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Fundamentals of Accounting 1
การบัญชีช้ันต้น 1



บทที่ 9 การบญัชีส าหรับธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษมีูลลคาาพิิมู่

✓ความหมายของธุรกิจซ้ือขายสินคา้
✓กระบวนการทางบญัชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา้
✓ส่วนลดของธุรกิจซ้ือขายสินคา้
✓เง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้
✓ภาษีมูลค่าเพิม่
✓วธีิการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้
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ความูหมูายของธุรกจิซ้ือขายสินค้า
ธุรกิจซ้ือขายสินค้า (Merchandising Firm) หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป 

เป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการซ้ือสินคา้มาเพื่อจ าหน่ายต่อ โดยไม่มีการแปรรูป
สินคา้ หรือผลิตแลว้จ าหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภค เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก 
ร้านคา้ส่ง เป็นตน้

รายไดห้ลกั คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้
ค่าใชจ่้ายหลกั คือ ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
สินคา้คงเหลือ ในธุรกิจซ้ือขายสินคา้ คือ สินคา้ส าเร็จรูป
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กระบวนการทางบัญชีของธุรกจิซ้ือขายสินค้า
➢ การซ้ือสินคา้เป็นเงินสด หรือเงินเช่ือ
➢ การขายสินคา้เป็นเงินสด หรือเงินเช่ือ
➢ การส่งคืนสินคา้
➢ การรับคืนสินคา้
➢ การไดรั้บส่วนลดหรือการจ่ายส่วนลด
➢ การจ่ายช าระหน้ีค่าสินคา้
➢ การรับช าระหน้ีค่าสินคา้
➢ การตรวจนบัสินคา้คงเหลือปลายงวด 
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สาวนลดของธุรกจิซ้ือขายสินค้า
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สามารถแบ่งประเภทของส่วนลดเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่
1. สาวนลดการค้า (Trade Discounts) คือ ราคาท่ีผูข้ายยอมลดราคาใหผู้ซ้ื้อสินคา้ทนัที
เม่ือมีการตกลงซ้ือสินคา้ ซ่ึงส่วนลดนั้นจะปรากฏอยู่ในใบก ากบัสินคา้และบนัทึก
บญัชีดว้ยราคาสินคา้หลงัหกัส่วนลดแลว้เท่านั้น

ตวัอย่าง ธุรกิจแห่งหน่ึงประกาศขายสินคา้ราคา 5,000 บาท ให้ส่วนลด 5%
จากราคาป้าย ดงันั้นส่วนลด 5% จึงเป็นส่วนลดท่ีผูข้ายลดราคาให้ทนัทีเม่ือซ้ือสินคา้ 
ซ่ึง 5% ของราคาขาย 5,000 บาท เท่ากับ 250 บาท ท าให้สินคา้ช้ินนั้นมีราคาสุทธิ
เท่ากบั 4,750 บาท ท่ีจะน าไปบนัทึกบญัชี(5,000 – 250 = 4,750)

มูลลคาาสาวนลด 250 บาท ไมูาบันทึกบัญชี แตาปรากฏรายการในใบก ากบัสินค้า



สาวนลดของธุรกจิซ้ือขายสินค้า (ตาอ)
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สามารถแบ่งประเภทของส่วนลดเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่
2. สา วนลดพงินสด (Cash Discounts) คือ จ  านวนเงินท่ีเจา้หน้ียอมลดให้กบัลูกหน้ี 
เม่ือช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และท าการบันทึกบญัชีเม่ือมีการช าระเงิน
ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาเท่านั้น มี 2 ประเภท คือ

1. สา วนลดรับ (Purchase Discounts) พกิดทางด้านผล้ ซ้ือ ท่ีได้รับส่วนลดจากผู ้ขาย โดยน า
รายการน้ีหกัออกจากยอดซ้ือ เพื่อหายอดซ้ือสุทธิ

2. สา วนลดจาาย (Sales Discounts) พกิดทางด้านผล้ ขาย ท่ีได้จ่ายส่วนลดให้กับผู ้ซ้ือ โดยน า
รายการน้ีหกัออกจากยอดขาย เพื่อยอดขายสุทธิ

สลตรค านวณ ยอดซ้ือสุทธิ = ซ้ือ + คาาขนสางพข้า – สางคืน  - สาวนลดรับ

สลตรค านวณ ยอดขายสุทธิ = ขาย  – รับคืน  - สาวนลดจาาย



พง่ือนไขการซ้ือขายสินค้า
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1. พง่ือนไขการช าระหนี้
เง่ือนไขอย่างหน่ึงท่ีผูข้ายต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับผูซ้ื้อมาช าระหน้ี

เร็วข้ึน เรียกไดว้่าเป็น “สา วนลดพงินสด” ซ่ึงจะปรากฏในใบก ากบัสินคา้ และ
อาจจะแตกต่างกนัตามสินคา้หรือประเภทของธุรกิจ เช่น

2/10, n/30 หมายถึง ก าหนดช าระหน้ีภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีซ้ือ แต่หาก
ช าระหน้ีภายใน 10 วนันบัจากวนัท่ีซ้ือจะไดรั้บส่วนลด 2%
2/E.O.M, n/60 หมายถึง ก าหนดช าระหน้ีภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีซ้ือ แต่หาก
ช าระหน้ีภายในส้ินเดือนท่ีซ้ือจะไดรั้บส่วนลด 2% (E.O.M = end of month)



พง่ือนไขการซ้ือขายสินค้า (ตาอ)
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ตวัอยาางการนับวนัครบก าหนดช าระหนี้
กิจการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ วนัท่ี 2 เม.ย. 65 จ  านวน 50,000 บาท เง่ือนไข 2/10,n/30
1. วนัครบก าหนดช าระเงินตรงกบัท่ีเท่าไร

เดือนเม.ย. ( 30 - 2)  = 28 วนั
เดือนพ.ค.             = 2 วนั

= 30 วนั
ดงันั้น วนัครบก าหนดช าระเงิน จึงตรงกบัวนัท่ี 2 พ.ค. 65

2.  หากกิจการไดรั้บช าระหน้ีวนัท่ี 11 เม.ย. 65 จะตอ้งจ่ายส่วนลดหรือไม่ จ  านวนเท่าใด

หากช าระหนีภ้ายในวนัท่ี 12 พมู.ย. 65 จะต้องจาายสาวนลด จ านวน 1,000 บาท พรียกวาาพป็น 
“ สาวนลดจาาย”



พง่ือนไขการซ้ือขายสินค้า (ตาอ)
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ตวัอยาางการนับวนัครบก าหนดช าระหนี้
กิจการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ วนัท่ี 15 เม.ย. 65 จ  านวน 30,000 บาท เง่ือนไข 2/10,n/45
1. วนัครบก าหนดช าระเงินตรงกบัท่ีเท่าไร

เดือนเม.ย. ( 30 - 15) = 15 วนั
เดือนพ.ค.              = 30 วนั

= 45 วนั
ดงันั้น วนัครบก าหนดช าระเงิน จึงตรงกบัวนัท่ี 30 พ.ค. 65

2.  หากกิจการช าระหน้ีวนัท่ี 20 เม.ย. 65 จะไดรั้บส่วนลดหรือไม่ จ  านวนเท่าใด

หากช าระหนีภ้ายในวนัท่ี 25 พมู.ย. 65 จะได้รับสาวนลด จ านวน 600 บาท พรียกวาาพป็น 
“ สาวนลดรับ”



พง่ือนไขการซ้ือขายสินค้า (ตาอ)
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2. พง่ือนไขการสางมูอบสินค้า
ค่าขนส่ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ท่ีซ้ือมาเพื่อขาย 

เช่น ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าระวาง เป็นตน้
การส่งมอบสินคา้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี
1. การส่งมอบสินคา้ ณ จุดขาย กรณีน้ีผูซ้ื้อจะตอ้งรับผิดชอบค่าขนส่ง 

โดยเรียกวา่เป็น “ค่าขนส่งเขา้” ถือเป็นตน้ทุนส าหรับสินคา้ท่ีซ้ือมาขาย
2. การส่งมอบสินค้า ณ ปลายทาง กรณีน้ีผู ้ขายจะต้องรับผิดชอบ

ค่าขนส่ง โดยเรียกวา่เป็น “ค่าขนส่งออก” ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน



พง่ือนไขการซ้ือขายสินค้า (ตาอ)
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การสางมูอบสินค้ากบัตาางประพทศ
ราคา F.O.B. Shipping Point (Free on board at the shipping point)

เป็นกรณีท่ีผูซ้ื้อจะต้องเป็นผูท่ี้จ่ายค่าขนส่ง และกรรมสิทธ์ิของสินค้าจะถูก
ส่งมอบจากผู ้ขายไปให้ผู ้ซ้ือ ณ จุดส่งของ คือ จุดท่ีขนสินค้าข้ึนเรือ หรือ
ข้ึนเคร่ืองบิน

ราคา F.O.B. Destination (Free on board at the Destination) เป็นกรณี
ท่ีผูข้ายจะต้องเป็นผูท่ี้จ่ายค่าขนส่ง และกรรมสิทธ์ิของสินค้าจะถูกส่งมอบ
จากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อ ณ จุดหมายปลายทาง คือ จุดท่ีสินคา้ถึงเมืองของผูซ้ื้อ



ภาษมีูลลคาาพิิมู่
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ภาษมีูลลคาาพิิมู่ (Value Added Tax) หรือ VAT
เป็นการเกบ็ภาษีจากการขายสินคา้ หรือการใหบ้ริการ

ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 
ทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ ถือเป็น 
ภาษีทางออ้ม ชนิดหน่ึง



ผล้มูหีน้าทีจ่ดทะพบยีนภาษมีูลลคาาพิิมู่
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1. ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8
ลา้นบาทต่อปี   

2. ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่า ไดมี้
การด าเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น 
การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารส านกังาน หรือการติดตั้งเคร่ืองจกัร

3. ผูป้ระกอบการอยูน่อกราชอาณาจกัร และไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัร
เป็นปกติธุระ โดยมีตวัแทนอยูใ่นราชอาณาจกัร

4. ผู ้ประกอบกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร ยาหรือเคมีภัณฑ ์
หนงัสือพิมพ ์ต าราเรียน หรือผูป้ระกอบกิจการท่ีมีรายรับไม่เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี



หน้าทีข่องผล้ประกอบการจดทะพบยีนภาษมีูลลคาาพิิมู่
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1. เรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ
2. ออกใบก ากบัภาษีไม่วา่จะเป็นแบบกระดาษ หรืออิเลก็ทรอนิกส์
3. จดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้ก่

3.1 รายงานภาษีซ้ือ
3.2 รายงานภาษีขาย
3.3 รายงานสินคา้และวตัถุดิบ

4.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบภ.พ. 30) ผา่นทางอินเตอร์เน็ต หรือ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา หรือธนาคารพาณิชย ์ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไปแมว้า่จะตอ้งช าระภาษีหรือไม่กต็าม



การค านวณภาษมีูลลคาาพิิมู่
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โดยปกติ อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเท่ากบั ร้อยละ 7
➢ฐานในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ มูลลคาาของสินค้าหรือบริการหลงัหักสาวนลด
➢คาาภาษีมูลลคาาพิิมู่ (VAT) = มูลลคาาของสินค้าหรือบริการ x อตัราภาษี
➢การค านวณภาษีมูลลคาาพิิมู่ = ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ
❑ ถ้าพดือนน้ัน กิจการมูี ภาษีขาย > ภาษีซ้ือ     กิจการต้องช าระภาษีแกากรมูสรริากร

❑ ถ้าพดือนน้ัน กิจการมูี ภาษีขาย < ภาษีซ้ือ     กิจการขอคืนภาษีจากกรมูสรริากร

➢ ภาษีขาย คือ ภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ เป็นบญัชีในหมวด 
“หนีสิ้น”

➢ ภาษีซ้ือ คือ ภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนจ่ายไปเม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการ เป็นบัญชีในหมวด 
“สินทรัิย์”



ประพภทของใบก ากบัภาษี
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• ใบก ากบัภาษีเตม็รูป
• ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่
• เอกสารอ่ืนท่ีถือเป็นใบก ากบัภาษี

• ใบเพิ่มหน้ี
• ใบลดหน้ี
• ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการออกใหใ้นการขายทอดตลาด
• ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ี

เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม



วธีิการบนัทกึบญัชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้า
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วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า แบางพป็น 2 วิธี
1. การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด (Periodic Inventory) วิธีน้ีเม่ือมีการขายสินคา้

จะยงัไม่บนัทึกบญัชีตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย แต่จะท าการตรวจนบัสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวดบญัชี
และตีราคาสินคา้คงเหลือ และเม่ือมีรายการเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้จะบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ บญัชีซ้ือ บญัชีค่าขนส่งเขา้ บญัชีส่งคืน หรือบญัชีส่วนลดรับ

2. การ บันทึ ก บัญชี สินค้ าแบบตา อ พ น่ือง  (Perpetual Inventory)  วิ ธี น้ี เ ม่ือ มี
การเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ ขาย ส่งคืน รับคืน จะบนัทึกรายการใน
บญัชีสินคา้คงเหลือ ดงันั้นกิจการสามารถทราบยอดคงเหลือของสินคา้ไดต้ลอดเวลา



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. ซ้ือสินค้า              xx
ภาษีซ้ือ xx

Cr. พงินสด / พจ้าหนี ้               xx
ซ้ือสินค้าพป็นพงินสด / พงินพช่ือ

Dr. สินค้าคงพหลือ              xx
ภาษีซ้ือ xx

Cr. พงินสด / พจ้าหนี ้               xx
ซ้ือสินค้าพป็นพงินสด / พงินพช่ือ

การบนัทึกรายการซ้ือสินค้าพป็นพงนิสด / พงนิพช่ือ



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. ซ้ือสินคา้              14,250
ภาษีซ้ือ 997.50

Cr. เงินสด 15,247.50
ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด
(15,000*5%) = 750 > (15,000 – 750 = 14,250) >
(14,250 *7% = 997.50)

Dr. สินคา้คงเหลือ            14,250
ภาษีซ้ือ 997.50

Cr. เงินสด 15,247.50
ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด

ตัวอยาาง วนัท่ี 2 มิ.ย. 65 กิจการซ้ือสินคา้จากสมชาย เป็นเงินสด 15,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
7% ไดรั้บส่วนลดการคา้ 5%



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. ซ้ือสินคา้              10,000
ภาษีซ้ือ 700

Cr. เจา้หน้ี 10,700
ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ
(10,000*7%) = 700

Dr. สินคา้คงเหลือ            10,000
ภาษีซ้ือ 700

Cr. เจา้หน้ี  10,700
ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ

ตัวอยา าง  วัน ท่ี  3 มิ .ย .  65 กิจการซ้ือสินค้าจากสมหญิง เ ป็นเ งินเ ช่ือ 10,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เง่ือนไข 2/10,n/30



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. พงินสด / พจ้าหนี้ xx
Cr. สางคืนสินค้า xx

ภาษีซ้ือ                xx
สางคืนสินค้าพป็นพงินสด / พงินพช่ือ

Dr. พงินสด / พจ้าหนี้ xx
Cr. สินค้าคงพหลือ xx

ภาษีซ้ือ                            xx
สางคืนสินค้าพป็นพงินสด / พงินพช่ือ

การบนัทึกรายการสางคืนสินค้าพป็นพงินสด / พงินพช่ือ



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เงินสด              1,016.50
Cr. ส่งคืนสินคา้ 950

ภาษีซ้ือ                66.50
ส่งคืนสินคา้เป็นเงินสด
(1,000* 5% = 50) > (1,000-50 = 950) > (950*7% =  66.50)

Dr. เงินสด              1,016.50
Cr. สินคา้คงเหลือ 950

ภาษีซ้ือ                           66.50
ส่งคืนสินคา้เป็นเงินสด

ตัวอยาาง วนัท่ี 5 มิ.ย. 65 กิจการส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือจากสมชายเม่ือวนัท่ี 2 มิ.ย. 65 เป็น
เงินสด 1,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ราคาน้ียงัไม่รวมส่วนลด)



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เจา้หน้ี              2,140
Cr. ส่งคืนสินคา้ 2,000

ภาษีซ้ือ                140
ส่งคืนสินคา้เป็นเงินสด
(2,000* 7% = 140)

Dr. เจา้หน้ี              2,140
Cr. สินคา้คงเหลือ 2,000

ภาษีซ้ือ                           140
ส่งคืนสินคา้เป็นเงินสด

ตัวอยาาง วนัท่ี 7 มิ.ย. 65 กิจการส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือจากสมหญิงเม่ือวนัท่ี 3 มิ.ย. 65 เป็น
เงิน 2,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เงินสด / ลูกหน้ี        xx
Cr. ขาย xx

ภาษีขาย                xx
ขายสินคา้เป็นเงินสด / เงินเช่ือ

Dr. เงินสด / ลูกหน้ี xx
Cr. ขาย xx

ภาษีขาย                           xx
ขายสินคา้เป็นเงินสด / เงินเช่ือ

ไมูาบันทึกบัญชี Dr. ตน้ทุนขาย                  xx
Cr. สินคา้คงเหลือ               xx

การบันทกึรายการขายสินค้าพป็นพงนิสด / พงนิพช่ือ



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เงินสด 8,560
Cr. ขาย 8,000

ภาษีขาย                560
ขายสินคา้เป็นเงินสด 

Dr. เงินสด 8,560
Cr. ขาย 8,000

ภาษีขาย                           560
ขายสินคา้เป็นเงินสด 

ไมูาบันทึกบัญชี Dr. ตน้ทุนขาย 4,000
Cr. สินคา้คงเหลือ               4,000

ตัวอยาาง วนัท่ี 1 มิ.ย. 65 ขายสินคา้ เป็นเงินสด 8,560 บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
แลว้ ตน้ทุนขายเป็นจ านวน 50% ของยอดขาย



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. ลูกหน้ี 7,000
Cr. ขาย 6,542.06

ภาษีขาย                457.94
ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ

Dr. ลูกหน้ี 7,000
Cr. ขาย 6,542.06

ภาษีขาย                       457.94
ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ

ไมูาบันทึกบัญชี Dr. ตน้ทุนขาย 3,271.03
Cr. สินคา้คงเหลือ              3,271.03

ตัวอยาาง วนัท่ี 4 มิ.ย. 65 ขายสินคา้ เป็นเงินเช่ือใหน้ายดีดี 7,000 บาท เป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แลว้ ตน้ทุนขายเป็นจ านวน 50% ของยอดขาย เง่ือนไข 2/10,n/30



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. รับคืน        xx
ภาษีขาย xx
Cr. เงินสด / ลูกหน้ี          xx

รับคืนสินคา้เป็นเงินสด / เงินเช่ือ

Dr. รับคืน        xx
ภาษีขาย xx
Cr. เงินสด / ลูกหน้ี          xx

รับคืนสินคา้เป็นเงินสด / เงินเช่ือ
ไมูาบันทึกบัญชี Dr. สินคา้คงเหลือ              xx

Cr. ตน้ทุนขาย               xx

การบันทกึรายการรับคืนสินค้าพป็นพงนิสด / พงนิพช่ือ



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. รับคืน        500
ภาษีขาย 35
Cr. ลูกหน้ี    535

รับคืนสินคา้เป็นเงินเช่ือ

Dr. รับคืน        500
ภาษีขาย 35
Cr. ลูกหน้ี          535

รับคืนสินคา้เป็นเงินเช่ือ
ไมูาบันทึกบัญชี Dr. สินคา้คงเหลือ              250

Cr. ตน้ทุนขาย               250

ตัวอยาาง วนัท่ี 8 มิ.ย. 65 รับคืนสินคา้ท่ีขายเป็นเงินเช่ือ 500 บาท ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
7% ตน้ทุนขายเป็นจ านวน 50% ของยอดการรับคืนสินคา้



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. พจ้าหนี้ xx
Cr. พงินสด/พงินฝากธนาคาร xx

สาวนลดรับ                xx
จาายช าระหนีท้ี่ซ้ือพป็นพงินพช่ือ (กรณีได้รับ
สาวนลด)

Dr. พจ้าหนี้ xx
Cr. พงินสด / พงินฝากธนาคาร  xx

สินค้าคงพหลือ                    xx
จาายช าระหนีท้ี่ซ้ือพป็นพงินพช่ือ (กรณีได้รับ
สาวนลด)

การบันทกึรายการจาายช าระหนีท้ี่ซ้ือพป็นพงนิพช่ือ (กรณไีด้รับสาวนลด)



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เจา้หน้ี             8,560
Cr. เงินสด      8,400

ส่วนลดรับ         160
จ่ายช าระหน้ีใหไ้ดรั้บส่วนลด (2/10,n/30)
(10,000 – 2,000 =  8,000) > (8,000 * 2% = 160) 
(10,700 – 2,140 =  8,560) > (8,560 – 160 = 8,400)

Dr. เจา้หน้ี               8,560
Cr. เงินสด            8,400

สินคา้คงเหลือ 160
จ่ายช าระหน้ีใหไ้ดรั้บส่วนลด (2/10,n/30)

ตัวอยาาง วนัท่ี 10 มิ.ย. 65 กิจการจ่ายช าระหน้ีท่ีซ้ือจากสมหญิงเม่ือวนัท่ี 3 มิ.ย. 65
(วนัท่ี 7 มิ.ย. 65 ส่งคืนสินคา้ 2,000 บาท) เป็นเงินสด



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร xx
ส่วนลดจ่าย xx
Cr. ลูกหน้ี                xx

รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี (กรณีจ่ายส่วนลด)

Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร xx
ส่วนลดจ่าย xx
Cr. ลูกหน้ี                xx

รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี (กรณีจ่ายส่วนลด)

การบันทกึรายการรับช าระหนีจ้ากลลกหนี ้(กรณีจาายสาวนลด)



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. เงินฝากธนาคาร 6,344.16
ส่วนลดจ่าย 120.84
Cr. ลูกหน้ี                6,465.00

รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจ่ายส่วนลด(2/10,n/30)
(6,542.06 – 500 = 6,042.06) > (6,042.06 * 2% = 120.84)
(7,000 – 535 = 6,465) > ( 6,465 – 120.84 = 6,344.16)

Dr. เงินฝากธนาคาร 6,344.16
ส่วนลดจ่าย 120.84
Cr. ลูกหน้ี                6,465.00

รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจ่ายส่วนลด(2/10,n/30)

ตัวอยาาง วนัท่ี 14 มิ.ย. 65 กิจการรับช าระหน้ีจากดีดีท่ีขายสินคา้ไปเม่ือวนัท่ี 4 มิ.ย. 65
โดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (วนัท่ี 8 มิ.ย. 65 รับคืนสินคา้ 500 บาท)



การบันทึกบัญชีพกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้าและภาษีมูลลคาาพิิมู่
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การบันทึกบัญชีสินค้าพม่ืูอส้ินงวด
(Periodic Inventory)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบตาอพน่ือง
(Perpetual Inventory)

Dr. ค่าขนส่งเขา้ xx
Cr. เงินสด / เจา้หน้ี                       xx

จาายคาาขนสางพข้า (พม่ืูอซ้ือสินค้า)

Dr. สินคา้คงเหลือ xx
Cr. เงินสด / เจา้หน้ี                          xx

จาายคาาขนสางพข้า (พม่ืูอซ้ือสินค้า)

การบันทกึรายการคาาขนสาง

Dr. คาาขนสางออก xx
Cr. พงินสด / ลลกหนี ้                      xx

จาายคาาขนสางออก (พม่ืูอขายสินค้า)

Dr. คาาขนสางออก xx
Cr. พงินสด / ลลกหนี ้                         xx

จาายคาาขนสางพข้า (พม่ืูอขายสินค้า)

ค่าขนส่งเขา้
“ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย”

ค่าขนส่งออก
“ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน”
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กรณีภาษีขายมูากกวาาภาษีซ้ือ กรณีภาษีขายน้อยกวาาภาษีซ้ือ
กิจการต้องช าระภาษีมูลลคาาพิิ่มูแกากรมูสรริากร
ภายในวันท่ี  15 ของพดือนถัดไป โดยย่ืนแบบ 
ภ.ิ.30
หากภาษีขาย>ภาษีซ้ือ = พจ้าหนี-้กรมูสรริากร

กิจการสามูารถขอคืนภาษีจากกรมูสรริากรหรือ
พครดิตยกจ านวนไปหักออกจากภาษีท่ีต้องช าระใน
พดือนถัดไปก็ได้ ท้ังนี้ยังคงต้องย่ืนแบบ ภ.ิ.30
ภายในวนัท่ี 15 ของพดือนถัดไป
หากภาษีขาย<ภาษีซ้ือ = ลลกหนี-้กรมูสรริากร

การปิดบัญชีภาษีมูลลคาาพิิมู่ (ท าทุกพดือน)
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การปิดบัญชีภาษีมูลลคาาพิิมู่ (ท าทุกพดือน)

กรณีภาษีขายมูากกวาาภาษีซ้ือ กรณีภาษีขายน้อยกวาาภาษีซ้ือ

Dr. ภาษีขาย              xxx
Cr. ภาษีซ้ือ xxx

พจ้าหนี-้กรมูสรริากร xxx
การปิดบัญชีภาษีมูลลคาาพิิมู่ (ช าระภาษี)

Dr. ภาษีขาย              xxx
ลลกหนี-้กรมูสรริากร     xxx
Cr. ภาษีซ้ือ                        xxx

การปิดบัญชีภาษีมูลลคาาพิิมู่ (ขอคืนภาษี)
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ตวัอยาาง  กิจการมียอดขายสินคา้ไปทั้งส้ิน 120,000 บาท และซ้ือสินคา้มา
เพื่อขายจ านวน 80,000 บาท การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นดงัน้ี

กรณีภาษีขายมูากกวาาภาษีซ้ือ กรณีภาษีขายมูากกวาาภาษีซ้ือ

ภาษีขาย  = 120,000 x 7%     =   8,400  บาท
ภาษีซ้ือ   = 80,000 x 7%     =   5,600  บาท
ภาษีมูลลคาาพิิมู่   =     ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ

=     8,400 – 5,600
ภาษีมูลลคาาพิิมู่ (ช าระ) =      2,800 บาท

Dr. ภาษีขาย              8,400
Cr. ภาษีซ้ือ 5,600

พจ้าหนี-้กรมูสรริากร 2,800
การปิดบัญชีภาษีซ้ือ ภาษีขาย (ช าระภาษี)
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ตวัอยาาง กิจการมียอดขายสินคา้ไปทั้งส้ิน 120,000 บาท และซ้ือสินคา้มา
เพื่อขายจ านวน 180,000 บาท การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นดงัน้ี

กรณีภาษีขายน้อยกวาาภาษีซ้ือ กรณีภาษีขายน้อยกวาาภาษีซ้ือ
ภาษีขาย  = 120,000 x 7%     =   8,400  บาท
ภาษีซ้ือ   = 180,000 x 7%     = 12,600  บาท
ภาษีมูลลคาาพิิมู่   =     ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ

=     8,400 – 12,600
ภาษีมูลลคาาพิิมู่ (ขอคืน) =      4,200 บาท

Dr. ภาษีขาย              8,400
ลลกหนี-้กรมูสรริากร     4,200
Cr. ภาษีซ้ือ                        12,600

การปิดบัญชีภาษีซ้ือ ภาษีขาย (ขอคืนภาษี)



ตัวอยาาง งบก าไรขาดทุน (แบบรายงาน)
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ขาย xx
หัก รับคืน xx

สาวนลดจาาย xx xx
ขายสุทธิ xx
ต้นทุนขาย :

สินค้าคงพหลือ (ต้นงวด) xx
ซ้ือ xx
บวก คาาขนสางพข้า xx

xx
หัก สางคืน xx

สาวนลดรับ xx xx
สินค้าที่มูีไว้พิ่ือขาย xx
หัก สินค้าคงพหลือ (ปลายงวด) xx xx

ก าไรขั้นต้น xx
คาาใช้จาายในการด าพนินงาน xx
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ xx
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