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 การบัญชีชั้นสูง 1  (3) 

คํานํา 

  
ตําราการบัญชีชั้นสูง 1 เลมน้ี เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะบัญชี ระดับ

ปริญญาตรี นอกจากนี้สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและผูสนใจทั่วไป  
 เน้ือหาของตําราเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓ เร่ือง หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรี
ทางการบัญชีที่กําหนดแนวทางในการรับรองปริญญาทางการบัญชี สําหรับการรับสมัครเปนสมาชิกสามัญของสภาฯ
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา พ.ศ. 2552 เปนตนไป  กลาวคือ ประกอบดวย 10 บท ดังน้ี   
 บทที่ 1 การฝากขาย  บทที่ 2 การขายผอนชําระ  บทที่ 3 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด  บทที่ 4 การบัญชีสําหรับสัญญากอสราง  บทที่ 5 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
บทที่ 6 การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน  บทที่ 7 การบัญชีสํานักงานใหญ
และสาขา  บทที่ 8 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา  บทที่ 9 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
บทที่ 10 งบการเงินระหวางกาล  ในแตละบทเขียนตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาฯ ประกาศใชลาสุดของแตละเรื่องน้ัน  
 ผูเขียนขอกราบขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 2 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.พนารัตน  ปานมณี และ 
รองศาสตราจารย ดร.ศศิวมล  มีอําพล  ที่ไดกรุณาเปนผูพิจารณาผลงานและไดใหคําแนะนําในการแกไขเพื่อให
เน้ือหาของตําราเลมน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เจาของผลงานตางๆ ที่ผูเขียนใชประกอบการเรียบเรียงจนตําราเลมน้ี
เสร็จสมบูรณ และครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูเขียน 
 ในการพิมพคร้ังที่ 4 ผูเขียนไดปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอบทที่ 1 การฝากขาย  บทที่ 6 การบัญชีสําหรับ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน ไดเพ่ิมกระดาษทําการเพ่ือแปลงคางบการเงิน ผูเขียน
ขอขอบคุณ อาจารยสุธี  คทวณิช ที่กรุณาใหคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงคร้ังน้ี 
 หวังวาตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษา ผูทําบัญชี และผูสนใจทั่วไป  หากมีขอผิดพลาดประการใด 
ผูเขียนขอนอมรับไวเพ่ือแกไขในโอกาสตอไป 

 
 

 ทัศนียนารถ  ลิ้มสุทธิวันภูมิ 
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 การบัญชีชั้นสูง 1  (5) 

สารบัญ 

 
บทท่ี 1 การฝากขาย (Consignments)                1 
 ความหมายของการฝากขาย  1 
 ประโยชนของการฝากขาย 2 
 สัญญาการฝากขาย 2 
 หนาที่และสิทธิของผูฝากขาย 3 
 หนาที่และสิทธิของผูรับฝากขาย 3 
 ความแตกตางระหวางการขายกับการฝากขาย 5 
 การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 6 
 การรับรูรายการคาเกี่ยวกับการฝากขายของผูฝากขายและผูรับฝากขาย  
  วธิีที่ 1  รับรูการฝากขายแยกจากการขายปกติ 7 
  วธิีที่ 2  รับรูการฝากขายรวมกับการขายปกติ 16 
 สินคาคงเหลือของผูฝากขาย (Consignor’s Inventory) 34 
 การแสดงรายการฝากขายในงบการเงิน  34 
  การแสดงสินคาคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 34 
  การแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 35 
 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 37 
  ดานผูฝากขาย 37 
  ดานผูรับฝากขาย 37 
 สรุป   37 
   
บทท่ี 2 การขายผอนชําระ (Installment Sale) 39 
 ลักษณะทั่วไปของการขายผอนชําระ 39 
  ความหมายของการขายผอนชําระ 39 
  ลักษณะของการขายผอนชําระ 39 
 วธิีการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ 40 
  วธิีการรับรูกําไรทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่มีการขายผอนชําระ 40 
  วธิีการรับรูกําไรเปนรายไดตามสวนของเงินสดท่ีไดรับชําระในแตละงวดบัญช ี 42 
 การรับสินคาเกาเพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาใหม (Trade-ins) 54 
 การผิดนัดชําระหน้ีและการยึดสินคาคืน (Default and Repossessions) 57 
 การคํานวณดอกเบ้ียจากหน้ีคงคางตามสัญญาการขายแบบผอนชําระ  66 
 สรุป   71 
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(6) การบัญชีช้ันสูง 1 

บทท่ี 3 นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
  (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)                  72 
 ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี (Accounting Changes) 72 
 การเปลี่ยนแปลงทางบัญช ี 72 
  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 73 
        การบันทึกบัญชี  73 
         งบการเงินเปรียบเทียบ 74 
         การเปดเผยขอมูล 76 
  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 86 
         การบันทึกบัญชี 86 
         งบการเงินเปรียบเทียบ 87 
         การเปดเผยขอมูล 87 
  การแกไขขอผิดพลาด (Correction of Errors) 92 
          ความหมายของขอผิดพลาด 92 
          การบันทึกบัญชี และการแสดงงบการเงิน 92 
          การเปดเผยขอมูล 93 
  สาเหตุของการเกิดขอผิดพลาดทางบัญชี 93 
  ประเภทของขอผิดพลาดและวธิีการแกไขขอผิดพลาด 94 
 กระดาษทําการเพื่อแกไขขอผิดพลาด 118 
 สรุป   126 
   
บทท่ี 4 การบัญชีสัญญากอสราง (Accounting for Construction Contracts) 127 
 ความหมายของสัญญากอสราง 127 
 ประเภทของสัญญากอสราง 127 
 การวัดมูลคาของรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสราง   128 
  รายไดคากอสราง 128 
  ตนทุนการกอสราง   128 
 การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสราง 129 
 การบันทึกรายไดตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จ (Percentage-of-Completion Method) 130 
 การบัญชีสําหรับสัญญากอสรางในกรณีท่ีขาดทุน 137 
 การบันทึกรายไดไมเกินจํานวนตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแน  
 ที่จะไดรับคืนตนทุนน้ัน 139 
 การเปดเผยขอมูล 140 
 สรุป   142 
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 การบัญชีชั้นสูง 1  (7) 

บทท่ี 5 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย (Accounting for Real Estate) 144 
 ความหมายของอสังหาริมทรัพย  144 
 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 144 
  ตนทุนโครงการ (Project Cost)   145 
  ตนทุนทางออม (Indirect Project Cost) 145 
 การบัญชีสําหรับรายไดของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 146 
  สัญญาการใหบริการ 146 
   ประมาณผลของรายการบัญชีที่เก่ียวของกับการใหบริการไดอยางนาเชื่อถือ 146 
    กรณีที่เงินคางวดตํ่ากวามูลคาของงานที่ทําเสรจ็ 148 
    กรณีที่เงินคางวดสูงกวามูลคาของงานท่ีทําเสร็จ 149 
   ไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการได 
   อยางนาเชื่อถอื 150 
  สัญญาการขายสินคา 152 
 การเปดเผยขอมูล 155 
 สรุป   155 
 
บทท่ี 6 การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน  
 (Accounting for Foreign Currency Transactions and Translation  
 Financial Statement)            157 
 ความหมายของเงินตราตางประเทศ 157 
 อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) 157 
 ลักษณะของกิจกรรมท่ีเก่ียวกับตางประเทศ 158 
 การบัญชีสําหรับรายการคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (Accounting for Foreign Currency   
 Transactions) 158 
  รายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ (Transactions in Foreign Currencies) 158 
  กิจการมีหนวยงานในตางประเทศ  169 
 การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Hedge) 175 
  ประเภทหลักของตราสารอนุพันธ  176 
 การบัญชีปองกันความเส่ียง (Hedge Accounting) 177 
  การบัญชีของตราสารอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไขของการปองกันความเส่ียง 178 
  การบัญชีของตราสารอนุพันธที่เขาเงื่อนไขของการปองกันความเส่ียง 182 
   การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรมตอสินทรัพยสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศ 183 
   การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรมตอหน้ีสินสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศ 187 
   การปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดตอสินทรัพยสุทธิหรือหน้ีสินสุทธ ิ
   ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 190 
 

Pre
vie

w



(8) การบัญชีช้ันสูง 1 

   การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรมและการปองกันความเส่ียงใน 
   กระแสเงินสดจากภาระผูกพันที่เปนเงินตราตางประเทศ 191 
   การปองกันความเส่ียงตอเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 193 
 สรุป   194 
 
บทท่ี 7 การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา (Home Office and Branch Accounting) 198 
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 การโอนสินทรัพยระหวางสาขา (Inter-branch Transfer of Asset) 224 
 สรุป   231 
   
บทท่ี 8 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา (Accounting for Leases) 233 
 ลักษณะทั่วไปของสัญญาเชา  233 
  ความหมายของสัญญาเชา 233 
  ลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว 233 
  ประโยชนของการเชาระยะยาว 235 
 ประเภทของสัญญาเชาระยะยาว 235 
  สัญญาเชาการเงิน 235 
  สัญญาเชาการดําเนินงาน 236 
 หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาจัดประเภทของสัญญาเชาระยะยาว 236 
  ดานผูเชา 236 
  ดานผูใหเชา 242 
 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว 242 
  การบัญชีสําหรับสัญญาเชาการเงินทางดานผูเชา 242 
  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินดานผูเชา 268 
  การบัญชีสัญญาเชาการเงินที่มีลักษณะเปนการใหกูยืมโดยตรงดานผูใหเชา 268 
  การบัญชีสําหรับสัญญาเชาการเงินที่มีลักษณะเปนการขายดานผูใหเชา 274 

Pre
vie

w



 การบัญชีชั้นสูง 1  (9) 

  การบัญชีสําหรับสัญญาเชาการดําเนินงานทางดานผูเชา 278 
  การบัญชีสําหรับสัญญาเชาการดําเนินงานทางดานผูใหเชา 278 
 การเปดเผยขอมูลของผูเชาและผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน 280 
 เปรียบเทียบสัญญาเชาการเงินกับสัญญาเชาการดําเนินงาน 281 
                การขายและเชากลับคืน 281 
 สรุป   284 
 
บทท่ี 9 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา  
 (Accounting for Troubled Debt Restructuring) 285 
 ความหมายของโครงสรางหน้ี และการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา 285 
  โครงสรางหน้ี 285 
  การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา   285 
 วธิีการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา   287 
 วธิีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา 287 
  การโอนสินทรัพยเพ่ือชําระหน้ีทั้งหมด 288 
   ดานลูกหน้ี 288 
   ดานเจาหน้ี 288 
  การโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของเพ่ือชําระหน้ีทั้งหมด 289 
   ดานลูกหน้ี 289 
   ดานเจาหน้ี 289 
  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี 290 
  กรณีท่ี 1 ราคาตามบัญชีของหนี้ที่มีอยูเดิมสูงกวาจํานวนเงินที่ตองจายในอนาคตตาม 
   เงื่อนไขใหม 290 
    ดานลูกหน้ี 290 
    ดานเจาหน้ี 290 
  กรณีท่ี 2 ราคาตามบัญชีของหนี้ที่มีอยูเดิมตํ่ากวาจํานวนเงินที่ตองจายในอนาคตตาม 
   เงื่อนไขใหม 294 
    ดานลูกหน้ี 294 
    ดานเจาหน้ี 294 
 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหาในหลายลักษณะ 299 
  ดานลูกหน้ี 299 
  ดานเจาหน้ี 299 
 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดขึ้น 302 
 เร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของ 303 
  ดานลูกหน้ี 303 
  ดานเจาหน้ี 303 

Pre
vie

w



(10) การบัญชีช้ันสูง 1 

 การวัดมูลคาหน้ีภายหลังการปรับโครงสรางหน้ี 304 
 การเปดเผยขอมูล 304 
  ดานลูกหน้ี 304 
  ดานเจาหน้ี 304 
 สรุป   305 
   
บทท่ี  10 งบการเงินระหวางกาล (Interim Financial Statement) 307 
 ความหมายของงบการเงินระหวางกาล  307 
 วัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 307 
 ประโยชนของงบการเงินระหวางกาล 308 
 รูปแบบของงบการเงินระหวางกาล 308 
 การรับรูและการวัดมูลคาของรายการในงบการเงินระหวางกาล           309 
  การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดในงบการเงินระหวางกาล 309 
  การรับรูและการวัดมูลคาของคาใชจายในงบการเงินระหวางกาล 310 
  การรับรูและการวัดมูลคาของสินทรัพยในงบการเงินระหวางกาล 314 
  การรับรูและการวัดมูลคาของหน้ีสินในงบการเงินระหวางกาล 314 
  ประมาณการหน้ีสิน 314 
  การปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน 314 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กําหนด 315 
  การนําเสนอขอมูลระหวางกาล 316 
 สรุป   329 
  

แบบฝกหัดบทที่   1 การฝากขาย 330 
แบบฝกหัดบทที่   2 การขายผอนชําระ 336 
แบบฝกหัดบทที่   3 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 343 
แบบฝกหัดบทที่   4 การบัญชีสัญญากอสราง 352 
แบบฝกหัดบทที่   5 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 354 
แบบฝกหัดบทที่   6 การบัญชีสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน 358 
แบบฝกหัดบทที่   7 การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา 367 
แบบฝกหัดบทที่   8 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา 376 
แบบฝกหัดบทที่   9 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา 382 
แบบฝกหัดบทที่ 10 งบการเงินระหวางกาล 386 
 
บรรณานุกรม   387 
 
ภาคผนวก    391  

Pre
vie

w



 บทท่ี 1 

 การฝากขาย 
 Consignments  
 
 เจาของและผูบริหารธุรกิจทั้งหลายตางตองการใหธุรกิจของตนมีความมั่งคั่งสูงสุด จึงจําเปนตองขยาย  
ชองทางการจําหนายสินคาใหกวางขวางและลดคาใชจาย วิธีการขยายชองทางการจําหนายวิธีหน่ึงในหลายวิธี คือ 
การนําสินคาไปฝากขายตามสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา รานคาตางๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงจะชวยใหยอดขาย
เพ่ิมขึ้นสงผลใหกําไรเพ่ิมขึ้น การฝากขายจึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ 
 
ความหมายของการฝากขาย 
 การฝากขาย (Consignments) หมายถึง การท่ีกิจการผูเปนเจาของสินคาซ่ึงเรียกวา ผูฝากขาย (Consignor) 
สงสินคาไปฝากไวกับอีกกิจการหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผูรับฝากขาย (Consignee) เพื่อใหผูรับฝากขายทําหนาที่เปน
ตัวแทนของตนในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการขายสินคา ทั้งน้ี สินคาฝากขายคงเหลือที่ผูรับฝากขายยังเปน
กรรมสิทธิ์ของผูฝากขาย เมื่อผูรับฝากขายขายสินคาใหแกลูกคาไดกรรมสิทธิ์ในสินคาจึงจะโอนเปนของลูกคา ณ จุดน้ี
ความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดของสินคาไดโอนจากผูฝากขายเปนของลูกคาแลวรายไดจากการขายเกิดขึ้น 
ดังน้ัน  ผูฝากขายจะตองบันทึกการขาย 
 การท่ีผูรับฝากขายทําหนาที่เปนตัวแทนจะไดรับผลตอบแทนเปนคานายหนาหรือชื่ออ่ืนตามที่ตกลงกัน 
โดยผูรับฝากขายจะจัดทํารายงานการขายพรอมสงเงินสดคงคางหลังหักผลตอบแทนของตนคืนใหแกผูฝากขายตาม
เวลาที่ตกลงกัน 
 

 จากความหมายที่กลาวมาอาจสรุปเปนแผนภาพ ไดดังน้ี 
 
 
                                  
                        สงสินคาไปฝากขาย ความเสี่ยง                          ขายสินคาใหลูกคาความเสี่ยง 
                     และผลตอบแทนของสินคาท่ีสง                           และผลตอบแทนทั้งหมดของ 
         ไปฝากขายยังเปนของผูฝากขาย                         สินคาท่ีสงไปฝากขายโอนจาก    
                   รายไดของผูฝากขายยังไมเกิดขึ้น                        ผูฝากขายเปนของลูกคา ณ จุดน้ี 
                                                                                        รายไดของผูฝากขายเกิดขึ้นแลว                                         
   
              สงเงินคงคางซึ่งก็คือ เงินสดคา    

             ขายคงเหลือหลังหักคาใชจายแลว                      

 
 

แผนภาพที่ 1  ความหมายของการฝากขาย 

 
 
 
 
 
ผูฝากขาย 

 

 
 
 
 
 
ผูรับฝากขาย 

 

 
 
 
 
 

   ลูกคา 

 

เก็บเงินจากลูกคา 
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2  การบัญชีช้ันสูง 1 

ประโยชนของการฝากขาย 
 ผูฝากขาย 
 1. เปนการขยายตลาด ซ่ึงสามารถทําไดในเวลาอันรวดเร็วและทั่วถึง โดยใชเงินทุนนอยกวาการเปดสาขา
หรือการจางพนักงานขาย นอกจากนี้ในกรณีที่สินคาของผูฝากขายเปนสินคาใหมยังไมเปนที่รูจักของตลาด ผูคาปลีก
อาจลังเลท่ีจะซ้ือสินคาไปขาย เพราะมีความเสี่ยงที่จะขายสินคาไมได การฝากขายจึงเปนวิธีที่จะนําสินคาออกสู
ตลาดได 
 2. ประหยัดคาใชจายกวาการเปดสาขาหรือจางพนักงานขาย 
 3. สามารถควบคุมราคาขายปลีกของสินคาใหเทากันทุกท่ีได เพราะผูฝากขายเปนผูกําหนดราคาขายปลีกเอง 
 4. มีสิทธิเรียกสินคาคืน ในกรณีที่ผูรับฝากขายกลายเปนบุคคลลมละลาย ผูฝากขายมีสิทธิเรียกสินคาและ
เงินสดคาขายสินคาคืนจากผูรับฝากขายไดทันที เจาหน้ีของผูรับฝากขายไมมีสิทธิที่จะยึดสินคาและเงินสดดังกลาวไว 
 
 ผูรับฝากขาย 
 1. หลีกเล่ียงความเสี่ยงของการเปนเจาของ กลาวคือ ไมตองรับภาระเมื่อขายสินคาไมไดหรือสินคาลาสมัย 
ชํารุดบกพรอง เส่ือมคุณภาพ หรือกรณีที่ราคาตลาดของสินคาลดลงความเสียหายดังกลาวจะตกเปนของผูฝากขาย 
 2. ใชเงินลงทุนนอย กลาวคือ ผูรับฝากขายไมตองจายเงินสดซ้ือสินคา แตจะไดรับสินคาจากผูฝากขาย
เพ่ือนํามาขายและไดรับผลตอบแทนเปนคานายหนา 
 
สัญญาการฝากขาย 
 ในการฝากขายทั้งผูฝากขายและผูรับฝากขายตองทําสัญญาการฝากขาย เพ่ือระบุถึงหนาที่และสิทธิของ  
แตละฝายเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง สัญญาการฝากขาย
จะตองระบุส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 
 1. การกําหนดเกี่ยวกับ ราคาขาย วิธีการขาย คือ เปนเงินสดหรือเงินเชื่อ ระยะเวลาของการชําระหน้ี การ
ใหคํารับรองหรือการค้ําประกันคุณภาพของสินคา 
 2. การกําหนดผลตอบแทนของผูรับฝากขาย ซ่ึงอาจไดรับเปนคานายหนา คาเชารานหรือผลตอบแทนอื่น
ตามที่ตกลงกัน 
 3. การกําหนดจํานวนเงินทดรองจายที่ผูฝากขายควรใหแกผูรับฝากขาย เพ่ือใหผูรับฝากขายนําไปจาย
คาใชจายตางๆ เก่ียวกับการฝากขาย เชน คาโฆษณา คาขนสง เปนตน   
 4. การกําหนดจํานวนเงินที่ผูฝากขาย ขอใหผูรับฝากขายสงเงินคาขายสินคาฝากขายใหตนลวงหนากอน
ไดรับรายงานการขายหรือที่เรียกวา เงินลวงหนา 
 5. กําหนดเวลาที่ผูรับฝากขายตองทําและสงรายงานการขาย พรอมเงินคงคางใหแกผูฝากขาย 
 6. วิธีการสงและรับสินคาฝากขาย วิธีการคืนสินคาฝากขายที่ชํารุด 
 7. วิธีการเก็บและดูแลรักษาสินคาฝากขาย ซ่ึงมักระบุใหผูรับฝากขายตองดูแลสินคาเหลาน้ีเสมือนเปนสินคา
ของตน และตองเก็บรักษาสินคาฝากขายแยกจากสินคาของตน 
 หากผูฝากขายและผูรับฝากขาย มิไดทําสัญญาการฝากขายไวตอกันหรือเน้ือหาในสัญญาการฝากขายมิได
กําหนดถึงเร่ืองที่เปนขอพิพาทระหวางผูฝากขายกับผูรับฝากขาย ใหนํากฎหมายเร่ืองตัวการและตัวแทนมาบังคับ
ใชกับทั้งสองฝาย 
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 การบัญชีชั้นสูง 1 3 

หนาที่และสิทธิของผูฝากขาย 
 หนาท่ีของผูฝากขาย 
 ผูฝากขายมีหนาที่ตองปฏิบัติตอผูรับฝากขายในฐานะตัวแทนของตน ดังน้ี 
 1. ตองสงสินคาท่ีมีคุณภาพดีตรงตามคําโฆษณาไปใหแกผูรับฝากขาย 
 2. ตองรับผิดชอบตอคํารับรองหรือการค้ําประกันที่ผูรับฝากขายใหแกลูกคา 
 3. เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการฝากขายสินคาและตองจายชดเชย สําหรับคาใชจายท่ีผูรับ    
ฝากขายไดจายแทนไป 
   4. จายเงินทดรองจายเพ่ือใหผูรับฝากขายนําเงินดังกลาว ไปจายคาใชจายเก่ียวกับการรับฝากขายที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เชน คาขนสง คาติดต้ัง เปนตน 
 5. จายผลตอบแทนใหแกผูรับฝากขายเม่ือผูรับฝากขายขายสินคาได ผลตอบแทนน้ีอาจอยูในรูปคานายหนา
หรือคาเชาราน เปนตน 
 สิทธิของผูฝากขาย 
 ผูฝากขายมีสิทธิเรียกรองจากผูรับฝากขาย ดังน้ี 
 1. มีสิทธิในสินคาฝากขายที่ผูรับฝากขายยังขายไมได 

2. มีสิทธิไดรับรายงานการขาย (Sales Account) พรอมรับเงินสดคาขายสินคาคงเหลือหลังหักคานายหนา
คาใชจายท่ีผูรับฝากขายจายแทนไป เงินทดรองจาย และเงินลวงหนา 
 

หนาที่และสิทธิของผูรับฝากขาย 
 หนาท่ีของผูรับฝากขาย 
 1. เก็บและดูแลรักษาสินคาที่รับฝากขายอยางเชนผูเปนเจาของพึงปฏิบัติ 
 2. แยกสินคาของตนเองและสินคาที่รับฝากขายออกจากกัน เพ่ือความสะดวกในการบันทึกการขาย และ
การตรวจนับสินคาคงเหลือไดถูกตอง นอกจากนี้ควรแยกลูกหน้ีของตนเองออกจากลูกหน้ีที่เกิดจากการรับฝากขาย 
เพ่ือจะไดทราบวาลูกหน้ีรายใดเปนของผูฝากขาย 
 3. ตองขายสินคาตามราคาที่ผูฝากขายกําหนด กรณีท่ีผูฝากขายยินยอมใหผูรับฝากขายขายสินคาเปน
เงินเชื่อและเปนผูพิจารณาการใหสินเชื่อแกลูกคา ผูรับฝากขายตองพิจารณาการใหสินเชื่อดวยความระมัดระวัง  
และติดตามเก็บหน้ีใหครบเสมือนเปนการขายเชื่อของตนเอง 
 4. ตองสงเงินคาขายสินคาคงเหลือหลังหักคานายหนา คาใชจายที่ตนจายแทน เงินทดรองจายและเงิน
ลวงหนาคืนใหแกผูฝากขายตามเวลาท่ีตกลงกัน 
 5. ตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการคาท่ีตนไดทําแทนผูฝากขายไปท้ังหมด สงใหแกผูฝากขายตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกัน รายงานนี้เรียกวา รายงานการขาย (Sales Account) รายงานน้ีจะบอกขอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดและปริมาณสินคาที่รับฝากขาย ปริมาณ และมูลคาที่ขายได คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นและผูรับฝากขาย
จายเงินแทนไปกอน จํานวนเงินที่สงใหผูฝากขายและจํานวนเงินที่ยังคางชําระแกผูฝากขาย 
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4  การบัญชีช้ันสูง 1 

 ตัวอยางรายงานการขายทางดานผูรับฝากขาย 
 

 
รายงานการขาย 

รานเอก 
543 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

การฝากขายเลขท่ี 1345 
วันที่ 30 ธันวาคม 25X1 

ขายสินคาในนาม: บริษัทฮาตาริไทย จํากัด 
สํานักงาน: เลขที่ 649 ถนนลาดพราว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
รายงานการขายสินคา: ตูเย็นรุน FQ 154 ขนาด 5 คิว จํานวน 10 เคร่ือง 
วัน เดือน ป รายการ จํานวนสินคา จํานวนเงิน 

  (เคร่ือง) (บาท) 
25X1    
ธันวาคม   1 ยอดคงเหลือยกมา 1  

     1 – 30 ไดรับ 11  
 รวม 12  
     1 – 30 ขายตูเย็นขนาด 5 คิว เคร่ืองละ 4,000 บาท 10 40,000 
 คาใชจาย:-   
    คาขนสงสินคาเขาราน         550   
    คาขนสงสินคาใหลูกคา            600   
    คาซอมตามคํารับประกัน          200   
    คาโฆษณา                        3,000   
    คานายหนา                              800     5,150 
 ยอดคงคาง  34,850 
 จํานวนเงินที่สงชําระพรอมรายงานการขาย  34,850 
 ยอดเงินคางชําระ  - 
 ยอดคงเหลือยกไป 2  
 
 สิทธิของผูรับฝากขาย 
 1. ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนรายไดคานายหนาหรือรายไดคาเชาราน ฯลฯ ในอัตราที่ตกลงกัน 
 2. มีสิทธิไดรับเงินชดเชยคาใชจายตางๆ เก่ียวกับการฝากขายที่ผูรับฝากขายจายแทนไป เชน คาโฆษณา 
คาขนสง คาเก็บรักษาสินคา เปนตน 
 3. มีสิทธิท่ีจะใหคํารับประกันคุณภาพของสินคาที่รับฝากขายตามธรรมเนียมการคาแกลูกคา โดยผูฝาก
ขายจะเปนผูรับผิดชอบตอคํารับประกันน้ี 
 4. มีสิทธิขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อ และสามารถพิจารณาการใหสินเชื่อแกลูกคาได ถาระบุไวใน
สัญญาการฝากขาย 
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