
บทที่ 2 

การบัญชีเกี่ยวกับการขายผ่อนช าระ 

การขายผ่อนช าระ (Installment Sales) หมายถึง การขายสินค้าที่ก าหนดให้จ่ายช าระเป็น
งวด ๆ ติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่ง 
----- การเช่าซื้อ (Hire Purchase) หมายถึง การท าสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่า
ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินน้ัน จนกว่าจะครบอายุสัญญา 

ลักษณะของการขายผ่อนช าระ มีดังนี้ 
-----1. ผู้ขายและผู้ซื้อมีการตกลงซื้อขายกัน โดยผู้ขายมักจะเรียกให้ผู้ซื้อช าระเงินวางเริ่มแรก (Down 
Payment) และจ่ายช าระส่วนท่ีคงค้างเป็นงวดภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี
ระยะเวลายาวกว่าการขายเชื่อปกติ 
-----2. เนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวนาน ดังนั้นผู้ขายจึงมักคิดดอกเบี้ยจากผู้ซื้อ  
-----3. ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทันทีที่ตกลงซื้อขาย แต่กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะโอนเป็นของผู้ซื้อ 
เมื่อผู้ซื้อช าระเงินครบถ้วนแล้ว 
-----4. เมื่อผู้ซื้อผิดนัดช าระนี้ผู้ขายมีสิทธิ์ในการยึดสินค้าคืน 
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การบัญชีส าหรับการขายผ่อนช าระมี 2 วิธี ดังนี ้
-----1. การรับรู้ก าไรขั้นต้นเป็นรายได้ทั้งจ านวนในงวดที่มีการขาย 
-----2. การรับรู้ก าไรขั้นต้นเป็นรายได้ตามสัดส่วนของเงินท่ีเรียกเก็บได้  

-------1. ก า ร รั บ รู้ ก า ไ ร ขั้ น ต้ น เ ป็ น ร า ย ไ ด้ ทั้ ง จ า น ว น ใ น ง ว ดที่ มี ก า ร ข า ย 
   ตามวิธีนี้กิจการที่มีการขายผ่อนช าระจะรับรู้ก าไรขั้นต้นเป็นรายได้ทั้งจ านวนในปีที่มีการขายเกิดขึ้น  
กิจการจะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเม่ือมีการส่งมอบสินค้า โดยไม่ได้ค านึงว่าจะได้รับช าระเงินจากลูกหนี้
หรือไม ่

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท คิตตี้โฟน จ ากัด ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
25X1 บริษัทได้จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 10,000 บาท ราคาทุน 7,000 บาท 
โดยบริษัทก าหนดให้ลูกค้าวางเงินเริ่มแรก จ านวน 2,500 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนช าระ 12 เดือน ๆ ละ 
625 บาท  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายบริษัทจึงมิได้คิดดอกเบี้ยจากลูกค้า 
การบันทึกบัญช ีมีดังนี ้
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---2. การ รั บ รู้ ก า ไ ร ขั้ น ต้ น เ ป็ น ร าย ได้ ต ามสั ดส่ วนของ เ งิ นที่ เ รี ย ก เ ก็ บ ไ ด้ 
      วิธีนี้กิจการที่มีการขายผ่อนช าระจะรับรู้ก าไรขั้นต้นจากการขายผ่อนช าระเป็นสัดส่วนของเงินที่
เรียกเก็บได้จากลูกหนี้ เน้นการรับรู้รายได้เม่ือมีการรับช าระหนี้มากกว่าเม่ือมีการขายเกิดขึ้น กิจการ
ยังคงบนัทึกบัญชีขายและต้นทุนขายตามปกติ แต่จะรับรู้เฉพาะส่วนท่ีเก็บเงินได้ส่วนที่ยังเก็บเงินไม่ได้จะ
บันทึกไว้ในบัญชี “ก าไรขั้นต้นจากการขายผ่อนช าระรอตัดบัญชี” 

-----ตัวอย่างที่ 2 บริษัท แม่โจ้การเกษตร จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งมีทั้งขายผ่อนช าระ
และการขายเชื่อปกติ บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายผ่อนช าระ ดังนี้ 
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         กิจการบางแห่งยอมให้ลูกค้าน าสินค้าเก่าที่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการจูงใจ
ลูกค้าให้เกิดการซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งผู้ขายมักจะคิดราคาสินค้ารับแลกเปลี่ยนให้สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ณ วัน
รับแลกเปลี่ยน จ านวนเงินท่ีคิดเกินจากมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า ผู้ขายจะบันทึกไว้ในบัญชี “ส่วนเกินของ
สินค้ารับแลกเปลี่ยน” ซึ่งเป็นบัญชีปรับลดบัญชีขายผ่อนช าระในงบก าไรขาดทุน ดังนั้นการคิดอัตราก าไร
ขั้นต้นจากการขายผ่อนช าระจะคิดจากยอดขายสุทธิซึ่งหักส่วนเกินของสินค้ารับแลกเปลี่ยนแล้ว 

-----ตัวอย่างที่ 3 บริษัท มั่นคง จ ากัด ขายเครื่องจักรในราคาผ่อนช าระเครื่องละ 500,000 บาท ราคาทุน
เครื่องละ 336,000 บาท ร้านม่ันใจ ได้น าเครื่องจักรเก่ามาแลกซื้อเครื่องจักรใหม่ โดยถือเป็นการช าระ
เงินวางเริ่มแรก และบริษัทคิดราคารับแลกเปลี่ยนให้ในราคาเครื่องละ 120,000 บาท บริษัท ม่ันคง จ ากัด 
คาดว่าหากเสียค่าซ่อมแซมเครื่องจักรรับแลกเปลี่ยนประมาณ 12,000 บาท แล้วจะขายเครื่องจักร
ดังกล่าวได้ในราคา 140,000 บาท อัตราก าไรขั้นต้นที่บริษัทประมาณจากการขายเครื่องจักรรับ
แลกเปลี่ ยน คือ  20% ส่วนหนี้ที่ เหลือผ่อนช าระทุกเดือนเป็นเวลา 36 เดือน 
การค านวณหามูลค่าที่แท้จริงของสินค้ารับแลกเปลี่ยน และส่วนเกินของสินค้ารับแลกเปลี่ยน มีดังนี ้
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      เมื่อลูกหนี้ขายผ่อนช าระไม่ช าระหน้ีติดต่อกันตามที่กฎหมายก าหนด หรือกระท าผิดสัญญา ผู้ขาย
สามารถบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิยึดเงินที่ลูกหนี้ช าระมาแล้ว รวมท้ังสามารถยึดสินค้าคืนได้อีกด้วย 
หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการยึดสินค้าคืน มีดังนี้ 
-----1. บันทึกสินค้าที่ยึดคืนไว้ในบัญชี “สินค้า(สินทรัพย์)รอการขาย” หรือ “สินค้ายึดคืน” บันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) 
-----2. โอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นท้ังหมด 
-----3. ผลต่างที่เกินขึ้นระหว่างการบันทึกสินค้ายึดคืนตามมูลค่ายุติธรรม และราคาตามบัญชีสุทธิ จะถูก
บันทึกไว้ในบัญชี “ก าไร (ขาดทุน) จากการยึดสินค้าคืน” 
-----4. กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสมให้บันทึกมูลค่าของสินค้ายึดคืน 
ด้วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิของลูกค้ารายนั้น 
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-----เนื่องจากระยะเวลาการช าระหน้ีของการขายผ่อนช าระมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการขายเชื่อปกติ 
ผู้ขายจึงมีมักคิดดอกเบี้ยจากลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงต้องจ่ายช าระท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย 
-----วิธีการค านวณดอกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระ มีดังนี้ 
-------1. การค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีตารางเงินรายปี (Annuity) 
-------2. การค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีผลรวมจ านวนตัวเลข (Sum of the Digits) 

-----1. การค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีตารางเงินรายปี (Annuity) 
วิธีนี้จะใช้ตารางเงินรายปีในการค านวณจ านวนเงินท่ีต้องผ่อนช าระในแต่ละงวด การค านวณวิธีนี้เหมาะ
ส าหรับการผ่อนช าระที่ระยะเวลายาวนาน ประมาณ 10-15 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
----------(1) ค านวณหาเงินค่างวดในแต่ละงวด 

---------------------  

----------(2) ค านวณดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละงวด 
ดอกเบี้ยจ่าย = อัตราดอกเบี้ย X เงินต้นคงค้าง ณ ต้นงวดของแต่ละงวด 
----------(3) ค านวณเงินต้นที่ช าระในแต่ละงวด 
เงินต้นท่ีช าระส าหรับงวด = เงินค่างวด – ดอกเบี้ยจ่ายส าหรับงวด 
----------(4) ค านวณเงินต้นคงเหลือในวันสิ้นงวด 
เงินต้นคงเหลือ = เงินต้นคงค้าง ณ ต้นงวด – เงินต้นท่ีช าระส าหรับงวด 

-----2. การค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีผลรวมจ านวนตัวเลข (Sum of the Digits) 
วิธีนี้จะค านวณดอกเบี้ยทั้งสิ้นจากเงินต้นคงค้างตามระยะเวลาทั้งหมดที่ผ่อนช าระ โดยใช้วิธีผลรวม
จ านวนตัวเลข จ านวนเงินที่ผ่อนในแต่ละงวดจะเท่ากันทุกงวด วิธีนี้เหมาะส าหรับการขายผ่อนช าระท่ีมี
ระยะเวลาสั้นประมาร 4-5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
----------(1) ค านวณดอกเบี้ยทั้งสิ้นท่ีต้องจ่ายช าระตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระ 
ดอกเบี้ยทั้งสิ้น = อัตราดอกเบี้ย X เงินต้นคงค้างทั้งสิ้น X ระยะเวลาที่ผ่อนช าระ 
----------(2) ค านวณเงินค่างวดที่จะได้รับทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระ 
เงินค่างวดที่ได้รับทั้งสิ้น = เงินต้นคงค้าง + ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 
----------(3) ค านวณเงินค่างวดในแต่ละงวด 

-------------------------  



----------(4) ค านวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด 

-------------------  

----------(5) ค านวณเงินต้นที่ช าระในแต่ละงวด 
เงินตน้ที่ช าระส าหรับงวด = เงนิคา่งวด – ดอกเบี้ยจ่ายส าหรับงวด 
----------(6) ค านวณเงินต้นคงเหลอืในวันส้ินงวด 
เงินตน้คงเหลือ = เงินตน้คงค้าง ณ ต้นงวด – เงินตน้ที่ช าระส าหรบังวด 

 
-----ตัวอย่างที่ 5 บริษัท สยามมอเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์ในราคาเงินสด คันละ 700,000 บาท ราคา
ทุนคันละ 490,000 บาท บริษัทก าหนดให้ลูกค้าวางเงินเริ่มแรก 100,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระ 5 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี โดยจ่ายช าระทุกสิ้นปี (PVIFA 10%,5 = 3.7908) 
การค านวณเงินค่างวด ตามวิธีการค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีตารางเงินรายปี (Annuity) และการค านวณ
ดอกเบี้ยโดยวิธีผลรวมจ านวนตัวเลข (Sum of the Digits) มีดังนี้  

------------------  



------------------  
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สรุป 

         การขายผ่อนช าระและการเช่าซื้อมีลักษณะที่ส าคัญ คือ ผู้ขายก าหนดให้ผู้ซื้อจ่ายช าระเงินเริ่มแรก

จ านวนหนึ่ง ส าหรับเงินคงค้างต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยปกติแล้วการขายผ่อนช าระจะมี

ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการขายเชื่อปกติ ดังนั้นผู้ขายจึงมีการคิดดอกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระด้วย 

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายผ่อนช าระ กิจการสามารถเลือกปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ การรับรู้ก าไรขั้นต้น

เป็นรายได้ทั้งจ านวนในงวดที่มีการขาย และ การรับรู้ก าไรขั้นต้นเป็นรายได้ตามสัดส่วนของเงินที่เรียกเก็บ

ได้ ส าหรับการคิดดอกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระมีวิธีที่นิยม 2 วิธี คือ การค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีตาราง

เงินรายปี (Annuity) และ การค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีผลรวมจ านวนตัวเลข (Sum of the 

Digits) 

 


