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บทที ่6
การบญัชีภาษมีูลค่าเพิม่ (ต่อ)



ฐานภาษีมูลค่าเพิม่

อตัราภาษมูีลค่าเพิม่

การค านวณมูลค่าฐานภาษี

การค านวณภาษมูีลค่าเพิม่

การบันทึกรายการเกีย่วกบัภาษมูีลค่าเพิม่

หัวข้อส าคญั



3. สินทรัพย์อ่ืน ๆ 

ฐานภาษมูีลค่าเพิม่

1. ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้า
หรือการให้บริการโดยทัว่ไป

2. ฐานภาษีส าหรับ
การส่งออกสินค้า

3. ฐานภาษีส าหรับการให้บริการ
ขนส่งระหว่างประเทศ

4. ฐานภาษีส าหรับการน าเข้า 

5. ฐานภาษีส าหรับการขายยาสูบ
และผลติภัณฑ์น า้มัน

6. ฐานภาษีกรณพีเิศษ



มูลค่าของฐานภาษี เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด 
ซ่ึงอาจคิดค านวณได้เป็นเงินที่ผู้ประกอบการได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ รวมถึงภาษีสรรพสามิต อันได้แก่ ภาษีสุรา ค่าแสตมป์ ยาสูบ 
ค่าธรรมเนียมประทบัตราไพ่ และภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน

1. ฐานภาษสี าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยทัว่ไป



1.1 ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนทีใ่ห้ในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ เช่น ส่วนลดการค้า
1.2  ค่าชดเชย หรือเงนิอุดหนุนตามทีอ่ธิบดกี าหนด
1.3  ภาษีขาย
1.4  สินค้าทีแ่จกหรือสินค้าทีแ่ถมพร้อมการขายสินค้าหรือให้บริการ หรือให้เป็นรางวลั
1.5  การให้บริการเน่ืองจากการเป็นนายหน้าตวัแทน
1.6 มูลค่าของสินค้าในเขตปลอดอากร สินค้าทีแ่จกหรือให้เป็นของขวญั เน่ืองในพธีิ/โอกาสต่างๆ
1.7 สินค้าทีแ่จกหรือให้เป็นของขวญั เน่ืองในพธีิหรือตามโอกาส
1.8 สินค้าตวัอย่างทีแ่จก เน่ืองจากการจดักจิกรรมส่งเสริมการขาย
1.9 อาหารและเคร่ืองด่ืมทีน่ายจ้างจดัหาให้กบัพนักงานหรือลูกจ้างในระหว่างปฏบิัตงิาน

มูลค่าของฐานภาษี
ไม่รวมถึง



2. ฐานภาษสี าหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก

มูลค่าสินค้าส่งออกโดยใช้
ราคา F.O.B. ของสินค้า

ภาษีสรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน
ตามทีก่ฎหมายก าหนดแต่ทั้งนีไ้ม่รวมอากรขาออก



*กรณรัีบขนคนโดยสาร คือ มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อ่ืนใดทีเ่รียกเกบ็
ในประเทศก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เน่ืองในการรับขนคนโดยสารน้ัน

*กรณรัีบขนคนโดยสาร คือ มูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อ่ืนใดทีเ่รียกเกบ็
ไม่ว่าในหรือนอกประเทศ ก่อนหักรายจ่ายเน่ืองจากการรับขนสินค้า 
น้ันออกนอกประเทศ

3. ฐานภาษสี าหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ



มูลค่า
ของสินค้าน าเข้า 

4. ฐานภาษสี าหรับการน าเข้า

ราคา C.I.F.  ค่าประกนัภัยและค่าขนส่ง
ถึงด่านศุลกากรทีน่ าสินค้า 

ราคาทุนของสินค้า  

อากรขาเข้า
ภาษีสรรพสามิต

ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน และ
ภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด

ราคา C.I.F.  



มูลค่าของสินค้าที่ได้จากการหักจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจาก
จ านวนเต็มของราคาขายปลีกของสินค้า โดยให้ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรวมอยู่ในจ านวนเต็มของราคาขายปลีก

5. ฐานภาษสี าหรับการขายยาสูบและผลติภัณฑ์น า้มนั



6.1 กรณีผลิตสินค้า หรือให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทนต่ ากว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือราคาตลาดในวันที่ความรับผิดเกิดเป็นฐานภาษี

6.2 กรณีผู้ประกอบกิจการน าสินค้าไปใช้ หรือน าบริการไปใช้เอง หรือให้บุคคลอ่ืนใช้โดยมิใช่
เพื่อการประกอบกิจการโดยตรง

6.3 กรณีสินค้าของผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนมีจ านวนคงเหลือขาดจากจ านวนในรายงาน
สินค้า และวัตถุดิบ ถือเป็นการขายต้องเสียภาษีขาย โดยถือตามราคาตลาดของสินค้าในวันที่
ความรับผิดเกิด คือ วันที่ตรวจพบ 

6. ฐานภาษกีรณพีเิศษ



6.4 กรณีสินค้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 ต่อมาผู้ซื้อได้โอนกรรมสิทธิไป 
ท าให้ผู้ซื้อทอดหลังมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาด
ของสินค้านั้นตามสภาพหรือปริมาณที่เป็นอยู่ในวันที่ความรับผิดเกิด

6.5 กรณีผู้ประกอบกิจการมีสินค้าคงเหลือ และมีทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการ
เหลือในวันเลิกประกอบกิจการ ถือเป็นการขาย โดยถือราคาตลาดของสินค้าและ
ทรัพย์สินนั้นในวันเลิกประกอบกิจการเป็นฐานภาษี

6. ฐานภาษกีรณพีเิศษ



6.6 ราคาตลาดถือตามราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริง ตรวจสอบราคา
กรณีไม่อาจทราบราคาตลาดที่แน่นอนให้ใช้เกณฑ์ค านวณที่จะก าหนด

6.7 กรณีเรียกเก็บมูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มจากเดิม หลังจากขายสินค้าหรือ
ให้บริการและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ต่อมามีเหตุการณ์ที่ต้องคิดค่าสินค้าหรือบริการ
เพิ่มจากเดิมผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนต้องออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า และเสียภาษีขาย
เพิ่มเติมตามจ านวนของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ออกใบเพิ่มหนี้

6. ฐานภาษกีรณพีเิศษ



6.8. กรณีลดมูลค่าสินค้าหรือบริการเดิม ในกรณีมีเหตุการณ์ท าให้ต้องลดมูลค่าสินค้าหรือ
บริการจากเดิมที่มีอยู่ ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนจะต้องออกใบลดหนี้ให้ลูกค้า เพื่อน าภาษี
ที่คิดจากจ านวนมูลค่าสินค้าที่ลดลง เพื่อน าไปหักออกจากภาษีขาย ในเดือนที่ออกใบลดหนี้

6.9 หนี้สูญ กรณีผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการ และได้น าภาษีขายไป
รวมค านวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อมากิจการมีหนี้สูญเกิดขึ้น ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียน
ได้ท าการจ าหน่ายหนี้สูญตามจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ไปหักออกจากภาษีขาย
ในเดือนที่มีการจ าหน่ายหนี้สูญแต่หากต่อมาลูกหนี้ที่จ าหน่ายเป็นหนี้สูญนี้ 

6. ฐานภาษกีรณพีเิศษ



อตัราภาษมูีลค่าเพิม่

2. อตัรา
ร้อยละ 0

ส าหรับการประกอบกจิการ การขายสินค้า 
การให้บริการ และการน าเข้า 

ส าหรับการประกอบกจิการ ประเภทร้านค้าปลอดภาษี,
การส่งออกนอกราชอาณาจักร, การขายสินค้าของคลงัทณัฑ์บน,
การน าสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ฯ

1. อตัราปกติ
ร้อยละ 7



ภาษีซ้ือคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกเรียกเก็บจาก
ผู้ขายสินค้า หรือผู้รับบริการเม่ือขายสินค้าหรือรับช าระค่าบริการ

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิม่ทีผู้่ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บจาก
ผู้ซ้ือสินค้า หรือผู้รับบริการเม่ือขายสินค้าหรือรับช าระค่าบริการ

การค านวณภาษมูีลค่าเพิม่



ภาษีมูลค่าเพิม่ทีเ่รียกเกบ็ (ภาษีขาย) = ฐานภาษี x อตัราภาษี(ทีร่วมภาษีท้องถิ่น)

ภาษีมูลค่าเพิม่ = ภาษีขาย - ภาษีซ้ือ

* ภาษีขาย    >   ภาษีซ้ือ  = ภาษีมูลค่าเพิม่ทีต้่องช าระ

* ภาษีขาย   <    ภาษีซ้ือ = ภาษีมูลค่าเพิม่ทีช่ าระคืน

ภาษีมูลค่าเพิม่ทีถู่กเรียกเกบ็ (ภาษีซ้ือ) = ฐานภาษี x อตัราภาษี(ทีร่วมภาษีท้องถิ่น)



การจัดท าบัญชี ต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และต้องจัดท าเอกสาร
และรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความสัมพันธ์กับรายการค้าหรือข้อมูลทางบัญชี 
รวมทั้งมีผลกระทบต่อรูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกในเอกสารประกอบกิจการลงบัญชี และใน
สมุดบัญชีที่ต้องจัดท าตามกฎหมายบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การบันทกึบัญชีภาษมูีลค่าเพิม่



ตัวอย่างที่ 6.1
25x1 
ม.ค.1 บริษัทสหเทพจ ากัด ได้ส่งใบแจ้งหนี้ ค่าบริการซ่อมรถบรรทุกให้กับบริษัทท่ายางขนส่ง 

จ ากัด โดยคิดค่าแรงรวมค่าอะไหล่ 10,000 บาท และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% 
5 บริษัทท่ายางขนส่ง จ ากัด ได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถให้บริษัทสหเทพ จ ากัด เป็นเงิน 10,700

บาท พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 300 บาท และได้รับใบก ากับภาษี             
จากบริษัทสหเทพจ ากัด เป็นค่าบริการ 10,000 บาทและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท

1. การบันทกึรายการของกจิการให้บริการ



บริษัทสหเทพจ ากัด (ผู้ให้บริการ) บริษัทท่ายางขนส่งจ ากัด (ผู้รับบริการ)          

25x1
ม.ค. 1 Dr. ลูกหนี-้บ.ท่ายางขนส่ง จ ากดั 10,700

Cr. รายได้ค่าบริการ  10,000
ภาษีขายรอเรียกเกบ็  700

ส่งใบแจ้งหนีค่้าบริการให้ บ.ท่ายางขนส่ง จ ากดั
(10,000x7%= 700)

25x1
ม.ค. 1 Dr. ค่าซ่อมรถ 10,000

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ700
Cr. เจ้าหนี-้บ.สหเทพ จ ากดั   10,700

ได้รับใบแจ้งหนีค่้าบริการจาก บ.สหเทพ จ ากดั

ตัวอย่าง



บริษัทสหเทพจ ากดั (ผู้ให้บริการ) บริษัทท่ายางขนส่งจ ากดั (ผู้รับบริการ)           
25x1
ม.ค. 5 Dr. เงินสด                         10,400

ภาษีจ่ายล่วงหน้า        300
Cr.ลูกหนี-้บ.ท่ายางขนส่ง จ ากดั 10,700

รับเงินค่าซ่อมรถจากบริษัทท่ายาง จ ากดั

25x1
ม.ค. 5 Dr. เจ้าหนี ้– บ.สหเทพ จ ากดั 10,700

Cr. เงินสด             10,400
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย         300

จ่ายเงินค่าซ่อมรถให้บริษัทสหเทพ จ ากัด

ตัวอย่าง

5 Dr. ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 700
Cr. ภาษีขาย                700

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย

5 Dr. ภาษีซ้ือ 700
Cr. ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 700

บันทกึรายการในรายงานภาษีซ้ือ



ตัวอย่าง 6.2 เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 25x1 บริษัทแสงทอง จ ากัด ออกแจ้งหนี้พร้อมส่ง
สินค้าเป็นกระดาษ 200 รีม ๆ ละ 110 บาท และปากกา 50 โหล ๆ ละ 150 
บาท (ไม่รวม vat) ตามใบสั่งซื้อที่ได้รับเมื่อบริษัทแสงทอง จ ากัด ส่งของให้ลูกค้า
ร้านศรีจัน และได้ออกใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

2. การบันทกึรายการของกจิการขายสินค้า



บริษัทแสงทองจ ากัด (ผู้ขาย) ร้านศรีจัน (ผู้ซ้ือ) 
25x1
ม.ค. 1 Dr. ลูกหนี-้ร้านศรีจัน         31,565

Cr. ขาย [(200x110))+(50x150)] 29,500
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 2,065

ออกใบแจ้งหนีใ้ห้ร้านศรีจัน (29,500x7% )

25x1
ม.ค. 1 Dr. สินค้าคงเหลือ      29,500

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,065
Cr. เจ้าหนี-้บ.แสงทอง จ ากดั  31,565

ได้รับใบแจ้งหนีค่้าสินค้าจาก บ.แสงทอง จ ากดั

ตัวอย่าง

Dr. ต้นทุนสินค้าขาย xxx
Cr. สินค้าคงเหลือ         xxx

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
-



วนัที ่7 ม.ค.25x1 บริษทัแสงทอง จ ากดั มีการรับคืนสินค้าบางส่วน คือ ปากกา 25
โหล ๆ จากร้านศรีจัน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขตามมาตรา 82/10 ได้
ออกใบลดหนีใ้ห้ร้านศรีจัน 



บริษัทแสงทองจ ากัด (ผู้ขาย) ร้านศรีจัน (ผู้ซ้ือ) 
25x1
ม.ค. 7 Dr. รับคืน (25x150) 3,750

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ (3,750x7%) 262.50
Cr. ลูกหนี-้ร้านศรีจนั ขาย 4,012.50
รับคืนสินค้าจากร้านศรีจนั

25x1
ม.ค. 1 Dr. เจ้าหนี-้บ.แสงทอง จ ากดั  4,012.50

Cr. สินค้าคงเหลือ      3,750
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 262.50

ส่งคืนสินค้าให้บ.แสงทอง จ ากดั

ตัวอย่าง

Dr. สินค้าคงเหลือ xxx
Cr. ต้นทุนสินค้าขาย xxx

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
-



ตัวอย่างที่ 6.3 
25x1 
ม.ค. 2 ขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ 1,000 หน่วย ๆ ละ 25 บาท (ไม่รวม vat)
ก.พ. 10 ได้รับช าระเงินบางส่วน 15,000 บาท
ม.ิย. 25 ได้จ าหน่ายลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ 
ธ.ค. 28 ลูกหนีร้ายนีไ้ด้น าเงินมาช าระหนีท้ีต่ิดค้างทั้งหมด



ผู้ขาย ผู้ซื้อ         

25x1
ม.ค. 2 Dr. ลูกหนี ้(25,000+1,750) 26,750

Cr. ขาย (1,000x25) 25,000
ภาษีขายรอเรียกเกบ็  1,750

ขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ (25,000x7%= 1,750)

25x1
ม.ค. 2 Dr.สินค้าคงเหลือ 25,000

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,750
Cr. เจ้าหนี ้ 26,750
ซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือ

ตัวอย่าง

Dr. สินค้าคงเหลือ xxx
Cr. ต้นทุนสินค้าขาย xxx

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
-



ผู้ขาย ผู้ซ้ือ        
25x1
ก.พ. 10 Dr. เงินสด                   15,000

Cr.ลูกหนี ้                                 15,000
รับช าระหนีค่้าสินค้าบางส่วน

25x1
ก.พ. 10 Dr. เจ้าหนี ้ 15,000

Cr. เงินสด             15,000
จ่ายช าระหนีค่้าสินค้าบางส่วน 

ตัวอย่าง

ก.พ. 10 Dr. ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 998.31
Cr. ภาษีขาย                998.31

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
(15,000 x 7/107%=998.31)

10  Dr. ภาษีซ้ือ          998.31
Cr. ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 981.30

บันทกึรายการในรายงานภาษีซ้ือ



ผู้ขาย ผู้ซื้อ 
25x1
ม.ิย. 25 Dr. หนีสู้ญ (11,750x100/107) 10,981.31

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 768.69
(11,750x7/107)
Cr.ลูกหนี ้(10,981.31+768.69) 11,750

ตัดจ าหน่ายลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ
(26,750-15,000 =11,750)

-

ตัวอย่าง



ผู้ขาย ผู้ซื้อ 
25x1
ธ.ค. 28 Dr. เงินสด 11,750

Cr. หนีสู้ญได้รับคืน         10,981.31
ภาษีขาย 768.69

บันทกึหนีสู้ญได้รับคืนและรายการในภาษีขาย
(26,750-15,000 =11,750)

25x1
ธ.ค. 28 Dr.เจ้าหนี(้26,750-15,000) 11,750

Cr. เงินสด 11,750
บันทกึจ่ายช าระหนี ้

Dr. ภาษีซ้ือ          768.69
Cr. ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 768.69

บนัทึกรายการในรายงานภาษีซ้ือ

ตัวอย่าง



ตัวอย่างที่ 6.4 
25x1 
ก.พ. 19 บริษทั ก ขายสินค้าให้นายชาญชัยตามใบส่ังซ้ือ 20,000 บาท

(ไม่รวม vat) ให้ส่วนลดการค้า 5% มีเง่ือนไข 2/10, n/30
ก.พ. 21 ได้รับช าระเงินจากนายชาญชัยทั้งจ านวน



บริษัท ก (ผู้ขาย) นายชาญชัย (ผู้ซื้อ)       

25x1
ก.พ. 19 Dr. ลูกหนี ้–นายชาญชัย 20,330

Cr. ขาย (20,000x95/100) 19,000
ภาษีขายรอเรียกเกบ็  1,330
(19,000x7%= 1,330)

ขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ

25x1
ก.พ. 19 Dr.สินค้าคงเหลือ 19,000

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,330
Cr. เจ้าหนี ้ 20,330
ซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือ

ตัวอย่าง

Dr. สินค้าคงเหลือ xxx
Cr. ต้นทุนสินค้าขาย xxx

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
-



บริษัท ก (ผู้ขาย) นายชาญชัย (ผู้ซื้อ)       
25x1
ก.พ. 21 Dr. เงินสด                            19,950

ส่วนลดจ่าย(19,000x2/100) 380
Cr. ลูกหนี-้นายชาญชัย            20,330

รับช าระหนีค่้าสินค้าทั้งหมด

25x1
ก.พ. 21 Dr. เจ้าหนี-้บริษัท ก จ ากดั 20,330

Cr. เงินสด             19,950
ส่วนลดรับ     380

จ่ายช าระหนีค่้าสินค้าทั้งหมด 

กรณคี านวณส่วนลดจ่ายจากมูลค่าสินค้าทีข่าย

ก.พ. 21 Dr. ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,330
Cr. ภาษีขาย                1,330

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
(19,000 x 7/107%=1,330)

21  Dr. ภาษีซ้ือ          1,330
Cr. ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,330

บันทกึรายการในรายงานภาษีซ้ือ



บริษัท ก (ผู้ขาย) นายชาญชัย (ผู้ซื้อ)       
25x1
ก.พ. 21 Dr. เงินสด                            19,923.40

ส่วนลดจ่าย(20,330x2/100) 406.60
Cr. ลูกหนี-้นายชาญชัย            20,330

รับช าระหนีค่้าสินค้าทั้งหมด

25x1
ก.พ. 21 Dr. เจ้าหนี-้บริษัท ก จ ากดั 20,330

Cr. เงินสด       19,923.40
ส่วนลดรับ     406.60

จ่ายช าระหนีค่้าสินค้าทั้งหมด 

กรณคี านวณส่วนลดจ่ายจากยอดค้างช าระ

ก.พ. 21 Dr. ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,330
Cr. ภาษีขาย                1,330

บันทกึรายการในรายงานภาษีขาย
(19,000 x 7/107%=1,330)

21  Dr. ภาษีซ้ือ          1,330
Cr. ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,330

บันทกึรายการในรายงานภาษีซ้ือ



(ผู้ขาย) (ผู้ซื้อ)       
25x1
ก.พ. 1 Dr เงินสด   5,350

Cr. ขาย     5,000
ภาษีขาย (5,000x7/100) 350

รับช าระเงินค่าสินค้าและรายการในรายงาน
ภาษีขาย 

25x1
ก.พ. 1 Dr ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 5,000

ภาษีซ้ือ (5,000x7/100) 350
Cr. เงินสด     5,350

จ่ายช าระเงินค่าสินค้าและรายการในรายงาน
ภาษีซ้ือ 

กรณซ้ืีอสินค้าทีเ่ป็นของแจก ของแถม



(ผู้ขาย) (ผู้ซื้อ)       
25x1
ก.พ. 1 Dr เงินสด   749

Cr. ขาย     749
รับช าระเงินค่าน า้มันเช้ือเพลงิ
(700x7/100=49) +700 = 749

25x1
ก.พ. 1 Dr ค่าน า้มันเช้ือเพลงิ     749

Cr. เงินสด     749
จ่ายช าระเงินค่าน า้มันเช้ือเพลงิ

กรณจ่ีายค่าน า้มนัเช้ือเพลงิทีเ่ติมรถยนต์น่ังของบริษทั “ภาษซ้ืีอต้องห้าม”



(ผู้ขาย) (ผู้ซื้อ)       
25x1
ก.ค. 1 Dr เงินสด   963,000

Cr. ขาย     963,000
รับช าระเงินค่าขายรถยนต์น่ัง

(900,000x7/100=63,000)+900,000= 963,000

25x1
ก.ค. 1 Dr รถยนต์     963,000

Cr. เงินสด     963,000          
จ่ายช าระเงินค่าซ้ือรถยนต์น่ัง

กรณซ้ืีอรถยนต์น่ัง “ภาษซ้ืีอต้องห้าม”



ตัวอย่างที่ 6.10
บริษัท ก.จ ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการซื้อ

และจ าหน่ายสินค้าชนิดเดียว มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 จ านวน 
1,000 ชิ้นซึ่งซื้อเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 25x1 ราคาทุนช้ินละ 4,000 บาท บริษัท
มีนโยบายซื้อสินค้าและใช้บริการจากกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%



25x2

ก.พ. 4



25x2

ก.พ. 4

ก.พ. 4



25x2

ก.พ. 15

ก.พ. 23



25x2

ก.พ. 28



25x2

ก.พ. 28

มี.ค. 15
















