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ระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า
1. ระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อ
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการติดต่อซื้อขายสินค้าเพื่อนามาใช้หรือเอาไว้จาหน่าย ถ้าซื้อเป็นเงิน
สดก็จะทาให้เงินสดลดลง และถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อก็จะก่อให้เกิดเจ้าหนี้ และในการซื้อจะทาให้มีสินทรัพย์หรือ
วัสดุเพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงจะต้องมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าที่เหมาะสม
1.1 ความหมายระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อ
ระบบบัญชีการซือ้ สินค้าเชื่อ หมายถึง แบบแผนของการปฏิบัติงานการจัดหาวัตถุดิบ พัสดุ อุปกรณ์
มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสาเร็จรูป หรือการจัดซื้อสิ่งของเพื่อใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจเป็นเงินเชื่อ มีผล
ทาให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้น และเพิ่มจานวนสินค้าในระบบ โดยธุรกิจส่วนใหญ่จะทาการจัดซื้อสินค้าโดยผู้ขายจะให้
สินเชื่อแก่ผู้ซื้อสินค้า หรือลูกค้าประจาเพื่อเป็นการสร้างเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเวลาที่กาหนด แล้วชาระเงิน
แก่ผู้ขายเมื่อถึงกาหนด
1.2 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อ
วัตถุประสงค์ของระบบการซื้อสินค้าเชื่อของธุรกิจ มีดังนี้
2.1 เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการซื้อ ส่งคืนสินค้า และเจ้าหนี้ ป้องกันการผิดพลาด และ
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการ และ
เป็นไปตามระบบที่วางไว้
2.3 เพื่อควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าให้รัดกุม ปลอดภัย ไม่สูญหาย
2.4 เพื่อให้มีการจัดทาเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อและเป็นหลักฐาน
ในการบันทึกบัญชี การจัดทารายงานเจ้าหนี้ การรายงานสินค้าคงเหลือ และรายงานภาษีซื้อ
1.3 ประเภทของการซื้อ
ในการจัดซื้อสินค้าของกิจการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 แบ่งตามลักษณะของการประกอบการ ได้ 2 ประเภท คือ
1) การซื้อสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย (Trading Concern) กิจการจะจัดหาสินค้าเพื่อมา
จาหน่ายตามความต้องการของลูกค้าโดยจะต้องคานึงถึงคุณภาพของสินค้า ราคาสินค้า สิ่งทั้งหมดที่กล่าวมา
เพื่อที่สามารถแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นได้และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2) การซื้อวัตถุดิบ วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า (Manufacturing Concern) การจัดซื้อวัตถุดิบ
หรือวัสดุ กรณีที่กิจการเป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อขาย หน่วยงานในการจัดซื้อ และ
ในการจัดจาหน่ายจะต้องมีการประสานงานกัน เพื่อให้ทราบว่าจะต้องผลิตสินค้าประเภทใด จานวนเท่าใด

คุณภาพระดับไหน เมื่อเวลาใด ซึ่งควรกาหนดเป็นตารางการผลิตร่วมกัน โดยจะต้องอาศัยข้อมูลจากการ
พยากรณ์การขายเพื่อประมาณการในการจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตได้อย่างเหมาะสมไม่มีจานวน
ปริมาณของวัตถุดิบ หรือวัสดุในปริมาณมาก หรือน้อยเกินความต้องการซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อ
กิจการได้
1.3.2 แบ่งตามลักษณะการชาระเงิน มี 2 ประเภท คือ
1) การซื้อสด คือ การที่กิจการติดต่อซื้อสินค้าโดยจ่ายชาระค่าสินค้าทันที
2) การซื้อเชื่อ คือ การที่กิจการติดต่อซื้อสินค้า โดยทาการตกลงว่าจะชาระค่าสินค้าในภายหลัง
ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ ซึ่งการซื้อเชื่อทาให้เกิดเจ้าหนี้การค้า และราคาสินค้าที่ซื้ออาจมีราคาสูงกว่า
การซื้อเป็นเงินสด เนื่องจากผู้ขายต้องรอเวลาตามที่ตกลงไว้จึงจะได้รับเงิน
1.4 หลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อสินค้าของกิจการ ผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งซื้อจะต้องปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ขอซื้อ เพื่อให้สินค้าที่ได้รับตรงจุดประสงค์ที่จะนาไปใช้ขายหรือผลิตต่อไป หลักการจัดซื้อควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
1.4.1 คุณภาพที่ต้องการ (Right Quality) การซื้อสินค้า กิจการจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ
1.4.2 ปริมาณที่ต้องการ (Right Quantity) การจัดซื้อสินค้าในแต่ละครั้งที่กิจการจัดซื้อจะต้องจัดซื้อ
ในปริมาณที่พอดีและเพียงพอต่อความต้องการสินค้า ซึ่งไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนหรือ
ต้นทุนจม ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงขึ้นและก่อให้เกิดความเสี่ยง กิจการอาจนาการกาหนดปริมาณจัดซื้อที่
เหมาะสม เช่น ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity) มาใช้ในกิจการ
1.4.3 ราคาที่ถูกต้อง (Right Price) การจัดซื้อในแต่ละครั้ง กิจการจะต้องมีการจัดซื้อในราคาที่
เหมาะสมและเป็นราคาที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าที่กิจการกาหนดเอาไว้ การจัดซื้อในแต่ละครั้ง
กิจการควรกาหนดวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสม เช่น การจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราคา การจัดซื้อโดยการประกวด
ราคา เป็นต้น
1.4.4 เวลาที่ถูกต้อง (Right Time) การจัดซื้อในแต่ละครั้ง กิจการจะต้องคานึงถึงระยะเวลาในการ
จัดซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า และเวลาที่จัดเก็บสินค้าหรือวัสดุให้เพียงพอต่อการขาย
1.4.5 ผู้ขายที่ถูกต้อง (Right Vendor) การเลือกผู้ขายเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง อันมีผลต่อ
การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ขายที่กิจการได้คัดเลือกควรจะเป็นผู้ขายที่มีข้อกาหนดในเรื่องคุณภาพ
ปริมาณ ราคา และเวลา ตามที่กิจการต้องการได้
1.5 หลักการในการปฏิบัติระบบการซื้อสินค้าเชื่อ
กิจการจะต้องวางหลักการในการปฏิบัติระบบการซื้อสินค้าเชื่อให้เกิดความชัดเจนโดยมีหลักการดังนี้
1.5.1 สร้างระบบควบคุมภายใน การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมีความจาเป็นจะต้องสร้างระบบการควบคุม
ภายในที่ดีด้วยวิธี ดังนี้

1) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเชื่อแยกจากกัน เพื่อสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานได้ เช่น แผนกรับสินค้าทาการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายว่าตรงกับใบสั่งซื้อ ใบกากับสินค้า
หรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริตจากการจัดซื้อ
2) มีการกาหนดเลขที่เอกสารไว้ เพื่อควบคุมเอกสารที่ไม่ได้ใช้และเอกสารที่ใช้แล้ว
3) กาหนดระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนได้ทราบและยึดหลักปฏิบัติ ควรระบุถึงความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานด้วย
4) การสั่งซื้อทุกครั้งต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
และมีการตรวจสอบราคา เงื่อนไข ระยะเวลาที่ได้รับของ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับของทันตามเวลา
5) การตรวจรับของ และลงนามในเอกสารต้องทาโดยผู้มีหน้าที่โดยตรง เพื่อควบคุมให้กิจการ
ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งซื้อ
1.5.2 การแบ่งหน่วยงาน ในการแบ่งหน่วยงาน กิจการใดจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นกี่หน่วยงานนั้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการนั้น ถ้ากิจการมีขนาดเล็กหน่วยงานที่แบ่งออกมาอาจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ซือ้ ไม่มาก แต่ถ้ากิจการมีขนาดใหญ่อาจแบ่งหน่วยงานออกหลายๆ หน่วย เพื่อแบ่งความรับผิดชอบเป็นการ
สอบยันการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งกิจการที่อยู่ในขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อาจแบ่งหน่วยงานที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อเป็นเงินเชื่อได้เป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้
1) แผนกขอซื้อ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมสินค้า วัสดุ หรือสินทรัพย์
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดซื้อทราบถึงความต้องการโดยอาศัยข้อมูลจากการคานวณ
หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การคานวณปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด (Economic Order Quantity) หรือ
ข้อมูลจากยอดขายในอดีต เป็นต้น เพื่อช่วยให้การขอซื้อเป็นไปอย่างเหมาะสม
2) แผนกจัดซื้อ ทาหน้าทีส่ ั่งซื้อสินค้าตามใบขอซื้อที่แจ้งมาตรวจสอบรายการที่ขอซื้อ ปริมาณ
ราคาเพื่อติดต่อผู้ขาย ทาการเสนอราคาและดาเนินการสั่งซื้อตามวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบของกิจการ
ทั้งนี้บุคลากรที่ทาหน้าที่จัดซื้อต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดซื้อ เพื่อให้กิจการได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพดี
เหมาะสมกับราคา รวดเร็วทันต่อความต้องการของกิจการ
3) แผนกรับของ ทาหน้าที่ตรวจรับสินค้าที่แผนกจัดซื้อดาเนินการสั่งซื้อ เพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วนตามความต้องการในเอกสารขอซื้อและจัดซื้อก่อนส่งมอบสินค้าให้แผนกคลังสินค้าจัดเก็บ
4) แผนกคลังสินค้า เมื่อได้รับสินค้าจากผู้ขายและตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว จะถูกนามาจัดเก็บ
สินค้าที่แผนกคลังสินค้า เพื่อบันทึกบัญชีคุมสินค้า และเก็บรักษาสินค้าให้ครบถ้วน ปลอดภัย
5) แผนกบัญชี ทาหน้าที่บันทึกบัญชี การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ โดยมีเอกสารที่ได้รับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

1.5.3 เอกสารและสมุดบัญชี ในการจัดซื้อสินค้า จาเป็นจะต้องมีเอกสารในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อ ดังนี้
1) เอกสารที่ใช้ในการประกอบการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และใช้เป็นเอกสารในการบันทึกบัญชี
ดังนี้
1.1) ใบขอซื้อ
1.2) ใบสั่งซื้อ
1.3) ใบรับของ
1.4) ใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษี
2) สมุดบัญชี ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี มีดังนี้
2.1) สมุดรายวันซื้อ
2.2) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
2.3) สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้รายตัว
2.4) สมุดบัญชีคุมสินค้า
1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อ
ระบบบัญ ชีการซื้อสิน ค้าเชื่ อ มีขั้นตอนการขอซื้อและสั่ งซื้อ และการตรวจรับ ของและบันทึกบัญ ชี
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.6.1 แผนกขอซื้อ ทาการตรวจสอบสินค้าและปริมาณที่ต้องการสั่ งซื้อ แล้วจัดทาใบขอซื้อจานวน
3 ฉบับ ลงนามผู้มีอานาจในการขอซื้อ จากนั้นจัดส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดังนี้
ใบขอซื้อฉบับที่ 1 ส่งให้แผนกจัดซื้อ
ใบขอซื้อฉบับที่ 2 ส่งให้แผนกบัญชี
ใบขอซื้อฉบับที่ 3 เก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.6.2 แผนกจัดซื้อ เมื่อได้รับใบขอซื้อฉบับที่ 1 จากแผนกขอซื้อ จะทาการตรวจสอบความถูกต้อง
และติดต่อผู้ขายเพื่อขอทราบราคา ปริมาณ และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการซื้อ เมื่อกิจการสามารถ
เลือกผู้ขายได้แล้ว กิจการจะจัดทาใบสั่งซื้อจานวน 5 ฉบับ นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ จากนั้นจัดส่งให้แผนกที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ใบสั่งซื้อฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้ขาย
ใบสั่งซื้อฉบับที่ 2 ส่งให้แผนกรับของไว้ตรวจรับสินค้า
ใบสั่งซื้อฉบับที่ 3 ส่งให้แผนกบัญชีตรวจสอบกับใบขอซื้อ
ใบสั่งซื้อฉบับที่ 4 ส่งให้แผนกขอซื้อตรวจสอบเก็บไว้กับใบขอซื้อ
ใบสั่งซื้อฉบับที่ 5 แนบกับใบขอซื้อฉบับที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน

1.6.3 แผนกรั บ ของ เมื่อผู้ ขายดาเนิ นการจัดส่ งสิ น ค้า พร้อมใบกากับสิ นค้า /ใบกากับภาษี จานวน
2 ฉบับ และเมื่อแผนกรับของตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อว่าจานวนและคุณภาพตรงตามใบสั่งซื้อ
หรือไม่ จากนั้นจะทาใบรับของจานวน 5 ฉบับ ผู้ตรวจรับของลงนามในเอกสาร พร้อมจัดส่งสินค้าเข้าแผนก
คลังสินค้า ส่วนเอกสารจัดส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ใบรับของฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้ขายพร้อมใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษีฉบับที่ 2
ใบรับของฉบับที่ 2 ส่งให้แผนกขอซื้อ
ใบรับของฉบับที่ 3 ส่งให้แผนกบัญชี พร้อมใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษี
ใบรับของฉบับที่ 4 ส่งให้แผนกจัดซื้อ
ใบรับของฉบับที่ 5 เก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.6.4 แผนกบัญชี เมื่อได้รับใบรับของฉบับที่ 2 กับใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษี ฉบับที่ 1 จากแผนก
รับของจะนามาตรวจสอบความถูกต้องกับใบขอซื้อและใบสั่งซื้อที่ได้รับจากนั้นจะจัดทาใบสาคัญ รายวันซื้อแนบ
เอกสารที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้
1) บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ
เดบิต ซื้อ
xxx
ภาษีซื้อ
xx
เครดิต เจ้าหนี้การค้า
xxx
2) บันทึกเพิ่มหนี้ในบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้รายตัว
3) บันทึกเพิ่มสินค้าในบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ
4) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ดังนี้
4.1) ใบสาคัญรายวันซื้อ ใบขอซื้อฉบับที่ 2 ใบรับของฉบับที่ 3 ใบกากับสินค้า/ใบกากับ
ภาษี ฉบับที่ 1 เก็บเข้าแฟ้มเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีซื้อ เพื่อจัดทารายงานภาษีซื้อ
4.2) ใบสั่งซื้อฉบับที่ 3 ใบกากับสินค้า/ใบกากับภาษี ฉบับที่ 2 เก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็น
หลักฐานในการจ่ายเงินเจ้าหนี้
2. ระบบการส่งคืนสินค้า
เมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะทาการตรวจสอบสินค้าว่าตรงกับที่สั่งซื้อไปหรือไม่ หากพบว่า
สินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหาย หรือชารุด ปริมาณสินค้าหรือคุณภาพไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขาย
ทราบ เพื่อทาการส่งคืนสินค้าต่อไป
2.1 ความหมายของระบบบัญชีการส่งคืนสินค้า
ระบบบัญชีการส่งคืนสินค้า หมายถึง แบบแผนของการปฏิบัติงานการส่งคืนสินค้า จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขายไม่ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ เช่น คุณภาพไม่ตรงตามกาหนด สินค้าชารุดเสียหายใน

ระหว่างการขนส่ง ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบและส่งสินค้านั้นให้ผู้ขาย โดยผู้ขายอาจส่งสินค้ามาให้เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยน แต่บางครั้งผู้ขายจะทาการลดยอดในบัญชีลูกหนี้ของกิจการ
2.2 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการส่งคืนสินค้า
2.2.1 เพื่อตรวจสอบ ควบคุมการส่งคืนสินค้าและจานวนที่ได้ลด ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามระเบียบ
และเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้
2.2.2 เพื่อให้มีเอกสารประกอบการส่งคืนสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบการปฏิบัติงานและบันทึก
บัญชี
2.3 หลักการในการปฏิบัติระบบบัญชีการส่งคืนสินค้า
การส่งคืนสินค้า หากสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ได้สั่งซื้อ แผนกรับของจะส่งสินค้า
และขอลดหนี้ลง ดังนี้ควรมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทาเอกสาร และสามารถสอบยันกันได้
เพื่อให้การส่งคืนสินค้าถูกต้องครบถ้วน ทั้งจานวนสินค้าและจานวนเงินที่ลดลง
2.3.1 สร้างระบบควบคุมภายใน การส่งคืนสินค้ามีความจาเป็นจะต้องสร้างระบบการควบคุมภายในที่
ดีด้วยวิธี ดังนี้
1) ในการส่งคืนสินค้าทุกครั้งต้องมีการอนุมัติการส่งคืนจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจ
ในการลงนามอนุมัติ
2) มีการจัดทาเอกสารประกอบการส่งคืนสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ การส่งคืนสินค้า
ตรวจสอบจานวนหนี้ที่ได้ลด และการบันทึกบัญชี
2.3.2 การแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งคืนสินค้า สามารถแบ่งได้เป็น 3 หน่วยงาน คือ
1) แผนกคลังสินค้า ทาหน้าที่แจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อติดต่อผู้ขาย ทาการขอส่งคืนสินค้า และ
จัดเตรียมสินค้าที่ต้องการส่งคืนให้แก่ผู้ขาย พร้อมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
ลงนาม
2) แผนกจัดซื้อ ทาหน้าที่ติดต่อผู้ขายและแจ้งผู้ขายเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าพร้อมจัดส่งสินค้า
และเอกสารที่ได้รับจากแผนกคลังสินค้าให้แก่ผู้ขาย
3) แผนกบัญชี ทาหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากการส่งคืนสินค้า เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี
2.3.3 เอกสารและสมุดบัญชี ในการส่งคืนสินค้า จาเป็นจะต้องมีเอกสารในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อ ดังนี้
1) เอกสารที่ใช้ในการประกอบการส่งคืนสินค้า และใช้เป็นเอกสารในการบันทึกบัญชี ได้แก่
1) ใบลดหนี้ (ได้รับจากผู้ขาย)
2) ใบส่งคืนสินค้า
3) ใบสาคัญรายวันทั่วไป

2) สมุดบัญชี สาหรับบันทึกบัญชี ได้แก่
1) สมุดรายวันทั่วไป
2) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
3) สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว
4) บัญชีคุมสินค้าคงเหลือ
2.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบส่งคืนสินค้า
ระบบบัญชีการส่งคืนสินค้า มีขั้นตอนการขอส่งคืนสินค้า และการจัดส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งบันทึก
บัญชี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) แผนกคลังสินค้า หากสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายมีคุณสมบัติไม่ตรงกับใบสั่งซื้อจะต้องแจ้งแผนก
จัดซื้อพร้อมจัดทาใบส่งคืนสินค้า จานวน 4 ฉบับ พร้อมเสนอผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 1, 2 และ 3 ส่งให้แผนกจัดซื้อและติดต่อผู้ขาย
ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 4
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อได้รับใบส่งคืนสินค้าจากจากแผนกจัดซื้อก็จะนาใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 1,2 และ 3 พร้อมสินค้า
ส่งคืนผู้ขาย
ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 1
ส่งให้ผู้ขายพร้อมสินค้า
ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 2 และ 3 ส่งให้แผนกบัญชี
2) แผนกจัดซื้อ เมื่อได้รับใบส่งคืนสินค้าจากแผนกคลังสินค้าจะทาการติดต่อผู้ขาย และส่งใบ
ส่งคืนสินค้าให้ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติและส่งกลับไปยังแผนกคลังสินค้า
3) แผนกคลังสินค้า เมื่อได้รับใบส่งคืนสินค้าจากจากแผนกจัดซื้อก็จะนาใบส่งคืนสินค้าฉบับที่
1,2 และ 3 พร้อมสินค้าส่งคืนผู้ขาย
ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้ขายพร้อมสินค้า
ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 2 และ 3 ส่งให้แผนกบัญชี
4) แผนกบัญชี เมื่อได้รับใบลดหนี้ที่ได้รับจากผู้ขาย และเมื่อผู้ขายตกลงรับคืนสินค้า จะออกใบ
ลดหนี้ให้แก่กิจการแล้วนามาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดทาใบสาคัญรายวันทั่วไปแนบกับเอกสาร จากนั้น
บันทึกบัญชี ดังนี้
4.1) บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
เดบิต เจ้าหนี้
xxx
เครดิต ส่งคืนสินค้าและจานวนที่ได้ลด xxx
ภาษีซื้อ
xxx
4.2) บันทึกลดยอดเจ้าหนี้ในบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้รายตัว
4.3) บันทึกลดยอดสินค้าในบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ

4.4) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ดังนี้
1) ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 2 และใบลดหนี้เก็บเข้าแฟ้มรวมกับใบกากับสินค้า/ใบกากับ
ภาษี ที่เก็บรอเพื่อรับการวางบิลเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้
2) ใบส่งคืนสินค้าฉบับที่ 3 เก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไป

สรุป
การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ คือ การจัดซื้อสินค้าสาเร็จรูปเพื่อมาจาหน่าย การจัดซื้อวัตถุดิบมาเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าสาเร็จรูป หรือการจัดซื้อสิ่งของเพื่อใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจ การจัดซื้อจาเป็นต้องมีขั้นตอน
ของการปฏิบัติซึ่งกาหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
ป้องกันการผิดพลาด การทุจริตอันอาจจะเกิดขึ้นสาหรับกิจการ
ประเภทของการซื้อ
ประเภทของการซื้อสามารถทาได้ 2 ประเภท คือ
1. แบ่งตามลักษณะของการประกอบการ มี 2 ประเภท คือ
1.1 การซื้อสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย
1.2 การซื้อวัตถุดิบ วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
2. แบ่งตามลักษณะการจัดซื้อ มี 2 ประเภท คือ
2.1 การซื้อสด
2.2 การซื้อเชื่อ
การควบคุมภายในการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า ควรพิจารณาถึงการแบ่งแยกหน้าที่ การ
จัดพิมพ์เลขที่เอกสารเกี่ยวกับการซื้อไว้ล่วงหน้า กาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานในเรื่องการซื้อ
ส่งคืน การได้ส่วนลด และเจ้าหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดวิธีในการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถชาระเงินได้ตรงตามกาหนด รวมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง

คาศัพท์หน่วยที่ 7
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาศัพท์
Trading Concern
Manufacturing Concern
Right Quality
Right Quantity
Right Price
Right Time
Right Vendor
Economic Order Quantity

ความหมาย
การซื้อสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย
การซื้อวัตถุดิบวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
คุณภาพที่ต้องการ
ปริมาณที่ต้องการ
ราคาที่ถูกต้อง
เวลาที่ถูกต้อง
ผู้ขายที่ถูกต้อง
ปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด

ภาคผนวกหน่วยที่ 7

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7
วิชา ระบบบัญชี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รหัสวิชา 3201 - 2101
เรื่อง ระบบบัญชีกับการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า

คาชี้แจง ให้นักศึกษาเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย ( X )
ลงในกระดาษคาตอบ ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ 20 คะแนน
1. หน่วยงานที่จัดทาใบสั่งซื้อสินค้าเมื่อคลังสินค้า
ค. ใบกากับภาษี
รายงานว่าสินค้าในคลังสินค้าถึงจุดสั่งซื้อแล้วคือ
ง. ใบส่งคืนสินค้า
หน่วยงานใด
6. Right Quantity คือข้อใด
ก. แผนกจัดซื้อ
ก. คุณภาพที่ต้องการ
ข. หน่วยผู้เบิก
ข. เวลาที่ถูกต้อง
ค. แผนกสินเชื่อ
ค. ผู้ขายที่ถูกต้อง
ง. แผนกคลังสินค้า
ง. ปริมาณที่ต้องการ
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของแผนกคลังสินค้า
7. แผนกจัดซื้อเมื่อได้รับใบขอซื้อ จะจัดทาใบสั่งซื้อ
ก. สารวจความต้องการใช้สินค้า
จานวนกี่ฉบับ
ข. จัดทาบัตรสินค้า
ก. 2 ฉบับ ข. 3 ฉบับ
ค. จัดทาใบสั่งซื้อ
ค. 4 ฉบับ ง. 5 ฉบับ
ง. สารวจความต้องการใช้สินค้า
8. ข้อใดไม่ใช่การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อ
3. เอกสารใดเป็นจุดเริ่มต้นของระบบบัญชีเกี่ยวกับ
สินค้าเป็นเงินเชื่อ
การจัดซื้อ
ก. ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ก. ใบกากับสินค้า
ข. มีการกาหนดเลขที่เอกสารเกี่ยวกับการซื้อ
ข. ใบส่งของ
สินค้าไว้ล่วงหน้า
ค. ใบส่งคืนสินค้า
ค. ในการซื้อแต่ละครั้งจาเป็นต้องมีการอนุมัติ
ง. ใบขอซื้อ
การสั่งซื้อทุกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
4. แบบฟอร์มทีไ่ ม่นามาใช้ในระบบการจัดซื้อ
ง. ไม่มีการกาหนดข้อปฏิบัติในการทางานไว้
ก. ใบขอซื้อ
เป็นลายลักษณ์อักษร
ข. ใบส่งคืนสินค้า
9. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ใบสั่งซื้อ
ก. คุณภาพที่ต้องการ
ง. ใบรับคืนสินค้า
ข. ปริมาณที่ต้องการ
5. กรณีสินค้าชารุดหรือไม่ตรงตามคุณภาพที่
ค. ทาเลที่ต้องการ
ต้องการ กิจการจะต้องจัดทาเอกสารในข้อใด เพื่อ
ง. เวลาที่ถูกต้อง
ส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย
ก. ใบขอซื้อ
ข. ใบสั่งซื้อ

10. กรณีที่กิจการทาการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย
แผนกใดทาหน้าที่จัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารให้แก่
ผู้ขาย
ก. แผนกคลังสินค้า
ข. แผนกการเงิน
ค. แผนกจัดซื้อ
ง. แผนกบัญชี

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7
วิชา ระบบบัญชี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รหัสวิชา 3201 - 2101
เรือ่ ง ระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า

คาชี้แจง ให้นักศึกษาเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย ( X )
ลงในกระดาษคาตอบ ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ 20 คะแนน
1. หน่วยงานที่จัดทาใบสั่งซื้อสินค้าเมื่อคลังสินค้า
5. เอกสารใดเป็นจุดเริ่มต้นของระบบบัญชีเกี่ยวกับ
รายงานว่าสินค้าในคลังสินค้าถึงจุดสั่งซื้อแล้วคือ
การจัดซื้อ
หน่วยงานใด
ก. ใบกากับสินค้า
ก. แผนกจัดซื้อ
ข. ใบส่งของ
ข. หน่วยผู้เบิก
ค. ใบส่งคืนสินค้า
ค. แผนกสินเชื่อ
ง. ใบขอซื้อ
ง. แผนกคลังสินค้า
6. Right Quantity คือข้อใด
2. กรณีสินค้าชารุดหรือไม่ตรงตามคุณภาพที่
ก. คุณภาพที่ต้องการ
ต้องการ กิจการจะต้องจัดทาเอกสารในข้อใด เพื่อ
ข. เวลาที่ถูกต้อง
ส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย
ค. ผู้ขายที่ถูกต้อง
ก. ใบขอซื้อ
ง. ปริมาณที่ต้องการ
ข. ใบสั่งซื้อ
7. แผนกจัดซื้อเมื่อได้รับใบขอซื้อ จะจัดทาใบสั่งซื้อ
ค. ใบกากับภาษี
จานวนกี่ฉบับ
ง. ใบส่งคืนสินค้า
ก. 2 ฉบับ
ข. 3 ฉบับ
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของแผนกคลังสินค้า
ค. 4 ฉบับ
ง. 5 ฉบับ
ก. สารวจความต้องการใช้สินค้า
8. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ข. จัดทาบัตรสินค้า
ก. คุณภาพที่ต้องการ
ค. จัดทาใบสั่งซื้อ
ข. ปริมาณที่ต้องการ
ง. สารวจความต้องการใช้สินค้า
ค. ทาเลที่ต้องการ
4. แบบฟอร์มทีไ่ ม่นามาใช้ในระบบการจัดซื้อ
ง. เวลาที่ถูกต้อง
ก. ใบขอซื้อ
9. กรณีที่กิจการทาการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย
ข. ใบส่งคืนสินค้า
แผนกใดทาหน้าที่จัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารให้แก่
ค. ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย
ง. ใบรับคืนสินค้า
ก. แผนกคลังสินค้า
ข. แผนกการเงิน
ค. แผนกจัดซื้อ
ง. แผนกบัญชี

10. ข้อใดไม่ใช่การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าเป็นเงินเชื่อ
ก. ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ข. มีการกาหนดเลขที่เอกสารเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าไว้ล่วงหน้า
ค. ในการซื้อแต่ละครั้งจาเป็นต้องมีการอนุมัติ
การสั่งซื้อทุกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ง. ไม่มีการกาหนดข้อปฏิบัติในการทางานไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

แบบเฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 7
วิชา ระบบบัญชี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รหัสวิชา 3201 - 2010
เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและเจ้าหนี้

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

แบบทดสอบหลังเรียน
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7
เรื่อง ระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า

คาสั่ง ให้ผู้เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า
2. อธิบายหลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า
4. อธิบายการควบคุมภายในระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อ

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7
เรื่อง ระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า
1. อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการซื้อสินค้าเชื่อ
วัตถุประสงค์ของระบบการซื้อสินค้าเชื่อของธุรกิจ มีดังนี้
1.1 เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการซื้อ ส่งคืนสินค้า และเจ้าหนี้ ป้องกันการผิดพลาด และ
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการ และ
เป็นไปตามระบบที่วางไว้
1.3 เพื่อควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าให้รัดกุม ปลอดภัย ไม่สูญหาย
1.4 เพื่อให้มีการจัดทาเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อและเป็นหลักฐาน
ในการบันทึกบัญชี การจัดทารายงานเจ้าหนี้ การรายงานสินค้าคงเหลือ และรายงานภาษีซื้อ
2. อธิบายหลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
2.1 คุณภาพที่ต้องการ (Right Quality) การซื้อสินค้า กิจการจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ
2.2 ปริมาณที่ต้องการ (Right Quantity) การจัดซื้อสินค้าในแต่ละครั้งที่กิจการจัดซื้อจะต้องจัดซื้อใน
ปริมาณที่พอดีและเพียงพอต่อความต้องการสินค้า ซึ่งไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนหรือ
ต้นทุนจม ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงขึ้นและก่อให้เกิดความเสี่ยง กิจการอาจนาการกาหนดปริมาณจัดซื้อที่
เหมาะสม เช่น ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity) มาใช้ในกิจการ
2.3 ราคาที่ถูกต้อง (Right Price) การจัดซื้อในแต่ละครั้ง กิจการจะต้องมีการจัดซื้อในราคาที่
เหมาะสมและเป็นราคาที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าที่กิจการกาหนดเอาไว้ การจัดซื้อในแต่ละครั้ง
กิจการควรกาหนดวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสม เช่น การจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราคา การจัดซื้อโดยการประกวด
ราคา เป็นต้น
2.4 เวลาที่ถูกต้อง (Right Time) การจัดซื้อในแต่ละครั้ง กิจการจะต้องคานึงถึงระยะเวลาในการ
จัดซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า และเวลาที่จัดเก็บสินค้าหรือวัสดุให้เพียงพอต่อการขาย

2.5 ผู้ขายที่ถูกต้อง (Right Vendor) การเลือกผู้ขายเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง อันมีผลต่อ
การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ขายที่กิจการได้คัดเลือกควรจะเป็นผู้ขายที่มีข้อกาหนดในเรื่องคุณภาพ
ปริมาณ ราคา และเวลา ตามที่กิจการต้องการได้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีซื้อสินค้าเชื่อและส่งคืนสินค้า
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีซื้อสินค้าเชื่อ ประกอบด้วย แผนกจัดซื้อ แผนกรับของ แผนก
ขอซื้อ แผนกบัญชี
3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีส่งคืนสินค้า ประกอบด้วย แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า
แผนกบัญชี
4. อธิบายการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบบัญชีซื้อสินค้าเชื่อ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเชื่อ มีดังนี้
1) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเชื่อแยกจากกัน เพื่อสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานได้ เช่น แผนกรับสินค้าทาการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายว่าตรงกับใบสั่งซื้อ ใบกากับสินค้า
หรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริตจากการจัดซื้อ
2) มีการกาหนดเลขที่เอกสารไว้ เพื่อควบคุมเอกสารที่ไม่ได้ใช้และเอกสารที่ใช้แล้ว
3) กาหนดระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนได้ทราบและยึดหลักปฏิบัติ ควรระบุถึงความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานด้วย
4) การสั่งซื้อทุกครั้งต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
และมีการตรวจสอบราคา เงื่อนไข ระยะเวลาที่ได้รับของ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับของทันตามเวลา
5) การตรวจรับของ และลงนามในเอกสารต้องทาโดยผู้มีหน้าที่โดยตรง เพื่อ
ควบคุมให้กิจการได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งซื้อ
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ภาพที่ 7.2
ระบบบัญชีการส่งคืนสินค้า
ผู้ขาย

แผนกบัญชี

แผนกจัดซื้อ

แผนกคลังสินค้า

1
ตรวจพบสินค้าชารุด
ใบ
ใบส่งคืนสินค้า

ผู้ขาย

ติดต่อผู้ขาย
1

2
2 3

1

1

4

2

S

3

Nn

พร้อมสินค้า

ใบส่งคืนสินค้า

ใบส่งคืนสินค้า

ใบส่งคืนสินค้า 1
2

2
3

3

ใบส่งคืนสินค้า
2

ใบลดหนี้

1

2

ผู้ขาย

Nn

ใบลดหนี้
บัญชีเจ้าหนี้
รายตัว

3
1

