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ควำมหมำยของธุรกจิซ้ือ - ขำยสินค้ำ

 ธุรกจิซ้ือ - ขำยสินค้ำ (merchandising business) 
หมำยถึง  

ธุรกจิซ้ือ-ขำยสินค้ำ หรือบำงทเีรียกกนัว่ำ กจิกำรซ้ือมำขำยไป 
หรือกิจกำรพำณิชยกรรม เป็นกิจกำรที่ซ้ือสินค้ำมำจำกบุคคลอ่ืน
เพ่ือมำจ ำหน่ำยให้กับบุคคลต่อไป  โดยที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
แปรรูปสินค้ำ ธุรกิจซ้ือขำยสินค้ำนี้ ได้แก่ ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนสะดวกซ้ือ 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น



กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ

1.   ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิสด  และเงนิเช่ือ
2.   ส่งคืนสินค้ำทีซ้ื่อเป็นเงนิสด  และส่งคืนสินค้ำให้เจ้ำหนี้
3.   ขำยสินค้ำเป็นเงนิสด  และเงนิเช่ือ
4.   รับคืนสินค้ำทีข่ำยเป็นเงนิสด  และรับคืนสินค้ำจำกลูกหนี้



5. กำรจ่ำยช ำระหนีค่้ำสินค้ำ
6.    กำรรับช ำระหนีค่้ำสินค้ำ
7. กำรจ่ำยค่ำขนส่งจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำ

กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ



ส่วนลด

 ส่วนลด (Discounts) หมำยถึง  
รำคำทีผู้่ขำยลดให้ผู้ซ้ือ เพ่ือจูงใจให้ผู้ซ้ือสนใจซ้ือสินค้ำ

ของผู้ขำย ส่วนลดสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  
1.  ส่วนลดกำรค้ำ (Trade  Discounts)
2.  ส่วนลดเงินสด (Cash  Discounts)



 ส่วนลดกำรค้ำ (Trade  Discounts) หมำยถึง  
ส่วนลดที่ลดจำกรำคำสินค้ำปกติ เพ่ือเป็นกำรจูงใจให้

ผู้ซ้ือสนใจทีจ่ะซ้ือสินค้ำจำกผู้ขำย โดยไม่สนใจว่ำผู้ซ้ือจะซ้ือ
เป็นเงินสดหรือเงินเช่ือ

ตัวอย่ำง สินค้ำรำคำ 2,000 บำท ลดให้ทันที 10%ของรำคำ
สินค้ำ ส่วนลดกำรค้ำ 10% ซ่ึงเป็นเงินเท่ำกับ 200 บำท 
ดังน้ัน รำคำสินค้ำสุทธิก็จะเหลือเพียง 1,800 บำท ไม่ใช่ 
2,000 บำท

ส่วนลดกำรค้ำ

ส่วนลดกำรค้ำ จะไม่มีกำรบันทึกบัญ ชี



 ส่วนลดเงินสด (Cash  Discounts) หมำยถึง  
ส่วนลดที่เจ้ำหนี้ให้กับลูกหนี้ หำกลูกหนี้น ำเงินมำช ำระ

ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

“ ส่วนลดเงนิสดนีจ้ะเกดิขึน้ในกรณทีี่ซ้ือสินค้ำเป็นเงินเช่ือ”
เม่ือผู้ขำยขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือกอ็ยำกทีจ่ะได้รับช ำระหนี้

โดยเร็ว จึงก ำหนดเง่ือนไขในกำรช ำระเงิน โดยหำกช ำระเงิน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดก็จะได้รับส่วนลดเพ่ือเป็ น
แรงจูงใจให้ลูกหนีน้ ำเงนิมำช ำระโดยเร็ว

ส่วนลดเงนิสด



ส่วนลดเงินสด

ส่วนลดเงินสด มี 2 ประเภท คือ
1. ส่วนลดรับ (Purchase Discounts) เป็นส่วนลดที่ต้องน ำไป

หักออกจำกยอดซ้ือสินค้ำดงันี้

2. ส่วนลดจ่ำย (Sale Discounts) เป็นส่วนลดที่ต้องน ำไปหักออก
จำกยอดขำยสินค้ำดงันี้

ซ้ือสุทธิ  = ซ้ือสินค้ำ + ค่ำขนส่งเข้ำ - ส่งคืน – ส่วนลดรับ

ขำยสุทธิ   =   ขำยสินค้ำ - รับคืน – ส่วนลดจ่ำย



เง่ือนไขที่เกีย่วข้องกบักำรซ้ือ - ขำย สินค้ำ

เง่ือนไขทีเ่กีย่วข้องกบักำรซ้ือ - ขำย สินค้ำ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1.  เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

(Terms of Payment) 
2. เง่ือนไขทีเ่กีย่วข้องกบักำรขนส่งสินค้ำ

(Terms of Transportation )



เง่ือนไขเกีย่วกบักำรช ำระเงิน

2/10, n /30  (n/30 คือ  net 30 days) หมำยถึง หำกผู้ซ้ือช ำระหนี้
ภำยใน 10 วัน จะได้รับส่วนลด 2%  ของหนี้ที่ช ำระ แต่ถ้ำช ำระ
เกิน 10 วันนับจำกวันที่ในใบก ำกับสินค้ำจะไม่ได้รับส่วนลด
อย่ำงไรกต็ำมจะต้องช ำระหนีท้ั้งหมดภำยใน 30 วนั

3/15, n /45 (n/45 คือ  net 45 days) หมำยถึง หำกผู้ซ้ือช ำระหนี้
ภำยใน 15 วัน จะได้รับส่วนลด 3% ของหนี้ที่ช ำระ แต่ถ้ำช ำระ
เกิน 15 วันนับจำกวันที่ในใบก ำกับสินค้ำจะไม่ได้รับส่วนลด
อย่ำงไรกต็ำมจะต้องช ำระหนีท้ั้งหมดภำยใน 45 วนั



เง่ือนไขเกีย่วกบักำรช ำระเงิน

2/EOM, n/60 (EOM คือ End of Month) หมำยถึง หำกผู้ซ้ือช ำระหนี้
ภำยในส้ินเดือนที่ซ้ือสินค้ำจะได้รับส่วนลด 2% ของหนี้ที่ช ำระ แต่ถ้ำ
ช ำระหนีเ้กนิวันส้ินเดือนที่ช้ือสินค้ำ ในใบก ำกบัสินค้ำจะไม่ได้รับส่วนลด
อย่ำงไรกต็ำมจะต้องช ำระหนีท้ั้งหมดภำยใน 60 วนั

2/10 EOM, n/60 (EOM คือ End of Month) หมำยถึง หำกผู้ซ้ือ
ช ำระหนีภ้ำยใน 10 วันนับจำกวันส้ินเดือนที่ซ้ือสินค้ำจะได้รับส่วนลด 
2% ของหนีท้ี่ช ำระ แต่ถ้ำช ำระหนีเ้กนิ 10 วันนับจำกวันส้ินเดือนที่ซ้ือ
สินค้ำในใบก ำกับสินค้ำจะไม่ได้รับส่วนลด อย่ำงไรก็ตำมจะต้อง
ช ำระหนีท้ั้งหมดภำยใน 60 วนั



เง่ือนไขเกีย่วกบักำรขนส่งสินค้ำ

1.  F.O.B. Shipping  Point (Free on board at the shipping point) 
เป็นเง่ือนไขที่กรรมสิทธ์ิของสินค้ำจะถูกส่งมอบจำกผู้ขำยไปให้ผู้ซ้ือ 
ณ จุดส่งของ คือ จุดที่ขนสินค้ำขึ้นรถ ขึ้นเรือ หรือขึ้นเคร่ืองบิน
ค่ำขนส่งที่เกิดขึ้นในกำรขนส่งสินค้ำ จำกร้ำนของผู้ขำยซ่ึงเป็น
จุดส่งของไปยงัร้ำนของผู้ซ้ือ โดยทีผู้่ซ้ือจะต้องเป็นผู้ที่จ่ำยค่ำขนส่ง  



2.  F.O.B. Destination  (Free on board at the Destination) 
เป็นเง่ือนไขที่กรรมสิทธ์ิของสินค้ำจะถูกส่งมอบจำกผู้ขำยไปให้ผู้ซ้ือ
ณ จุดหมำยปลำยทำง คือจุดที่สินค้ำถึงมือผู้ซ้ือ ดังน้ัน ค่ำขนส่ง
ที่เกิดขึ้นในกำรขนส่งสินค้ำ จำกร้ำนของผู้ขำยไปยังร้ำนของผู้ซ้ือ
ซ่ึงเป็นจุดหมำยปลำยทำง โดยทีผู้่ขำยจะต้องเป็นผู้ที่จ่ำยค่ำขนส่ง 

เง่ือนไขเกีย่วกบักำรขนส่งสินค้ำ



ค่ำขนส่งสำมำรถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ
1. ค่ำขนส่งเข้ำ (Transportation - in) 

ค่ำขนส่งทีจ่่ำยไปเพ่ือขนส่งสินค้ำทีซ้ื่อมำเพ่ือขำยโดยค่ำขนส่งเข้ำ
จะต้องถือเป็น “ ต้นทุนของสินค้ำ ” ที่ซ้ือมำ 
2. ค่ำขนออก (Transportation - out) 
ค่ำขนส่งทีจ่่ำยไป  เพ่ือขนส่งสินค้ำของกจิกำรไปให้ลูกค้ำ  ส ำหรับ

ค่ำขนส่งออกนี ้ไม่ถือเป็นต้นทุนของสินค้ำทีข่ำยไป  แต่ให้ถือเป็น 
“ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ” ของกจิกำร

ประเภทของค่ำขนส่ง



ตัวอย่ำง

 วนัที่ 1 เมษำยน 2560 ร้ำนรุ่งเรืองขำยสินค้ำเป็นเงินเช่ือ 
25,000 บำท ให้นำยสมชำย  โดยมีเง่ือนไข 2/10,n/45 
ต่อมำวนัที่ 10 เมษำยน 2560 นำยสมชำยน ำเงินมำช ำระ
ทั้งจ ำนวน กจิกำรได้คดิส่วนลดให้ตำมเง่ือนไข



กำรบันทึกบัญ ชี

ด้ำนผู้ขำย ด้ำนผู้ซ้ือ
2560
เม.ย. 1 เดบติ ลูกหนี-้นำยสมชำย      25,000

เครดติ ขำยสินค้ำ                         25,000
ขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ

2560
เม.ย. 1 เดบติ ซ้ือสินค้ำ                     25,000

เครดติ เจ้ำหนี-้ร้ำนรุ่งเรือง           25,000
ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ

2560
เม.ย. 10 เดบิต เงนิสด                         24,500

ส่วนลดจ่ำย     500
เครดติ ลูกหนี-้นำยสมชำย            25,000

รับช ำระหนีแ้ละจ่ำยส่วนลดให้ผู้ซ้ือ

2560
เม.ย. 10 เดบิต เจ้ำหนี-้ร้ำนรุ่งเรือง    25,000

เครดติ เงนิสด                             24,500
ส่วนลดรับ                      500

จ่ำยช ำระหนีแ้ละรับส่วนลดจำกผู้ขำย



ภำษมูีลค่ำเพิม่

 ภำษมูีลค่ำเพิม่ (Value – Added Tax) หมำยถึง  
ภำษีที่เก็บจำกมูลค่ำของสินค้ำหรือบริกำรส่วนที่

เพิม่ขึน้ในแต่ละขั้นตอนของกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
หรือบริกำรชนิดต่ำง ๆ เป็นภำษทีำงอ้อมชนิดหนึ่ง



ผู้มหีน้ำทีเ่สียภำษมูีลค่ำเพิม่

ผู้มีหน้ำทีจ่ดทะเบียนภำษมูีลค่ำเพิม่ตำมกฎหมำย ได้แก่  
1. ผู้ประกอบกำรทีข่ำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกจิหรือวชิำชีพ  
ซ่ึงอำจหมำยถงึ บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
ทีม่ิใช่นิตบุิคคล หรือนิตบุิคคล
2. เป็นผู้ประกอบกำรที่มีรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำร
เกนิกว่ำ1,800,000 บำทต่อปีขึน้ไป
3. เป็นผู้ประกอบกำรทีไ่ด้รับยกเว้นภำษมูีลค่ำเพิม่ตำมกฎหมำยแต่มี
ควำมประสงค์จะขอจดทะเบียนภำษมูีลค่ำเพิม่



อตัรำภำษมูีลค่ำเพิม่ และ
กำรค ำนวณภำษมูีลค่ำเพิม่

อตัรำภำษมูีลค่ำเพิม่ มี 2 อตัรำ ดงันี้
1. อตัรำปกต ิร้อยละ 7
2. อตัรำร้อยละ 0

กำรค ำนวณภำษมูีลค่ำเพิม่
ภำษมูีลค่ำเพิม่   =   ภำษขีำย  - ภำษซ้ืีอ
* ถ้ำภำษขีำย มำกกว่ำ ภำษซ้ืีอ               จะต้องช ำระเพิ่ม
* ถ้ำภำษขีำย น้อยกว่ำ ภำษซ้ืีอ              จะต้องขอคืนภำษี



 ภำษขีำย
คือ ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนได้เรียกเก็บจำก
ผู้ซ้ือสินค้ำ หรือผู้รับบริกำรเม่ือขำยสินค้ำหรือรับช ำระค่ำบริกำร

ภำษขีำย ถือเป็น “บัญ ชีหนีสิ้น”

ควำมหมำยของภำษีซ้ือและภำษีขำย

 ภำษีซ้ือ
คือ ภำษีมูลค่ำเพิม่ที่ผู้ประกอบกำรได้จ่ำยให้กบัผู้ขำยสินค้ำ หรือ
ผู้ให้บริกำรที่เป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียน  เม่ือซ้ือสินค้ำหรือ
ช ำระค่ำบริกำรเพ่ือใช้ในกำรประกอบธุรกจิ

ภำษซ้ืีอ ถือเป็น “บัญ ชีสินทรัพย์”



เอกสำรเกีย่วกบักำรซ้ือขำยสินค้ำ

ประเภทของใบก ำกบัภำษี ม ี3 ประเภท

1. ใบก ำกบัภำษแีบบเตม็รูป
2. ใบก ำกบัภำษีแบบย่อ
3. เอกสำรอ่ืนที่ถือเป็นใบก ำกบัภำษี เช่น ใบเพิม่หนี ้

ใบลดหนี ้ใบเสร็จทีส่่วนรำชกำรออกให้ฯ



กำรจัดท ำรำยงำน

 รำยงำนภำษีขำย

 รำยงำนสินค้ำและวตัถุดบิ

 รำยงำนภำษีซ้ือ



กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่วกบักำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ

กำรบันทกึบัญ ชีเกีย่วกบักำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ มี 2 วธีิ คือ

1. กำรบันทกึแบบส้ินงวด (Periodic)

วิธีนี้จะไม่มีกำรบันทึกบัญ ชี "สินค้ำคงเหลือ" ในระหว่ำงงวด และจะไม่
บันทึก ต้น ทุนขำย ในทุกค ร้ั งที่ ข ำยและ รับ คืน สิน ค้ำ  จะ ต้องท ำกำร
ตรวจนับและตีรำคำสินค้ำคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 

2. กำรบนัทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)

วิ ธี นี้จะมีบัญ ชี  "สินค้ำคงเหลือ" ไว้ เ พ่ือบันทึกควำม เค ล่ือนไหว
ของสินค้ำที่ เกิดขึ้นตลอดกำรด ำ เนินงำน โดยบันทึกมูลค่ำของสินค้ำ
ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือ ขำย ส่งคืนและรับคืน ดังน้ันจึงท ำให้ทรำบยอดคงเหลือ
ของสินค้ำได้ตลอดเวลำ



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)

Dr. ซ้ือ               xxx
ภำษซ้ืีอ           xx
Cr. เงินสด           xxx

ซ้ือสินค้ำเป็นเงินสด

Dr. สินค้ำคงเหลือ xxx
ภำษีซ้ือ           xx
Cr. เงินสด           xxx

ซ้ือสินค้ำเป็นเงินสด

เม่ือซ้ือสินค้ำเป็นเงินสด 



บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 1 Dr. ซ้ือ           38,000

ภำษีซ้ือ    2,660
Cr. เครดติ เงนิสด   4,660

ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิสดได้รับส่วนลด 5% 
ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%
(40,000x5%=2,000)       (40,000-2,000=-38,000)
(38,000x7%=2,660)

2560
ม.ค. 1 Dr. สินค้ำคงเหลือ     38,000

ภำษีซ้ือ    2,660
Cr. เครดติ เงนิสด   4,660

ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิสดได้รับส่วนลด  5%
ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%

เม่ือวนัที่ 1 มกรำคม 2560 กจิกำรซ้ือสินค้ำเป็นเงนิสดจำกร้ำนม่ำนแก้ว จ ำนวน 40,000 บำท 
(รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้) ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ได้รับส่วนลดกำรค้ำ 5%

ตัวอย่ำง



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual)

Dr. ซ้ือ               xxx
ภำษซ้ืีอ           xx
Cr. เจ้ำหนี ้          xxx

ซ้ือสินค้ำเป็นเงินสดเช่ือ

Dr. สินค้ำคงเหลือ xxx
ภำษีซ้ือ           xx
Cr. เจ้ำหนี ้          xxx

ซ้ือสินค้ำเป็นเงินเช่ือ

เม่ือซ้ือสินค้ำเป็นเงินเช่ือ



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 5  Dr. ซ้ือ           30,000

ภำษีซ้ือ    2,100
Cr. เจ้ำหนี-้ร้ำนม่ำนตำ 32,100

ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
เง่ือนไข 2/10, n/30  (30,000x7%=2,100)

2560
ม.ค. 5  Dr. สินค้ำคงเหลือ   30,000

ภำษีซ้ือ    2,100
Cr. เจ้ำหนี-้ร้ำนม่ำนตำ 32,100

ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
เง่ือนไข 2/10, n/30 

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 5 มกรำคม 2560 กจิกำรซ้ือสินค้ำ จำกร้ำนม่ำนตำ เป็นเงนิเช่ือ จ ำนวน 30,000 บำท 
(รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้) ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% เง่ือนไข 2/10, n/30



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)

Dr. เงินสด           xxx
Cr. ส่งคืน          xxx

ภำษีซ้ือ           xx
ส่งคืนสินค้ำที่ซ้ือเป็นเงินสด

Dr. เงินสด           xxx
Cr. สินค้ำคงเหลือ xxx

ภำษีซ้ือ           xx
ส่งคืนสินค้ำที่ซ้ือเป็นเงินสด

เม่ือส่งคืนสินค้ำที่ซ้ือมำเป็นเงินสด 



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 6 Dr. เงนิสด           4,066

Cr. ส่งคืนสินค้ำ  3,800
ภำษีซ้ือ    266

ส่งคืนสินค้ำซ้ือสินค้ำให้ร้ำนม่ำนแก้ว
(4,000x5%=200)         (4,000-200=-3,800)
(3,800x7%=266)

2560
ม.ค. 6 Dr. เงนิสด           4,066

Cr. สินค้ำคงเหลือ 3,800
ภำษีซ้ือ    266

ส่งคืนสินค้ำซ้ือสินค้ำให้ร้ำนม่ำนแก้ว

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที ่6 มกรำคม 2560 กจิกำรส่งคืนสินค้ำ ทีซ้ื่อจำกร้ำนม่ำนแก้ว เน่ืองจำกมีต ำหนิ 
จ ำนวน 4,000 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้) ซ่ึงเป็นจ ำนวนรำคำก่อนหักส่วนลด



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)

Dr. เจ้ำหนี ้          xxx
Cr. ส่งคืน          xxx     

ภำษีซ้ือ           xx
ส่งคืนสินค้ำที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ

Dr. เจ้ำหนี ้          xxx
Cr. สินค้ำคงเหลือ xxx

ภำษีซ้ือ           xx
ส่งคืนสินค้ำที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ

เม่ือส่งคืนสินค้ำทีซ้ื่อมำเป็นเงินเช่ือ 



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 6 Dr.เจ้ำหนี-้ร้ำนม่ำนตำ 4,280

Cr. ส่งคืนสินค้ำ  4,000
ภำษีซ้ือ    280

ส่งคืนสินค้ำซ้ือสินค้ำให้ร้ำนม่ำนตำ
เง่ือนไข 2/10, n/30  (4,000x7%=280)

2560
ม.ค. 6 Dr.เจ้ำหนี-้ร้ำนม่ำนตำ 4,280

Cr. สินค้ำคงเหลือ 4,000
ภำษีซ้ือ    280

ส่งคืนสินค้ำซ้ือสินค้ำให้ร้ำนม่ำนตำ
เง่ือนไข 2/10, n/30

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 6 มกรำคม 2560 กจิกำรส่งคืนสินค้ำที่ซ้ือเช่ือ จำกร้ำนม่ำนตำ เน่ืองจำก
มีต ำหนิ จ ำนวน 4,000 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้)  



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. เงนิสด           xxx

Cr. ขำย             xxx 
ภำษีขำย         xx   

ขำยสินค้ำเป็นเงนิสด

Dr. เงนิสด           xxx
Cr. ขำย             xxx 

ภำษีขำย         xx   
ขำยสินค้ำเป็นเงนิสด

เม่ือขำยสินค้ำเป็นเงินสด 

ไม่บันทึกบัญ ชี
Dr.ต้นทุนขำย xxx

Cr. สินค้ำคงเหลือ                   xxx
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีข่ำย



บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 21 Dr.เงนิสด 10,486

Cr. ขำย   9,800
ภำษีขำย   686

ขำยสินค้ำเป็นเงินสด ให้ส่วนลด 2% 
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%
(10,000x2%=200)        (10,000-200=-9,800)
(9,800x7%=686

2560
ม.ค. 21 Dr.เงนิสด 10,486

Cr. ขำย   9,800
ภำษีขำย   686

ขำยสินค้ำเป็นเงินสด ให้ส่วนลด 2%
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 21 มกรำคม 2560 กจิกำรขำยสินค้ำเป็นเงนิสดจ ำนวน 10,000 บำท มีต้นทุนขำย 
80% ของรำคำขำย (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้) ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ให้ส่วนลดกำรค้ำ 
2%



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 21 ไม่บันทึกบัญ ชี

2560
ม.ค. 21 Dr.ต้นทุนขำย 7,840

Cr. สินค้ำคงเหลือ    7,840
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีข่ำย
(9,800x80%= 7,840)

ตัวอย่ำง



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. ลูกหนี ้          xxx

Cr. ขำย             xxx 
ภำษีขำย         xx   

ขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ

Dr. ลูกหนี้ xxx
Cr. ขำย             xxx 

ภำษีขำย         xx   
ขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ

เม่ือขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ 

ไม่บันทึกบัญ ชี
Dr.ต้นทุนขำย xxx

Cr. สินค้ำคงเหลือ                   xxx
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีข่ำย



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 22 Dr.ลูกหนี-้ร้ำนขวญั ตำ 16,050

Cr. ขำย  15,000
ภำษีขำย  1,050

ขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%
เง่ือนไข 3/5, n/30 
(15,000x7%= 1,050)

2560
ม.ค. 22 Dr.ลูกหนี-้ร้ำนขวญั ตำ 16,050

Cr. ขำย   15,000
ภำษีขำย 1,050

ขำยสินค้ำเป็นเงนิเช่ือ ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%
เง่ือนไข 3/5, n/30 

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 22 มกรำคม 2560 กจิกำรขำยสินค้ำเป็นเงินเช่ือให้ร้ำนขวัญ ตำ จ ำนวน 
15,000 บำท มต้ีนทุนขำย 80% ของรำคำขำย (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้) 
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% เง่ือนไข 3/5, n/30



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 22 ไม่บันทึกบัญ ชี

2560
ม.ค. 22 Dr.ต้นทุนขำย 12,000

Cr. สินค้ำคงเหลือ                12,000
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีข่ำย
(15,000x80%= 12,000

ตัวอย่ำง



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. รับคืนสินค้ำ           xxx

ภำษีขำย         xx 
Cr. เงนิสด      xxx 

รับคืนสินค้ำที่ขำยเป็นเงนิสด

Dr. รับคืนสินค้ำ           xxx
ภำษีขำย         xx 
Cr. เงนิสด      xxx 

รับคืนสินค้ำที่ขำยเป็นเงนิสด

เม่ือรับคืนสินค้ำที่ขำยเป็นเงินสด 

ไม่บันทึกบัญ ชี
Dr. สินค้ำคงเหลือ xxx

Cr. ต้นทุนขำย xxx
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีรั่บคืน



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 23 Dr. รับคืนสินค้ำ 1,960

ภำษขีำย   137.20
Cr. เงนิสด 2,097.20

รับคืนสินค้ำทีข่ำยเป็นเงนิเช่ือ ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%
(2,000x2%= 40)       (2,000-40=1,960)
(1,960x7%=137.20)

2560
ม.ค. 23 Dr. รับคืนสินค้ำ 1,960

ภำษขีำย   137.20
Cr. เงนิสด 2,097.20

รับคืนสินค้ำทีข่ำยเป็นเงนิเช่ือ ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 23 มกรำคม 2560 กจิกำรรับคืนสินค้ำที่ขำยเม่ือ 21 มกรำคม 2560 จ ำนวน 
2,000 บำท  มต้ีนทุนขำย 80% ของรำคำรับคืน  (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้)  ซ่ึงเป็น
จ ำนวนรำคำก่อนหักส่วนลด



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 23 ไม่บันทึกบัญ ชี

2560
ม.ค. 23 Dr. สินค้ำคงเหลือ 1,568

Cr. ต้นทุนขำย 1,568                          
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีรั่บคืน
(1,960x80%= 1,568)

ตัวอย่ำง



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. รับคืนสินค้ำ           xxx

ภำษีขำย         xx 
Cr. ลูกหนี ้     xxx

รับคืนสินค้ำที่ขำยเป็นเงนิเช่ือ

Dr. รับคืนสินค้ำ           xxx
ภำษีขำย         xx 
Cr. ลูกหนี ้     xxx

รับคืนสินค้ำที่ขำยเป็นเงนิเช่ือ

เม่ือรับคืนสินค้ำที่ขำยเป็นเงินเช่ือ 

ไม่บันทึกบัญ ชี
Dr. สินค้ำคงเหลือ xxx

Cr. ต้นทุนขำย xxx
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีรั่บคืน



บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 Dr. รับคืนสินค้ำ 3,000

ภำษขีำย   210
Cr. ลูกหนี-้ร้ำนขวญั ตำ 3,210

รับคืนสินค้ำทีข่ำยเป็นเงนิเช่ือ ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%
(3,000x7%= 210)

2560
ม.ค. 24 Dr. รับคืนสินค้ำ 3,000

ภำษขีำย   210
Cr. ลูกหนี-้ร้ำนขวญั ตำ 3,210

รับคืนสินค้ำทีข่ำยเป็นเงนิเช่ือ ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%

ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 24 มกรำคม 2560 กจิกำรรับคืนสินค้ำ ทีข่ำยเม่ือวนัที่ 22 มกรำคม 2560
เพรำะไม่ตรงตำมทีส่ั่ง จ ำนวน 3,000 บำทบำท  มต้ีนทุนขำย 80% ของรำคำรับคืน  
(รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้) 



บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 ไม่บันทึกบัญ ชี

2560
ม.ค. 24 Dr. สินค้ำคงเหลือ 2,400

Cr. ต้นทุนขำย 2,400                          
บันทกึต้นทุนสินค้ำทีรั่บคืน
(3,000x80%= 2,400)

ตัวอย่ำง



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทึกแบบส้ินงวด (Periodic) บันทึกแบบต่อเน่ือง (Perpetual)

Dr. ค่ำขนส่งเข้ำ          xxx
Cr. เงนิสด/เจ้ำหนี ้ xxx

จ่ำยค่ำขนส่งเข้ำ

Dr. สินค้ำคงเหลือ           xxx
Cr. เงนิสด/เจ้ำหนี ้ xxx

จ่ำยค่ำขนส่งเข้ำ

เม่ือจ่ำยค่ำขนส่งเข้ำ (ซ้ือสินค้ำ)

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. ค่ำขนส่งออก           xxx

Cr. เงนิสด/ลูกหนี ้ xxx
จ่ำยค่ำขนส่งออก

Dr. ค่ำขนส่งออก           xxx
Cr. เงนิสด/ลูกหนี ้ xxx

จ่ำยค่ำขนส่งออก

เม่ือจ่ำยค่ำขนส่งออก (ขำยสินค้ำ)



ตัวอย่ำง

เม่ือวนัที่ 24 มกรำคม 2560 กจิกำรขำยสินค้ำ มเีง่ือนไขค่ำขนส่ง F.O.B. destination
กจิกำรได้จ่ำยค่ำขนส่งไป จ ำนวน 400 บำท

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ำขนส่งออก           400

Cr. เงนิสด                           400
จ่ำยค่ำขนส่งออก

2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ำขนส่งออก           400

Cr. เงนิสด 400
จ่ำยค่ำขนส่งออก



ตัวอย่ำง

หำกวนัที่ 24 มกรำคม 2560 กจิกำรขำยสินค้ำ มีเง่ือนไขค่ำขนส่ง F.O.B. destination
ผู้ซ้ือสินค้ำ จ่ำยค่ำขนส่งแทนกจิกำรไป จ ำนวน 400 บำท

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ำขนส่งออก           400

Cr. ลูกหนี ้ 400
ลดยอดลูกหนีจ่้ำยค่ำขนส่งแทนกจิกำร

2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ำขนส่งออก           400

Cr. ลูกหนี ้ 400
ลดยอดลูกหนีจ่้ำยค่ำขนส่งแทนกจิกำร



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. เงนิสด/เงนิฝำกธนำคำร xxx

ส่วนลดจ่ำย               xx
Cr. ลูกหนี ้             xxx

รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำให้ส่วนลด

Dr. เงนิสด/เงนิฝำกธนำคำร xxx
ส่วนลดจ่ำย               xx

Cr. ลูกหนี ้             xxx
รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำให้ส่วนลด

เม่ือรับช ำระหนีค่้ำสินค้ำที่ขำยเป็นเงินเช่ือ



ตัวอย่ำง

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 27 Dr. เงนิสด     12,480

ส่วนลดจ่ำย  360 
Cr. ลูกหนี ้– ร้ำนขวญั ตำ 12,840

รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำให้ส่วนลด 3%
เง่ือนไข 3/5, n/30 
(15,000 - 3,000 = 12,000x3% = 360)

2560
ม.ค. 27 Dr. เงนิสด     12,480

ส่วนลดจ่ำย  360 
Cr. ลูกหนี ้– ร้ำนขวญั ตำ 12,840

รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำให้ส่วนลด 3%

เม่ือวันที ่27 มกรำคม 2560 กจิกำรได้รับช ำระค่ำสินค้ำทีข่ำย เม่ือวันที่ 22 
มกรำคม 2560 จำกร้ำนขวญั ตำ ทั้งจ ำนวน *กรณีให้ส่วนลด



ตัวอย่ำง

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 28 Dr. เงนิสด 12,840 

Cr. ลูกหนี ้        12,840
รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำ
(16,050 - 3,210 = 12,840 )

2560
ม.ค. 28 Dr. เงนิสด 12,840 

Cr. ลูกหนี ้       12,840
รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำ

เม่ือวันที ่28 มกรำคม 2560 กจิกำรได้รับช ำระค่ำสินค้ำทีข่ำยเม่ือวันที่ 22 
มกรำคม 2560 จำกร้ำนขวญั ตำ ทั้งจ ำนวน *กรณีไม่ให้ส่วนลด



กำรบันทกึรำยกำรเกีย่วกบัภำษมูีลค่ำเพิม่

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
Dr. เจ้ำหนี ้             xxx

Cr. เงนิสด/เงนิฝำกธนำคำร xxx
ส่วนลดรับ               xx

จ่ำยช ำระหนีค่้ำสินค้ำได้รับส่วนลด

Dr. เจ้ำหนี ้             xxx
Cr. เงนิสด/เงนิฝำกธนำคำร xxx

สินค้ำคงเหลือ         xx
จ่ำยช ำระหนีค่้ำสินค้ำได้รับส่วนลด

เม่ือจ่ำยช ำระหนีค่้ำสินค้ำที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ



ตัวอย่ำง

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 10 Dr. เจ้ำหนี–้ร้ำนม่ำนตำ 28,034

Cr. เงนิสด     27,314
ส่วนลดรับ  720 

รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำได้ส่วนลด 2%
เง่ือนไข 2/10, n/30 
(30,000 - 4,000 = 26,000x2% = 720)
(32,100 - 4,066 = 28,034 – 720 = 27,314 )

2560
ม.ค. 10 Dr. เจ้ำหนี–้ร้ำนม่ำนตำ 28,034

Cr. เงนิสด     27,314
สินค้ำคงเหลือ 720

รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำได้ส่วนลด 2%

เม่ือวันที ่10 มกรำคม 2560 กจิกำรได้จ่ำยช ำระค่ำสินค้ำทีซ้ื่อเม่ือวันที่ 5 
มกรำคม 2560 จำกร้ำนม่ำนตำ ทั้งจ ำนวน *กรณีได้รับส่วนลด



ตัวอย่ำง

บันทกึแบบส้ินงวด (Periodic) บันทกึแบบต่อเน่ือง (Perpetual)
2560
ม.ค. 16 Dr. เจ้ำหนี–้ร้ำนม่ำนตำ 28,034

Cr. เงนิสด     28,034 
รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำ 
(32,100 - 4,066 = 28,034)

2560
ม.ค. 16 Dr. เจ้ำหนี–้ร้ำนม่ำนตำ 28,034

Cr. เงนิสด     28,034 
รับช ำระหนีค่้ำขำยสินค้ำ

เม่ือวันที ่16 มกรำคม 2560 กจิกำรได้จ่ำยช ำระค่ำสินค้ำทีซ้ื่อเม่ือวันที่ 5 
มกรำคม 2560 จำกร้ำนม่ำนตำ ทั้งจ ำนวน *กรณีไม่ได้รับส่วนลด




