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2. ความหมายและประเภทของสินค้า

3. งบการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกิจการซื้อขายสินค้า

4. การด�าเนินธุรกิจซื้อขายสินค้า

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. อธิบายลักษณะของกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าได้

2. บอกรูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจได้

3. อธิบายความหมายของสินค้าคงเหลือได้

4. ยกตัวอย่างงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกิจการซื้อขายสินค้าได้

5. ยกตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าได้

กิจการ 
ซื้อขายสินค้า
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กจิการทีด่�าเนนิธรุกจิด้วยการซือ้สนิค้าส�าเรจ็รปูมา แล้วท�าการจ�าหน่ายต่อออกไปโดยไม่

น�ามาปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าให้สนิค้าส�าเรจ็รปูดงักล่าวมมีลูค่าเพิม่ไปจากเดมิอกี เรยีก

กจิการประเภทนีว่้า กจิการซือ้ขายสนิค้า หรอืกจิการพาณชิยกรรม (Merchandising Business) 

เป็นกิจการที่มุ่งเน้นที่การค้าการขาย เรียกได้ว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอีกต่อหนึ่งจากผู้ท�าการผลิต 

เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกทั่วไป

1.1 รูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
กจิการซือ้ขายสนิค้า สามารถเลอืกรปูแบบของการจดัตัง้องค์กรเพื่อการด�าเนนิธรุกจิซือ้

ขายสินค้าได้หลายลักษณะ ที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship) เป็นรูปแบบธุรกิจที่ท�าการ

ระดมเงินทุนจากผู้เป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว ผู้เป็นจ้าของจะท�าหน้าที่ในการบริหาร

จดัการทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว ผลประกอบการทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นผลก�าไรหรอืขาดทนุจงึเกดิ

ขึ้นแต่เพียงผู้เป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1.1

โครงสร้างส่วนของเจ้าของเมื่อเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว

วิทยาพาณิชย์

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x9

หน่วย : บาท

ส่วนของทุน :

ทุนวิทยา (ต้นงวด) 100,000

บวก ก�าไรสุทธิ 150,000

หัก ถอนใช้ส่วนตัว 20,000

ทุนวิทยา (ปลายงวด) 230,000
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2. กิจการห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไป มเีป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิธรุกจิในทศิทางเดยีวกนั จงึน�าทรพัย์สนิมาลงทนุ

ร่วมกันเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยการจัดตั้งองค์กรในลักษณะของห้างหุ้นส่วนนี้สามารถท�าได้ 

2 ลักษณะคือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด (Limited 

Partnership)

ตัวอย่างที่ 1.2

โครงสร้างส่วนของเจ้าของเมื่อเป็นกิจการห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดวิทยพรพาณิชย์

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x9

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน :

ทุนวิทยา 120,000

ทุนสุภาพร 180,000

ก�าไรสะสม 200,000

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 500,000

3. กิจการบริษัทจ�ากัด (Corporation) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีการระดมทุนในลักษณะ

ของการออกหุน้ทนุ เพ่ือจัดจ�าหน่ายให้แก่ผูส้นใจท่ัวไปได้เข้ามามส่ีวนในฐานะผู้ถือหุน้ของกิจการ

ด้วย การจัดตัง้องค์กรรปูแบบนีจ้ะต้องมผีูเ้ริม่ก่อตัง้อย่างน้อย 3 คนขึน้ไป เช่นเดยีวกนั รปูแบบ

ขององค์กรที่เป็นบริษัทจ�ากัดจะต้องท�าการจดทะเบียนจึงจะอยู่ในลักษณะที่เป็นนิติบุคคล
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ตัวอย่างที่ 1.3

โครงสร้างส่วนของเจ้าของเมื่อเป็นกิจการบริษัทจ�ากัด

บริษัทวิทยากรพาณิชย์จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x9

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น :

ทุนหุ้นสามัญ 1,000,000

ก�าไรสะสม 200,000

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 1,200,000

1.2 ความหมายและประเภทของสินค้า

1.2.1 ความหมายของสินค้า

สินค้า (Inventory) หมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อพร้อมต่อ

การน�าไปขายตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยปกติ หรือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่าง

กระบวนการผลิตให้เป็นสินค้าส�าเร็จรูป หรือเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ ในการบริการแก่ลูกค้า

จากความหมายทีก่ล่าวถงึข้างต้น สนิค้าคงเหลอืจงึประกอบไปด้วย สนิค้าส�าเรจ็รปู งาน

ระหว่างท�า รวมถึงวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ใช้ ในการผลิตสินค้าหรือการบริการ สินค้าคงเหลือจัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะต้องแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

1.2.2 ประเภทของสินค้าคงเหลือ

จากความหมายของสินค้าคงเหลือดังกล่าวข้างต้น จึงแบ่งประเภทสินค้าคงเหลือได้ 4 

ประเภท ดังนี้
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1. วัตถุดิบคงเหลือ (Raw Material Inventory) เป็นวัตถุหรือวัสดุอย่างหน่ึงที่

จัดหามาเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพให้เป็นสินค้าส�าเร็จรูป เพื่อพร้อมต่อการจัดจ�าหน่าย 

พบได้ ในกิจการผลิตหรือกิจการอุตสาหกรรม เช่น เม็ดพลาสติกที่จะน�าไปใช้ ในการผลิตกล่อง

พลาสติก ข้าวเปลือกที่จะน�าไปผลิตเป็นข้าวสาร น�้ายางพาราที่จะน�าไปแปรรูปเป็นแผ่นหนัง

2. งานระหว่างท�า หรือสินค้าระหว่างผลิต (Work in Process or Goods in 

Transit) เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอนการผลิต จึงยังไม่อยู่ในสภาพที่จะ

น�าไปจ�าหน่ายได้ เมื่อน�าไปผ่านกระบวนการผลิตในล�าดับขั้นที่เหลือจึงจะเป็นสินค้าส�าเร็จรูป

ท่ีสมบูรณ์ได้ พบได้ ในกิจการผลิตเช่นเดียวกัน เช่น เบาะผ้าที่อยู่ในระหว่างการเย็บเข้ารูป

ให้เรียบร้อย เพื่อจะน�าไปใช้ประกอบร่วมกับโต๊ะเก้าอี้เพื่อเป็นสินค้าส�าเร็จรูปในรูปแบบของ 

ชุดรับแขก หรือชุดมอเตอร์ในพัดลมที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกอบรวมเข้ากับใบพัดและ

ฝาครอบพัดลม

3. สินค้าส�าเร็จรูป (Finished Goods) พบได้ทั้งในกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการ

ผลติเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูพร้อมส่งมอบให้แก่ลกูค้า เช่น รถยนต์ทีผ่ลติเสรจ็และถกูส่งไปยงัศนูย์

จัดจ�าหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เสื้อผ้าส�าเร็จรูปต่างๆ ที่วางโชว์เพื่อพร้อมจ�าหน่ายให้ลูกค้าใน 

ห้างสรรพสนิค้า น�า้ดื่มหลากหลายประเภททีว่างจ�าหน่ายอยู่ในตูแ้ช่เยน็ของร้านสะดวกซือ้ หรอื

ร้านโชว์ห่วย หรือในคลังสินค้าของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งทั่วไปด้วย

4. วสัดคุงเหลอื (Supplies) เป็นวสัดทุีม่เีพื่อใช้ ในระหว่างกระบวนการให้การบรกิาร 

หรือการขายสินค้า หรือเพื่อการผลิตสินค้าส�าเร็จรูป เช่น น�า้ยาสระผม ครีมบ�ารุงผม น�า้ยาจัด

แต่งทรงผมทีม่ไีว้ ใช้ในการให้บรกิารของร้านเสรมิสวย หรอืด้าย กระดมุ ทีม่ไีว้เพื่อใช้ในกจิการ

ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป หรือถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุของให้ลูกค้าในร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น วัสดุ 

คงเหลอืจงึเป็นสนิค้าทีมี่ทัง้ในกจิการให้การบรกิาร กิจการอตุสาหกรรม และกิจการซือ้ขายสนิค้า

ส�าหรับรายละเอียดของสินค้าที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

ส�าเร็จรูปในกิจการซื้อขายสินค้า
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1.3 งบการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกิจการซื้อขายสินค้า
งบการเงินพื้นฐานที่ส�าคัญซึ่งแสดงข้อมูลของสินค้าส�าเร็จรูปของกิจการซื้อขายสินค้า 

ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล (Statement of Financial Position or Balance 

Sheet) และงบก�าไรขาดทุน (Income Statements)

1. งบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบการเงินที่แสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน 

และส่วนของเจ้าของที่มีอยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยในส่วนของสินทรัพย์จะแสดงรายการสินค้า

ส�าเร็จรูปท่ีมีอยู่ ณ วันที่จัดท�างบรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ แสดง

เป็นตัวอย่างได้ดังนี้

ธุรกิจซื้อขายสินค้า

ยงยุทธพาณิชย์

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x9

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ :

สินทรัพย์หมุนเวียน :

.........

สินค้าคงเหลือ :

สินค้าส�าเร็จรูป ก1 100,000

สินค้าส�าเร็จรูป ก2 150,000

สินค้าส�าเร็จรูป ก3 67,000

รวมสินค้าคงเหลือ 317,000
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2. งบก�าไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่าย ในที่นี้จะกล่าว

ถึงส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรงคือ 

1. รายได้จากการขายสินค้า บอกให้ทราบว่าสินค้าที่ขายออกไปในรอบบัญชีนั้นเป็น

จ�านวนเงินเท่าใด 

2. ต้นทุนสินค้าที่ขาย บอกให้ทราบว่าสินค้าที่ขายออกไปนั้น ได้ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายเป็น

จ�านวนเงินเท่าใด

3. ก�าไรขั้นต้น บอกให้ทราบว่า สินค้าที่ขายออกไปในรอบบัญชีนั้น มีก�าไรขั้นต้นก่อนที่

จะน�าไปหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อไปมีจ�านวนเท่าใด

การจัดท�างบก�าไรขาดทุนสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าที่ขายให้ทราบ

ได้ด้วย ดังนี้

ธุรกิจซื้อขายสินค้า

ยงยุทธพาณิชย์

งบก�าไรขาดทุน (บางส่วน)

ส�าหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x9

หน่วย : บาท

รายได้จากการขายสินค้า 1,980,000

หัก ต้นทุนสินค้าที่ขาย :

สินค้าส�าเร็จรูปต้นงวด 125,000

บวก ซื้อสุทธิระหว่างงวด 750,000

สินค้าที่มีเพื่อขาย 875,000

หัก สินค้าส�าเร็จรูปปลายงวด 317,000

ต้นทุนสินค้าที่ขาย 558,000

ก�าไรขั้นต้น 1,422,000
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1.4 การด�าเนินธุรกิจซื้อขายสินค้า
กจิการทีด่�าเนนิงานเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิค้า มีวงจรในการด�าเนินงานและเอกสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ท�าการซื้อขายระหว่างกัน ดังนี้

1.4.1 วงจรการด�าเนินงานในกิจการซื้อขายสินค้า

กจิการทีซ่ือ้ขายสนิค้า เริม่จากการทีก่จิการต้องจดัหาสนิค้าส�าเรจ็รปูต่างๆ ทีต้่องการเข้า

มา เพื่อการจ�าหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อในล�าดับต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นผู้ค้าปลีก หรือผู้บริโภคในขั้น

สุดท้ายก็ตาม การจัดซื้ออาจจะเป็นไปได้ทั้งการซื้อสินค้าเป็นเงินสดและการซื้อสินค้าเป็นเงิน

เชื่อ ท้ังนีก้ารซ้ือสินค้าเป็นเงนิเชื่อจะท�าให้กจิการมเีจ้าหน้ีการค้าจากการซือ้สนิค้าเป็นเงนิเช่ือใน

ครั้งนั้นๆ การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจะมีก�าหนดระยะเวลาในการช�าระหนี้ที่ชัดเจนตามข้อตกลง

ในการซื้อขายสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อถึงก�าหนดที่จะต้องจ่ายช�าระหนี้ค่าสินค้า กิจการจะต้อง

ท�าการจ่ายช�าระหน้ีค่าสนิค้าเหล่านัน้ ภาระผกูพนัทีม่ต่ีอกนัในรปูของเจ้าหนีก้ารค้าจงึจะหมดไป

ส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูปที่ซื้อมานั้น กิจการจะท�าการขายออกไป ซึ่งการขายสินค้า จะมี

โอกาสทัง้การขายเป็นเงนิสดและการขายเป็นเงนิเช่ือ ในกรณทีีก่จิการขายสนิค้าเป็นเชื่อ กจิการ

จะมลีกูหนีก้ารค้าเกดิขึน้ โดยในการขายในแต่ละครัง้จะมกี�าหนดระยะเวลาของการช�าระหน้ีแจ้ง

ให้ลกูค้าได้ทราบอย่างชัดเจน เม่ือใกล้ครบก�าหนดกจิการอาจจะต้องท�าการตดิตามทวงถามจาก

ลกูค้า ท้ังนีเ้พื่อเป็นการบรหิารลกูหนีก้ารค้าและสภาพคล่องของกิจการด้วย เมื่อลูกค้าน�าเงนิมา

ช�าระหนี้ค่าสินค้า ภาระผูกพันที่ตั้งลูกค้าไว้เป็นลูกหนี้การค้าจะหมดไปด้วย

วงจรของการซือ้ขายสนิค้าจะเป็นเช่นนีเ้รื่อยไป กล่าวคอืซือ้สนิค้ามาแล้วท�าการขายต่อ 

เมื่อสินค้าส�าเร็จรูปเหลือจ�านวนน้อยในระดับที่กิจการควรจะต้องซื้อเพิ่ม กิจการจะต้องท�าการ

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปดังกล่าวเข้ามาใหม่เพื่อรอการขายในครั้งต่อๆ ไป
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ซื้อสินค้า

ลูกหนี้การค้า

เงินสด, เงินฝากธนาคาร สินค้าส�าเร็จรูป
ขายสินค้าเป็นเงินสด

เรียกเก็บเงินจาก

ลูกหนี้การค้า ขา
ยส

ินค
้าเป

็นเ
งิน

เช
ื่อ

รูปที่ 1.1 แสดงวงจรของการซื้อขายสินค้า

1.4.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า

ในการซือ้ขายสนิค้าแต่ละครัง้ ผูซ้ื้อและผูข้ายจะมเีอกสารท่ีใช้เป็นหลกัฐานในการด�าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจประกอบด้วย ซึ่งเอกสารเหล่านั้นจะต้องถูกน�ามาใช้เป็นหลักฐานที่ส�าคัญ

ประกอบการจดบนัทกึรายการค้าในทางบญัชต่ีอไป รวมถงึยงัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการวาง

ระบบการควบคุมภายในองค์กรให้ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบอ้างอิง

ถึงกันในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้



20       การบัญชีเบื้องต้น 2

1. ใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) เป็นเอกสารทีฝ่่ายคลงัสนิค้าหรอืแผนกทีด่แูล

รักษาสินคา้ แจ้งใหท้ราบว่าสินค้าส�าเร็จรูปมีปริมาณน้อยกวา่ระดบัขั้นต�่าทีค่วรจะมีหรือมีความ

ต้องการขายสินค้านั้น แต่สินค้ามีไม่เพียงพอ หรือสินค้าส�าเร็จรูปไม่มีเหลืออยู่แล้ว เพื่อให้ไม่

เกดิการเสยีโอกาสในการท�าก�าไรจากการขาย ฝ่ายจดัซือ้ควรจะต้องท�าการสัง่ซือ้สนิค้าส�าเร็จรูป

ดังกล่าวเพิม่เข้ามา อย่างไรกต็าม เอกสารนีย้งัไม่มีการน�าไปจดบนัทกึบญัช ีเป็นเพยีงเอกสารที่

จดัท�าข้ึนมาเพื่อแจ้งความต้องการให้ฝ่ายจดัซือ้ทราบและยงัเป็นส่วนหนึง่ของระบบการควบคมุ

ภายในกิจการ และการอ้างอิงตรวจสอบในภายหลัง

ตัวอย่างเอกสารใบขอซื้อ แสดงได้ดังนี้

เล่มที่.......................

เลขที่.......................

 ชื่อกิจการ.........................................

 ใบขอซื้อ (Purchase Requisition)

วันเดือนปี.........................................

จากแผนกที่ขอซื้อ............................................................

ถึงแผนกจัดซื้อ................................................................

ขอให้จัดซื้อสินค้าดังรายการต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายการ (ระบุชนิด ประเภท สี และ
คุณลักษณะเฉพาะโดยละเอียด)

ปริมาณ หมายเหตุ

ผู้อนุมัติ.................... ผู้ขอซื้อ.......................



บทที่ 1 กิจการซื้อขายสินค้า       21

2. ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) เป็นเอกสารท่ีผู้ซื้อจัดท�าขึ้นส่งให้ผู้ขายสินค้าได้

ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่จะซื้อให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ ขนาด ชนิด 

ประเภท สี และมูลค่าสินค้าที่ตกลงจะท�าการซื้อขายกัน อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้ยังไม่มีการน�า

ไปจดบันทึกบัญชี เป็นเพียงเอกสารที่จัดท�าขึ้นมาเพื่อระบบการควบคุมภายในกิจการ และการ

อ้างอิงตรวจสอบในภายหลัง

ตัวอย่างเอกสารการสั่งซื้อ แสดงได้ดังนี้

เล่มที่.................

เลขที่.................

 ชื่อกิจการผู้ซื้อ.......................

 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

วันเดือนปี.............................................

จากกิจการผู้ซื้อ.......................................................... ก�าหนดส่งมอบ.....................................

ถึงกิจการผู้ขาย..........................................................

ขอให้จัดส่งสินค้าดังรายการต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายการ (ระบุชนิด ประเภท  
สี และคุณลักษณะเฉพาะ  
โดยละเอียด)

ปริมาณ ราคาต่อหน่วย จ�านวนเงินรวม หมายเหตุ

ผู้อนุมัติ........................ ลงชื่อ.........................................ผู้สั่งซื้อ



หนังสือ การบัญชีเบื้องตน 2 (Basic Accounting 2) เลมนี้ เหมาะสำหรับใชเปนหนังสือ 

ประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบ้ืองตน 2 (Basic Accounting 2) ตามหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 

เก่ียวกับกิจการซ้ือขายสินคา โดยเร่ิมจากการทำความเขาใจเก่ียวกับความหมายของสินคา การบันทึก 

รายการเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาสำหรับกิจการท่ีไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม และกิจการท่ีจดทะเบียน 

ภาษีมูลคาเพ่ิม การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการ 

ปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ชอง งบกำไรขาดทุน งบแสดง 

ฐานะการเงิน งบทดลองหลังปดบัญชี และการสรุปวงจรบัญชี โดยในแตละบทจะมีแบบฝกหัด 

ทบทวนความรูความเขาใจถึงหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการท่ีประกอบ 

ธุรกิจซ้ือขายสินคา เพ่ือใหผูศึกษาไดฝกฝนทักษะงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และนำไป 

ประยุกต ใชกับงานไดอยางเหมาะสม

รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-การบัญชี

  ผลงานวิชาการ
  • บทความวิชาการ CPD & Account
 

วิทยากรอบรมบริษัท OCG Learning Center สปป. ลาว

  ปัจจุบัน 
รองศาสตราจารยโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ผลงานเขียน
ระดับบุคคลทั่วไป
• บัญชีอยางงาย
• รูบัญชีงายนิดเดียว
• บัญชี งาย งาย
• ไมเจงชัวร ถารูจักทำบัญชี
• บัญชีงาย ๆ  สไตลธุรกิจ
• รูบัญชี 360 องศา
• อานงบการเงินงายสุด ๆ
• หางหุนสวนจะรุง ถารูจักทำบัญชี
• กลยุทธการบริหารตนทุน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• การบัญชีหางหุนสวน
• การบัญชีตนทุนเบื้องตน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• การบัญชีตนทุน 1
• การบัญชีตนทุน 2

ระดับปริญญาตรี
• การบัญชี 1
• การบัญชีชั้นตน 1
• การบัญชีชั้นตน 2
• การบัญชีตนทุน 1
• การบัญชีตนทุน 2
• การบัญชีบริหาร
• การบัญชีเพื่อการจัดการ
• ตนทุน 2

ระดับ ปวช. 
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รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
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