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แบบทดสอบก่อนเรียนรู้ 

 
จุดประสงค์ปลายทาง : น าความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จตัวแทน และบ าเหน็จนายหน้าไปใช้ในการแก้ปัญหา
โจทย์ รวมทั้งแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพได้ 
จุดประสงคท์ี่ 1 : ค านวณบ าเหนจ็ตัวแทนในการซื้อ และบ าเหนจ็ตัวแทนในการขายได้ 
1. นาย ก เป็นตัวแทนซื้อสินคา้ชนิดหนึ่งเป็นเงนิ 400,000 บาท ได้รับบ าเหน็จ 4.5% ของยอดซื้อ           
    เขาได้รับบ าเหน็จเป็นเงินเทา่ไร 
  ก. 15,000 บาท  
  ข. 16,000 บาท 
       ค. 17,000 บาท  
  ง. 18,000 บาท 
 

2. โสภาเป็นตัวแทนขายสินค้า ราคา 25,000 บาท ได้รับบ าเหนจ็ 20% จงหาบ าเหน็จ 
       ก. 5,000 บาท  
  ข. 4,000 บาท 
       ค. 3,500 บาท  
  ง. 2,500 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 2 : ค านวณอัตราบ าเหน็จได้ 
3. ลพเป็นตัวแทนในการขายสนิคา้ 35,000 บาท ส่งมอบเงิน 32,000 บาท ลพได้รับบ าเหนจ็อัตราเท่าไร 
       ก. 5.75%   
  ข. 6.25% 
       ค. 7.50%   
  ง. 8.57% 
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จุดประสงค์ท่ี 3 :  ค านวณยอดซื้อได้ 
4. จิตตรีเป็นตัวแทนในการซื้อสินค้าให้กับ บริษัท นพรัตน ์จ ากัด ได้รับบ าเหน็จในอัตรา 5% คิดเป็นเงิน  
    20,000 บาท ยอดซื้อเป็นเท่าใด 
       ก. 250,000 บาท  
  ข. 300,000 บาท 
      ค. 350,000 บาท 
  ง. 400,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 4 :  ค านวณยอดรายได้ 
5. สุรนัยเป็นตัวแทนในการขายสินค้าให้กับ บริษัท นโม จ ากัด ได้รับบ าเหนจ็ในอัตรา 35% เป็นเงิน  
    8,750 บาท ยอดขายเป็นเท่าใด 
       ก. 250,000 บาท  
  ข. 300,000 บาท 
       ค. 350,000 บาท 
  ง. 400,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 5 : ค านวณต้นทนุรวมได้ 
6. ศักดิ์ชายเป็นตัวแทนในการซื้อผลไมใ้ห้แก่ ร้านข้าวหอม จ ากัด ดังนี้ เงาะโรงเรียน 3,000 kg @ 35  
    บาท, ทุเรียน 2,500 kg @ 50 บาท, มังคุด 3,500 kg @ 70 บาท, เสียค่าใช้จา่ยในการซื้อ คา่ขนส่ง  
    5,000 บาท, คา่ประกนั 2% บ าเหน็จ 4% จงหาต้นทนุรวม 
       ก. 475,000 บาท  
  ข. 505,000 บาท 
       ค. 508,500 บาท 
  ง. 518,500 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 6 :  ค านวณเงินสุทธไิด้ 
7. อัลลภเป็นตัวแทนในการขายสินค้าให้บริษัทธาราทรัพย์ จ ากัด จ านวน 85,000 เสียค่าขนส่ง 1,000  
    บาท ค่าประกันภัย 2.5% ค่าบ าเหนจ็ 4% จงหาว่าตัวการได้รับเงินทั้งสิ้นเท่าไร 
       ก. 75,000 บาท  
  ข. 77,500 บาท 
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       ค. 78,275 บาท  
  ง. 80,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 7 :  ค านวณบ าเหน็จนายหนา้ได้ 
8. ตุ๊กเป็นตัวแทนขายรถยนต์ มูลค่า 890,000 บาท เขาได้คา่นายหนา้ 3% เขาได้รับคา่นายหนา้เทา่ไร 
       ก. 25,000 บาท  
  ข. 26,700 บาท 
       ค. 27,500 บาท  
  ง. 30,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 8 :  ค านวณบ าเหน็จพิเศษได้ 
9. วิชัยเป็นพนักงานขายได้รับบ าเหนจ็ 10% ในเดือนหนึ่งเขามียอดขาย 110,000 บาท มีสินค้ายกเลิกคา่ 
    สั่งซื้อ 5,500 บาท บริษัทก าหนดบ าเหน็จพิเศษ 1.5% ถ้ามียอดขายเกิน 80,000 บาท วิชัยได้บ าเหน็จ 
    ทั้งสิ้นเทา่ไร 
       ก. 10,250.25 บาท  
  ข. 10,817.50 บาท 
       ค. 11,250.75 บาท  
  ง. 12,525.25 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 9 : ค านวณรายได้ทัง้หมดที่นายหนา้ได้รับได้ 
10. ณมลเป็นพนักงานขายของบริษทัแห่งหนึ่งมีเงนิเดือนๆ ละ 9,000 บาท ได้รับบ าเหน็จ 5%  
     ของยอดขาย ถ้าเดือนหนึ่งเขาติดต่อขายสนิคา้ได้ 250,000 บาท จาหารายได้ทัง้หมดของณมล 
       ก. 20,000 บาท  
  ข. 21,250 บาท 
       ค. 21,500 บาท  
  ง. 22,000 บาท 
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   สมรรถนะประจ าหน่วย 
  น าความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จตัวแทน และบ าเหน็จนายหน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ 
รวมทั้งแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพได้  
 
 สาระการเรียนรู้ 
  1. บ าเหน็จตัวแทน 
  2. บ าเหน็จนายหนา้ 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  จุดประสงคท์ี ่1 ค านวณบ าเหนจ็ตัวแทนในการซื้อ และบ าเหนจ็ตัวแทนในการขายได้ 
  จุดประสงคท์ี ่2 ค านวณอัตราบ าเหนจ็ได้ 
  จุดประสงคท์ี ่3 ค านวณยอดซื้อได้ 
  จุดประสงคท์ี ่4 ค านวณยอดรายได้ 
  จุดประสงคท์ี ่5 ค านวณต้นทุนรวมได้ 
  จุดประสงคท์ี ่6 ค านวณเงนิสทุธิได้ 
  จุดประสงคท์ี ่7 ค านวณบ าเหนจ็นายหนา้ได้ 
  จุดประสงคท์ี ่8 ค านวณบ าเหนจ็พิเศษได้ 
  จุดประสงคท์ี ่9 ค านวณรายได้ทั้งหมดทีน่ายหน้าได้รับได้ 
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 บทน า 
  ในการประกอบธุรกิจอาจมีงานบางส่วนที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถด าเนินการเองได้        
จึงต้องอาศัยบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นด าเนินการแทนบุคคล หรือหน่วยงานอื่นนี้เรียกว่าตัวแทน หรือ
นายหน้า และค่าตอบแทนที่ตัวแทน หรือนายหน้าจะได้รับจากเจา้ของธุรกิจเรียกว่าบ าเหน็จตัวแทน หรือ
บ าเหน็จนายหน้า โดยทั่วไปเรียกว่าอัตราบ าเหน็จ ซึ่งจะคิดจากร้อยละของยอดซื้อหรือยอดขาย 
 

 1. บ าเหน็จตัวแทน 

ตัวแทนหรือตัวการ หมายถึง บุคคลผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลอื่นในการซื้อขายมีลักษณะของ
ตัวแทนดังต่อไปนี้ 
  1. ตัวแทนในการซ้ือ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ซื้อสนิคา้แทน 
  2. ตัวแทนในการขาย หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขายสนิคา้แทน 

ตัวแทนในการซื้อและตัวแทนในการขาย เรียกว่า ตัวแทนค้าต่าง (Commission merchant) 
และผลตอบแทนที่ตัวแทนค้าต่างจะได้รับ เรียกว่า บ าเหน็จตัวแทน (agent’s commission) ในการ
ค านวณบ าเหน็จตัวแทน มีสูตรในการค านวณดังต่อไปนี้ 
 

  
 

 

ดาราเป็นตัวแทนในการซื้อกล้วยไม้ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นเงิน 625,000 บาท โดยได้รับ
บ าเหน็จ 4% ของยอดซื้อ อยากทราบว่าดาราจะได้รับบ าเหน็จตัวแทนเป็นเงินเท่าไร 

วิธีท า  บ าเหน็จตัวแทนในการซื้อ  = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดซื้อ 
      = 4% × 625,000 บาท 
      = 25,000 บาท 

ดังนั้น  ดาราจะได้รับบ าเหนจ็ตัวแทนเป็นเงิน 25,000 บาท  ตอบ 
 

สมศักด์ิเป็นตัวแทนในการขายบ้านจัดสรรให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง  เป็นเงิน 2,456,000 บาท 
โดยได้รับบ าเหน็จ 5.25% ของยอดขาย อยากทราบว่าสมศักดิ์จะได้รับบ าเหน็จตัวแทน
เป็นเงินเท่าไร 

บ าเหน็จตัวแทนในการซื้อ = อัตราบ าเหนจ็ x ยอดซื้อ 

บ าเหน็จตัวแทนในการขาย = อัตราบ าเหนจ็ x ยอดขาย 
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วิธีท า  บ าเหน็จตัวแทนในการขาย  = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
      = 5.25% × 2,456,000 บาท 
      = 128,940 บาท 

ดังนั้น  สมศักดิ์จะได้รับบ าเหนจ็ตัวแทนเป็นเงิน 128,940 บาท   ตอบ 
 

ยุพินเป็นตัวแทนในการขายทุเรียนให้กับชาวสวนแห่งหนึ่ง  โดยได้รับบ าเหน็จ 4.5%              
ของยอดขาย คิดเป็นเงิน 5,607 บาท อยากทราบว่ายุพินมียอดขายทุเรียนให้กับชาวสวน
เป็นเงินเท่าไร 

วิธีท า  บ าเหน็จตัวแทนในการขาย  = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
  5,607    = 4.5% × ยอดขาย      

  ยอดขาย    = 
5,607

4.5%
  

      = 124,600 บาท 
ดังนั้น  ยุพินมียอดขายทุเรียนให้กับชาวสวนเป็นเงิน 124,600 บาท  ตอบ 

 

ภาคินเป็นตัวแทนในการขายที่ดิน โดยมียอดขาย 1,599,000 บาท หลังจากหักบ าเหน็จ        
ไว้แล้ว เจ้าของที่ดินได้รับเงิน 1,407,120 บาท อยากทราบว่าภาคินได้รับบ าเหน็จคิดเป็น
ร้อยละเท่าไรของยอดขาย 

วิธีท า  ยอดขายที่ดิน   = 1,599,000 บาท 
  เจ้าของที่ดินได้รับเงิน  = 1,407,120 บาท 
  ภาคนิได้รับบ าเหนจ็  = 1,599,000 - 1,407,120 
      = 191,880 บาท 
  บ าเหน็จตัวแทนในการขาย = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
  191,880   = อัตราบ าเหนจ็ × 1,599,000 

  อัตราบ าเหนจ็   = 
191,880

1,599,000
x 100   

      = 0.12 x 100 
      = 12% 
  ดังนั้น  ภาคินได้รับบ าเหนจ็คิดเป็นร้อยละ 12% ของยอดขาย  ตอบ 
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1.1 รายงานการซ้ือ 
 รายงานการซ้ือ (Account purchase) คือสิ่งที่ตัวแทนในการซื้อจะต้องท าเมื่อด าเนินการ
ซื้อเรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงรายละเอียดของยอดซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการซื้อ เช่น  
ค่าบ าเหน็จ ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย เป็นต้น รายละเอียดของยอดซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการซื้อ เรียกว่า ต้นทุนรวม ดังนั้น ต้นทุนรวมจึงค านวณได้จากสูตร 
 
 
 

สุทินเป็นตัวแทนในการซือ้ข้าวโพดให้กับบริษัทอาหารสัตว์แห่งหนึง่ จ านวน 25,000 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ 5 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 1,850 บาท ค่าประกันภัย 1.5% และ
ได้รับบ าเหน็จ 4% จงหายอดซื้อและต้นทุนรวม 

วิธีท า  ยอดซื้อข้าวโพด  = 25,000 × 5 
     = 125,000 บาท 
  ค่าใช้จ่าย 
  ค่าขนส่ง   = 1,850 บาท 
  ค่าประกันภัย  = อัตราคา่ประกันภัย × ยอดซื้อ 
     = 1.5% × 125,000 บาท 
     = 1,875 บาท 
  ค่าบ าเหน็จตัวแทน = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดซื้อ 
     = 4% × 125,000 บาท 
     = 5,000 บาท 
  ค่าใช้จา่ยทัง้สิน้        = ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย + ค่าบ าเหน็จตัวแทน 
     = 1,850 + 1,875 + 5,000 
     = 8,725 บาท 
  ต้นทุนรวม  = ยอดซื้อ + ค่าใชจ้า่ยในการซื้อ 
     = 125,000 + 8,725 บาท 
     = 133,725 บาท 
           ดังนั้น  ยอดซื้อข้าวโพด 125,000 บาท และ ต้นทุนรวม 133,725 บาท  ตอบ 

ต้นทุนรวม     =      ยอดซื้อ + ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
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จงท ารายงานการซื้อ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ของบริษัท เชียงใหม่ไร่ส้ม จ ากัด เลขที่ 56 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนขายส้มให้กับบริษัท ศิริชิน จ ากัด เลขที่ 
29/10 หมู ่2 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

รายการสินค้า 
  5 มกราคม 2558 450  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20  บาท 
  12 มกราคม 2558 500  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20  บาท 
  19 มกราคม 2558 600  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20  บาท 
  26 มกราคม 2558 800  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20  บาท 
 ค่าใช้จ่าย 
  ค่าขนส่งสินคา้  = 2,000 บาท 
  ค่าประกันภัย  = 3% 
  บ าเหน็จ   = 5% 
 วิธีท า 

รายการซื้อ 
บริษัทเชียงใหม่ไร่ส้ม จ ากัด 

56 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
30 มกราคม 2558 

ซื้อสินคา้แทน : บริษัท ศิรชิิน จ ากัด  
                   29/10 หมู ่2 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

2558 
มกราคม 

5 450 กิโลกรัม @ 20 บาท 9,000 -   
12 500 กิโลกรัม @ 20 บาท 10,000 -   
19 600 กิโลกรัม @ 20 บาท 12,000 -   
26 800 กิโลกรัม @ 20 บาท 16,000 -   
 ยอดซ้ือ   47,000 - 

 หัก ค่าใชจ้า่ย     

      ค่าขนส่งสินค้า 2,000 -   

      ค่าประกนัภัย 3% 1,410 -   

      บ าเหน็จ 5% 2,350 -   

 ค่าใช้จ่าย   5,760 - 
 ต้นทุนรวม   52,760 - 
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1.2 รายงานการขาย 
 รายงานการขาย (Account sales) คือสิ่งที่ตัวแทนในการขายจะต้องท าเมื่อด าเนินการขาย
เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงรายละเอียดของยอดขายสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการขาย เช่น           
ค่าบ าเหน็จ ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย เป็นต้น รายละเอียดของยอดขายสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการขาย เรียกว่า เงินสุทธิ ดังนั้น เงินสุทธิจึงค านวณได้จากสูตร 
 
 
  

สุพจน์เป็นตัวแทนในการขายข้าวโพดให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง จ านวน 50,000 กิโลกรัม ราคา

กิโลกรัมละ 4 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 3,000 บาท ค่าประกันภัย 2% และได้รับ
บ าเหน็จ 5% จงหายอดขายและเงินสุทธิที่สุพจน์ส่งมอบให้บริษัท  

วิธีท า  ยอดขายข้าวโพด  = 50,000 × 4 
     = 200,000 บาท  
  ค่าใชจ้่าย 
  ค่าขนส่ง   = 3,000 บาท 
  ค่าประกันภัย  = อัตราคา่ประกันภัย × ยอดซื้อ 
     = 2% × 200,000 บาท 
     = 4,000 บาท 
  ค่าบ าเหน็จตัวแทน = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดซื้อ 
     = 5% × 200,000 บาท 
     = 10,000 บาท 
  ค่าใช้จา่ยทัง้สิน้    = ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย + ค่าบ าเหน็จตัวแทน 
     = 3,000 + 4,000 + 10,000 
     = 17,000 บาท 
  เงินสทุธ ิ  = ยอดขาย - คา่ใชจ้่าย 
     = 200,000 - 17,000 บาท 
     = 183,000 บาท 
ดังนั้น  ยอดขาย 200,000 บาท และเงนิสทุธิทีส่พุจนส์่งมอบให้บริษัท 183,000 บาท  ตอบ 

เงินสุทธิ     =     ยอดขาย - ค่าใช้จ่าย 
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จงท ารายงานการขาย ณ วันที่ 30มีนาคม 2558 ของบริษัท เกรซ ฟู้ด จ ากัด เลขที่ 56        
ถ.เชียงราย - แม่สรวย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งเป็นตัวแทนขายเนื้อแช่แข็งให้กับ
บริษัท ศิซี เอฟ พี จ ากัด เลขที่ 63 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

รายการสินค้า 
    6 มีนาคม 2558 ปู 150 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 300 บาท 
  13 มีนาคม 2558 ปลาหมึกหอม 150 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท 
  20 มีนาคม 2558 ปลาหมึกกล้วย 100 กิโลกรัม ราคากโิลกรัมละ 180 บาท 
  27 มีนาคม 2558 กุ้งขาว 100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 170 บาท 
 ค่าใช้จ่าย 
  ค่าขนส่งสินคา้  = 10,000 บาท 
  ค่าประกันภัย  = 2% 
  บ าเหน็จ   = 4% 
 วิธีท า 

รายงานการขาย 
บริษัท เกรซ ฟู้ด จ ากัด 

เลขที ่56 ถ.เชียงราย-แม่สรวย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
30 มีนาคม 2558 

ขายสินคา้แทน : บริษัท ศิซ ีเอฟ พี จ ากัด 
                   เลขที่ 63 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

2558 
มีนาคม 

6 ปู 150 กิโลกรัม @300 บาท 45,000 -   

13 ปลาหมึกหอม 150 กิโลกรัม @150 บาท 22,500 -   
20 ปลาหมึกกล้วย 100 กิโลกรัม @180 บาท 18,000 -   
27 กุ้งขาว 100 กิโลกรัม @170 บาท 17,000 -   
 ยอดขาย   102,500 - 

 หัก ค่าใชจ้า่ย     

      ค่าขนส่งสินค้า 10,000 -   

      ค่าประกนัภัย 2% 2,050 -   

      บ าเหน็จ 4% 4,100 -   

 ค่าใช้จ่าย   16,150 - 
 เงินสุทธ ิ   86,350 - 
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แบบฝึกทักษะที่ 1.1 
 
1. ภาคินเป็นตัวแทนในการซื้อมะม่วงให้กับบริษทัแห่งหนึ่งเป็นเงิน 45,000 บาท โดยได้รับบ าเหน็จ 3%  
    ของยอดซื้อ อยากทราบวา่ภาคนิจะได้รับบ าเหน็จตัวแทนเป็นเงินเท่าไร 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 
2. ยุภาเป็นตัวแทนในการขายที่ดินให้กับมานพเปน็เงิน 890,000 บาท โดยได้รับบ าเหน็จ 10% ของ 
    ยอดขาย อยากทราบวา่ยุภาจะได้รับบ าเหนจ็ตัวแทนเป็นเงนิเทา่ไร 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................................................ ............... 

................................................................................................................... .................................... 

............................................................................................................................. .......................... 
. 

3. สมพงษ์เป็นตัวแทนในการขายมงัคุดให้กับชาวสวนแห่งหนึ่ง โดยได้รับบ าเหน็จ 5% ของยอดขาย  
    คิดเป็นเงิน 10,500 บาท อยากทราบว่าสมพงษ์มียอดขายมังคุดให้กับชาวสวนเป็นเงนิเทา่ไร 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

................................................................................................................................... .................... 
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4. ธนาเป็นตัวแทนในการขายบา้น โดยมียอดขาย 1,690,000 บาท หลังจากหักบ าเหน็จไว้แลว้ เจ้าของ 
    บ้านได้รับเงิน 1,504,100 บาท อยากทราบว่าธนาได้รับบ าเหนจ็คิดเป็นร้อยละเทา่ไรของยอดขาย 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 
 
5. โชคชัยเป็นตัวแทนในการซื้อข้าวให้กับบริษัทอาหารแห่งหนึ่ง จ านวน 1,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัม 
    ละ 25 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2,500 บาท ค่าประกันภัย 2% และได้รับบ าเหน็จ 2.5%  
    จงหายอดซื้อและต้นทนุรวม 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

................................................................................................................................... .................... 

.............................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 
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6. ทินกรเป็นตัวแทนในการขายเนื้อหมูให้กับบริษทัแห่งหนึ่ง จ านวน 60,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรมัละ  
    100 บาท เสียค่าใชจ้า่ยในการขนสง่ 2,500 บาท ค่าประกันภัย 2% และได้รับบ าเหนจ็ 3% จงหา 
    ยอดขายและเงนิสทุธิทีท่ินกรสง่มอบให้บริษทั 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

..................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ....................................... 
 
7. จงท ารายงานการซื้อต่อไปนี้ใหส้มบูรณ์ 

รายงานการซื้อ 
บริษัท สมพงศ ์จ ากัด 

102 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
30 ตุลาคม 2557 

ซื้อสินคา้แทน : บริษัท เอ พี โภคภัณฑ์ จ ากัด 
                   4/15 หมู ่7 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

2557 
ตุลาคม 

6 หมูสามชั้น 150 กิโลกรัม @110 บาท     

 หมูเนื้อแดงล้วน 200 กิโลกรัม@100 บาท     
 หมูสันนอก 200 กิโลกรัม @110 บาท     
 หมูสันใน 250 กิโลกรัม @110 บาท     
 ยอดซ้ือ     

 หัก ค่าใชจ้า่ย     

      ค่าขนส่งสินค้า 3,000 -   

      ค่าประกนัภัย 2.5%     

      บ าเหน็จ 4%     

 ค่าใช้จ่าย     
 ต้นทุนรวม     
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8. จงท ารายงานการขายต่อไปนี้ใหส้มบูรณ์ 

รายงานการขาย 
บริษัท เค เอ โภคภัณฑ์ จ ากัด 

116 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย 
30 ธันวาคม 2557 

ขายสินคา้แทน : บริษัท ซ ีเอฟ จ ากัด 
                   57 ถ.วิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กทม. 10330 ประเทศไทย 

2557 
ธันวาคม 
  

1 อกไก1่00 กิโลกรัม@80 บาท     

 ปีกไก่2000 กิโลกรัม @ 90 บาท     
 น่องติดสะโพก150 กิโลกรัม @70 บาท     
 ไก่ตัว500 กิโลกรัม@ 70 บาท     
 ยอดขาย     

 หัก ค่าใชจ้า่ย     

      ค่าขนส่งสินค้า 5,000 -   

      ค่าประกนัภัย 2.5%     

      บ าเหน็จ 5%     

 ค่าใช้จ่าย     
 เงินสุทธ ิ     

 

 

 

 2. บ าเหน็จนายหน้า 

 นายหน้า (Broker) คือบุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลสองฝ่ายได้ท าสัญญากันโดยที่นายหน้า
ไม่มีอ านาจในการท าสัญญาเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ท าสัญญากันแล้วนายหน้าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากตัวการ เรียกว่า บ าเหน็จนายหน้า มีสูตรในการค านวณดังต่อไปน ี้ 

 
 
  

บ าเหน็จนายหน้า  = อัตราบ าเหน็จ × ยอดขาย 
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 จากสูตรจะได้ว่า ในการค านวณบ าเหน็จนายหน้าคิดได้เช่นเดียวกับบ าเหน็จตัวแทน ยกเว้นจะ      
มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น 

 
พงศ์เทพเป็นนายหน้าขายข้าวให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง  จ านวน 100,000 บาท โดยได้รับ
บ าเหน็จนายหน้า 4% อยากทราบว่าพงศ์เทพจะได้รับบ าเหน็จนายหน้าเป็นเงินเท่าไร 

วิธีท า  บ าเหน็จนายหนา้   = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
      = 4% × 100,000 บาท 
      = 4,000 บาท 
 ดังนั้น  พงศ์เทพจะได้รับบ าเหนจ็นายหนา้เป็นเงนิ 4,000 บาท  ตอบ 
 

กานดาเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนเดือนละ 5,800 บาท และ
บ าเหน็จจากการขาย 4% ถ้าในเดือนมกราคม กานดามียอดขาย 50,000 บาท สิ้นเดือน
กานดาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร 

วิธีท า  บ าเหน็จนายหนา้   = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
      = 4% × 50,000 บาท 
      = 2,000 บาท 
  ได้รับเงินทัง้หมด   = เงินเดือน + บ าเหน็จนายหน้า 
      = 5,800 + 2,000 บาท 
      = 7,800 บาท 
 ดังนั้น  สิ้นเดือนกานดาจะได้รับเงินทั้งหมด 7,800 บาท  ตอบ 

 
นทีเป็นพนักงานขายของบริษ ัทแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนเดือนละ 10,500 บาท และ
บำเหน็จจากการขาย 5% บริษัทมีเงื่อนไงว่า ถ้าพนักงานขายสินค้าได้เกิน 50,000 บาท 
จะได้รับบ าเหน็จพิเศษเพิ่มอีก 2% ของยอดขายส่วนเกิน ถ้านทีขายสินค้าได้ 78,000 บาท   

      สิ้นเดือนนทีจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร 
วิธีท า  บ าเหน็จนายหนา้   = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 

      = 5% × 78,000 บาท 
      = 3,900 บาท 
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ยอดขายส่วนเกนิ  = 78,000 - 50,000 บาท 
     = 28,000 บาท 
  บ าเหน็จพิเศษ  = อัตราบ าเหนจ็พิเศษ × ยอดขายส่วนเกนิ 
     = 2% × 28,000 บาท 
     = 560 บาท 
  ได้รับเงินทัง้หมด      = เงินเดือน + บ าเหน็จนายหน้า + บ าเหน็จพิเศษ 
     = 10,500 + 3,900 + 560 บาท 
     = 14,960 บาท 

ดังนั้น  สิ้นเดือนนทจีะได้รับเงินทั้งหมด 14,960 บาท  ตอบ 
 

พิทักษ์เป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท และ
บ าเหน็จจากการขาย 2.5% ถ้าพิทักษ์ขายสินค้าได้ 60,000 บาท แต่ลูกค้าส่งคืนสินค้า 
2,500 บาท สิ้นเดือนพิทักษ์จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร 

วิธีท า  ยอดขายสุทธ ิ  = ยอดขาย - สินคา้สง่คนื 
     = 60,000 - 2,500 บาท 
     = 57,500 บาท 
          บ าเหนจ็นายหนา้  = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
     = 2.5% × 57,500 บาท 
     = 1,437.50 บาท 
  ได้รับเงินทัง้หมด  = เงินเดือน + บ าเหน็จนายหน้า 
     = 10,000 + 1,437.50 บาท 
     = 11,437.50 บาท 

ดังนั้น  สิ้นเดือนพิทักษจ์ะได้รับเงินทั้งหมด 11,437.50 บาท  ตอบ 
 

โสภาเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท และ
บ าเหน็จจากการขาย 3% บริษัทมีเงื่อนไงว่า ถ้าพนักงานขายสินค้าได้เกิน 80,000 บาท 
จะได้รับบ าเหน็จพิเศษเพิ่มอีก 1.5% ของยอดขายส่วนเกิน ถ้าโสภาขายสินค้าได้  

     150,000 บาท แต่ลูกค้าส่งคืนสินค้า 5,000 บาท สิ้นเดือนโสภาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร 



ห น้ า  | 17 
 

วิธีท า  ยอดขายสุทธ ิ  = ยอดขาย - สินคา้สง่คนื 
     = 150,000 - 5,000 บาท 
     = 145,000 บาท 
          บ าเหนจ็นายหนา้  = อัตราบ าเหนจ็ × ยอดขาย 
     = 3% × 145,000 บาท 
     = 4,350 บาท 
          ยอดขายส่วนเกิน  = 145,000 - 80,000 บาท 
     = 65,000 บาท 
          บ าเหนจ็พิเศษ  = อัตราบ าเหนจ็พิเศษ × ยอดขายส่วนเกนิ 
     = 1.5% × 65,000 บาท 
     = 975 บาท 
          ได้รับเงินทั้งหมด         = เงินเดือน + บ าเหน็จนายหน้า + บ าเหน็จพิเศษ 
     = 15,000 + 4,350 + 975 บาท 
     = 20,325 บาท 

ดังนั้น  สิ้นเดือนโสภาจะได้รับเงินทั้งหมด 20,325 บาท  ตอบ 
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แบบฝึกทักษะที่ 1.2 
 
1. สมพรเป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง จ านวน 250,000 บาท โดยได้รับบ าเหน็จ 
    นายหนา้ 4% อยากทราบวา่สมพรจะได้รับบ าเหน็จนายหนา้เป็นเงินเท่าไร 

....................................................................................................................... ................................ 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 
 

2. นิภาเป็นพนกังานขายของบริษทัแห่งหนึ่ง ได้รบัเงินเดือนเดือนละ 9,500 บาท และบ าเหนจ็จากการ 
    ขาย 3% ถ้าในเดือนมีนาคม นิภามียอดขาย 40,000 บาท สิ้นเดือนนิภาจะได้รับเงนิทัง้หมดเท่าไร 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

..................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ....................................... 
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3. โชคชัยเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนเดือนละ 11,500 บาท และบ าเหนจ็จาก 
    การขาย 4.5% บริษัทมีเงื่อนไงว่า ถ้าพนักงานขายสินคา้ได้เกิน 50,000 บาท จะได้รับบ าเหนจ็พเิศษ 
    เพิ่มอีก 3% ของยอดขายส่วนเกนิ ถ้าโชคชัยขายสนิคา้ได้ 95,000 บาท สิ้นเดือนโชคชัยจะได้รับเงิน 
    ทั้งหมดเท่าไร 

............................................................................................................................. .......................... 

................................................................................................................................................ ....... 

........................................................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 
4. สุเทพเป็นพนกังานขายของบริษทัแห่งหนึ่ง ได้รบัเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท และบ าเหนจ็จากการ 
    ขาย 3.5% ถ้าสุเทพขายสินค้าได้ 60,000 บาท แต่ลูกค้าส่งคืนสินค้า 2,500 บาท สิ้นเดือนสุเทพจะ 
    ได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

..................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ....................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................................. .......... 
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5. พัชชาเป็นพนักงานขายของบริษทัแห่งหนึ่ง ได้รบัเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท และบ าเหนจ็จากการ 
    ขาย 3% บริษัทมีเงื่อนไขไวา่ ถ้าพนักงานขายสนิคา้ได้เกิน 60,000 บาท จะได้รับบ าเหนจ็พิเศษเพิ่มอีก  
    1.5% ของยอดขายส่วนเกิน ถ้าพัชชาขายสนิคา้ได้ 95,000 บาท แต่ลูกคา้สง่คนืสนิคา้ 1,500 บาท สิ้น 
    เดือนพัชชาจะได้รับเงินทัง้หมดเทา่ไร 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ าเหน็จตัวแทน
 บ าเหน็จตัวแทนในการซื้อ  = อัตราบ าเหนจ็ x ยอดซื้อ 
 บ าเหน็จตัวแทนในการขาย = อัตราบ าเหนจ็ x ยอดขาย
รายงานการซ้ือและการขาย 
 ต้นทุน    = ยอดซื้อ + ค่าใชจ้า่ย 
 เงินสทุธ ิ   = ยอดซื้อ - คา่ใช้จา่ย 
บ าเหน็จนายหน้า 
 บ าเหน็จนายหนา้   = อัตราบ าเหนจ็ x ยอดขา 
 

สรุป 
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แบบทดสอบหลังเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์ปลายทาง : น าความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จตัวแทนและบ าเหน็จนายหน้าไปใช้ในการแก้ปัญหา
โจทย์ รวมทั้งแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพได้ 
จุดประสงคท์ี่ 1 : ค านวณบ าเหนจ็ตัวแทนในการซื้อและบ าเหน็จตัวแทนในการขายได้ 
1. นาย ก เป็นตัวแทนซื้อสินคา้ชนิดหนึ่งเป็นเงนิ 400,000 บาท ได้รับบ าเหน็จ 4.5% ของยอดซื้อ  
    เขาได้รับบ าเหน็จเป็นเงินเทา่ไร 
  ก. 15,000 บาท  
  ข. 16,000 บาท 
       ค. 17,000 บาท  
  ง. 18,000 บาท 

 

2. โสภาเป็นตัวแทนขายสินค้า ราคา 25,000 บาท ได้รับบ าเหนจ็ 20% จงหาบ าเหน็จ 
       ก. 5,000 บาท  
  ข. 4,000 บาท 
       ค. 3,500 บาท  
  ง. 2,500 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 2 : ค านวณอัตราบ าเหน็จได้ 
3. ลพเป็นตัวแทนในการขายสนิคา้ 35,000 บาท ส่งมอบเงิน 32,000 บาท ลพได้รับบ าเหนจ็อัตราเท่าไร 
       ก. 5.75%   
  ข. 6.25% 
       ค. 7.50%   
  ง. 8.57% 
 

จุดประสงค์ท่ี 3 :  ค านวณยอดซื้อได้ 
4. จิตตรีเป็นตัวแทนในการซื้อสินค้าให้กับบริษัทนพรัตน์ จ ากัด ได้รับบ าเหนจ็ในอัตรา 5% คิดเป็นเงิน  
    20,000 บาท ยอดซื้อเป็นเท่าใด 
       ก. 250,000 บาท  
  ข. 300,000 บาท 
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      ค. 350,000 บาท 
  ง. 400,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 4 :  ค านวณยอดรายได้ 
5. สุรนัยเป็นตัวแทนในการขานสนิคา้ให้กับบริษทันโม จ ากัด ได้รับบ าเหน็จในอัตรา 35% เป็นเงิน 8,750  
    บาท ยอดขายเป็นเท่าใด 
       ก. 250,000 บาท  
  ข. 300,000 บาท 
       ค. 350,000 บาท 
  ง. 400,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 5 : ค านวณต้นทนุรวมได้ 
6. ศักดิ์ชายเป็นตัวแทนในการซื้อผลไมใ้ห้แก่รา้นขา้วหอม จ ากัด ดังนี ้เงาะโรงเรียน 3,000 kg @35 บาท,  
    ทุเรียน 2,500 kg @50 บาท, มังคุด 3,500 kg @70 บาท เสียคา่ใชจ้า่ยในการซื้อ ค่าขนส่ง 5,000  
    บาท ค่าประกัน 2% บ าเหน็จ 4% จงหาต้นทนุรวม 
       ก. 475,000 บาท  
  ข. 505,000 บาท 
       ค. 508,500 บาท 
  ง. 518,500 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 6 :  ค านวณเงินสุทธไิด้ 
7. อัลลภเป็นตัวแทนในการขายสินค้าให้บริษัทธาราทรัพย์ จ ากัด จ านวน 85,000 เสียค่าขนส่ง 1,000  
    บาท ค่าประกันภัย 2.5% ค่าบ าเหนจ็ 4% จงหาว่าตัวการได้รับเงินทั้งสิ้นเท่าไร 
       ก. 75,000 บาท  
  ข. 77,500 บาท 
       ค. 78,275 บาท  
  ง. 80,000 บาท 
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จุดประสงค์ท่ี 7 :  ค านวณบ าเหน็จนายหนา้ได้ 
8. ตุ๊กเป็นตัวแทนขายรถยนต์ มูลค่า 890,000 บาท เขาได้คา่นายหนา้ 3% เขาได้รับคา่นายหนา้เทา่ไร 
       ก. 25,000 บาท  
  ข. 26,700 บาท 
       ค. 27,500 บาท  
  ง. 30,000 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 8 :  ค านวณบ าเหน็จพิเศษได้ 
9. วิชัยเป็นพนักงานขายได้รับบ าเหนจ็ 10% ในเดือนหนึ่งเขามียอดขาย 110,000 บาท มีสินค้ายกเลิกคา่ 
    สั่งซื้อ 5,500 บาท บริษัทก าหนดบ าเหน็จพิเศษ 1.5% ถ้ามียอดขายเกิน 80,000 บาท วิชัยได้บ าเหน็จ 
    ทั้งสิ้นเทา่ไร 
       ก. 10,250.25 บาท  
  ข. 10,817.50 บาท 
       ค. 11,250.75 บาท  
  ง. 12,525.25 บาท 
 

จุดประสงค์ท่ี 9 : ค านวณรายได้ทัง้หมดที่นายหนา้ได้รับได้ 
10. ณมลเป็นพนักงานขายของบริษทัแห่งหนึ่งมีเงนิเดือนๆ ละ 9,000 บาท ได้รับบ าเหน็จ 5% ของ 
     ยอดขาย ถ้าเดือนหนึ่งเขาติดต่อขายสนิคา้ได้ 250,000 บาท จาหารายได้ทัง้หมดของณมล 
       ก. 20,000 บาท  
  ข. 21,250 บาท 
       ค. 21,500 บาท  
  ง. 22,000 บาท 
  
 

 


