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คำนำ 
 

   เอกสารฉบับน้ี เป1นเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช8ในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา 

การบัญชีเชCาซ้ือและฝากขาย รหัสวิชา 10216402  สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาการบัญชี  โดยมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับกฎหมายการเชCาซ้ือและซ้ือขายผCอนชำระ การบันทึกบัญชีเชCาซ้ือ

และซ้ือขายผCอนชำระ สินค8ารับแลกเปล่ียน การยึดสินค8าคืน การคำนวณดอกเบ้ีย แสดงรายการเก่ียวกับการเชCาซ้ือ

และซ้ือขายผCอนชำระในงบการเงินศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีฝากขายสินค8า วิธีสCงสินค8าไปฝากขาย การรับ

ฝากขาย เงินทดรองจCาย หน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย และการแสดงรายการเก่ียวกับการฝากขาย 

ในงบการเงิน 

   ผู8เขียนได8รวบรวมจัดทำเก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบด8วย ลักษณะวิชา การแบCงบทเรียน 

หัวข8อ จุดประสงค̂การสอนและการประเมินผลรายวิชา  พร8อมท้ังได8จัดทำกำหนดการสอนใบเตรียมการสอนราย

สัปดาห̂ตลอดท้ัง 16 สัปดาห̂ ซ่ึงประกอบด8วย จุดประสงค̂การสอน เน้ือหาสาระท่ีสอน วิธีการสอน เอกสารและส่ือ

ประกอบการสอนเป1นต8น ท้ังน้ี ผู8เขียนคาดหวังวCา เอกสารประกอบการสอน ฉบับน้ีจะเป1นเอกสารคูCมือของอาจารย̂

ใช8ประกอบการสอนท่ีได8มีการเตรียมและวางแผนการสอนไว8อยCางรอบคอบ ซ่ึงจะสCงผลให8การเรียนการสอน

รายวิชาน้ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพย่ิงข้ึนตCอไป 

 

 

 

          ธีระ  โลสันตา 

                                 พฤศจิกายน 2561 
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สารบัญ 

เรื่อง                                                                                          หน^า 

 1. คำนำ  

 2. สารบัญ 

 3. วัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 
 4. ลักษณะรายวิชา 

 5. บทเรียนและหัวข8อ 

 6. จุดประสงค̂การสอน 

 7. การประเมินผลรายวิชา 

 8. ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน 

 9. กำหนดการสอน 

 10. บรรณานุกรม  

 11. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 1                                                                          

 12. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 2                                                                          

 13. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 3 

 14. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 4 

 15. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 5 

 16. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 6 

 17. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 7 

 18. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 9   (เว8นสอบกลางภาคสัปดาห̂ท่ี 8) 

 19. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 10 

 20. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 11 

 21. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 12 

 22. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 13 

 23. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 14 

 24. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 15 

 25. ใบเตรียมการสอนสัปดาห̂ท่ี 16 

 ภาคผนวก (เป1นพวกส่ือการสอน เชCน Power Point  แนวข8อสอบพร8อมเฉลย กรณีเป1นเอกสารคำสอน) 

หมายเหตุ 

    1. เร่ือง 1-10  ให8เร่ิมแตCละเร่ืองท่ีหน8าด8านขวามือ 

    2. อาจเพ่ิมเติมโดยมี  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง ในกรณีท่ีมีจำนวนมาก   
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ลักษณะรายวิชา 
1.  รหัสและช่ือวิชา             10216402  การบัญชีเชCาซ้ือและฝากขาย 

           Accounting in Leasing and Sale 

 

2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพบังคับวิชาชีพ 

 

3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาท่ี 2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ช้ันปzท่ี 1 

 

4.  รายวิชาพ้ืนฐาน              - 

5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2 ช่ัวโมง    ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 4 ช่ัวโมง  และนักศึกษา 

จะต8องใช8เวลาศึกษาค8นคว8านอกเวลา …ช่ัวโมงตCอสัปดาห̂ ตลอด 18 สัปดาห̂    

 

6. จำนวนหน;วยกิต  3 หนCวยกิต 

 

7. จุดมุ;งหมายรายวิชา      1.  มีความเข8าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการท่ี 

           ดำเนินการเชCาซ้ือและฝากขายสินค8า 

   2.  มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของกิจการท่ีดำเนินการ 

   เชCาซ้ือและฝากขายสินค8า 

   3.  มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย̂ มีวินัยตรงตCอเวลา และมีเจตคติ 

   ท่ีดีตCอวิชาชีพบัญชี 

 

8. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายการเชCาซ้ือและซ้ือขายผCอนชำระ การบันทึกบัญชี

เชCาซ้ือและซ้ือขายผCอนชำระ สินค8ารับแลกเปล่ียน การยึดสินค8าคืน การคำนวณ

ดอกเบ้ีย แสดงรายการเก่ียวกับการเชCาซ้ือและซ้ือขายผCอนชำระในงบการเงิน การ

บัญชีฝากขายสินค8า วิธีสCงสินค8าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจCาย หน้ีสิน

ระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย และการแสดงรายการเก่ียวกับการฝากขายในงบ

การเงิน 
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การแบ;งบทเรียน/หัวข^อ 
 

สัปดาหkที ่ หน;วยการเรียน / รายการ 
เวลา 

ท ป 

1 หน;วยท่ี 1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ  

         กฎหมายท่ีเก่ียวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.1  ความหมายและประเภทของการเชCาซ้ือและซ้ือขายผCอนชำระ 

   1.2  ความแตกตCางระหวCางการเชCาซ้ือและการซ้ือขายผCอนชำระกับ 

         การขายสินค8าตามปกติ 

     1.3  สัญญาเชCาการเงินและสัญญาเชCาดำเนินงาน 

2 2 

2 หน;วยท่ี 1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ 

         กฎหมายท่ีเก่ียวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.4  การคำนวณจำนวนเงินท่ีเก็บได8จากลูกหน้ีและกำไรข้ันต8นจาก 

         การขายผCอนชำระท่ีถือเป1นรายได8 

   1.5  การบันทึกรายการเก่ียวกับการเชCาซ้ือและการซ้ือขายผCอน 

         ชำระในสมุดรายวันท่ัวไป 

2 2 

3 หน;วยท่ี 1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ 

         กฎหมายท่ีเก่ียวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.6  การผCานรายการไปบัญชีแยกประเภทคุมยอดลูกหน้ีขายผCอน 

         ชำระและบัญชีแยกประเภทลูกหน้ีขายผCอนชำระรายตัว 

   1.7. รายละเอียดลูกหน้ีขายผCอนชำระ 

2 2 

4 หน;วยท่ี 2. สินค8ารับแลกเปล่ียนและสินค8ารับคืน 

    2.1  ความหมายของสินค8ารับแลกเปล่ียนและราคายุติธรรมหรือ 

         ราคาตลาดของสินค8ารับแลกเปล่ียน 

   2.2  การคำนวณสCวนเกินและสCวนต่ำในสินค8ารับแลกเปล่ียน 

   2.3  การคำนวณกำไรข้ันต8นจากการขายผCอนชำระท่ีถือเป1นรายได8 

   2.4  การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค8ารับแลกเปล่ียน 

2 2 

 

5 หน;วยท่ี 2  สินค8ารับแลกเปล่ียนและสินค8ารับคืน 

   2.5  การแสดงรายการเก่ียวกับสินค8ารับแลกเปล่ียนในงบการเงิน 

   2.6  การผิดสัญญาและการยึดสินค8าคืน 

   2.7  การคำนวณกำไรขาดทุนจากการยึดสินค8าคืน 

2.8  การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค8ายึดคืน 

   2.9  การแสดงรายการเก่ียวกับสินค8ายึดคืนในงบการเงิน 

2 2 
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การแบ;งบทเรียน/หัวข^อ 

สัปดาหkท่ี หน;วยการเรียน / รายการ 
เวลา 

ท ป 

6 หน;วยท่ี 3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

         ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 

   3.1  การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือจากการเชCาซ้ือ 

   3.2  การบันทึกรายการเก่ียวกับดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือ 

         การขายตามสัญญาเชCาซ้ือ 

2 2 

7 หน;วยท่ี 3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

         ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 

   3.3  การคำนวณดอกเบ้ียจากการซ้ือผCอนชำระหรือซ้ือตามสัญญา 

         เชCาซ้ือ 

   3.4  การบันทึกรายการเก่ียวกับดอกเบ้ียจากการซ้ือผCอนชำระหรือ 

         ซ้ือตามสัญญาเชCาซ้ือ 

2 2 

8 หน;วยท่ี 3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

         ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 

   3.5  การแสดงรายการเก่ียวกับการเชCาซ้ือ และซ้ือขายผCอนชำระ 

         ในงบการเงิน 

2 2 

9 สอบกลางภาค 0 3 

10 หน;วยท่ี 4  ความรู8ท่ัวไปเก่ียวกับการฝากขาย 

   4.1  ความหมายของการฝากขายสินค8า 

   4.2  ข8อแตกตCางระหวCางการขายสินค8ากับการฝากขายสินค8า 

   4.3  สัญญาในการฝากขายสินค8า 

   4.4  ประโยชน̂ของการฝากขายสินค8า 

   4.5  สิทธิและหน8าท่ีของผู8ฝากขายและผู8รับฝากขาย 

  

11 หน;วยท่ี 5 การบันทึกบัญชีด8านผู8ฝากขาย 

   5.1  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8าฝากขาย 

   5.2  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8า 

         คงเหลือแบบส้ินงวด 

   5.3  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8า 

         คงเหลือแบบตCอเน่ือง 

1 2 
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การแบ;งบทเรียน/หัวข^อ 

สัปดาหkท่ี หน;วยการเรียน / รายการ 
เวลา 

ท ป 

12 หน;วยท่ี 5 การบันทึกบัญชีด8านผู8ฝากขาย 

   5.4  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายรวมกับการขายสินค8าตามปกติ 

         ของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือแบบ 

         ส้ินงวด 

   5.5  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายรวมกับการขายสินค8าตามปกติ 

         ของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือตCอเน่ือง 

2 2 

13 หน;วยท่ี 6  การบันทึกบัญชีด8านผู8รับฝากขาย 

   6.1  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8ารับฝากขายแยกไว8ตCางหากจาก 

         การขายสินค8าตามปกติของกิจการ 

   6.2  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8ารับฝากขายรวมกับรายการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการ 

2 2 

14 หน;วยท่ี 7  เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.1  การขายสินค8าฝากขายได8บางสCวน 

       - การคำนวณป}นสCวนคCาใช8จCายสินค8าฝากขาย 

       - การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการฝากขายสินค8า 

2 2 

15 หน;วยท่ี 7  เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.2  สินค8าคงเหลือของผู8ฝากขาย 

   7.3  สินค8าฝากขายรับคืน 

2 2 

16 หน;วยท่ี 7  เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.4  เงินทดรอง 

   7.5  หน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายและผู8รับฝากขาย 

2 2 

17 หน;วยท่ี 8  การแสดงรายการเก่ียวกับการฝากขายในงบการเงิน 

   8.1  การแสดงรายการกำไรขาดทุนจากการฝากขายในงบ 

         กำไรขาดทุน 

   8.2  การแสดงรายการฝากขายในงบแสดงฐานะการเงิน 

  

18 สอบปลายภาค 0 3 
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จุดประสงคkการสอน 

บทเรียนท่ี รายการ 
เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

1 1. ความรู8เบื้องต8นเกี่ยวกับการเชCาซื้อ การซื้อขายผCอนชำระ กฎหมายที ่

   เกี่ยวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.1  ความหมายและประเภทของการเชCาซื้อและซื้อขายผCอนชำระ 

   1.2  ความแตกตCางระหวCางการเชCาซื้อและการซื้อขายผCอนชำระกับการขาย 

         สินค8าตามปกต ิ

     1.3  สัญญาเชCาการเงินและสัญญาเชCาดำเนินงาน 

     1.4  การคำนวณจำนวนเงินที่เก็บได8จากลูกหนี้และกำไรขั้นต8นจากการขาย 

           ผCอนชำระที่ถือเป1นรายได8 

   1.5  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการเชCาซื้อและการซื้อขายผCอนชำระในสมุด 

         รายวันทั่วไป 

   1.6  การผCานรายการไปบัญชีแยกประเภทคุมยอดลูกหนี้ขายผCอนชำระและ 

         บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ขายผCอนชำระรายตัว 

   1.7. รายละเอียดลูกหนี้ขายผCอนชำระ 

2 2 

2 2. สินค8ารับแลกเปลี่ยนและสินค8ารับคืน 

    2.1  ความหมายของสินค8ารับแลกเปลี่ยนและราคายุติธรรมหรือราคาตลาด 

          ของสินค8ารับแลกเปลี่ยน 

   2.2  การคำนวณสCวนเกินและสCวนต่ำในสินค8ารับแลกเปลี่ยน 

   2.3  การคำนวณกำไรขั้นต8นจากการขายผCอนชำระที่ถือเป1นรายได8ของงวด 

   2.4  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค8ารับแลกเปลี่ยน 

   2.5  การแสดงรายการเกี่ยวกับสินค8ารับแลกเปลี่ยนในงบการเงิน 

   2.6  การผิดสัญญาและการยึดสินค8าคืน 

   2.7  การคำนวณกำไรขาดทุนจากการยึดสินค8าคืน 

   2.8  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค8ายึดคืน 

   2.9  การแสดงรายการเกี่ยวกับสินค8ายึดคืนในงบการเงิน  

2 2 

3 3. การคำนวณดอกเบี้ยจากการขายผCอนชำระหรือการขายตามสัญญาเชCาซื้อ 

   และการบันทึกรายการ 

   3.1  การคำนวณดอกเบี้ยจากการขายผCอนชำระหรือจากการเชCาซื้อ 

   3.2  การบันทึกรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

         ตามสัญญาเชCาซื้อ 

   3.3  การคำนวณดอกเบี้ยจากการซื้อผCอนชำระหรือซื้อตามสัญญาเชCาซื้อ 

   3.4  การบันทึกรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยจากการซื้อผCอนชำระหรือซื้อตาม 

         สัญญาเชCาซื้อ 

   3.5  การแสดงรายการเกี่ยวกับการเชCาซื้อ และซื้อขายผCอนชำระในงบ 

         การเงิน 

2 2 
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จดุประสงคkการสอน 
 

บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
4 4.  ความรู8ทั่วไปเกี่ยวกับการฝากขาย 

   4.1  ความหมายของการฝากขายสินค8า 

   4.2  ข8อแตกตCางระหวCางการขายสินค8ากับการฝากขายสินค8า 

   4.3  สัญญาในการฝากขายสินค8า 

   4.4  ประโยชน^ของการฝากขายสินค8า 

   4.5  สิทธิและหน8าที่ของผู8ฝากขายและผู8รับฝากขาย 

2 2 

5 5.  การบันทึกบัญชีด8านผู8ฝากขาย 

   5.1  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค8าฝากขาย 

   5.2  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขายสินค8า 

         ตามปกติของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือแบบ 

         สิ้นงวด 

   5.3  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขายสินค8า 

         ตามปกติของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือ 

         แบบตCอเนื่อง 

   5.4  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายรวมกับการขายสินค8าตามปกต ิ

         ของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือแบบสิ้นงวด 

   5.5  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายรวมกับการขายสินค8าตามปกต ิ

         ของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือตCอเนื่อง 

2 2 

6 6.  การบันทึกบัญชีด8านผู8รับฝากขาย 

   6.1  การบันทึกบัญชเีกี่ยวกับสินค8ารับฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการ 

   6.2  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค8ารับฝากขายรวมกับรายการขายสินค8า 

         ตามปกติของกิจการ 

2 2 

7 7.  เงินทดรองและหนี้สินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.1  การขายสินค8าได8บางสCวน 

   7.2  สินค8าคงเหลือของผู8ฝากขาย 

   7.3  สินค8าฝากขายรับคืน 

   7.4  เงินทดรอง 

   7.5  หนี้สินระหวCางผู8ฝากขายและผู8รับฝากขาย 

2 2 

8 8.  การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน 

   8.1  การแสดงรายการกำไรขาดทุนจากการฝากขายในงบกำไรขาดทุน 

   8.2  การแสดงรายการฝากขายในงบแสดงฐานะการเงิน 

2 2 
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การวิเคราะหkจุดประสงคkการเรียนรู̂ประจำรายวิชา รหัสวิชา 10216402 รายวิชา การบัญชีเช;าซ้ือและฝากขาย 

หน;วยท่ี เร่ือง ด̂านพุทธิพิสัย ด̂านทักษะพิสัย ด̂านจิตพิสัย 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู8เบ้ืองต8น

เก่ียวกับการเชCาซ้ือ 

การซ้ือขายผCอนชำระ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข8อง

และการบันทึก

รายการ 

 

 1.1 ความหมายและประเภท 

      ของการเชCาซ้ือ 

      และซ้ือขายผCอนชำระ 

 1.2 ความแตกตCางระหวCางการ 

      เชCาซ้ือและการซ้ือขายผCอน 

      ชำระกับการขายสินค8า 

       ตามปกติ 

   1.3 สัญญาเชCาการเงินและ 

        สัญญาเชCาดำเนินงาน 

   1.4 การคำนวณจำนวนเงินท่ี 

        เก็บได8จากลูกหน้ีและกำไร 

        ข้ันต8นจากการขายผCอน 

        ชำระท่ีถือเป1นรายได8 

 1.5 การบันทึกรายการเก่ียวกับ 

      การเชCาซ้ือและการซ้ือขาย 

      ผCอนชำระในสมุดรายวัน 

      ท่ัวไป 

 1.6 การผCานรายการไปบัญชี 

      แยกประเภทคุมยอดลูกหน้ี 

      ขายผCอนชำระและบัญชี 

      แยกประเภทลูกหน้ีขาย 

      ผCอนชำระรายตัว 

 1.7 รายละเอียดลูกหน้ีขาย 

      ผCอนชำระ 

 1.1 อธิบายความหมายและ 

      ประเภทของการเชCาซ้ือและ 

      ซ้ือขายผCอนชำระได8 

 1.2 บอกความแตกตCางระหวCาง 

      การเชCาซ้ือและการซ้ือขาย 

      ผCอนชำระกับการขายสินค8า 

      ตามปกติได8 

   1.3 บอกความแตกตCางระหวCาง 

        สัญญาเชCาการเงินกับสัญญา 

        เชCาดำเนินงานได8 

   1.4 คำนวณจำนวนเงินท่ีเก็บได8 

        จากลูกหน้ีและกำไรข้ันต8น 

        จากการขายผCอนชำระท่ีถือ 

        เป1นรายได8 

 1.5 บันทึกรายการเก่ียวกับการ 

      เชCาซ้ือและการซ้ือขายผCอน 

      ชำระในสมุดรายวันท่ัวไปได8 

 1.6 การผCานรายการไปบัญชีแยก 

      ประเภทคุมยอดลูกหน้ีขาย 

      ผCอนชำระและบัญชีแยก 

      ประเภทลูกหน้ีขายผCอน 

      ชำระรายตัวได8 

 1.7 บอกรายละเอียดลูกหน้ีขาย 

      ผCอนชำระได8 

ในด8านความมีมนุษย

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

ความรู8รักสามัคคี   

ความกตัญ�ูกตเวที 

2. สินค8ารับแลกเปล่ียน

และสินค8ารับคืน 

 

 

 2.1 ความหมายของสินค8า 

      รับแลกเปล่ียนและราคา 

      ยุติธรรมหรือราคาตลาด 

      ของสินค8ารับแลกเปล่ียน 

 2.2 การคำนวณสCวนเกินและ 

      สCวนต่ำในสินค8ารับ 

      แลกเปล่ียน 

 2.1 อธิบายความหมายของสินค8า 

      รับแลกเปล่ียนและราคา 

      ยุติธรรมหรือราคาตลาดของ 

      สินค8ารับแลกเปล่ียนได8 

 2.2 คำนวณสCวนเกินและสCวนต่ำ 

      ในสินค8ารับแลกเปล่ียนได8 

 2.3 คำนวณกำไรข้ันต8นจากการ 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂ ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

ความรู8รักสามัคคี   

ความกตัญ�ูกตเวที 
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 2.3 การคำนวณกำไรข้ันต8น 

      จากการขายผCอนชำระท่ี 

      ถือเป1นรายได8ของงวด 

 2.4 การบันทึกรายการเก่ียวกับ 

      สินค8ารับแลกเปล่ียน 

 

 2.5 การแสดงรายการเก่ียวกับ 

      สินค8ารับแลกเปล่ียนในงบ 

      การเงิน 

 2.6 การผิดสัญญาและการยึด 

      สินค8าคืน 

 2.7 การคำนวณกำไรขาดทุน 

      จากการยึดสินค8าคืน 

 2.8 การบันทึกรายการเก่ียวกับ 

       สินค8ายึดคืน 

 2.9 การแสดงรายการเก่ียวกับ 

       สินค8ายึดคืนในงบการเงิน 

      ขายผCอนชำระท่ีถือเป1น 

      รายได8ของงวดได8 

 2.4 บันทึกรายการเก่ียวกับ 

      สินค8ารับแลกเปล่ียนได8 

 2.5 อธิบายการแสดงรายการ 

      เก่ียวกับสินค8ารับแลกเปล่ียน 

      ในงบการเงินได8 

 2.6 อธิบายเก่ียวกับการผิด 

      สัญญาและการยึดสินค8าคืน 

      ได8 

 2.7 คำนวณกำไรขาดทุนจาก 

      การยึดสินค8าคืนได8 

 2.8 บันทึกรายการเก่ียวกับ 

       สินค8ายึดคืนได8 

 2.9 อธิบายเก่ียวกับการแสดง 

      รายการเก่ียวกับสินค8ายึดคืน 

      ในงบการเงินได8 

3. การคำนวณดอกเบ้ีย

จากการขายผCอน

ชำระหรือการขาย

ตามสัญญาเชCาซ้ือ

และการบันทึก

รายการ 

 

 3.1 การคำนวณดอกเบี้ยจาก 

      การขายผCอนชำระหรือจาก 

      การเชCาซื้อ 

 3.2 การบันทึกรายการเกี่ยวกับ 

      ดอกเบี้ยจากการขายผCอน 

      ชำระหรือการขายตาม 

      สัญญาเชCาซื้อ 

 3.3 การคำนวณดอกเบี้ยจาก 

      การซื้อผCอนชำระหรือซื้อ 

      ตามสัญญาเชCาซื้อ 

 3.4 การบันทึกรายการเกี่ยวกับ 

      ดอกเบี้ยจากการซื้อผCอน 

      ชำระหรือซื้อตามสัญญา 

      เชCาซื้อ 

 3.5 การแสดงรายการเกี่ยวกับ 

      การเชCาซื้อ และซื้อขาย 

      ผCอนชำระในงบการเงิน 

 3.1 คำนวณดอกเบี้ยจากการ 

      ขายผCอนชำระหรือจากการ 

      เชCาซื้อได8 

 3.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับ 

      ดอกเบี้ยจากการขายผCอน 

      ชำระหรือการขายตาม 

      สัญญาเชCาซื้อได8 

 3.3 คำนวณดอกเบี้ยจากการซื้อ 

      ผCอนชำระหรือซื้อตามสัญญา 

      เชCาซื้อได8 

 3.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับ 

      ดอกเบี้ยจากการซื้อผCอน 

      ชำระหรือซื้อตามสัญญาเชCา 

      ซื้อได8 

 3.5 อธิบายเกี่ยวกับการแสดง 

      รายการเกี่ยวกับการเชCาซื้อ  

      และซื้อขายผCอนชำระใน 

      งบการเงินได8 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

ความรู8รักสามัคคี  
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4 ความรู8ท่ัวไปเก่ียวกับ

การฝากขาย 

 

 4.1 ความหมายของการฝาก 

      ขายสินค8า 

 4.2 ข8อแตกตCางระหวCางการ 

      ขายสินค8ากับการฝากขาย 

      สินค8า 

 4.3 สัญญาในการฝากขาย          

      สินค8า 

 4.4 ประโยชน̂ของการฝากขาย 

      สินค8า 

 

 4.5 สิทธิและหน8าท่ีของผู8ฝาก 

      ขายและผู8รับฝากขาย 

 4.1 อธิบายความหมายของ 

      การฝากขายสินค8าได8 

 4.2 บอกข8อแตกตCางระหวCาง 

      การขายสินค8ากับการฝาก 

      ขายสินค8าได8 

 4.3 อธิบายถึงสัญญาในการฝาก 

      ขายสินค8าได8 

 4.4 บอกประโยชน̂ของการฝาก 

      ขายสินค8าได8 

 

 4.5 อธิบายเก่ียวกับสิทธิและ 

      หน8าท่ีของผู8ฝากขายและ 

      ผู8รับฝากขายได8 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

ความรู8รักสามัคคี 

5. การบันทึกบัญชีด8านผู8

ฝากขาย 

 

 5.1 การบันทึกบัญชีเก่ียวกับ 

      สินค8าฝากขาย 

 5.2 การบันทึกบัญชีสินค8าฝาก 

      ขายแยกไว8ตCางหากจาก 

      การขายสินค8าตามปกติ 

      ของกิจการและใช8ระบบ 

      การบันทึกบัญชีสินค8า 

      คงเหลือแบบส้ินงวด 

 5.3 การบันทึกบัญชีสินค8าฝาก 

      ขายแยกไว8ตCางหากจาก 

      การขายสินค8าตามปกติ 

      ของกิจการและใช8ระบบ 

      การบันทึกบัญชีสินค8า 

      คงเหลือแบบตCอเน่ือง 

 5.4 การบันทึกบัญชีสินค8าฝาก 

      ขายรวมกับการขายสินค8า 

      ตามปกติของกิจการและใช8 

      ระบบการบันทึกบัญชี 

      สินค8าคงเหลือแบบส้ินงวด 

 5.5 การบันทึกบัญชีสินค8าฝาก 

 5.1 บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8า 

      ฝากขายได8 

 5.2 บันทึกบัญชีสินค8าฝากขาย 

      แยกไว8ตCางหากจากการขาย 

      สินค8าตามปกติของกิจการ 

      และใช8ระบบการบันทึกบัญชี 

      สินค8าคงเหลือแบบส้ินงวดได8 

 5.3 บันทึกบัญชีสินค8าฝากขาย 

      แยกไว8ตCางหากจากการขาย 

      สินค8าตามปกติของกิจการ 

      และใช8ระบบการบันทึกบัญชี 

      สินค8าคงเหลือแบบตCอเน่ือง 

      ได8 

 5.4 บันทึกบัญชีสินค8าฝากขาย 

      รวมกับการขายสินค8า 

      ตามปกติของกิจการและใช8 

      ระบบการบันทึกบัญชีสินค8า 

      คงเหลือแบบส้ินงวดได8 

 5.5 บันทึกบัญชีสินค8าฝากขาย 

      รวมกับการขายสินค8า 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

 ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

 ความรู8รักสามัคคี   

ความกตัญ�ูกตเวที 
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      ขายรวมกับการขายสินค8า 

      ตามปกติของกิจการและใช8 

      ระบบการบันทึกบัญชี 

      สินค8าคงเหลือตCอเน่ือง 

      ตามปกติของกิจการและใช8 

      ระบบการบันทึกบัญชีสินค8า 

      คงเหลือตCอเน่ืองได8 

6. การบันทึกบัญชีด8าน

ผู8รับฝากขาย 

 6.1 การบันทึกบัญชีเก่ียวกับ 

      สินค8ารับฝากขายแยกไว8 

      ตCางหากจากการขายสินค8า 

      ตามปกติของกิจการ 

 6.2 การบันทึกบัญชีเก่ียวกับ 

      สินค8ารับฝากขายรวมกับ 

      รายการขายสินค8า 

      ตามปกติของกิจการ 

 6.1 บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8า 

      รับฝากขายแยกไว8ตCางหาก 

      จากการขายสินค8าตามปกติ 

      ของกิจการได8 

 6.2 บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8า 

      รับฝากขายรวมกับรายการ 

      ขายสินค8าตามปกติของ 

      กิจการได8 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

 ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

 ความรู8รักสามัคคี   

ความกตัญ�ูกตเวที 

7. เงินทดรองและหน้ีสิน

ระหวCางผู8ฝากขายกับ

ผู8รับฝากขาย 

 7.1 การขายสินค8าได8บางสCวน 

 7.2 สินค8าคงเหลือของผู8ฝาก 

      ขาย 

 7.3 สินค8าฝากขายรับคืน 

 7.4 เงินทดรอง 

 7.5 หน้ีสินระหวCางผู8ฝากขาย 

      และผู8รับฝากขาย 

 7.1 อธิบายเก่ียวกับการขาย 

      สินค8าได8บางสCวนได8 

 7.2 อธิบายเก่ียวกับสินค8า 

      คงเหลือของผู8ฝากขายได8 

 7.3 อธิบายเก่ียวกับสินค8าฝาก 

      ขายรับคืนได8 

 7.4 อธิบายเก่ียวกับเงินทดรอง 

      ได8 

 7.5 อธิบายเก่ียวกับหน้ีสิน 

      ระหวCางผู8ฝากขายและผู8รับ 

      ฝากขายได8 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

ความรู8รักสามัคคี   

ความกตัญ�ูกตเวที 

8. 

 

 

 

 

การแสดงรายการ

เก่ียวกับการฝากขาย

ในงบการเงิน 

 

 8.1 การแสดงรายการกำไร 

      ขาดทุนจากการฝากขาย 

      ในงบกำไรขาดทุน 

 8.2 การแสดงรายการฝากขาย 

      ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 8.1 อธิบายถึงการแสดงรายการ 

      กำไรขาดทุนจากการฝาก 

      ขายในงบกำไรขาดทุนได8 

 8.2 อธิบายถึงการแสดงรายการ 

      ฝากขายในงบแสดงฐานะ 

      การเงินได8 

ในด8านความมีมนุษย̂

สัมพันธ̂  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  

ความเช่ือม่ันในตนเอง  

ความสนใจใฝ�รู8  

ความรู8รักสาความกตัญ�ู

กตเวที 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชาน้ีแบCงเป1น ...8..หนCวย   แยกได8  ...36....  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดำเนินการ  ดังน้ี 

 

 1. วิธีการดำเนินการรวบรวมข8อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป1น …3……  สCวนโดยแบCงแยกคะแนนแตCละ

สCวนจากคะแนนเต็ม  ท้ังรายวิชา 100 คะแนนดังน้ี 

  1.1 ผลงานท่ีมอบหมาย ...20.... คะแนน  หรือร8อยละ ...20.00........ 

  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย ความต้ังใจ และการเข8ารCวมกิจกรรม .10..คะแนน หรือร8อยละ ….10.00.....   

  1.3 การทดสอบแตCละหนCวยเรียน  …70……  คะแนน  หรือร8อยละ  …70.00….                 

 

โดยจัดแบCงน้ำหนักคะแนนในแตCละหนCวยตามตารางหน8าถัดไป 

 

  2.เกณฑ̂ผCานรายวิชาผู8ท่ีจะผCานรายวิชาน้ีจะต8อง 

   2.1  คะแนนสอบรวมต8องไมCต่ำกวCาร8อยละ50 

   2.2  มีเวลาเรียนไมCต่ำกวCาร8อยละ 80 

   2.3  ต8องผCานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 

  3.  เกณฑ̂คCาระดับคะแนน 

   3.1  พิจารณาเกณฑ̂ผCานรายวิชาตาม ข8อ 2  ผู8ท่ีไมCผCานเกณฑ̂ ข8อ 2 จะได8รับคCาระดับคะแนน  F 

   3.2  ผู8ท่ีผCานเกณฑ̂ ข8อ 2  จะได8รับคCาระดับคะแนนตามเกณฑ̂  ดังน้ี 

   คะแนนร8อยละ   80  ข้ึนไป         ได8ระดับคะแนน      A 

   คะแนนอยูCระหวCางร8อยละ 75-79  ได8ระดับคะแนน      B+ 

   คะแนนอยูCระหวCางร8อยละ  70-74 ได8ระดับคะแนน      B 

   คะแนนอยูCระหวCางร8อยละ  65-69 ได8ระดับคะแนน      C+ 

   คะแนนอยูCระหวCางร8อยละ  60-65 ได8ระดับคะแนน      C 

   คะแนนอยูCระหวCางร8อยละ  55-60  ได8ระดับคะแนน      D+ 

   คะแนนอยูCระหวCางร8อยละ  50-54 ได8ระดับคะแนน      D 

   คะแนนต่ำกวCาร8อยละ       50  ได8ระดับคะแนน      F 
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ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน 

เลขท่ี

บทเรียน 

         คะแนนรายบทเรียนและน้ำหนักคะแนน 

 

 

 

             ช่ือบทเรียน 

คะแนน

ราย

หน;วย 

น้ำหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทักษะ

พิสัย 

คว
าม

รู̂ -
คว

าม
จำ

 

คว
าม

เข̂
าใ

จ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช̂ 

สูง
กว

;า  

1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข8อง และการบันทึกรายการ 
5 2 1 1 - 1 

2 สินค8ารับแลกเปล่ียนและสินค8ารับคืน 10 2 2 2 2 2 

3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย

ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 
10 2 2 2 2 2 

4 ความรู8ท่ัวไปเก่ียวกับการฝากขาย 5 2 1 1 - 1 

5 การบันทึกบัญชีด8านผู8ฝากขาย 10 2 2 2 2 2 

6 การบันทึกบัญชีด8านผู8รับฝากขาย 10 2 2 2 2 2 

7 เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 10 2 2 2 2 2 

8 การแสดงรายการเก่ียวกับการฝากขายในงบการเงิน 10 2 2 2 2 2 

        

        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 70 16 14 14 12 14 

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปsนการบูรณาการ

ทุกหน;วย) 

20 

 
ค คะแนนจิตพิสัย 10 

 รวมท้ังส้ิน 100 

 

หมายเหตุ  

 1. การกำหนดคะแนนในรายบท ให8ใช8เวลาท่ีใช8ในการสอนมาเป1นตัวแบCงโดยเทียบเป1น สัดสCวนในการ กำหนดก็ได8 

2. การกำหนดคะแนนยCอย ๆ ในแตCละระดับของพุทธพิสัย (ความรู8ความจำ ความเข8าใจ การนำไปใช8 และสูงกวCา)

ให8ใช8วิธีรวมจำนวนข8อของจุดประสงค̂การสอนในแตCละระดับเข8าด8วยกันแล8วเทียบเป1นสัดสCวนในการกำหนด

คะแนนก็ได8  เชCน  หนCวยท่ีหน่ึง 10 คะแนน  เม่ือนับจุดประสงค̂ มีระดับความรู8ความจำ 3 ข8อ ความเข8าใจ 9 ข8อ  

การนำไปใช8 18 ข8อ  เม่ือเทียบสัดสCวนจะได8ความรู8ความจำ 1 คะแนน ความเข8าใจ 3 คะแนน และการนำไปใช8 6 

คะแนน  (ถ8าเป1นทศนิยมให8ป}ดเป1นจำนวนเต็ม)  
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กำหนดการสอน 

สัปดาหkท่ี วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 

1 - 1-3 หน;วยท่ี 1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ 

        กฎหมายท่ีเก่ียวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.1  ความหมายและประเภทของการเชCาซ้ือและซ้ือขายผCอนชำระ 

   1.2  ความแตกตCางระหวCางการเชCาซ้ือและการซ้ือขายผCอนชำระ 

         กับการขายสินค8าตามปกติ 

     1.3  สัญญาเชCาการเงินและสัญญาเชCาดำเนินงาน 

 

2 - 4-6 หน;วยท่ี 1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ 

         กฎหมายท่ีเก่ียวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.4  การคำนวณจำนวนเงินท่ีเก็บได8จากลูกหน้ีและกำไรข้ันต8น 

         จากการขายผCอนชำระท่ีถือเป1นรายได8 

   1.5  การบันทึกรายการเก่ียวกับการเชCาซ้ือและการซ้ือขายผCอน 

         ชำระในสมุดรายวันท่ัวไป 

 

3  - 7-9 หน;วยท่ี 1 ความรู8เบ้ืองต8นเก่ียวกับการเชCาซ้ือ การซ้ือขายผCอนชำระ 

         กฎหมายท่ีเก่ียวข8องและการบันทึกรายการ 

   1.6  การผCานรายการไปบัญชีแยกประเภทคุมยอดลูกหน้ีขายผCอน 

         ชำระและบัญชีแยกประเภทลูกหน้ีขายผCอนชำระรายตัว 

   1.7. รายละเอียดลูกหน้ีขายผCอนชำระ 

 

4 - 10-12 หน;วยท่ี 2. สินค8ารับแลกเปล่ียนและสินค8ารับคืน 

    2.1 ความหมายของสินค8ารับแลกเปล่ียนและราคายุติธรรมหรือ 

         ราคาตลาดของสินค8ารับแลกเปล่ียน 

   2.2  การคำนวณสCวนเกินและสCวนต่ำในสินค8ารับแลกเปล่ียน 

   2.3  การคำนวณกำไรข้ันต8นจากการขายผCอนชำระท่ีถือเป1นรายได8 

         ของงวด 

   2.4  การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค8ารับแลกเปล่ียน 

 

5 - 13-15 หน;วยท่ี 2  สินค8ารับแลกเปล่ียนและสินค8ารับคืน 

   2.5  การแสดงรายการเก่ียวกับสินค8ารับแลกเปล่ียนในงบการเงิน 

   2.6  การผิดสัญญาและการยึดสินค8าคืน 

   2.7  การคำนวณกำไรขาดทุนจากการยึดสินค8าคืน 

2.9  การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค8ายึดคืน 

   2.9  การแสดงรายการเก่ียวกับสินค8ายึดคืนในงบการเงิน 
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6 - 16-18 หน;วยท่ี 3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

        ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 

   3.1 การคำนวณดอกเบ้ียการขายผCอนชำระหรือจากการเชCาซ้ือ 

   3.2 การบันทึกรายการเก่ียวกับดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระ 

        หรือการขายตามสัญญาเชCาซ้ือ 

 

7 - 19-21 หน;วยท่ี 3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

         ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 

   3.3  การคำนวณดอกเบ้ียการซ้ือผCอนชำระและตามสัญญาเชCาซ้ือ 

   3.4  การบันทึกรายการเก่ียวกับดอกเบ้ียจากการซ้ือผCอนชำระ 

         หรือซ้ือตามสัญญาเชCาซ้ือ 

 

8 - 22-24 หน;วยท่ี 3 การคำนวณดอกเบ้ียจากการขายผCอนชำระหรือการขาย 

         ตามสัญญาเชCาซ้ือและการบันทึกรายการ 

   3.5  การแสดงรายการเก่ียวกับการเชCาซ้ือ และซ้ือขายผCอนชำระ 

         ในงบการเงิน 

 

9 - 25-27 สอบกลางภาค  

10 - 28-30 หน;วยท่ี 4  ความรู8ท่ัวไปเก่ียวกับการฝากขาย 

   4.1  ความหมายของการฝากขายสินค8า 

   4.2  ข8อแตกตCางระหวCางการขายสินค8ากับการฝากขายสินค8า 

   4.3  สัญญาในการฝากขายสินค8า 

   4.4  ประโยชน̂ของการฝากขายสินค8า 

   4.5  สิทธิและหน8าท่ีของผู8ฝากขายและผู8รับฝากขาย 

 

11 - 31-33 หน;วยท่ี 5 การบันทึกบัญชีด8านผู8ฝากขาย 

   5.1  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8าฝากขาย 

   5.2  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8า 

         คงเหลือแบบส้ินงวด  

   5.3  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายแยกไว8ตCางหากจากการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8า 

         คงเหลือแบบตCอเน่ือง 

 

12 - 34-36 หน;วยท่ี 5 การบันทึกบัญชีด8านผู8ฝากขาย 

   5.4  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายรวมกับการขายสินค8าตามปกติ 

         ของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือแบบ 

         ส้ินงวด 
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   5.5  การบันทึกบัญชีสินค8าฝากขายรวมกับการขายสินค8าตามปกติ 

         ของกิจการและใช8ระบบการบันทึกบัญชีสินค8าคงเหลือ 

         ตCอเน่ือง 

13 - 37-39 หน;วยท่ี 6  การบันทึกบัญชีด8านผู8รับฝากขาย 

   6.1  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8ารับฝากขายแยกไว8ตCางหากจาก 

         การขายสินค8าตามปกติของกิจการ 

   6.2  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค8ารับฝากขายรวมกับรายการขาย 

         สินค8าตามปกติของกิจการ 

 

14 - 40-42 หน;วยท่ี 7  เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.1  การขายสินค8าฝากขายได8บางสCวน 

       - การคำนวณป}นสCวนคCาใช8จCายสินค8าฝากขาย 

       - การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการฝากขายสินค8า 

 

15 - 43-45 หน;วยท่ี 7  เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.2  สินค8าคงเหลือของผู8ฝากขาย 

   7.3  สินค8าฝากขายรับคืน 

 

16 - 46-48 หน;วยท่ี 7  เงินทดรองและหน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายกับผู8รับฝากขาย 

   7.4  เงินทดรอง 

   7.5  หน้ีสินระหวCางผู8ฝากขายและผู8รับฝากขาย 

 

17 - 49-51 หน;วยท่ี 8  การแสดงรายการเก่ียวกับการฝากขายในงบการเงิน 

   8.1  การแสดงรายการกำไรขาดทุนจากการฝากขาย 

         ในงบกำไรขาดทุน 

   8.2  การแสดงรายการฝากขายในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

18  52-54 สอบปลายภาค  
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