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หัวข้ อสำคัญ 







ควำมหมำยของธุรกิจซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
ส่ วนลด
เงื่อนไขกำรซื้อขำยสิ นค้ ำ
วิธีกำรบันทึกบัญ ชีเกีย่ วกับธุรกิจซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิม่

ควำมหมำยของธุรกิจซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
 ธุรกิจซื้อ - ขำยสินค้ำ (merchandising business)
หมำยถึง
ธุรกิจซื้อ-ขำยสิ นค้ ำ หรื อบำงทีเรียกกันว่ ำ กิจกำรซื้อมำขำยไป
หรื อ กิจ กำรพำณิ ช ยกรรม เป็ นกิจ กำรที่ ซื้ อ สิ น ค้ ำ มำจำกบุ ค คลอื่ น
เพื่ อมำจำหน่ ำยให้ กับบุ คคลต่ อไป โดยที่ไม่ มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อ
แปรรู ปสิ นค้ ำ ธุรกิจซื้อขำยสิ นค้ ำนี้ ได้ แก่ ร้ ำนค้ ำปลีก ร้ ำนสะดวกซื้ อ
ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำ ร้ ำนขำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ เป็ นต้ น

กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
1.
2.
3.
4.

ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสด และเงินเชื่ อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำทีซ่ ื้อเป็ นเงินสด และส่ งคืนสิ นค้ ำให้ เจ้ ำหนี้
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสด และเงินเชื่ อ
รับคืนสิ นค้ ำทีข่ ำยเป็ นเงินสด และรับคืนสิ นค้ำจำกลูกหนี้

กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
5. กำรจ่ ำยชำระหนีค้ ่ ำสิ นค้ ำ
6. กำรรับชำระหนีค้ ่ ำสิ นค้ ำ
7. กำรจ่ ำยค่ ำขนส่ งจำกกำรซื้อขำยสิ นค้ ำ

ส่ วนลด
 ส่ วนลด (Discounts) หมำยถึง
รำคำทีผ่ ู้ขำยลดให้ ผ้ ูซื้อ เพื่อจูงใจให้ ผ้ ูซื้อสนใจซื้อสิ นค้ำ
ของผู้ขำย ส่ วนลดสำมำรถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1. ส่ วนลดกำรค้ ำ (Trade Discounts)
2. ส่ วนลดเงินสด (Cash Discounts)

ส่ วนลดกำรค้ ำ
 ส่ วนลดกำรค้ ำ (Trade Discounts) หมำยถึง
ส่ วนลดที่ลดจำกรำคำสิ นค้ ำปกติ เพื่อเป็ นกำรจูงใจให้
ผู้ซื้อสนใจทีจ่ ะซื้อสิ นค้ ำจำกผู้ขำย โดยไม่ สนใจว่ ำผู้ซื้อจะซื้อ
เป็ นเงินสดหรื อเงินเชื่ อ

ตัวอย่ ำง สิ นค้ ำรำคำ 2,000 บำท ลดให้ ทันที 10%ของรำคำ
สิ น ค้ ำ ส่ วนลดกำรค้ ำ 10% ซึ่ ง เป็ นเงิ น เท่ ำ กั บ 200 บำท
ดัง นั้ น รำคำสิ น ค้ ำ สุ ท ธิ ก็ จ ะเหลื อ เพีย ง 1,800 บำท ไม่ ใ ช่
2,000 บำท
ส่ วนลดกำรค้ ำ จะไม่ มีกำรบันทึกบัญ ชี

ส่ วนลดเงินสด
 ส่ วนลดเงินสด (Cash Discounts) หมำยถึง
ส่ วนลดที่เจ้ ำหนี้ให้ กับลูกหนี้ หำกลูกหนี้นำเงินมำชำระ
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

“ ส่ วนลดเงินสดนีจ้ ะเกิดขึน้ ในกรณีที่ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ”
เมื่อผู้ขำยขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อก็อยำกทีจ่ ะได้ รับชำระหนี้
โดยเร็ว จึงกำหนดเงื่อนไขในกำรชำระเงิน โดยหำกชำระเงิน
ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดก็ จ ะได้ รั บ ส่ วนลดเพื่ อ เป็ น
แรงจูงใจให้ ลูกหนีน้ ำเงินมำชำระโดยเร็ว

ส่ วนลดเงินสด
ส่ วนลดเงินสด มี 2 ประเภท คือ
1. ส่ วนลดรับ (Purchase Discounts) เป็ นส่ วนลดที่ต้องนำไป
หักออกจำกยอดซื้อสิ นค้ ำดังนี้
ซื้อสุ ทธิ = ซื้อสิ นค้ ำ + ค่ ำขนส่ งเข้ ำ - ส่ งคืน – ส่ วนลดรับ
2. ส่ วนลดจ่ ำย (Sale Discounts) เป็ นส่ วนลดที่ต้องนำไปหักออก
จำกยอดขำยสิ นค้ ำดังนี้
ขำยสุ ทธิ = ขำยสิ นค้ ำ - รับคืน – ส่ วนลดจ่ ำย

เงื่อนไขที่เกีย่ วข้ องกับกำรซื้อ - ขำย สิ นค้ ำ
เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรซื้อ - ขำย สิ นค้ ำ แบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด
1. เงื่อนไขกำรชำระเงิน
(Terms of Payment)
2. เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรขนส่ งสิ นค้ ำ
(Terms of Transportation )

เงื่อนไขเกีย่ วกับกำรชำระเงิน
2/10, n /30 (n/30 คือ net 30 days) หมำยถึง หำกผู้ซื้อชำระหนี้
ภำยใน 10 วัน จะได้ รับส่ วนลด 2% ของหนี้ที่ชำระ แต่ ถ้ำชำระ
เกิน 10 วันนั บจำกวันที่ ในใบก ำกับ สิ น ค้ ำ จะไม่ ไ ด้ รั บ ส่ วนลด
อย่ ำงไรก็ตำมจะต้ องชำระหนีท้ ้งั หมดภำยใน 30 วัน

3/15, n /45 (n/45 คือ net 45 days) หมำยถึง หำกผู้ซื้อชำระหนี้
ภำยใน 15 วัน จะได้ รับส่ วนลด 3% ของหนี้ที่ชำระ แต่ ถ้ำชำระ
เกิน 15 วัน นั บ จำกวัน ที่ ใ นใบก ำกับ สิ น ค้ ำ จะไม่ ไ ด้ รั บ ส่ วนลด
อย่ ำงไรก็ตำมจะต้ องชำระหนีท้ ้งั หมดภำยใน 45 วัน

เงื่อนไขเกีย่ วกับกำรชำระเงิน
2/EOM, n/60 (EOM คือ End of Month) หมำยถึง หำกผู้ซื้อชำระหนี้
ภำยในสิ้ นเดื อนที่ซื้อสิ นค้ ำจะได้ รับส่ วนลด 2% ของหนี้ที่ชำระ แต่ ถ้ำ
ชำระหนีเ้ กินวันสิ้นเดือนที่ชื้อสิ นค้ ำ ในใบกำกับสิ นค้ ำจะไม่ ได้ รับส่ วนลด
อย่ ำงไรก็ตำมจะต้ องชำระหนีท้ ้งั หมดภำยใน 60 วัน

2/10 EOM, n/60 (EOM คือ End of Month) หมำยถึง หำกผู้ซื้อ
ชำระหนีภ้ ำยใน 10 วันนับจำกวันสิ้นเดือนที่ซื้อสิ นค้ ำจะได้ รับส่ วนลด
2% ของหนีท้ ี่ชำระ แต่ ถ้ำชำระหนีเ้ กิน 10 วันนับจำกวันสิ้นเดือนที่ซื้อ
สิ น ค้ ำ ในใบก ำกับ สิ น ค้ ำ จะไม่ ไ ด้ รั บ ส่ วนลด อย่ ำ งไรก็ต ำมจะต้ อ ง
ชำระหนีท้ ้งั หมดภำยใน 60 วัน

เงื่อนไขเกีย่ วกับกำรขนส่ งสิ นค้ ำ

1. F.O.B. Shipping Point (Free on board at the shipping point)
เป็ นเงื่อนไขที่กรรมสิ ทธิ์ของสิ นค้ ำจะถูกส่ งมอบจำกผู้ขำยไปให้ ผู้ซื้อ
ณ จุ ด ส่ งของ คื อ จุ ด ที่ข นสิ น ค้ ำ ขึ้น รถ ขึ้น เรื อ หรื อ ขึ้น เครื่ อ งบิ น
ค่ ำ ขนส่ งที่ เ กิ ด ขึ้น ในกำรขนส่ งสิ น ค้ ำ จำกร้ ำ นของผู้ ข ำยซึ่ ง เป็ น
จุดส่ งของไปยังร้ ำนของผู้ซื้อ โดยทีผ่ ู้ซื้อจะต้ องเป็ นผู้ที่จ่ำยค่ ำขนส่ ง

เงื่อนไขเกีย่ วกับกำรขนส่ งสิ นค้ ำ

2. F.O.B. Destination (Free on board at the Destination)
เป็ นเงื่ อนไขที่กรรมสิ ทธิ์ ของสิ นค้ ำจะถูกส่ งมอบจำกผู้ขำยไปให้ ผู้ซื้อ
ณ จุ ด หมำยปลำยทำง คื อ จุ ด ที่ สิ น ค้ ำ ถึ ง มื อ ผู้ ซื้ อ ดั ง นั้ น ค่ ำ ขนส่ ง
ที่ เ กิด ขึ้น ในกำรขนส่ งสิ น ค้ ำ จำกร้ ำ นของผู้ ข ำยไปยัง ร้ ำ นของผู้ ซื้ อ
ซึ่งเป็ นจุดหมำยปลำยทำง โดยทีผ่ ู้ขำยจะต้ องเป็ นผู้ที่จ่ำยค่ ำขนส่ ง

ประเภทของค่ ำขนส่ ง
ค่ ำขนส่ งสำมำรถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ค่ ำขนส่ งเข้ ำ (Transportation - in)
ค่ ำขนส่ งทีจ่ ่ ำยไปเพื่อขนส่ งสิ นค้ ำทีซ่ ื้อมำเพื่อขำยโดยค่ำขนส่ งเข้ ำ
จะต้ องถือเป็ น “ ต้ นทุนของสิ นค้ ำ ” ที่ซื้อมำ
2. ค่ ำขนออก (Transportation - out)
ค่ ำขนส่ งทีจ่ ่ ำยไป เพื่อขนส่ งสิ นค้ ำของกิจกำรไปให้ ลกู ค้ ำ สำหรับ
ค่ ำขนส่ งออกนี้ ไม่ ถือเป็ นต้ นทุนของสิ นค้ ำทีข่ ำยไป แต่ ให้ ถือเป็ น
“ ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน ” ของกิจกำร

ตัวอย่ ำง
 วันที่ 1 เมษำยน 2560 ร้ ำนรุ่งเรื องขำยสินค้ำเป็ นเงินเชื่ อ
25,000 บำท ให้ น ำยสมชำย โดยมี เ งื่ อ นไข 2/10,n/45
ต่ อมำวันที่ 10 เมษำยน 2560 นำยสมชำยนำเงินมำชำระ
ทั้งจำนวน กิจกำรได้ คดิ ส่ วนลดให้ ตำมเงื่อนไข

กำรบันทึกบัญ ชี
ด้ ำนผู้ขำย
2560
เม.ย. 1 เดบิต ลูกหนี-้ นำยสมชำย
เครดิต ขำยสิ นค้ ำ
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ

ด้ ำนผู้ซื้อ
25,000

2560
เม.ย. 1 เดบิต ซื้อสิ นค้ ำ
25,000
25,000
เครดิต เจ้ ำหนี-้ ร้ ำนรุ่งเรื อง
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ

2560
2560
เม.ย. 10 เดบิต เงินสด
24,500
เม.ย. 10 เดบิต เจ้ ำหนี-้ ร้ ำนรุ่ งเรื อง 25,000
ส่ วนลดจ่ ำย
500
เครดิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี-้ นำยสมชำย
25,000
ส่ วนลดรับ
รับชำระหนีแ้ ละจ่ ำยส่ วนลดให้ ผู้ซื้อ
จ่ ำยชำระหนีแ้ ละรับส่ วนลดจำกผู้ขำย

25,000

24,500
500

ภำษีมูลค่ ำเพิม่
 ภำษีมูลค่ ำเพิม่ (Value – Added Tax) หมำยถึง
ภำษี ที่ เ ก็ บ จำกมู ล ค่ ำ ของสิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรส่ วนที่
เพิม่ ขึน้ ในแต่ ละขั้นตอนของกำรผลิตและกำรจำหน่ ำยสิ นค้ ำ
หรื อบริกำรชนิดต่ ำง ๆ เป็ นภำษีทำงอ้ อมชนิดหนึ่ง

ผู้มหี น้ ำทีเ่ สี ยภำษีมูลค่ ำเพิม่
ผู้มีหน้ ำทีจ่ ดทะเบียนภำษีมูลค่ ำเพิม่ ตำมกฎหมำย ได้ แก่
1. ผู้ประกอบกำรทีข่ ำยสิ นค้ ำหรื อให้ บริกำรในทำงธุรกิจหรื อวิชำชีพ
ซึ่งอำจหมำยถึง บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรื อห้ ำงหุ้นส่ วนสำมัญ 
ทีม่ ิใช่ นิตบิ ุคคล หรื อนิตบิ ุคคล
2. เป็ นผู้ประกอบกำรที่มีรำยรั บจำกกำรขำยสิ นค้ ำหรื อให้ บริ กำร
เกินกว่ ำ1,800,000 บำทต่ อปี ขึน้ ไป
3. เป็ นผู้ประกอบกำรทีไ่ ด้ รับยกเว้ นภำษีมูลค่ ำเพิม่ ตำมกฎหมำยแต่ มี
ควำมประสงค์ จะขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ ำเพิม่

อัตรำภำษีมูลค่ ำเพิม่ และ
กำรคำนวณภำษีมูลค่ ำเพิม่
อัตรำภำษีมูลค่ ำเพิม่ มี 2 อัตรำ ดังนี้
1. อัตรำปกติ ร้ อยละ 7
2. อัตรำร้ อยละ 0
กำรคำนวณภำษีมูลค่ ำเพิม่
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ = ภำษีขำย - ภำษีซื้อ
* ถ้ ำภำษีขำย มำกกว่ ำ ภำษีซื้อ
จะต้ องชำระเพิ่ม
* ถ้ ำภำษีขำย น้ อยกว่ ำ ภำษีซื้อ
จะต้ องขอคืนภำษี

ควำมหมำยของภำษีซื้อและภำษีขำย
 ภำษีขำย
คือ ภำษีมูลค่ ำเพิ่มที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนได้ เรี ยกเก็บจำก
ผู้ซื้อสิ นค้ ำ หรื อผู้รับบริกำรเมื่อขำยสิ นค้ ำหรื อรับชำระค่ ำบริกำร
ภำษีขำย ถือเป็ น “บัญ ชีหนีส้ ิ น”

 ภำษีซื้อ
คือ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ ที่ผู้ประกอบกำรได้ จ่ำยให้ กบั ผู้ขำยสิ นค้ ำ หรื อ
ผู้ให้ บริ กำรที่เป็ นผู้ประกอบกำรจดทะเบียน เมื่ อซื้ อสิ นค้ ำหรื อ
ชำระค่ ำบริกำรเพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ภำษีซื้อ ถือเป็ น “บัญ ชีสินทรัพย์ ”

เอกสำรเกีย่ วกับกำรซื้อขำยสิ นค้ ำ
ประเภทของใบกำกับภำษี มี 3 ประเภท
1. ใบกำกับภำษีแบบเต็มรู ป
2. ใบกำกับภำษีแบบย่ อ
3. เอกสำรอื่นที่ถือเป็ นใบกำกับภำษี เช่ น ใบเพิม่ หนี้
ใบลดหนี้ ใบเสร็จทีส่ ่ วนรำชกำรออกให้ ฯ

กำรจัดทำรำยงำน
 รำยงำนภำษีขำย
 รำยงำนภำษีซื้อ
 รำยงำนสิ นค้ ำและวัตถุดบิ

กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่ วกับกำรซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ
กำรบันทึกบัญ ชีเกีย่ วกับกำรซื้อ - ขำยสิ นค้ ำ มี 2 วิธี คือ
1. กำรบันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
วิธีนี้จะไม่ มีกำรบันทึกบัญ ชี "สิ นค้ ำคงเหลือ" ในระหว่ ำงงวด และจะไม่
บั น ทึ ก ต้ นทุ น ขำยในทุ ก ครั้ งที่ ข ำยและรั บคื น สิ นค้ ำ จะต้ อง ท ำกำร
ตรวจนับและตีรำคำสิ นค้ ำคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
2. กำรบันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
วิ ธี นี้ จ ะมี บั ญ  ชี "สิ นค้ ำ คงเหลื อ " ไว้ เ พื่ อ บั น ทึ ก ควำมเคลื่ อ นไหว
ของสิ น ค้ ำ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดกำรด ำเนิ น งำน โดยบั น ทึ ก มู ล ค่ ำ ของสิ น ค้ ำ
ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรซื้ อ ขำย ส่ งคืนและรั บคืน ดังนั้นจึงทำให้ ทรำบยอดคงเหลื อ
ของสิ นค้ ำได้ ตลอดเวลำ

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

Dr. ซื้อ
xxx
ภำษีซื้อ
xx
Cr. เงินสด
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสด

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ xxx
ภำษีซื้อ
xx
xxx
Cr. เงินสด
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสด

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2560 กิจกำรซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสดจำกร้ ำนม่ ำนแก้ว จำนวน 40,000 บำท
(รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ ) ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% ได้ รับส่ วนลดกำรค้ ำ 5%

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 1 Dr. ซื้อ
38,000
ม.ค. 1 Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ
38,000
ภำษีซื้อ
2,660
ภำษีซื้อ
2,660
Cr. เครดิต เงินสด
4,660
Cr. เครดิต เงินสด
4,660
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสดได้ รับส่ วนลด 5%
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสดได้ รับส่ วนลด 5%
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
(40,000x5%=2,000)
(38,000x7%=2,660)

ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
(40,000-2,000=-38,000)

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. ซื้อ
xxx
ภำษีซื้อ
xx
Cr. เจ้ ำหนี้
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินสดเชื่ อ

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ xxx
ภำษีซื้อ
xx
xxx
Cr. เจ้ ำหนี้
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2560 กิจกำรซื้อสิ นค้ ำ จำกร้ ำนม่ ำนตำ เป็ นเงินเชื่ อ จำนวน 30,000 บำท
(รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ ) ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% เงื่อนไข 2/10, n/30

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 5 Dr. ซื้อ
30,000
ภำษีซื้อ
2,100
Cr. เจ้ ำหนี-้ ร้ ำนม่ ำนตำ
32,100
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
เงื่อนไข 2/10, n/30 (30,000x7%=2,100)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 5 Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ
30,000
ภำษีซื้อ
2,100
Cr. เจ้ ำหนี-้ ร้ ำนม่ ำนตำ
ซื้อสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
เงื่อนไข 2/10, n/30

32,100

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อส่ งคืนสิ นค้ ำที่ซื้อมำเป็ นเงินสด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

Dr. เงินสด
xxx
Cr. ส่ งคืน
ภำษีซื้อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำที่ซื้อเป็ นเงินสด

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

Dr. เงินสด
xxx
xxx
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
xx
ภำษีซื้อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำที่ซื้อเป็ นเงินสด

xxx
xx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 กิจกำรส่ งคืนสิ นค้ ำ ทีซ่ ื้อจำกร้ ำนม่ ำนแก้ว เนื่ องจำกมีตำหนิ
จำนวน 4,000 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ ) ซึ่งเป็ นจำนวนรำคำก่อนหักส่ วนลด

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 6 Dr. เงินสด
4,066
ม.ค. 6 Dr. เงินสด
4,066
Cr. ส่ งคืนสิ นค้ ำ
3,800
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
ภำษีซื้อ
266
ภำษีซื้อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำซื้อสิ นค้ ำให้ ร้ำนม่ ำนแก้ว
ส่ งคืนสิ นค้ ำซื้อสิ นค้ ำให้ ร้ำนม่ ำนแก้ว
(4,000x5%=200)
(3,800x7%=266)

(4,000-200=-3,800)

3,800
266

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อส่ งคืนสิ นค้ ำทีซ่ ื้อมำเป็ นเงินเชื่ อ
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

Dr. เจ้ ำหนี้
xxx
Cr. ส่ งคืน
ภำษีซื้อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำที่ซื้อเป็ นเงินเชื่ อ

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

Dr. เจ้ ำหนี้
xxx
xxx
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
xx
ภำษีซื้อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำที่ซื้อเป็ นเงินเชื่ อ

xxx
xx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 กิจกำรส่ งคืนสิ นค้ ำที่ซื้อเชื่ อ จำกร้ ำนม่ ำนตำ เนื่องจำก
มีตำหนิ จำนวน 4,000 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ )

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 6 Dr.เจ้ ำหนี-้ ร้ ำนม่ ำนตำ 4,280
ม.ค. 6 Dr.เจ้ ำหนี-้ ร้ ำนม่ ำนตำ 4,280
Cr. ส่ งคืนสิ นค้ ำ
4,000
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
ภำษีซื้อ
280
ภำษีซื้อ
ส่ งคืนสิ นค้ ำซื้อสิ นค้ ำให้ ร้ำนม่ ำนตำ
ส่ งคืนสิ นค้ ำซื้อสิ นค้ ำให้ ร้ำนม่ ำนตำ
เงื่อนไข 2/10, n/30 (4,000x7%=280)

เงื่อนไข 2/10, n/30

4,000
280

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. เงินสด
Cr. ขำย
ภำษีขำย
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสด

xxx

ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. เงินสด
xxx
Cr. ขำย
xx
ภำษีขำย
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสด

xxx

Dr.ต้ นทุนขำย
xxx
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีข่ ำย

xxx
xx

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2560 กิจกำรขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสดจำนวน 10,000 บำท มีต้นทุนขำย
80% ของรำคำขำย (รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ ) ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% ให้ ส่วนลดกำรค้ ำ
2%

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 21 Dr.เงินสด
Cr. ขำย
ภำษีขำย

10,486

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
ม.ค. 21 Dr.เงินสด
9,800
Cr. ขำย
686
ภำษีขำย

10,486

ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสด ให้ ส่วนลด 2%

ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินสด ให้ ส่วนลด 2%

ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%

ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%

(10,000x2%=200)
(9,800x7%=686

(10,000-200=-9,800)

9,800
686

ตัวอย่ ำง
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 21

ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 21 Dr.ต้ นทุนขำย
7,840
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
7,840
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีข่ ำย
(9,800x80%= 7,840)

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. ลูกหนี้
Cr. ขำย
ภำษีขำย
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ

xxx

ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. ลูกหนี้
xxx
Cr. ขำย
xx
ภำษีขำย
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ

xxx

Dr.ต้ นทุนขำย
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ

xxx

xxx
xx

บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีข่ ำย

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2560 กิจกำรขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อให้ ร้ำนขวัญ ตำ จำนวน
15,000 บำท มีต้นทุนขำย 80% ของรำคำขำย (รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ )
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% เงื่อนไข 3/5, n/30

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
ม.ค. 22 Dr.ลูกหนี-้ ร้ ำนขวัญ ตำ 16,050
Cr. ขำย
15,000
ภำษีขำย
1,050
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
เงื่อนไข 3/5, n/30
(15,000x7%= 1,050)

2560
ม.ค. 22 Dr.ลูกหนี-้ ร้ ำนขวัญ ตำ 16,050
Cr. ขำย
15,000
ภำษีขำย
1,050
ขำยสิ นค้ ำเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
เงื่อนไข 3/5, n/30

ตัวอย่ ำง
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 22

ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 22 Dr.ต้ นทุนขำย
12,000
Cr. สิ นค้ ำคงเหลือ
12,000
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีข่ ำย
(15,000x80%= 12,000

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อรับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินสด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
xxx
ภำษีขำย
xx
Cr. เงินสด
รับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินสด
ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
xxx
ภำษีขำย
xx
xxx
Cr. เงินสด
รับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินสด
Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ
xxx
Cr. ต้ นทุนขำย
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีร่ ับคืน

xxx

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2560 กิจกำรรับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเมื่อ 21 มกรำคม 2560 จำนวน
2,000 บำท มีต้นทุนขำย 80% ของรำคำรับคืน (รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้ ) ซึ่งเป็ น
จำนวนรำคำก่อนหักส่ วนลด

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 23 Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
1,960
ม.ค. 23 Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
1,960
ภำษีขำย
137.20
ภำษีขำย
137.20
Cr. เงินสด
2,097.20
Cr. เงินสด
2,097.20
รับคืนสิ นค้ ำทีข่ ำยเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
รับคืนสิ นค้ ำทีข่ ำยเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
(2,000x2%= 40) (2,000-40=1,960)
(1,960x7%=137.20)

ตัวอย่ ำง
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 23

ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 23 Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ 1,568
Cr. ต้ นทุนขำย
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีร่ ับคืน
(1,960x80%= 1,568)

1,568

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อรับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินเชื่ อ
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
xxx
ภำษีขำย
xx
Cr. ลูกหนี้
รับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินเชื่ อ
ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
xxx
ภำษีขำย
xx
xxx
Cr. ลูกหนี้
รับคืนสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินเชื่ อ
Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ
xxx
Cr. ต้ นทุนขำย
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีร่ ับคืน

xxx

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2560 กิจกำรรับคืนสิ นค้ ำ ทีข่ ำยเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2560
เพรำะไม่ ตรงตำมทีส่ ั่ ง จำนวน 3,000 บำทบำท มีต้นทุนขำย 80% ของรำคำรับคืน
(รำคำนีย้ งั ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ไว้)

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 24 Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
3,000
ภำษีขำย
210
Cr. ลูกหนี-้ ร้ ำนขวัญ ตำ
3,210
รับคืนสิ นค้ ำทีข่ ำยเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
(3,000x7%= 210)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 Dr. รับคืนสิ นค้ ำ
3,000
ภำษีขำย
210
Cr. ลูกหนี-้ ร้ ำนขวัญ ตำ
3,210
รับคืนสิ นค้ ำทีข่ ำยเป็ นเงินเชื่ อ ภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%

ตัวอย่ ำง
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 24

ไม่ บันทึกบัญ ชี

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ 2,400
Cr. ต้ นทุนขำย
บันทึกต้ นทุนสิ นค้ ำทีร่ ับคืน
(3,000x80%= 2,400)

2,400

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อจ่ ำยค่ ำขนส่ งเข้ ำ (ซื้อสิ นค้ ำ)
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. ค่ ำขนส่ งเข้ ำ
xxx
Dr. สิ นค้ ำคงเหลือ
xxx
Cr. เงินสด/เจ้ ำหนี้
xxx
Cr. เงินสด/เจ้ ำหนี้
xxx
จ่ ำยค่ ำขนส่ งเข้ ำ
จ่ ำยค่ ำขนส่ งเข้ ำ

เมื่อจ่ ำยค่ ำขนส่ งออก (ขำยสิ นค้ ำ)
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. ค่ ำขนส่ งออก
Cr. เงินสด/ลูกหนี้
จ่ ำยค่ ำขนส่ งออก

xxx

Dr. ค่ ำขนส่ งออก
xxx
Cr. เงินสด/ลูกหนี้
จ่ ำยค่ ำขนส่ งออก

xxx

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2560 กิจกำรขำยสิ นค้ ำ มีเงื่อนไขค่ ำขนส่ ง F.O.B. destination
กิจกำรได้ จ่ำยค่ ำขนส่ งไป จำนวน 400 บำท

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ ำขนส่ งออก
Cr. เงินสด
จ่ ำยค่ ำขนส่ งออก

400

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ ำขนส่ งออก
400
Cr. เงินสด
จ่ ำยค่ ำขนส่ งออก

400
400

ตัวอย่ ำง
หำกวันที่ 24 มกรำคม 2560 กิจกำรขำยสิ นค้ ำ มีเงื่อนไขค่ ำขนส่ ง F.O.B. destination
ผู้ซื้อสิ นค้ ำ จ่ ำยค่ ำขนส่ งแทนกิจกำรไป จำนวน 400 บำท

บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 24 Dr. ค่ ำขนส่ งออก
400
ม.ค. 24 Dr. ค่ ำขนส่ งออก
400
Cr. ลูกหนี้
400
Cr. ลูกหนี้
400
ลดยอดลูกหนีจ้ ่ ำยค่ ำขนส่ งแทนกิจกำร
ลดยอดลูกหนีจ้ ่ ำยค่ ำขนส่ งแทนกิจกำร

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อรับชำระหนีค้ ่ ำสิ นค้ ำที่ขำยเป็ นเงินเชื่ อ
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร xxx
ส่ วนลดจ่ ำย
xx
Cr. ลูกหนี้
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำให้ ส่วนลด

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร xxx
ส่ วนลดจ่ ำย
xx
xxx
Cr. ลูกหนี้
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำให้ ส่วนลด

xxx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2560 กิจกำรได้ รับชำระค่ ำสิ นค้ ำทีข่ ำย เมื่อวันที่ 22
มกรำคม 2560 จำกร้ ำนขวัญ ตำ ทั้งจำนวน *กรณีให้ ส่วนลด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 27 Dr. เงินสด
12,480
ม.ค. 27 Dr. เงินสด
12,480
ส่ วนลดจ่ ำย 360
ส่ วนลดจ่ ำย 360
Cr. ลูกหนี้ – ร้ ำนขวัญ ตำ 12,840
Cr. ลูกหนี้ – ร้ ำนขวัญ ตำ 12,840
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำให้ ส่วนลด 3%
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำให้ ส่วนลด 3%
เงื่อนไข 3/5, n/30
(15,000 - 3,000 = 12,000x3% = 360)

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2560 กิจกำรได้ รับชำระค่ ำสิ นค้ ำทีข่ ำยเมื่อวันที่ 22
มกรำคม 2560 จำกร้ ำนขวัญ ตำ ทั้งจำนวน *กรณีไม่ ให้ ส่วนลด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
2560
ม.ค. 28 Dr. เงินสด 12,840
Cr. ลูกหนี้
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำ
(16,050 - 3,210 = 12,840 )

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
ม.ค. 28 Dr. เงินสด 12,840
12,840
Cr. ลูกหนี้
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำ

12,840

กำรบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับภำษีมูลค่ ำเพิม่
เมื่อจ่ ำยชำระหนีค้ ่ ำสิ นค้ ำที่ซื้อเป็ นเงินเชื่ อ
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)
Dr. เจ้ ำหนี้
xxx
Cr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร
ส่ วนลดรับ
จ่ ำยชำระหนีค้ ่ ำสิ นค้ ำได้ รับส่ วนลด

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)
Dr. เจ้ ำหนี้
xxx
xxx
Cr. เงินสด/เงินฝำกธนำคำร
xx
สิ นค้ ำคงเหลือ
จ่ ำยชำระหนีค้ ่ ำสิ นค้ ำได้ รับส่ วนลด

xxx
xx

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 กิจกำรได้ จ่ำยชำระค่ ำสิ นค้ ำทีซ่ ื้ อเมื่อวันที่ 5
มกรำคม 2560 จำกร้ ำนม่ ำนตำ ทั้งจำนวน *กรณีได้ รับส่ วนลด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 10 Dr. เจ้ ำหนี–้ ร้ ำนม่ ำนตำ 28,034
ม.ค. 10 Dr. เจ้ ำหนี–้ ร้ ำนม่ ำนตำ 28,034
Cr. เงินสด
27,314
Cr. เงินสด
27,314
ส่ วนลดรับ
720
สิ นค้ ำคงเหลือ
720
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำได้ ส่วนลด 2%
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำได้ ส่วนลด 2%
เงื่อนไข 2/10, n/30
(30,000 - 4,000 = 26,000x2% = 720)
(32,100 - 4,066 = 28,034 – 720 = 27,314 )

ตัวอย่ ำง
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 กิจกำรได้ จ่ำยชำระค่ ำสิ นค้ ำทีซ่ ื้ อเมื่อวันที่ 5
มกรำคม 2560 จำกร้ ำนม่ ำนตำ ทั้งจำนวน *กรณีไม่ ได้ รับส่ วนลด
บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic)

บันทึกแบบต่ อเนื่อง (Perpetual)

2560
2560
ม.ค. 16 Dr. เจ้ ำหนี–้ ร้ ำนม่ ำนตำ 28,034
ม.ค. 16 Dr. เจ้ ำหนี–้ ร้ ำนม่ ำนตำ 28,034
Cr. เงินสด
28,034
Cr. เงินสด
28,034
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำ
รับชำระหนีค้ ่ ำขำยสิ นค้ ำ
(32,100 - 4,066 = 28,034)

