

           เครดิต  กําไรขาดทุน       178,000 
(บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)      

 
ณ วันสิ้นงวดกิจการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x9 
 

25x9 ขายผอนชําระ  180,000    25x9  เงินสด    40,000 
          ยอดยกไป  140,000 
     180,000    180,000 

25x0 ยอดยกมา  140,000    25x0  เงินสด   120,000 
          ยอดยกไป    20,000 
     140,000    140,000 

25x1 ยอดยกมา   20,000     25x1 เงินสด    20,000  
      20,000          20,000  
 
 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x0 
 

25x0 ขายผอนชําระ  360,000    25x0  เงินสด   150,000 
          ยอดยกไป  210,000 
     360,000    360,000 

25x1 ยอดยกมา  210,000     25x1  เงินสด  180,000  
          ยอดยกไป   30,000 
     210,000    210,000 

 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-26 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระ 25x1 
 

25x1 ขายผอนชําระ  540,000    25x1  เงินสด   240,000 
          ยอดยกไป  300,000 
     540,000    540,000 
  

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x9 
 

25x9         25x9   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     12,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  40,000 
            ยอดยกไป                      28,000      

         40,000    40,000 
25x0 กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว      24,000  25x0   ยอดยกมา  28,000 

  ยอดยกไป                         4,000      
         28,000    28,000 

25x1   กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว          4,000 25x1 ยอดยกมา    4,000 
           4,000      4,000 
 
 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x0 
25x0           25x0   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว       57,000    ธ.ค 31  ปรับปรงุ  120,000 
            ยอดยกไป                       63,000      

         120,000    120,000 
25x1 กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว       54,000  25x1   ยอดยกมา    63,000 

  ยอดยกไป         9,000      
          63,000      63,000 
            

 
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25x1 

 
25x1           25x1   
ธ.ค  31  กําไรขั้นตนที่เกิดขึ้นแลว     120,000  ธ.ค 31  ปรับปรุง  240,000 
            ยอดยกไป                     120,000      

        240,000    240,000 
            



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-27 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

บริษัท หนึ่ง จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
 

ขายผอนชําระ        600,000 
ตนทุนขายผอนชําระ       360,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ      240,000 
หัก  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x1   120,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x1 ที่เกิดขึ้นแลว    120,000 
บวก กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x9 ที่เกิดขึ้นแลว      4,000 
       กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระป 25x0 ที่เกิดขึ้นแลว    54,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว    178,000 

  
บริษัท หนึ่ง จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x0     30,000 
      ลูกหนี้ขายผอนชําระป 25x1    300,000 330,000 

 
         

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

 กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
 จากการขายป 25x0        9,000 
 จากการขายป 25x1    120,000 129,000 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-28 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 

สินคาที่รับแลกเปลี่ยน  (Trade-In) 
  

ในบางครั้งการขายตามสัญญาผอนชําระอาจมีวิธีจูงใจในการซื้อสินคา  โดยยินยอมใหลูกคานําสินคา
เกาที่ใชมาแลกเปลี่ยนสินคาใหม  โดยผูขายสินคาเกาใหและถือวาเปนการชําระคาหนี้คาสินคาใหมสวนหนึ่ง  
สวนที่เหลือนั้นใหลูกคาผอนชําระเปนงวด ๆ  ตามระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งราคาที่ผูขายใหสําหรับสินคาเกาที่
นํามาแลกเปลี่ยนนั้นมักจะสูงกวาราคาที่แทจริงเพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาใหม  ดังนั้นจึงเกิดผลตาง
ของราคาที่ผูขายไดคิดใหสําหรับสินคาเกาที่นํามาแลกเปลี่ยนกับมูลคาที่แทจริงของสินคาผลตางนี้บันทึกใน
บัญชีสวนเกินของสินคาท่ีแลกเปลี่ยน (Over allowance) และแสดงในงบกําไรขาดทุนเปนบัญชีปรับมูลคาขาย
ใหเปนยอดขายสุทธิ 
 

ตัวอยางที่ 3    
 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  25x2 บริษัทกันตนา จํากัด  ขายโทรทัศนราคาทุนเครื่องละ 7,950  บาท      
ในราคาเครื่องละ 13,500 บาท  มีลูกคารายหนึ่งนําโทรทัศนเกามาแลกรุนใหมบริษัทคิดราคาสินคาเกาที่นํามา 
แลกเปลี่ยนราคา 6,000 บาท  ซึ่งบริษัทจะขายสินคาที่รับแลกเปลี่ยนไดในราคา 8,000 บาท โดยที่บริษัทตอง
จายคาซอมแซม 3,300 บาท ตองการอัตรากําไรขั้นตน 20%  สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนระยะเวลา 10  งวด
จายงวดละเทา ๆ กัน โดยเริ่มผอนชําระตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 25x2 เปนตนไป 
  
1. การคํานวณราคาที่แทจริงและผลตางของราคาสินคาเกาที่บริษัทคิดใหลูกคาในมูลคาที่แทจริง 

ราคาที่ผูขายคิดใหสําหรับสินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน    6,000 
ราคาที่แทจริงของสินคาที่รับแลกเปลี่ยน 

 ราคาขายเมื่อซอมแลว     8,000  
 หัก  คาซอมแซม    3,300 
        กําไรขั้นตน(8,000 x 20%)  1,600  4,900  3,100 

สวนเกินของสินคารับแลกเปลี่ยน      2,900 
 
2. การคํานวณหาอัตรากําไรขั้นตนตามหลักเกณฑการขายผอนชําระ     

ขายตามสัญญาผอนชําระ       13,500 
หกั  สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน      2,900 
ขายสัญญาผอนชําระสุทธิ       10,600 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ       7,950 
กําไรขั้นตน         2,650 
อัตรากําไรขั้นตน = 2,650 x 100  = 25%       หรือ 

       10,600 
อัตรากําไรขั้นตน =ขายตามสัญญาผอนชําระ-สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน-ตนทุนขาย 
                                  ขายตามสัญญาผอนชําระ-สวนเกินของราคาสินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน 
อัตรากําไรขั้นตน = (13,500 - 2,900 - 7,950) x100 = 25% 
            13,500-2,900 
อัตรากําไรขั้นตน= 2,650 x 100   =  25% 
                          10,600 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-29 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 

การบันทึกบัญชีเม่ือขายสินคาที่รับแลกเปลี่ยน 
25x2 
พ.ค 1. เมื่อมีการขายตามสัญญาผอนชําระ 
 

  เดบิต  ลูกหนี้ขายตามสัญญาผอนชําระ    7,500 
   สินคาท่ีรับแลกเปลี่ยน     3,100 
   สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน   2,900 
   เครดิต ขายตามสัญญาผอนชําระ      13,500 
  (บันทึกการขายผอนชําระ)          
  
 2. บันทึกตนทุนขายสินคาที่ผอนชําระ 
 

  เดบิต  ตนทุนสินคาที่ขายตามสัญญาผอนชําระ   7,950 
   เครดิต สินคาคงเหลือ       7,950 
  (บันทึกตนทุนการขายผอนชําระ)         
  

 3. บันทึกการรับชําระหนี้ 
 

  เดบิต เงินสด(7,500/10=750x8งวด)    6,000 
   เครดิต ลูกหนี้ขายตามสัญญาผอนชําระ     6,000 
  (บันทึกการรับชําระ)          
  

 4. เมื่อสิ้นงวดปดบัญชีขายและตนทุนขายผอนชําระ 
 

  เดบิต ขายผอนชําระ      13,500 
   เครดิต ตนทุนสินคาที่ขายตามสัญญาผอนชําระ    7,950 
    สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน    2,900 
    กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี   2,650 
  (ปดบัญชีขายและตนทุนขายผอนชําระ)        
  
 5.บันทึกกําไรขั้นตนเพ่ือเปนรายได (3,100+6,000) x 25% 
 

  เดบิต กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี  2,275 
   เครดิต กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว   2,275 
  (บันทึกกําไรขั้นตนจากลูกหนี้มาชําระ)        
  

 6. บันทึกกําไรขายผอนชําระที่เกิดขึ้นแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน 
 

  เดบิต กําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว  2,275 
   เครดิต กําไรขาดทุน      2,275 
  (บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)      



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-30 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
บริษัท กันตนา จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

 
ขายตามสัญญาผอนชําระ       13,500 
หัก  สวนเกินของราคาสินคาที่รับแลกเปลี่ยน      2,900 
ขายสัญญาผอนชําระสุทธิ       10,600 
หัก ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ              (7,950) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ        2,650 
หัก กําไรขัน้ตนจาการขายผอนชําระรอตัดบัญชี      (375) 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ึนแลว      2,275  

            
 

บริษัท กันตนา จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
 ลูกหนี้ขายผอนชําระ       1,500 
 สินคารับแลกเปลี่ยน       3,100  
 
        หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี        375 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-31 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
การผิดนัดชําระหนี้และการยึดสินคาคืนมา (Defaults and Repossessions) 
 

กรณีที่ลูกหนี้ขายผอนชําระผิดนัดชําระหนี้ติดตอกันตามที่กฎหมายกําหนดหรือมีการกระทําผิดตาม
เงื่อนไขของสัญญาหรือผูขายไดพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถเรียกเก็บเงินได  ผูขายมีสิทธิที่จะยึดสินคาคืนได  
การบันทึกสินคาสําหรับผูขาย  ณ  วันที่ยึดสินคาคืนดังนี้ 
1. บันทึกสินคาที่ยึดมาเปนสินทรัพยในราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรม (Fair Value) ณ วันที่ยึดคืน 
2. โอนปดบัญชีลูกหนี้ขายตามสัญญาผอนชําระและบัญชีกําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี

ดวยยอดที่คงคางที่ผิดนัดชําระหนี้ 
3. ผลตางระหวางราคาราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชีสุทธิของบัญชีลูกหนี้ขายตามสัญญา

ผอนชําระและบัญชีกําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี ถือเปนกําไรหรือขาดทุนจากการยึด
สินคาคืน 

4. ในกรณีที่ไมอาจจะประมาณมูลคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมไดอยางเหมาะสมและสินคาที่ยึดคืนนั้นมีสภาพดี
หรือขายไดในอนาคต กิจการอาจจะบันทึกสินคาที่ยึดคืนในมูลคาตามบัญชี (ผลตางระหวางบัญชีลูกหนี้ขาย
ตามสัญญาผอนชําระและบัญชีกําไรจากการขายตามสัญญาผอนชําระรอตัดบัญชี) ของลูกหนี้ที่ยึดสินคาคืน  

5. ในกรณีท่ีไมอาจจะประมาณมูลคาตลาดหรือมูลคายตุิธรรมไดอยางเหมาะสม และสินคาที่ยึดคืนไมอาจอยูใน
สภาพที่ขายได กิจการบันทึกผลขาดทุนจากการยึดสินคาคืนเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้รายนั้น 

 
สรุปหลักการไดดังนี้ 
1. กรณีท่ีทราบราคามูลคายุติธรรม (Fair Value) การบันทึกสินคาที่ยึดคืนมา  ถาทราบราคามูลคายุติธรรม

ของสินคาที่ยึดคืนใหบันทึกในบัญชีสินคายึดคืนในราคามูลคายุติธรรม  และโอนปดบัญชีลูกหนี้ขายผอน
ชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีและโอนผลตางจากการบันทึกบัญชีเขาบัญชีกําไร
หรือขาดทุนจากการยึดสินคาคืน  

2. กรณีท่ีไมทราบราคามูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน แตสินคานั้นอยูในสภาพที่สามารถนําไปจําหนายตอ
ไดและอยูในสภาพที่ดีใหบันทึกในบัญชีสินคายึดคืนดวยผลตางระหวางการโอนปดบัญชีลูกหนี้ขายผอน
ชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  

3. กรณีท่ีไมทราบราคามูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืนและสินคานั้นอยูในสภาพที่ไมสามารถนําไปจําหนาย
ตอได โอนปดบัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี และโอนผลตาง
ที่ปดบัญชีเขาบัญชี “ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน” 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-32 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

หลักการบันทึกบัญชีการผิดสัญญาและการยึดสินคาคืน 
                        

การผิดนัดชําระหนี้ 
และการยึดสินคาคืนมา 

กรณีที่ 1 ทราบราคามูลคา
ยุติธรรมของสินคายึดคืนมา 

กรณีที่ 2 ไมทราบราคามูลคา
ยุติธรรมของสินคายึดคืนมา 

กรณีที ่3 ไมทราบราคามูลคา
ยุติธรรมของสินคายึดคืนมาและ
ไมอาจขายสินคายึดคืน 

เดบิต 
ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน 

 
 

xx 
 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
xx 

 
เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 

 
 

 
xx 

เดบิต 
สินคายึดคืน 

 
 

 
 

xx 
 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
xx 

 
เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 

 
 

 
xx 

กรณีที่มีกําไรจากการยึดสินคาคืน 
เดบิต 

สินคายึดคืน (มูลคายุติธรรม) 
 

 
xx 

 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 

xx 
 

เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 
 

 
 

xx 
 

 
กําไรจากการยึดสินคาคืน  

 
 

xx 

กรณีที่ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน 
เดบิต 

สินคายึดคืน (มูลคายุติธรรม) 
 

 
xx 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 
xx 

ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน 
 

 
xx 

 
เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ 

 
 

 
xx 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-33 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ตัวอยางที่ 4 
 

บริษัทสยามพริ้นติ้ง จํากัด ขายเครื่องพิมพมีราคาทุน 22,750 บาท ดวยวิธีการขายผอนชําระในราคา 
32,500 บาท ลูกหนี้จายเงินมาแลว 13,000 บาท ตอมาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และบริษัทติตามทวงถามไปแลว
หลายครั้งจนแนใจวาลูกหนี้ไมสามารถมาชําระหนี้ไดบริษัทจึงยึดสินคาคืน 

 
กรณีที่  1 ทราบมูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน 20,000 บาท 
กรณีที่  2 สินคาท่ียึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและสินคาอยูในสภาพที่ดี 
กรณีที่  3 สินคายึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและไมสามารถขายสินคาดังกลาว 
 
อัตรากําไรขั้นตน   =  32,500 – 22,750 = 30% 
    32,500 
ยอดลูกหนี้คงเหลือ   = 32,500 -13,000   =  19,500   บาท 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  = 19,500 x 30% = 5,850 บาท 
 
กรณีที่ 1 ทราบมูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน 20,000 บาท 
 
เดบิต สินคายึดคืน       20,000   
          กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  5,850   
            เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ      19,500 
                     กําไรจากการยึดสินคาคืน       6,350 
(บันทึกการยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้)        

 
กรณี 2 สินคาที่ยึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและสินคาอยูในสภาพที่ดี   
 
เดบิต สินคายึดคืน (ผลตาง)     13,650   
          กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  5,850   
             เครดิต  ลูกหนี้ขายผอนชําระ     19,500 
(บันทึกการยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้)        

 
กรณี 3 สินคายึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและไมสามารถขายสินคา 
 
เดบิต ขาดทุนจากการยึดสินคาคืน (ผลตาง)   13,650   
           กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  5,850   
             เครดิต  ลูกหนี้ขายผอนชําระ      19,500 
(บันทึกการยึดสินคาคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้)        
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-34 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผอนชําระ 
  

ในการขายตามสัญญาผอนชําระนั้นระยะเวลายาวนานกวาการขายโดยปกติ ผูขายจึงมีตนทุนของเงิน
ลงทุนและมักคิดดอกเบี้ยจากยอดของลูกหนี้คงคาง ซ่ึงวิธีการคํานวณดอกเบี้ยมีหลายวิธีที่แตกตางดังนี้ 
 
วิธีที่ 1 ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินตนคางชําระตลอดอายุของสัญญาผอนชําระ  

วิธีนี้ลูกหนี้จะตองจายเงินงวดโดยรวมดอกเบี้ยที่คิดจากเงินคงคางชําระหรือวิธีการจายเงินงวดเทากัน
โดยรวมเงินตนและดอกเบี้ย คํานวณได 2 วิธี 
 วิธีที่ 1.1  ชําระเงินตนเทากันและดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคางชําระตามระยะเวลาที่คาง 

วิธีที่ 1.2 ชําระเงินงวดเทากันทุกงวด ตามวิธีนี้จะตองอาศัยตารางการคิดดอกเบี้ยของคาปจจุบันที่จาย
เทากันทุกงวดเทากันโดยใชตารางรายป 
 
วิธีที่ 1.1  ชําระเงินตนเทากันและดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคางชําระตามระยะเวลาที่คาง  

วิธีนี้เงินงวดที่ชําระจะลดลงทุกงวดตามดอกเบี้ยที่ลดลงแตละงวด ที่คิดจากเงินตนคางชําระโดยให    
เงินตนที่ชําระในแตละงวดที่เทากัน 
 
ตัวอยางท่ี 5  สมมุติวาวันที่  1 เมษายน  25x2  บริษัทขายสินคาผอนชําระ  30,000 บาท ตนทุนสินคาที่ขาย  
21,000  บาท  ไดรับเงินดาวนในวันที่ทําสัญญา 6,000  บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา  24% ตอป สําหรับหนี้ที่คาง
ชําระกําหนดชําระทุกสิ้นเดือนรวมเปน  6  งวด  โดยเริ่มตั้งแต 30 เมษายน 25x2 เปนตนไป   
 
วิธีการคํานวณ   เงินที่คางชําระ    = 30,000 - 6,000  = 24,000 บาท 
  เงินงวดที่ชําระเทากันทุกงวด  = 24,000   = 4,000 บาท 

            6 
 
อัตรากําไรขั้นตน   = 9,000 x 100 

      30,000 
      = 30% 
     
 
วันเดือนป   เงินงวด        ดอกเบี้ย   เงินตน     เงินตนคางชําระ 
1   เม.ย 25x2         24,000 
30 เม.ย 25x2   4,480  480a  4,000  20,000 
31 พ.ค 25x2   4,400  400b  4,000  16,000 
30 มิ.ย 25x2   4,320  320c  4,000  14,000 
31 ก.ค 25x2   4,240  240d  4,000  12,000 
31 ส.ค 25x2   4,160  160e  4,000    8,000 
30 ก.ค 25x2   4,080    80f  4,000    4,000 
รวม    25,680  1,680  24,000          - 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-35 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

การแสดงวิธีการคํานวณดอกเบี้ยวิธีที่ 1.1  ชําระเงินตนเทากันและดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคางชําระตาม
ระยะเวลาที่คาง  
 

a งวดที่ 1 = เงินตนที่คางชําระ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา 
  = 24,000 x 24% x 1/12 = 480 บาท 
b งวดที่ 2 = 20,000 x 24% x 1/12 = 400 บาท 
 c งวดที่ 3 = 16,000 x 24% x 1/12 = 320 บาท 
d งวดที่ 4 = 12,000 x 24% x 1/12 = 240 บาท 
e งวดที่ 5 =  8,000 x 24% x 1/12 = 160 บาท 
f งวดที่ 6 =  4,000 x 24% x 1/12 =  80 บาท 
 
วิธีที่ 1.2 ชําระเงินงวดเทากันทุกงวด ตามวิธีนี้จะตองอาศัยตารางการคิดดอกเบี้ยของคาปจจุบันที่จายทุกงวด
เทากันโดยใชตารางเงินรายป วิธีนี้จะคํานวณจํานวนเงินที่ผอนชําระหรือเงินคางวดที่เทากันในแตละงวด      
วิธีการคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีนี้เหมาะกับการขายผอนชําระระยะเวลานานประมาณ 10-15 ป  โดยมีวิธีการ
คํานวณดังนี้  
 
1. คํานวณเงินคางวดที่ลูกหนี้จะตองจายชําระเทากันในแตละงวด 
     เงินคางวด  =  เงินตนที่คางชําระ ณ วันตนงวด   
         มูลคาปจจุบันสะสมจากตารางเงินรายป (PVIFA i,n ) 
    เมื่อ i คืออัตราสวนลด   n คือ จํานวนงวดที่ผอนชําระ 
 
2. คํานวณดอกเบี้ยในแตละงวด= เงินตนคงคาง ณ วันตนงวดของแตละงวด x อัตราดอกเบี้ย  

 
3. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 
 
4. คํานวณเงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด= เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด - เงินตนงวดแตละงวด 
 
ตัวอยางท่ี 6 

บริษัท โท จํากัด ขายเครื่องจักร ในราคาเงินสด 240,000 บาท ราคาทุนของเครื่องจักร 120,000 บาท 
เงินดาวน ณ วันทําสัญญา 40,000  บาท สวนที่เหลือผอนชําระ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 15% ตอป และจายชําระ
ทุกสิ้นป  
1. คํานวณเงินคางวดที่ลูกหนี้จะตองจายชําระเทากันในแตละงวด 

ราคาเครื่องจักร   240,000  
หัก วางเงินดาวน     40,000 
เงินตนที่คางผอนชําระ  200,000 

2. เงินคางวด  =  เงินตนที่คางชําระ ณ วันตนงวด   
i. มูลคาปจจุบันสะสมจากตารางเงินรายป (PVIFA i= 15%,n=10 )                

เมื่อ i คืออัตราสวนลด   n คือ จํานวนงวดที่ผอนชําระ 
เงินคางวด  = 200,000 = 39,850 บาท 
   5.0188 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-36 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
3. คํานวณดอกเบี้ยในแตละงวด= อัตราดอกเบี้ย x เงินตนคงคาง ณ วันตนงวดของแตละงวด 

ดอกเบี้ยสําหรับป 25x0 = 15% x 200,000.00 =  30,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x1 = 15% x 190,150.00 =  28,522.50  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x2 = 15% x 178,822.50 =  26,826.38  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x3 = 15% x 165,795.88 =  24,869.38  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x4 = 15% x 150,815.26 =  22,622.29  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x5 = 15% x 133,587.54 =  20,038.13  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x6 = 15% x 133,587.54 =  17,066.36  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x7 = 15% x 113,775.68 =  13,648.80  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x8 = 15% x   90,992.03 =    9,718.62  บาท 
ดอกเบี้ยสําหรับป 25x9 = 15% x   64,790.83 =    5,190.54  บาท 
 

4. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 
เงินตนที่ชําระในป 25x0 = 39,850 – 30,000.00 =   9,850.00 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x1 = 39,850 – 28,522.50 =  11,327.50  บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x2 = 39,850 – 26,826.38 =  13,026.63 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x3 = 39,850 – 24,869.38 =  14,980.62 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x4 = 39,850 – 22,622.29 =  17,227.71 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x5 = 39,850 – 20,038.13 =  19,811.87 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x6 = 39,850 – 17,066.36 =  22,783.65 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x7= 39,850 –  13,648.80  =  26,201.20 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x8= 39,850 –    9,718.62   =  30,131.38 บาท 
เงินตนที่ชําระในป 25x9= 39,850 –    5,190.54   =  34,659.46 บาท 
 

5. คํานวณเงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด=เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด- เงินตนงวดแตละงวด 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x0 = 200,000.00 – 9,850.00 = 190,150.00   บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x1 = 190,150.00- 11,327.50 = 178,822.50 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x2= 178,822.50– 13,026.63  = 165,795.88 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x3= 165,795.88– 14,980.62  = 150,815.26 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x4= 150,815.26– 17,227.71  = 133,587.54 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x5= 133,587.54– 19,811.87  = 113,775.68 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x6= 113,775.68– 22,783.65  =   90,992.03 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x7=   90,992.03– 26,201.20  =   64,790.83 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x8=   64,790.83– 30,131.38  =   34,659.46 บาท 
เงินตนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นป 25x9=   34,659.46– 34,659.46  =       0 บาท 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-37 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ตารางการผอนชําระเงินคางวดเทากันทุกงวดตามวิธีตารางเงินเงินรายป 
 

วันครบกําหนด  เงินคางวด   ดอกเบี้ยสําหรับงวด   เงินตนที่ชําระ   เงินตนคงเหลือ  
 (1) (2) =(4) x 15% (3) = (1)-(2) (4) 
1 ม.ค 25x0       200,000.00  
31 ธ.ค 25x0     39,850.00           30,000.00  9,850.00  190,150.00  
31 ธ.ค 25x1     39,850.00           28,522.50  11,327.50  178,822.50  
31 ธ.ค 25x2     39,850.00           26,826.38  13,023.62  165,798.88  
31 ธ.ค 25x3     39,850.00           24,869.38  14,980.62  150,818.26  
31 ธ.ค 25x4     39,850.00           22,622.29  17,227.71  133,590.55  
31 ธ.ค 25x5     39,850.00           20,038.13  19,811.87  113,778.68  
31 ธ.ค 25x6     39,850.00           17,066.35  22,783.65  90,995.03  
31 ธ.ค 25x7     39,850.00           13,648.80  26,201.20  64,793.83  
31 ธ.ค 25x8     39,850.00            9,718.62  30,131.38  34,662.45  
31 ธ.ค 25x9     39,850.00            5,187.55*  34,662.45  - 
รวมทั้งสิ้น 398,500.00       198,500.00     200,000.00    

* ปดเศษ 
 
วิธีที่ 2 คิดดอกเบี้ยเพ่ิมจากเงินตนวิธีนี้ เรียกวาการคํานวณดอกเบี้ยโดยใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข                
(Sum of the Digits) วิธีนี้เหมาะสมกับการขายผอนชําระในระยะเวลาที่สั้น ประมาณ 3-4 ป ซึ่งดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับวิธีการคิดดอกเบี้ยกูยืม โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
1. คํานวณเงินตนคงคางทั้งสิ้นที่ผอนชําระ 

 
2. คํานวณดอกเบี้ยทั้งสิ้นที่จะไดรับชําระ 
     ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = อัตราดอกเบี้ยxเงินตนคงคาง ที่คางชําระท้ังสิ้น x ระยะเวลาที่ผอนชําระ 
 
3. คํานวณจํานวนเงินคางวดที่จะไดรับทั้งสิ้น = เงินตนทั้งสิ้น + ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 

 
4. คํานวณดอกเบี้ยสําหรับงวด = จํานวนงวดที่คงคาง x ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
                                       ผลรวมจํานวนงวด  
    ผลรวมจํานวนงวด n(n+1) 
                               2 
 
6. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 

 
7.  เงินตนคงเหลือ = เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด  



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-38 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ตัวอยางท่ี 7 ใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of the Digits) 
จากโจทยตัวอยางที่ 6  
1. คํานวณเงินตนคงคางทั้งสิ้นที่ผอนชําระ = 200,000 บาท 
2. คํานวณดอกเบี้ยทั้งสิ้นที่จะไดรับชําระ 
   ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = อัตราดอกเบี้ยxเงินตนคงคาง ที่คางชําระทั้งสิ้นxระยะเวลาที่ผอนชําระ 
   ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = 15% x 200,000 x 10 ป   = 300,000 บาท 
3. คํานวณจํานวนเงินคางวดที่จะไดรับทั้งสิ้น = เงินตนทั้งสิ้น + ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
    จํานวนเงินคางวดที่จะไดรับทั้งสิ้น = 200,000 + 300,000 =   500,000  บาท 
4. คํานวณเงินคางวดในแตละงวด = 500,000/10  = 50,000 บาท 
5. คํานวณดอกเบี้ยสําหรับงวด = จํานวนงวดที่คงคาง x ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
                                        ผลรวมจํานวนงวด  
    ผลรวมจํานวนงวด  = n(n+1) = 10(10+1)  = 55  
                                  2     2 
   ดอกเบี้ยสําหรับป   = จํานวนงวดที่คงคาง x ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
                                     ผลรวมจํานวนงวด  
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x0 =  10 x 300,000 =  54,545.45  บาท 
         55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x1 =  9 x 300,000 =  49,090.91  บาท 
         55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x2 =  8 x 300,000 =  43,636.36  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x3 =  7 x 300,000 =  38,181.82  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x4 =  6 x 300,000 =  32,727.27  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x5 =  5 x 300,000 =  27,272.73  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x6 =  4 x 300,000 =  21,818.18  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x7 =  3 x 300,000 =  16,363.64  บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x8 =  2 x 300,000 =   10,909.09 บาท 
        55 
   ดอกเบี้ยสําหรับป 25x9 =  1 x 300,000 =    5,454.55   บาท 
        55 
6. คํานวณเงินตนที่ชําระในแตละงวด = เงินคางวด – ดอกเบี้ยสําหรับงวด 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x0 = 50,000 - 54,545.45   =    -4,545.45 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x1 = 50,000 - 49,090.91  =       909.09 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x2 = 50,000 - 43,636.36   =     2,727.28* บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x3 = 50,000 - 38,181.82   =   11,818.18 บาท 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-39 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

    เงินตนที่ชําระในแตป 25x4 = 50,000 - 32,727.27   =   17,272.73 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x5 = 50,000 - 27,272.73   =  22,727.27 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x6 = 50,000 - 21,818.18   =   28,181.82 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x7 = 50,000 - 16,363.64   =  33,636.36 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x8 = 50,000 - 10,909.09  =   39,090.91 บาท 
    เงินตนที่ชําระในแตป 25x9 = 50,000 - 5,454.55  =   44,545.45 บาท 
    หมายเหตุ  * การคํานวณเงินตนที่ชําระในป 25x2  = 50,000- 4,545.45+909.09-43,636.36= 2,727.28 
 
7. เงินตนคงเหลือ   = เงินตนคางชําระ ณ วันตนงวด – เงินตนที่ชําระ 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x0 = 200,000 - 0  =  200,000.00 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x1 = 200,000 - 0  =  200,000.00 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x2 = 200,000 -  2,727.28  =  197,272.72 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x3 = 200,000 - 11,818.18 =  185,454.54 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x4 = 200,000 – 17,272.73 =  168,181.81 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x5 = 200,000 – 22,272.27 =  145,454.54 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x6 = 200,000 – 28,181.82 =  117,272.72 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x7 = 200,000 – 33,636.36 =    83,636.36 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x8 = 200,000 – 39,090.91 =    44,545.45 บาท 
   เงินตนคงเหลือสิ้นป 25x9 = 200,000 – 44,545.45=  0 บาท 
 
ตารางการผอนชําระเงินคางวด ตามวิธีผลรวมจํานวนป 
 

วันครบกําหนด  เงินคางวด   ดอกเบี้ยสําหรับงวด   เงินตนที่ชําระ   เงินตนคงเหลือ  
 (1) (2) =(4) x 15% (3) = (1)-(2) (4) 
1 ม.ค 25x0       200,000.00  
31 ธ.ค 25x0     50,000.00           54,545.54  - 200,000.00  
31 ธ.ค 25x1     50,000.00           49,090.91  - 200,000.00  
31 ธ.ค 25x2     50,000.00           43,636.36  2,727.28 197,272.72  
31 ธ.ค 25x3     50,000.00           38,181.82  11,818.18 185,454.54  
31 ธ.ค 25x4     50,000.00           32,727.27  17,272.73 168,181.81  
31 ธ.ค 25x5     50,000.00           27,272.73  22,727.27 145,454.54  
31 ธ.ค 25x6     50,000.00           21,818.18  28,181.82 117,272.72  
31 ธ.ค 25x7     50,000.00           16,363.64  33,636.36 83,636.36  
31 ธ.ค 25x8     50,000.00           10,909.09  39,090.91 44,545.45  
31 ธ.ค 25x9     50,000.00            5,454.55  44,545.45 - 
รวมทั้งสิ้น  500,000.00         300,000.00  200,000.00   



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-40 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ตัวอยางที่ 8  การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยจากการขายผอนชําระเงินคางวดตามวิธีการคิดดอกเบี้ยการผอน
ชําระเงินคางวดเทากันทุกงวดตามวิธีตารางเงินเงินรายป 

 
บริษัท เอก จํากัด ขายเครื่องจักร ในราคาเงินสด 300,000 บาท ราคาทุนของเครื่องจักร 180,000 บาท 

เงินดาวน ณ วันทําสัญญา 50,000  บาท สวนที่เหลือผอนชําระ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 12% ตอป และจายชําระ
ทุกสิ้นป  

 
1. คํานวณเงินคางวดที่ลูกหนี้จะตองจายชําระเทากันในแตละงวด 

ราคาเครื่องจักร   300,000  
หัก วางเงินดาวน     50,000 
เงินตนที่คางผอนชําระ  250,000 
 

2. เงินคางวด  =  เงินตนที่คางชําระ ณ วันตนงวด   
i. มูลคาปจจุบันสะสมจากตารางเงินรายป (PVIFA i= 12%,n=10 )                

เมื่อ i คืออัตราสวนลด   n คือ จํานวนงวดที่ผอนชําระ 
เงินคางวด  = 250,000 = 44,246 บาท 
   5.6502 
 

วันครบกําหนด  เงินคางวด   ดอกเบี้ยสําหรับงวด   เงินตนที่ชําระ   เงินตนคงเหลือ  
 (1) (2) =(4) x 12% (3) = (1)-(2) (4) 
1 ม.ค 25x0               250,000.00  
31 ธ.ค 25x0     44,246.00           30,000.00          14,246.00          235,754.00  
31 ธ.ค 25x1     44,246.00           28,290.48          15,955.52          219,798.48  
31 ธ.ค 25x2     44,246.00           26,375.82          17,870.18          201,928.30  
31 ธ.ค 25x3     44,246.00           24,231.40          20,014.60          181,913.69  
31 ธ.ค 25x4     44,246.00           21,829.64          22,416.36          159,497.34  
31 ธ.ค 25x5     44,246.00           19,139.68          25,106.32          134,391.02  
31 ธ.ค 25x6     44,246.00           16,126.92          28,119.08          106,271.94  
31 ธ.ค 25x7     44,246.00           12,752.63          31,493.37           74,778.57  
31 ธ.ค 25x8     44,246.00            8,973.43          35,272.57           39,506.00  
31 ธ.ค 25x9     44,246.00            4,740.00*          39,506.00                     -    

รวมทั้งสิ้น  442,460.00         192,460.00  250,000.00    
  *ปดเศษ 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-41 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
การบันทึกบัญชี 
 
25x0 
ม.ค 1 เดบิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ    442,460 
   เงินสด         50,000 
   เครดิต ขายตามสัญญาผอนชําระ     300,000 
    ดอกเบี้ยขายผอนชําระรอตัดบัญชี    192,460 
  (บันทึกการขายตามสัญญาผอนชําระและดอกเบี้ยรอตัดบัญชี)     
  เดบิต ตนทุนขาย     180,000 
   เครดิต สินคาคงเหลือ      180,000 
  (บันทึกตนทุนขาย)         
ธ.ค 31 เดบิต เงินสด      44,246 
   เครดิต ลูกหนี้ขายผอนชําระ     44,246 
  (บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้)        

           เดบิต ดอกเบี้ยขายผอนชําระรอตัดบัญชี   30,000 
   เครดิต ดอกเบี้ยรับ      30,000 
  (บันทึกดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีเปนรายได)       
ธ.ค 31 เดบิต ขายตามสัญญาผอนชําระ    300,000 
   เครดิต ตนทุนขาย               180,000 
    กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี         120,000 
  (ปดบัญชีขายและตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ)      
   เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี 25,698.40 
   เครดิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระเกิดขึ้นแลว  25,698.40 
  (บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลว)        
  เดบิต กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระเกิดขึ้นแลว  25,698.40 
   เครดิต กําไรขาดทุน      25,698.40 
  (บันทึกกําไรขั้นตนที่เกิดข้ึนแลวเขาบัญชีกําไรขาดทุน)     

 
 

การแสดงการคํานวณหา 
1. อัตรากําไรขั้นตน = 120,000 x100  = 40% 
                               300,000 
2. กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระท่ีเกิดข้ันแลว  = (เงินดาวน+ เงินตนชําระ) x อัตรากําไรขั้นตน 
        = (50,000 + 14,246) x 40% 
        = 64,246 x 40%  
        = 25,698.40 บาท 
 
 
 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-42 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
บริษัท เอก จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

 
ขายผอนชําระ         300,000.00 
ตนทุนขายผอนชําระ        180,000.00 
กําไรขั้นตนจากการการขายผอนชําระ      120,000.00 
หัก  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชีป 25x0      94,301.60 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่เกิดข้ึนแลวป 25x0      25,698.40 
บวก ดอกเบี้ยรับ           30,000.00 
กําไรสุทธิ           55,698.40 

 
 

บริษัท เอก จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
  ลูกหนี้ขายผอนชําระ     398,214.00 
  หัก ดอกเบี้ยขายผอนชําระรอตัดบัญชี   162,460.00 235,754.40 
      
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

  กําไรจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี       94,301.60 
 
 
 
สรุป 
  

สําหรับการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ แบงออกเปน 2  วิธีคือ รับรูกําไรขั้นตนเปนรายไดทั้ง
จํานวนในงวดที่มีการขาย  และการรับรูรายไดตามสัดสวนของเงินที่เรียกเก็บได ซึ่งเรียกกันวา เกณฑการผอน
ชําระ  ซึ่งเกณฑการขายผอนชําระ ใหบันทึกผลตางระหวางราคาขายตามสัญญากับราคาตนทุนของสินคาไวใน
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  และจะทําการบันทึกรับรูเปนรายไดของแตละงวดบัญชีตาม
สวนของยอดเงินที่เรียกเก็บได  นอกจากนั้นในบางครั้งการขายตามสัญญาผอนชําระอาจมีวิธีจูงใจในการซื้อ
สินคา  โดยยินยอมใหลูกคานําสินคาเกาที่ใชมาแลกเปลี่ยนสินคาใหม  โดยผูขายสินคาเกาใหและถือวาเปนการ
ชําระคาหนี้คาสินคาใหมสวนหนึ่ง  สวนที่เหลือนั้นใหลูกคาผอนชําระเปนงวด ๆ  ตามระยะเวลาที่กําหนด        
ซึ่งราคาที่ผูขายใหสําหรับสินคาเกาที่นํามาแลกเปลี่ยนนั้นมักจะสูงกวาราคาที่แทจริงเพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคา
ซื้อสินคาใหม 



 
การบัญชีการขายผอนชําระ 2-43 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
 
 
ขอที่ 1 บริษัทหนึ่ง จํากัด ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผอนชําระ มีขอมูลดังนี้ 
        25x0    25x1    25x2 

ขายตามสัญญาผอนชําระ   300,000 400,000 500,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ  225,000 280,000 300,000 
กําไรขั้นตน     75,000   120,000 200,000  
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้ 
จากการขายป 25x0   50,000  100,000 150,000 
จากการขายป 25x1   -  80,000  180,000 
จากการขายป 25x2   -  -  250,000 
ใหทํา   
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการขายผอนชําระในป 25x0, 25x1 และ 25x2 
2. ใหจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เก่ียวของ 
3. ใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน(บางสวน) ป 25x0  25x1 และ 25x2 

 

ขอที่ 2 บริษัท  สอง จํากัด  ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผอนชําระ  มีขอมูลดงันี้ 
         25x1               25x2         25x3 

ขายตามสัญญาผอนชําระ   800,000 1,200,000 1,500,000 
ตนทุนขายตามสัญญาผอนชําระ  600,000 780,000 1,050,000 
กําไรขั้นตน    200,000  420,000  450,000 

 
จํานวนเงินสดที่ไดรับจากลูกหนี้  สําหรับการขาย  สําหรับการขาย      สําหรับการขาย 

      ผอนชําระป25x1  ผอนชําระป 25x2   ผอนชําระป 25x3 
รับชําระเงินในป 25x1   100,000    
รับชําระเงินในป 25x2   520,000   450,000 
รับชําระเงินในป 25x3   180,000   550,000      500,000 
รับชําระเงินในป 25x4        200,000      600,000 
รับชําระเงินในป 25x5            400,000 

 
ใหทํา   
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการขายผอนชําระในป 25x1  25x2 และ 25x3 
2. ใหจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เก่ียวของ 
3. ใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) ป 25x1  25x2 และ 25x3 

แบบฝกหัดการบัญชสีําหรับการขายผอนชําระ  
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การบัญชีการขายผอนชําระ 2-44 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

ขอที่ 3 บริษัท แพรวา จํากัด ขายสินคาโดยวิธีการผอนชําระ ขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ 
 

 25x1 25x2 25x3 
ขายผอนชําระ 600,000 800,000 1,000,000 
ตนทุนขายผอนชําระ 480,000 520,000 700,000 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ 120,000 280,000 300,000 
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้    
 จากการขายป 25x1    

- เงินดาวน 100,000 - - 
- ลูกหนี้ 200,000 120,000 180,000 

 จากการขายป 25x2    
- เงินดาวน  240,000 - 
- ลูกหนี้  250,000 180,000 

 จากการขายป 25x3    
- เงินดาวน   240,000 
- ลูกหนี้   300,000 

 
จากขอมูลขางตนสมมติวา บริษัท แพรวา จํากัด ใชวิธีบันทึกบัญชีสินคาแบบตอเนื่อง (Perpetual 
Inventory Method)  
ใหทํา   
1. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระในป 25x1  25x2 และ 25x3  
2. ใหจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เก่ียวของ 
3. ใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 25x1 25x2 และ 25x3 

 

 
ขอที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคม 25x2 บริษัทเทคนิค จํากัด ขายคอมพิวเตอร  ที่มีราคาทุนเครื่องละ                  

19,600  บาท  โดยใหลูกคาผอนชําระในราคาเครื่องละ 30,000  บาท และลูกคาสามารถนําเครื่อง
คอมพิวเตอรเกามาแลกเครื่องใหมไดโดยถือวาเปนการชําระงวดแรกบริษัทคิดราคาใหเครื่ อง
คอมพิวเตอรรับแลกเลกเปลี่ยนในราคาเครื่องละ 10,000  บาท  บริษัทคาดวาหลังจากที่ซอมแลวจะ
ขายเครื่องคอมพิวเตอรไดในราคาเครื่องละ 15 ,000 บาท คาซอมแซมเครื่องละ 4,000 บาทอัตรา
กําไรขั้นตนที่บริษัทตองการ 20% จํานวนคงเหลือในบัญชีลูกหนี้ขายผอนชําระบริษัทใหลูกคาผอน
ชําระทุกสิ้นเดือน เปนเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 25x2 

ใหทํา    
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากแลกเปลี่ยนสินคาและการขายผอนชําระ 
2. การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) สําหรับป 25x2 
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การบัญชีการขายผอนชําระ 2-45 โดย อ.ดร.กญัญาณัฐ  รัตนประภาธรรม 

 
ขอที่ 5  ในวันที่ 1 ตุลาคม 25x2 บริษัท แพ จํากัด ขายรถยนตโดยการขายผอนชําระขายในราคาคันละ  

800,000 บาท ราคาทุน 516,750 บาท โดยใหลูกคานํารถยนตเกาใชแลวมาแลกเปลี่ยน บริษัทตีราคา
รถยนตเกาใหในราคา 70,000 บาท ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของเงินดาวนชําระคารถยนต รถยนตเกา
ประมาณวาจะขายไดในราคา 100 ,000 บาmบริษัทตองการกําไรขั้นตนไว  20% หลังจาก             
คาซอมแซมเปนเงิน 15,000 บาท และในวันที่ขายรถยนตลูกคายังนําเงินสดมาจายเปนเงินดาวนให
บริษัทอีก 30,000 บาท ตามสัญญาการขายผอนชําระลูกคาจะตองผอนชําระเงินที่เหลือเปนระยะเวลา 
10 เดือน เดือนละเทา ๆ กันทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยเริ่ม 1 พฤศจิกายน 25x2 
ใหทํา    
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากแลกเปลี่ยนสินคาและการขายผอนชําระ 
2. การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 25x2 

 
 

 

ขอที่ 6  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บริษัท ตรี จํากัด ขายเครื่องจักร ในราคา 720,000 บาท โดยมีตนทุนขาย 
จํานวน 500,000 บาท ผูซื้อไดนําเครื่องจักรเกามาแลกเพ่ือแทนการวางเงินดาวนเริ่มแรก  ทางบริษัทตี
ราคาเครื่องจักรเกาในราคา 300,000 บาท ตอมาบริษัทไดซอมแซมเครื่องจักรที่นํามาแลกซื้อ โดยมี
คาใชจายจํานวน 30,000 บาทและในระหวางงวดบริษัทขายเครื่องจักรเกาในราคา 360,000 บาท    
ซึ่งบริษัทจะไดกําไรขั้นตนจากการขายเครื่องจักรรับแลกเปลี่ยน 25% บริษัทใชระบบการบันทึกสินคา
คงเหลือแบบตอเนื่อง 
ใหทํา    
1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากแลกเปลี่ยนสินคาและการขายผอนชําระ 
2. การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 25x2 

 

 
ขอที่ 7  วันที 1 มกราคม 25x1 บริษัท สอง จํากัด ขายเครื่องจักรราคาทุน 180,000 บาท โดยการขายผอน

ชําระในราคา 280,000 บาท  โดยใหจายเงินดาวนในวันทําสัญญา 80,000  บาท ที่เหลือใหจายเปน
งวดตลอดระยะเวลา 5 ป โดยใหชําระทุกสิ้นป อัตราดอกเบี้ย 10% ตอป 

ใหทํา    
1. คํานวณดอกเบี้ยโดยใชวิธีผลรวมจํานานตัวเลข (Sum of the Digits) 
2. คํานวณดอกเบี้ยของคาปจจุบันที่จายเทากันทุกงวดเทากันโดยใชตารางรายป 
3. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับรายการดอกเบี้ยของการขายผอนชําระจากขอที่ 1และ 2 

 
 

ขอที่ 8 บริษัท  กิจการ จํากัด  ขายสินคาที่ผอนชําระใหลูกคารายหนึ่งในราคา  30,000  บาท  ราคาทุน  
18,000  บาท  ลูกคาชําระเงินดาวนจํานวน 6,000 บาท ที่เหลือผอนชําระงวดละ 1,500  บาท เปนเวลา 16 
เดือน ลูกคาชําระได 9 งวด ตอมาไมสามารถชําระตอไดอีก บริษัทไดติดตอทวงถามแตลูกหนี้ก็ไมสามารถชําระ
หนี้ได  บริษัทจึงทําการยืดสินคา   

ใหทํา   บันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากยึดสินคาคืน 
กรณี 1 ทราบมูลคายุติธรรมของสินคาที่ยึดคืน 4,000 บาท 
กรณี 2 สินคาท่ียึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและสินคาอยูในสภาพที่ดี 
กรณี 3 สินคายึดคืนมานั้นไมทราบมูลคายุติธรรมและไมสามารถขายสินคา 
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