
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  7 
 

หัวขอเนื้อหา 
 

1.  วงจรการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินคา 
2.  เอกสารในการซื้อขายสินคา 

 3.  สวนลดการคาและสวนลดเงินสด 
 4.  คาขนสงสินคา 

5.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 6.  ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
 7.  อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 8.  การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 9.  การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
 10. ใบกํากับภาษี 
 11. การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

   เมื่อศึกษาบทที่  7  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
 1.  เขาใจ และอธิบายถึงวงจรการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินคาได 

2.  อธิบายเอกสารที่ใชในกิจการซื้อขายสินคาได 
3.  อธิบายถึงสวนลดตาง ๆ และคาขนสงในเงื่อนไขตาง ๆ ได 
4.  วิเคราะหความแตกตางของสวนลดการคาและสวนลดเงินสดได 

 5.  อธิบายความหมาย และอัตราภาษีมูลคาเพิ่มได 
 6.  ระบุไดวาผูใดมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการใดที่ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 7.  บันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคากรณีที่ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม และกรณีที่มี
ภาษีมูลคาเพิ่มได 
 8.  จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาไดอยางถูกตอง 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  7  การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 

2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
4.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ  

อินเทอรเน็ต 
5.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 
2.  หนังสือ  ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 
3.  แผนโปรงใส 
4.  วีดิทัศน 
5.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 

 4.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 7 
การบัญชสีําหรับกิจการซื้อขายสินคา 

 
 ในบทที่ผานมาเปนการอธิบายเรื่อง การบัญชีของกิจการใหบริการ ซ่ึงรายไดสวน
ใหญมาจากการขายบริการขณะที่คาใชจายที่จายไปเพื่อใหเกิดรายไดคือคาใชจายดําเนินงาน 
นอกจากกิจการที่ใหบัริการแลวยังมีกิจการที่ใหตัวสินคา ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในระบบ
เศรษฐกิจ โดยกิจการจัดเตรียม หรือจัดหาสินคาไวขายแกลูกคาของกิจการ  ซ่ึงอาจเกิดจากการ
จัดซ้ือจากกิจการขายสงหรือผูคาสง (wholesaler)  หรือจากกิจการที่ผลิตสินคา  ในบทนี้จะไดศึกษา
ถึงวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา ซ่ึงรายไดหลักของกิจการคือรายไดจากการขาย
สินคา และคาใชจายที่สําคัญในการพิจารณาคือตนทุนขาย การบัญชีซ้ือขายสินคาจะแตกตางไป
จากการบัญชีของกิจการใหบริการเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาเทานั้น ในสวนรายการคา
อ่ืน ๆ จะยังคงบันทึกบัญชีโดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว 
 

วงจรการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินคา 
 
 วงจรการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินคา (operating cycle of merchandise firm) 
เปนกิจกรรมที่ซ้ือสินคามาเพื่อรอไวขาย สินคาที่ซ้ือมาจะถูกบันทึกเปนสินคาคงเหลือของ
กิจการ แสดงในสินทรัพยหมุเวียน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวอาจแสดงไดดังภาพที่ 7.1 ดังนี ้ 
 

        เงินสด  เจาหนี้การคา 
ฉ

 

ข
จ ก

ค 
 
               ลูกหนี้การคา                    สินคา 

ง 
 
ภาพที่ 7.1  วงจรการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินคา 
ที่มา (ดวงสมร  อรพินท, กชกร  เฉลิมกาญจนา, แพร  กีรสุนทรพงษ, ปริญดา  มณีโรจน, และ
สมพงษ  พรอุปถัมภ, 2547, หนา 119) 
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จากภาพที่ 7.1 การซื้อขายสินคาของกิจการอาจซื้อสินคาเปนเงินสด (ก) หรือซ้ือสินคา
เปนเงินเชื่อ (ข) ก็ได หากกิจการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อจะเกิดบัญชีเจาหนี้การคา และเมื่อครบ
กําหนดการจายชําระหนี้กิจการตองจายชําระหนี้ดวยเงินสด (ฉ) เชนเดียวกับการขายสินคาใหแก
ลูกคาของกิจการ  ซ่ึงมีทั้งขายสินคาเปนเงินสด (ค) และขายสินคาเปนเงินเชื่อ (ง) หากกิจการขาย
เปนเงินเชื่อจะเกิดบัญชีลูกหนี้การคา และเมื่อครบกําหนดการรับชําระหนี้กิจการจะรับชําระหนี้
จากลูกหนี้การคาเปนเงินสด (จ) ดังนั้นอาจสรุปไดวาการซื้อสินคาเปนการเปลี่ยนสภาพของเงินสด
เปนสินคา และการขายสินคาก็เปนการเปลี่ยนสภาพจากสินคากลับไปเปนเงินสดอีกครั้งหนึ่ง 
 

เอกสารในการซื้อขายสินคา 
 
 กิจการจําหนายสินคาอาจจัดตั้งขึ้นในรูปแบบเจาของคนเดียว หางหุนสวนหรือ
บริษัทก็ได การดําเนินการซื้อขายสินคาในกิจการแตละแหงจะแตกตางกันไป  ถาเปนกิจการ
ขนาดเล็กการสั่งซ้ือสินคาสามารถตัดสินใจโดยเจาของหรือผูจัดการไดทันที แตกิจการที่มีขนาด
ใหญจะมีการแบงแยกหนาที่ดําเนินการ เชน แผนกคลังสินคา มีหนาที่ในการดูแลเก็บรักษา
สินคารวมทั้ง จัดทําใบขอซื้อ เปนตน การกําหนดเอกสารที่ใชเมื่อมีเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ซ้ือขายสินคามีดังนี้ 
 1.  ใบขอซื้อ (purchase requisition) จัดทําโดยพนักงานที่มีหนาที่ดูแลคลังสินคา 
หรือพนักงานควบคุมสินคาที่คอยตรวจนับสินคา ถาพบวาสินคาชนิดใดใกลจะหมดตองทําการ
ส่ังซ้ือเขามาเพิ่มเพื่อมิใหสินคาขาดมือหรือไมมีจําหนาย  โดยปกติการทําใบขอซื้อจะทําขึ้นอยาง
นอย 3 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1  (ตนฉบับ) สงไปยังแผนกจัดซื้อ  
ฉบัยที่ 2   แผนกคลังสินคาเก็บไวเปนหลักฐาน 
ฉบับที่ 3  สงไปใหแผนกบัญชี 
ตอไปนี้เปนตัวอยางของใบขอซื้อ  
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                                                              ใบขอซื้อ                                     เลขที่ ......... 

(purchase requisition) 
บริษัท วัฒนา จํากัด 

20 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 
วันที่ 20 กรกฎาคม 25x1 

เสนอแผนกจดัซื้อ 
       โปรดสั่งซื้อสินคาตามจาํนวนตอไปนี้ โดยใหจดัสงมาภายในวนัที่ 3 สิงหากคม 25x1 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
 
 
 
 

  

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

ผูอนุมัติ     ผูขอซื้อ 

 
ภาพที่  7.2   ตัวอยางใบขอซื้อ 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดษุฎี  สงวนชาติ, และนันทพร  พทิยะ, 2547, หนา 143 ) 
 
 2.  ใบสั่งซื้อ (purchase  order) เมื่อแผนกคลังสินคาสงใบขอซื้อมาใหแผนกจัดซ้ือ 
แผนกจัดซื้อจะจัดทําใบสั่งซื้อซ่ึงใบสั่งซื้อนั้นเปนหลักฐานเพื่อปองกันการเขาใจผิดเพราะไดทํา
เปนลายลักษณอักษร ใบสั่งซ้ือ แสดงถึงปริมาณของสินคาและคุณภาพของสินคาที่ตองการ ราคา 
เงื่อนไข ตาง ๆ โดยใบสั่งซื้อจะลงนามโดยผูมีอํานาจในการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้ออยางนอยควรทํา          
2 ฉบับ นั่นคือใบสั่งซื้อควรจะอยูที่ผูซ้ือ 1 ฉบับ ผูขาย 1 ฉบับ เพื่อเปนหลักฐานใหผูขายสงสินคา
ตามรายการตาง ๆ และผูซ้ือเก็บไวเปนสําเนาเพื่อตรวจสอบวาสั่งสินคาอะไรและไดรับสินคา
หรือไม กรณีที่เปนกิจการขนาดใหญการจัดทําใบสั่งซ้ือ โดยปกติจัดทําอยางนอย 4 ฉบับ คือ 
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 ฉบับที่ 1  (ตนฉบับ) สงไปยังผูขายเพื่อขอสั่งซ้ือสินคาตามที่ตองการ 
 ฉบับที่ 2  สงไปใหแผนกคลังสินคาเพื่อตรวจสอบกับสินคาที่นํามาสง 
 ฉบับที่ 3  สงไปใหแผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบกับใบกํากับสินคาที่ผูขายไดนํามาสง   

                  ใหกิจการ 
 ฉบับที่  4  เก็บไวเปนหลักฐานที่แผนกจัดซื้อ 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของใบสั่งซ้ือ    
 

 
 

                                                             
                                                              ใบสั่งซ้ือ                                     เลขที่ ................. 

(purchase order)                 วันที่ ............................... 
                 บริษัท วัฒนา จํากัด       สงโดยทาง ..................... 

ใบขอซื้อเลขที่ ................         20 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ   เงื่อนไขการชําระเงิน ............ 
ถึง บริษัท ยิ่งยง จํากัด    สง บริษัท วัฒนา จํากดั 
     15 ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ   20 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ    
     โปรดจัดสงสินคาตามรายการขางลางนี ้
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
 
 
 
 

      

 
  โปรดเขียนเลขที่ใบสั่งซ้ือในใบกํากับสินคา  ........................              .........................      
  และบนหีบหอที่ทานสงมาใหบริษัทฯดวย         ผูอนุมัติ       ผูขอซื้อ 

ภาพที่  7.3   ใบสั่งซ้ือ 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดษุฎี  สงวนชาติ, และนันทพร  พทิยะ, 2547, หนา 144 ) 
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 3. ใบกํากับสินคา (invoice) เมื่อผูขายสงสินคาใหผูซ้ือ ผูขายจะสงใบกํากับสินคา 
ใหแกผูซ้ือ ผูซ้ือจะตรวจรับสินคากับใบกํากับสินคาและใบสั่งซื้อ วาสินคาที่ไดรับ ถูกตองตรง
ตามปริมาณ คุณภาพ ราคาหรือไม  ถาถูกตองตรงกัน ผูซ้ือจะนําใบกํากับสินคาเปนหลักฐานใน
การบันทึกรายการซื้อ สําหรับผูขาย ก็ใชสําเนาใบกํากับสินคาเปนหลักฐานบันทึกการขาย 
เชนเดียวกัน 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางของใบกํากับสินคา 
 

 
 

                                                             
     ใบกํากับสนิคา               เลขที่ ............................. 
        (invoice)                    วันที่ ............................... 

                     บริษัท ยิ่งยง จาํกัด       
            15 ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  

ทะเบียนการคาเลขที่....................  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร....................................... 
ช่ือลูกคา  บริษัท วัฒนา จํากัด    ใบสั่งซ้ือเลขที่ .......................................      
                20 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ    ส่ังสินคาวันที่ ....................................... 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน ........................................ พนักงานขาย ........................................ 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
 
 
 
 

      

 
ไดรับสินคาในสภาพที่เรียบรอยแลว 
โดย ................................................................. วันที่ ......................................................... 

ภาพที่  7.4   ใบกํากับสินคา 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดษุฎี  สงวนชาติ, และนันทพร  พทิยะ, 2547, หนา 146 ) 
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 4.  ใบขอลดหนี้และใบลดหนี้  (debit note หรือ debit memorandum และcredit note 
หรือ credit  memorandum) ในกรณีที่ผูซ้ือไดรับของผิดประเภท หรือคุณภาพของสินคาที่ไดรับ
ไมไดคุณภาพที่ตองการ หรือไดรับสินคาไมตรงกับคําส่ังซ้ือ ผูซ้ืออาจสงคืนสินคานั้นกลับไปให
ผูขาย รายการนี้เรียกวา การสงคืนสินคา (purchase return)  และกรณีที่สินคามีการชํารุดหรือ
เสียหายเพียงเล็กนอยผูซ้ืออาจยอมรับสินคานั้นไวหากผูขายยอมลดราคาสินคาให ราคาที่ผูขาย
ยอมลดเนื่องจากการไมรับคืนสินคานี้ เรียกวา สวนลด (allowances)  
 การคืนสินคาและขอสวนลด สามารถทําไดโดยผูซ้ือจะออกใบขอลดหนี้  สงไปยัง
ผูขาย ดานผูขายเมื่อไดรับใบขอลดหนี้และยินยอมตามที่ผูซ้ือขอมาก็จะสงใบลดหนี้  กลับมา 
ทั้งนี้การทําใบขอลดหนี้จะตองทําอยางนอย 2 ฉบับ ตนฉบับสงใหผูขาย และสําเนาเก็บไวเปน
หลักฐานเมื่อถึงเวลาชําระเงินจะไดนํามาหักจากยอดในใบกํากับสินคา 
 

 
 

                                                             

       ใบขอลดหนี้                 เลขที่ ............................. 
               (debit memorandum)             วันที่ ............................... 
                   บริษัท วัฒนา จํากัด 
             20 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ       เลขที่ใบกํากับสินคา....... 
         เลขที่ใบสั่งซ้ือ................ 

ถึง  บริษัท ยิ่งยง จํากดั    
      15 ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
      บริษัทขอลดหนี้ตามรายการตอไปนี ้
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
 
 

      

 

     ..........................................                         ...................................... 
ผูอนุมัติ     ผูขอซื้อ 

 

ภาพที่  7.5   ใบขอลดหนี ้
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดษุฎี  สงวนชาติ, และนันทพร  พทิยะ, 2547, หนา 149 ) 
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ตอไปนี้เปนตัวอยางของใบลดหนี้   
 

 
 

                                                             
       ใบลดหนี้                       เลขที่ .......................... 

               (credit memorandum)               วนัที่ ........................... 
                     บริษัท ยิ่งยง จาํกัด       
            15 ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
            เลขที่ใบสั่งซ้ือ............ 

ถึง  บริษัท วัฒนา จํากดั      
      20 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ     
      บริษัทไดลดหนี้บัญชีของทานตามรายการตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
 
 

      

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

ผูอนุมัติ     ผูขอซื้อ 
 

ภาพที่  7.5   ใบลดหนี ้
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดษุฎี  สงวนชาติ, และนันทพร  พทิยะ, 2547, หนา 148 ) 
 

สวนลดการคาและสวนลดเงินสด  
 

สวนลดการคาและสวนลดเงินสด (trade  discounts  and  cash  discounts) ในการซื้อ
ขายสินคา กิจการอาจกําหนดนโยบายดานการขายเพื่อเปนการจูงใจใหผูซ้ือสินคามาทําการซื้อ
สินคาของกิจการ นโยบายที่สําคัญประการหนึ่ง  ที่กิจการสวนใหญนํามาใชก็คือ การใหสวนลด
กับผูซ้ือมีดังนี้ 
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 1.  สวนลดการคา (trade  discounts) เปนสวนลดที่ผูขายสินคายินดีจะใหกับผูซ้ือซ่ึง
ปกติการกําหนดราคาสินคาตามรายการ (list price) หรือตามหนังสือแจงราคาสินคา (catalog) 
มักจะเปนการกําหนดราคาในระดับทั่วไป ที่จําหนายใหกับผูซ้ือแตเพื่อเปนการจูงใจใหผูซ้ือทํา
การซื้อสินคาเปนจํานวนมาก  หรืออาจจะซื้อเปนเงินสดทันที จึงใหสวนลดการคาจากราคา
สินคาตามรายการ ส่ิงสําคัญของสวนลดการคา คือ จะไมมีการบันทึกบัญชี แตจะหักสวนลดใน
ใบกํากับสินคา การใหสวนลดการคา ผูขายอาจจะใหเพียงอัตราเดียวหรือหลายอัตรา เชน สินคา 
ก จํานวน 10,000 หนวย ราคาหนวยละ 100 บาท ใหสวนลดการคา 10% ของราคาสินคา ดังนั้น 
ราคาในใบกํากับสินคาจะเทากับ 1,000,000 – 100,000 = 900,000 บาท ผูขายจะบันทึกรายการ
โดย เดบิต เงินสด 900,000 และ เครดิต ขาย 900,000 
 2.  สวนลดเงินสด  (cash  discounts) เปนสวนลดที่ผูขาย (เจาหนี้) ยอมลดใหแกผูซ้ือ 
(ลูกหนี้) เมื่อผูซ้ือนําเงินมาชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เกิดจากการขายสินคาเปน
เงินเชื่อ การใหสวนลดนี้  เปนการจูงใจใหผูซ้ือสินคาที่ซ้ือไปเปนเงินเชื่อ นําเงินสดมาชําระหนี้
โดยเร็ว มักจะมีการกําหนดเงื่อนไขในการชําระเงิน  เชน 
 2/10, n/30  หมายความวา  กําหนดการชําระเงินตามราคาในใบกํากับสินคา ภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ซ้ือ ถาหากชําระภายใน  10  วัน  ก็จะไดรับสวนลด 2% ตามราคาในใบกํากับ
สินคา 
 2/E.O.M., n/60  หมายความวา  กําหนดการชําระเงินตามราคาในใบกํากับสินคา 
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซ้ือ  ถาหากชําระหนี้ภายในสิ้นเดือน (E.O.M : end of month) ที่มีการ
ซ้ือสินคา ก็จะไดรับสวนลด 2% ตามใบกํากับสินคา 
 2/10 E.O.M., n/60  หรือ 2/10 Prox, n/60  หมายความวา  กําหนดการชําระเงินตาม
ราคาสุทธิในใบกํากับสินคาเปนเวลา 60 วัน  ถาชําระหนี้ไมเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่
ซ้ือสินคาก็จะไดรับสวนลด  2% เปนตน 
  นอกจากนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสวนลดเงินสดจะถูกบันทึกในชื่อบัญชีตอไปนี้  
 2.1  สวนลดรับ (purchase  discounts)  เปนสวนลดที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการไดซ้ือ
สินคามาเปนเงินเชื่อ และชําระหนี้คาสินคาใหแกผูขายภายในระยะเวลาที่กําหนด  ที่จะไดรับ
สวนลด จึงเรียกวาสวนลดรับ 
 2.2   สวนลดจาย (sale discounts)  เปนสวนลดที่เกิดเมื่อกิจการไดขายสินคา  เปน
เงินเชื่อ และไดรับชําระหนี้จากผูซ้ือภายในระยะเวลาที่กิจการใหสวนลด  จึงเรียกวา  สวนลดจาย 
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คาขนสงสินคา 

  
การขนสงสินคาเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่กิจการซื้อขายสินคาควรตกลงกนั ทั้งนี้เพราะ

เงื่อนไขในการขนสงสินคา  จะเปนตัวระบุวา  ผูซ้ือหรือผูขายจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับคาขนสง
(freight) ที่จะเกิดขึ้น  เงื่อนไขในการขนสงสินคาที่สําคัญคือ 

1.  การสงมอบสินคา ณ จุดตนทาง (F.O.B shipping point : free on board at the 
shipping point) หมายความวา ผูซ้ือจะตองเปนคนจายคาขนสงสินคาที่ซ้ือเอง การสงมอบสินคา
จะกระทํา ณ ตนทาง กรรมสิทธิ์จะเปนของผูซ้ือ ณ จุดตนทาง ดังนั้น คาขนสงจึงถือเปนตนทุน
ของสินคา จะนําไปบันทึกไวในบัญชีคาขนสงเขา (transportation – in or  freight - in) 

2.  การสงมอบสินคา ณ จุดปลายทาง (F.O.B. destination : free on board at the 
destination) หมายความวา ผูขายจะเปนผูรับผิดชอบในการจายคาขนสง  จากประตูโรงงานของ
ผูขายจนถึงที่ทําการของผูซ้ือ โดยราคาสินคาที่ซ้ือตามเงื่อนไขนี้ ผูขายไดบวกคาขนสงไปใน
ราคาขายเรียบรอย การบันทึกบัญชีทางดานผูขายจะบันทึกคาขนสงนี้ เปนคาขนสงออก 
(transportation - out or freight - out) 
 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

กรมสรรพากรไดนําระบบภาษีมูลคาเพิ่มเขามาใชวันที่ 1 มกราคม 2535 แทนระบบ
ภาษีการคา เพื่อเอื้อประโยชนตอการสงออก การลงทุน และยังสามารถขจัดปญหาการจัดเก็บ
ภาษีซํ้าซอนได การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอประมวลรัษฎากร คําส่ังกรมสรรพากร 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร รวมทั้งกฎหมายลูกตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางความรูความเขาใจเพื่อนําไปประยุกตใชกับการบันทึกบัญชีจึงควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดมีนักวิชาการใหความหมายของภาษีมูลคาเพิ่ม (value  added tax) ไวหลาย
ทัศนะ ดังนี ้
 ภาษีมูลคาเพิ่ม   หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากมูลคาของสินคาหรือบริการสวนที่เพิ่มขึ้น
ในแตละขั้นตอนของขบวนการผลิต และการจําหนายสินคาหรือบริการ โดยมูลคาที่เพิ่มเปน
มูลคาของสวนที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนในการผลิตและการจําหนายสินคาหรือการใหบริการ ก็
คือผลตางระหวางราคาของสินคาหรือบริการ ผลิตหรือจําหนาย กับราคาของสินคาหรือบริการที่
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ซ้ือมาเพื่อใชในการผลิตหรือในการจําหนายสินคาหรือบริการ (วสันต  กาญจนมุกดา, 2547, 
หนา 236) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลคาของสินคา หรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต
ละขั้นตอนของการผลิต การจําหนายสินคาหรือบริการ โดยมูลคาของสวนที่เพิ่มขึ้นในแตละ
ขั้นตอนในการผลิต และการจําหนายสินคาหรือการใหบริการ ก็คือคาของผลตางระหวางราคา
ของสินคาหรือบริการ ผลิตหรือจําหนายกับราคาของสินคาหรือบริการที่ซ้ือมาเพื่อใชในการผลิต
หรือในการจําหนายสินคาหรือบริการ ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีอากรประเมิน(สมเดช  โรจนคุรี
เสถียร, 2548, หนา 46) 
 จากความหมายของภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวขางตนสรุปไดวา ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง 
ภาษีที่เรียกเก็บจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิต หรือการจําหนายสินคา หรือบริการใน
แตละครั้ง ซ่ึงเรียกเก็บจากมูลคาความแตกตางที่เพิ่มขึ้นระหวางราคาที่ผลิต หรือจําหนายสินคาหรือ
บริการ กับราคาของสินคาหรือบริการที่ซ้ือมาเพื่อใชในการผลิตหรือจํานายสินคาหรือบริการนั้น 
 

ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 432 ใหเปนผูมีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อประกอบการจดทะเบียน ดังนั้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82 ไดกําหนดให
บุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้ (ธรรมนิติ, 2548, 
หนา ก-53) 
 1.  ผูประกอบการ 
 2.  ผูนําเขา 
 ทั้งนี้ผูประกอบการขายสินคาหรือบริการในทางธุรกิจ ไมวาจะประกอบกิจการในรปู
ของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล กองมรดก หางหุนสวนสามัญ กองทุน หางหุนสวนนิติบุคคล 
บริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขายสินคา หรือใหบริการเกินกวา 1,800,000 บาท
ตอป มีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
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อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
 อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ในปจจุบันตามประมวลรัษฎากร มี 2 อัตรา ดังนี้ (ธรรมนิติ, 
2549, หนา ก-50 - ก-51) 
 1.  อัตรารอยละ 7 สําหรับกิจการขายสินคาหรือบริการ หรือการนําเขา ทุกประเภท 
 2.  อัตรารอยละ 0 สําหรับกิจการตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1  การสงออกสินคาที่มิใชการสงออกซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81(3) 
 2.2  การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมการใชบริการนั้นใน
ตางประเทศตามประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 2.3  การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่
กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล 
 2.4  การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 2.5  การขายสินคาหรือใหบริการกับองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือ
การใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อใขที่อธิบดีกําหนด 
 2.6  การขายสินคาหรือใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคา       
ทัณฑบน หรือระหางผูประกอบการกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตปลอดอากรไม
วาจะอยูในเขตเดียวกันหรือไม หรือระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบ
กิจการอยูในเขตปลอดอากร  ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่ เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

กิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  
 การประกอบกิจการดังตอไปนี้จะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย 
 1.  การขายสินคาหรือใหบริการของผูประกอบการที่มีรายรับไมเกิน 1,800,000 บาท
ตอป 
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 2.  การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เชน ขาว ขาวโพด ปอ มัน
สําปะหลัง ผักและผลไม เปนตน 
 3.  การขายสัตวทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตภายในราชอาณาจักร เชน โค กระบือ ไก
หรือเนื้อสัตว กุง ปลา เปนตน 
 4.  การขายปุย 
 5.  การขายปลาปน อาหารสัตว 
 6.  การขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว เพื่อบํารุงรักษาปองกัน ทําลาย
หรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว 
 7.  การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน 
 8.  การนําเขาสินคาตามขอ 2-7 
 9.  การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน 
 10. การใหบริการขนสงในราชอาณาจักรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ  
อยางไรก็ดีการใหบริการขนสงโดยอากาศยาน และการใหบริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ 
ผูประกอบการมีสิทธิเลือกเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มได 
 11.  การใหบริการขนสงระหวางประเทศทางบกและทางเรือซ่ึงมิใชเรือเดินทะเล 
 12.  การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน 
 13.  การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว 
 14.  การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน 
 15.  การใหบริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความ 
 16.  การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ 
 17.  การใหบริการที่เปนงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการ
ประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 18.  การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ซ่ึงตองมีลักษณะการประกอบ
กิจการตามที่กรมสรรพากรกําหนด  คือ  ตองเปนการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขา
วิทยาศาสตรและสาขาสังคมศาสตร แตตองมิใชเปนการกระทําในทางธุรกิจ ทั้งนี้ผูประกอบการ
ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือเปนคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หรือมูลนิธิ 
 19.  การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
 20.  การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย 
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 21.  การใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ไมรวมถึงบริการที่เปนการพาณิชย
ของรายการสวนทองถ่ิน  หรือเปนการหารายได หรือผลประโยชนไมวาจะเปนกิจการ
สาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม 
 22.  การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงสงรายรับทั้งส้ิน
ใหแกรัฐโดยไมหักรายจาย 
 23.  การขายสินคาหรือการใหบริการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการสาธารณ
กุศลภายในประเทศ ซ่ึงไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น 
 24.  การบริจาคสินคาใหแกสถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือ
ใหแกองคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 25.  การขายบุหร่ีซิกาแรต ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซ่ึงผูขายเปน
บุคคลอื่นที่มีใชโรงงานยาสูป กระทรวงการคลัง 
 26.  การขายสลากกินแบงของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลากบํารุง
สภากาชาดไทย 
 27.  การขายแสตมปไปรษณีย แสตมปอากร หรือแสตมปอ่ืนของรัฐบาล องคการ
ของรัฐบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เฉพาะที่ยังไมไดใชในราคาที่ไมเกินมูล
คาที่ตราไว 
 28.  การใหบริการสีขาว 
 

การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
 การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มเปนการคํานวณภาษีโดยการนําภาษีซ้ือ และภาษีขายมา
เปรียบเทียบกันเพื่อหาภาษีที่ตองชําระใหกับกรมสรรพากร หรือขอคืนจากกรมสรรพากร ดังนี้ 
 ภาษีซ้ือ เปนภาษีที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซ่ึงคํานวณ โดยนําราคาสินคา
กอนรวมภาษี (สุทธิจากสวนลดการคา) คูณดวยอัตราภาษี 
 ภาษีขาย เปนภาษีที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงคํานวณโดยนําราคาสินคา
กอนรวมภาษี (สุทธิจากสวนลดการคา) คูณดวยอัตราภาษี 
 ในกรณีที่ภาษีขายมากกวาภาษี ซ้ือผลตางที่ เกิดขึ้นจะตองนําไปชําระใหกับ
กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซ่ึงคํานวณไดดังนี้ 
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 ภาษีที่ตองชําระ  =  ภาษีขาย   -  ภาษีซ้ือ 
 ในกรณีที่ภาษีซ้ือมากกวาภาษีขาย ผลตางที่เกิดขึ้นกิจการสามารถขอคืนภาษีจาก
กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซ่ึงคํานวณไดดังนี้ 
 ภาษีที่ตองขอคืน  =  ภาษีซ้ือ    -  ภาษีขาย 
 
ตัวอยางที่ 7.1  วันที่ 2 กรกฎาคม 25x1 บริษัท เอื้ออาทร จํากัด ซ้ือสินคาจากบริษัท เอื้อเอ็นดู 
จํากัด ในราคา 2,000 บาท และวันที่ 27 กรกฎาคม 25x1 ไดขายสินคานี้ใหกับบริษัท เอ้ืออารีย 
จํากัด ในราคา 3,000 บาท การคํานวรภาษีมูลคาเพิ่มเปนดังนี้ 
 ภาษีขาย  = 3,000 X 7%  

= 210 
 ภาษีซ้ือ  = 2,000 X 7%  

= 140 
ภาษีที่ตองชําระ = 210 – 140 
  = 70 
จากตัวอยางขางตน  ภาษีขายมากกวาภาษี ซ้ืออยู  70 บาท  ซ่ึงตองนําสงให

กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนสิงหาคม ในกรณีนี้หากกิจการขายสินคาดังกลาวไปใน
เดือน สิงหาคม จะทําใหเกิดภาษีซ้ือในเดือนกรกฎาคม 140 บาทแตภาษีขายจะเกิดในเดือน 
สิงหาคม 210 บาท 
 

ใบกํากับภาษี 
 

ใบกํากับภาษี เปนเอกสารที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ตอง
ออกใหแกผูซ้ือสินคา หรือบริการ บางครั้งใบกํากับภาษีอาจใชรวมกับใบกํากับสินคาก็ได โดย
เขียนที่หัวกระดาษวา ใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษี ทั้งนี้ใบกํากับภาษีที่ใชเปนหลักฐานในการ
ขอคืนหรือชําระภาษีตองเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป จะตองมีขอความและรายการอยางนอย
ตามนี้ 
 1.  คําวา ใบกํากับภาษี 
 2.  ช่ือ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบกํากับภาษี 
 3.  ช่ือ ที่อยู ของผูซ้ือสินคาหรือบริการ 
 4.  เลขที่ เลมที่ (ถามี) 
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 5.  วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี 
 6.  ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาสินคาหรือบริการ 
 7.  จํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยตองแยกออกจากสินคาหรือบริการอยางชัดเจน 
 8.  ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของใบกํากับภาษี 
 

 
 

เลมที่      เลขที่ 
ใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษี 

บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
85 ถนนสุขุมวทิ กรุงเทพฯ โทร 0 2540 0001-2 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 5891685900 

สงสินคาให .................................................................วันที่ .............................................. 
           ที่อยู ........................................................................................................................ 
รายการ    จํานวนและ           ราคา            จํานวนเงิน 
    หนวยนับ         ตอหนวย             (บาท) 
 
 
 
 
               รวมเงิน 
            ภาษีมูลคาเพิ่ม.......% 
     รวมเงินทั้งส้ิน 
จํานวนเงิน..............................................................................................บาท 
ลายมือช่ือผูสงของ........................................      ลายมือช่ือผูรับของ................................... 
วันที่ .............................................................      วันที่ ........................................................ 

ภาพที่ 7.6  ใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษี 
ที่มา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2547, หนา 15) 
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การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา   
 
 การบัญชีที่ใชสําหรับบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม สามารถแบงเปน 2  ระบบ 
ดังนี้ (ธารี  หิรัญรัศมี, พลพธู  ปยวรรณ, วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2547, หนา 159)  

1.  ระบบบัญชีสินคาแบบตอเนื่อง (perpetual inventory system) ระบบนี้เปนระบบ
การบันทึกบัญชีสินคาที่แสดงความเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือในแตละวันวาสินคาแตละ
ชนิดเหลืออยูเทาใดรวมทั้งบันทึกตนทุนสินคาขายไดทันทีในวันที่มีการจําหนายสินคา 
 การบันทึกรายการสินคาในแบบตอเนื่องนี้ เมื่อกิจการซื้อสินคาเขามาจะบันทึก
ตนทุนสินคาที่ซ้ือมาในบัญชีสินคาคงเหลือ (merchandise inventory account) ซ่ึงจะไมบันทึกใน
บัญชีซ้ือ และเมื่อมีคาขนสงสินคา  กิจการนําไปบันทึกในบัญชีสินคาคงเหลือ เชนเดียวกับสงคืน
สินคาและการไดรับสวนลดก็จะบันทึกในบัญชีสินคา 
 การบันทึกรายการสินคาคงเหลือในแบบตอเนื่องนี้มีบัญชีที่ใชบันทึกเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินคา  ไดแก  บัญชีสินคาคงเหลือ และบัญชีตนทุนขาย ซ่ึงมีวิธีการบันทึกบัญชี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7.1  การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีสินคาแบบตอเนื่องของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน
เขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

รายการ กิจการที่ไมไดจดทะเบียนเขา
สูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

กิจการจดทะเบียนเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

1 .  เ มื่ อ มี ก า รซื้ อ สินค า ม า
จําหนายการซื้อสามารถซื้อ
เปนเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได 

เดบิต  สินคาคงเหลือ   xx 
      เครดิต  เงินสด/เจาหนี้  
                                  การคา      xx 
 

เดบิต  สินคาคงเหลือ  xx 
           ภาษีซ้ือ            xx  
      เครดิต  เงินสด/เจาหนี้ 
                             การคา        xx 

2. คาขนสงสินคาเมื่อซ้ือเปน
การซื้อโดยมีเงื่อนไขการสง
มอบสินคา ณ จุดตนทาง 

เดบิต  สินคาคงเหลือ   xx 
      เครดิต  เงนิสด              xx 
 

เดบิต  สินคาคงเหลือ  xx 
      เครดิต  เงนิสด             xx 
 

3. สงคืนสินคาใหผูขายในบาง
กรณีสินคาอาจไมตรงตาม
ใบสั่ ง ซ้ื อห รือมี ก ารชํ า รุ ด
แตกหักเสียหาย 

เดบิต  เงินสด/เจาหนี้    xx 
      เครดิต  สินคาคงเหลือ  xx 
 

เดบิต  เงินสด/เจาหนี้   xx 
      เครดิต  สินคาคงเหลือ  xx 
                     ภาษีซ้ือ             xx 
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ตารางที่ 7.1  การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีสินคาแบบตอเนื่องของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน
เขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม (ตอ) 
 

รายการ กิจการที่ไมไดจดทะเบียนเขา
สูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

กิจการจดทะเบียนเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

4.  ชําระหนี้คาสินคาได รับ
สวนลดเปนการชําระหนี้คา
สินคาตามกําหนดระยะเวลาที่
ผูขายกําหนดเงื่อนไข 

เดบิต  เจาหนี้                xx 
      เครดิต  เงนิสด             xx 
                  สินคาคงเหลือ  xx 
 

เดบิต  เจาหนี้                xx 
      เครดิต  เงนิสด             xx 
                  สินคาคงเหลือ  xx 
 

5. บันทึกการจําหนายสินคา 
และตนทุนขาย 
    5.1  บันทึกการขายเมื่อมี
การขายสินคาซึ่งการขายมีทั้ง
ขายสดและขายเชื่อ 

 
 
เดบิต  เงินสด/ลูกหนี้   xx 
      เครดิต  ขาย                  xx 
 

 
 
เดบิต  ลูกหนี้/เงินสด   xx 
      เครดิต  ขาย                  xx 
                   ภาษีขาย           xx 

     5.2  บันทึกตนทุนขาย 
 

เดบิต  ตนทุนขาย         xx 
      เครดิต  สินคาคงเหลือ  xx 

เดบิต  ตนทุนขาย        xx 
      เครดิต สินคาคงเหลือ   xx 

6. บันทึกการรับคืนสินคาจาก
ลูกค าทํ านอง เดี ยวกับการ
สงคืนเมื่อกิจการขายสินคา
อาจมีการผิดพลาดเชนสงของ
ผิดหรือเกิดการชํารุด 

เดบิต  รับคืน                xx 
      เครดิต  เงนิสด/ลูกหนี้   xx 
เดบิต  สินคาคงเหลือ   xx 
      เครดิต  ตนทุนขาย        xx 
 

เดบิต  รับคืน               xx 
           ภาษีขาย            xx 
      เครดิต  เงนิสด/ลูกหนี้ xx 
เดบิต  สินคาคงเหลือ   xx 
      เครดิต  ตนทุนขาย        xx 

7. รับชําระหนี้จากลูกคา และ
ใหสวนลดเมื่อลูกคาชําระหนี้
ตรงตามกําหนดเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขไว 

เดบิต  เงินสด               xx 
           สวนลดจาย       xx 
             เครดิต   ลูกหนี้      xx 
 

เดบิต  เงินสด              xx 
           สวนลดจาย      xx 
             เครดิต   ลูกหนี้     xx 
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ตัวอยางที่ 7.1  รานสหการคาซึ่งเปนธุรกิจจําหนายสินคาจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
7% มีรายการคา ในเดือน สิงหาคม 25x1 ดังนี้ 
ส.ค.       1    ซ้ือสินคาจากรานเกรียงไกร  เปนเงินเชื่อจํานวนเงิน 50,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

   2  มีคาขนสงสินคาเขาราน 450 บาท 
   4 สินคาที่ซ้ือมามีบางสวนที่ชํารุดจึงสงคืนใหผูขายเปนจํานวนเงิน 1,500 บาท 
   8 ชําระหนี้คาสินคาที่ซ้ือจากรานเกรียงไกรไดรับสวนลด 2% 

 16 ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหนายคมสันเปนเงิน 8,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ราคาทุนที่   
ขายไป 5,000 บาท 

20 นายคมสันสงสินคาคืนในราคาขาย 400 บาท ราคาทุน 250 บาท 
25 นายคมสันชําระเงินคาสินคากิจการใหสวนลด 2% 
การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี ้

 

                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  สินคาคงเหลือ  50,000 -   
ส.ค. 1 ภาษีซ้ือ  3,500 -   

                     เจาหนี้      53,500 - 
  ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ      
 2 สินคาคงเหลือ              450 -   
                   เงินสด    450 - 
  จายคาขนสงสินคาที่ซ้ือมา      
 4 เจาหนี ้  1,605 -   
                     สินคาคงเหลือ              1,500 - 
                     ภาษีซ้ือ                           105 - 
  สงคืนสินคา      
 8 เจาหนี้      51,895 -   
                   เงินสด                       50,295 - 
                  สินคาคงเหลือ               970 - 
  ชําระหนี้ไดสวนลด 2%      
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วิธีการคํานวณหาจํานวนเงินที่จายชําระหนี้ 
 ราคาสินคาที่ซ้ือมา   50,000 บาท 
 หัก  สงคืน      1,500 บาท 
 ยอดเจาหนี้คงเหลือ   48,500 บาท 
 หัก  สวนลด 2%         970 บาท 
 เงินสดที่ตองจายชําระหนี้  47,530 บาท 
 บวก  ภาษีซ้ือ (3,500 – 105)    3,395 บาท 
 จํานวนเงินที่จายชําระหนี้  50,925 บาท 
 

                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  ลูกหนี-้นายคมสัน  8,560 -   
ส.ค. 16                  ขาย    8,000 - 

                     ภาษีขาย      560 - 
  ขายสินคาเปนเงินเชื่อ      
  ตนทุนขาย  5,000 -   
                   สินคาคงเหลือ    5,000 - 
  บันทึกตนทนุสินคาที่ขาย      
 20 รับคืน                             400 -   
  ภาษีขาย                                                      28 -   
                     ลูกหนี้     428 - 
  รับคืนสินคา      
  สินคาคงเหลือ     250 -   
                   ตนทุนขาย                       250 - 
  บันทึกราคาทนุของสินคาที่รับคืน                     
 25 เงินสด  7,980 -   
  สวนลดจาย  152 -   
                   ลูกหนี้                       8,132 - 
  รับชําระหนี้ใหสวนลด 2%      
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วิธีคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับจากการชําระหนี้ 
 ราคาสินคาที่ขาย    8,000 บาท 
 หัก รับคืน           400 บาท 
 ยอดลูกหนี้คงเหลือ    7,600 บาท 
 หัก สวนลด 2%       152 บาท 
 เงินสดที่ไดรับชําระจากลูกหนี้   7,448 บาท 
 บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม (500 - 28)       532 บาท 
 จํานวนเงินที่ไดรับจากการชําระหนี้   7,980 บาท 
 จากตัวอยางขางตนสมมติมีสินคาคงเหลือยกมา 3,000  บาท การผานรายการไปบัญชี
แยกประเภทสินคาคงเหลือและตนทุนขายปรากฏดังนี้  
 
                                                            บัญชีสินคาคงเหลือ  เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
ม.ค.
-ธ.ค. 

 ยอดยกมา 
เจาหนี ้
เงินสด   
ตนทุนขาย               

 3,000 
50,0450

450 
250 

- 
- 
- 
- 

ม.ค.
-ธ.ค. 

 
ธ.ค. 

 
 
 

31 

เจาหนี ้
เจาหนี ้
ตนทุนขาย 
ยอดยกไป 

รว.4 1,605 
970 

5,000 
46,125 

- 
- 
- 
- 

    53,700 -     53,700 - 

 
                                                              บัญชีตนทุนขาย                                                เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  

ม.ค.
-ธ.ค. 

  
สินคาคงเหลือ 

  
5,000 

 
- 
ม.ค.
-ธ.ค. 
ธ.ค. 

 
 

31 

 
สินคาคงเหลือ 
โอนไปบัญชีกาํไร
ขาดทุน    

 
รว.4 

 
250 

 
4750 

 
- 
 
- 

    5,000 -     5,000 - 
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บัญชีตนทุนขาย  เปนบัญชีประเภทคาใชจายเมื่อส้ินงวดบัญชีจะถูกโอนปดไปบัญชี
กําไรขาดทุน  และบัญชีตนทุนขายจะเปนรายการหักจากยอดขายในงบกําไรขาดทุนเพื่อหากําไร
ขั้นตนประจํางวด 
 สวนบัญชีสินคาคงเหลือจะเปนบัญชีที่หายอดคงเหลือตอนสิ้นงวดเพื่อหายอดยกไป
ในงวดบัญชีหนา  บัญชีสินคาคงเหลือส้ินงวดจะปรากฏในงบดุลภายใตหัวขอสินทรัพย
หมุนเวียน 
 ระบบการบันทึกสินคาคงเหลือแบบตอเนื่องกิจการจะทําบัญชีสินคาเพื่อใชบันทึก
การเคลื่อนไหวสินคาแตละชนิดที่กิจการมีอยูเพื่อคุมยอดวาสินคาแตละชนิดมีการรับเขามาโดย
การซื้อหรือรับคืนมีการจายออกไปโดยการขายหรือสงคืนกิจการสามารถทราบยอดของสินคา
ไดตลอดเวลาโดยไมตองตรวจนับ แตในทางปฏิบัติกิจการควรมีการตรวจนับสินคาคงเหลือ
อยางนอยปละ 1 คร้ังโดยเปรียบเทียบกับบัญชีสินคาถายอดทั้งสองตรงกันแสดงวาบัญชีสินคา
คงเหลือถูกตอง ถามีความผิดพลาดสูญหายใหบันทึกการปรับปรุงโดยปรับปรุงบัญชีสินคา
คงเหลือกับบัญชีตนทุนขาย  ตอไปนี้เปนตัวอยางบัญชีสินคา 
 

 
 

หนาที ่......... 
บัญชีสินคา 

ช่ือ..............................................   ชนิด ......................................   หนวยนับ ........................ 
 

ปริมาณ วัน 
เดือน ป 

เลขที่ 
ใบสําคัญ 

 
รายการ รับ จาย คงเหลือ 

      
      
      
      
 

ภาพที่ 7.7  บัญชีสินคา 
ที่มา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2547, หนา 20) 
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 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาแบบตอเนื่องเมื่อส้ินงวด กิจการควรจัดทํากระดาษ
ทําการเพื่อชวยในการจัดทํารายการปรับปรุงและปดบัญชี เพื่อทํางบการเงิน จะมีรายการบัญชี
เพื่อเกี่ยวกับสินคาคงเหลือและตนทุนขายในงบทดลองโดยสินคาคงเหลือที่แสดงในชองงบ
ทดลองดานเดบิตนั้นเปนสินคาคงเหลือตอนสิ้นงวดบัญชีเมื่อทําการปรับปรุงแลวรายการสินคา
คงเหลือนี้จะไปแสดงในงบดุลทางดานเดบิต  สวนรายการตนทุนขายซึ่งเปนบัญชีประเภท
คาใชจายจะมียอดคงเหลือในชองงบทดลองทางดานเดบิต  และจะไปแสดงในงบกําไรขาดทุน
ทางดานเดบิต รายการปดบัญชีตามวิธีนี้ไมแตกตางจากรายการปดบัญชีที่อธิบายไวในบทที่ 6  
เพียงแตมีบัญชีตนทุนขายซึ่งเปนบัญชีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการ และแสดงตนทุนขาย   
หักจากยอดขายสุทธิของกิจการ  เพื่อหากําไรขั้นตนในงบกําไรขาดทุน 
 
ตัวอยางที่ 7.2   รานเทพประทานการคา  มียอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 เงินสด     55,200 
 เงินฝากธนาคาร  146,200 
 ลูกหนี้การคา    21,600 
 สินคาคงเหลือ  134,000 
 อาคาร   100,000 
 เครื่องตกแตง    34,500 
 เครื่องใชสํานักงาน    43,700 
 เจาหนี้การคา    56,000 
 เงินกูระยะยาว  200,000 
 ทุน-นายเทพ  279,000 
รายการคาที่เกิดในเดือนธันวาคม  25x1  มีดังนี้ 
25x1 
ธ.ค.       3 ซ้ือสินคาจากบริษัทอุดมโชค จํากัด  95,000  บาท  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เงื่อนไข 2/10, n/30
     5 จายคาขนสงสินคาที่ซ้ือเมื่อวันที่ 3 จํานวนเงิน 750 บาท 
     6 รับชําระหนี้  18,600 บาท 
    8 นําเงินฝากธนาคาร  15,000  บาท 
    9 ขายสินคาใหรานสหการคาเปนเงินสดในราคา 30,000  บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ราคา
  ทุน 12,000  บาท 
 10 สงคืนสินคาที่ซ้ือเมื่อวันที่ 3 เนื่องจากชํารุด 1,400  บาท 
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 12 จายชําระหนี้คาสินคาใหบริษัทอุดมโชค จํากัด 
 17 ขายสินคาใหบริษัท สินจัย  จํากัด ราคาทุน 15,000 บาท ราคาขาย 44,500 บาท  
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และจายคาขนสงใหลูกคา 830 บาท 
 18 จายคาเบี้ยประกันภัย  3,000  บาท  
 20 ซ้ือวัสดุสํานักงานเปนเงินสด  1,300 
 21  รับคืนสินคาจากบริษัทสินจัย จํากัด  ราคา 4,000 บาท  ราคาทุน  1,350  บาท 
 25 นายเทพถอนเงินไปใชสวนตัว  4,000  บาท 
 30 จายเงินเดือน 6,000 บาท คาสาธารณูปโภค  1,400 บาท 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ตรวจนับและตีราคาได 200,828 บาท 
2.  วัสดุสํานักงานคงเหลือ  500 บาท 
3.  กิจการคิดคาเสื่อมราคาอาคาร10% ตอป เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 20% ตอป 
4.  ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปน 2%  ของยอดลูกหนี้ 

กิจการปดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี ้
 
                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  55,200 -   
ธ.ค. 1 เงินฝากธนาคาร  146,000 -   

  ลูกหนี้การคา  21,600 -   
  สินคาคงเหลือ  134,000 -   
  อาคาร  100,000 -   
  เครื่องตกแตง  34,500 -   
  เครื่องใชสํานักงาน  43,700 -   
                     เจาหนี้การคา    56,000 - 
                   เงินกูระยะยาว    200,000 - 
                   ทุน-นายเทพ    279,000 - 
  บันทึกรายการเปดบัญชีสําหรับงวดบัญชีใหม      
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                                                            สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 2 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 3 สินคาคงเหลือ  95,000 -   
ธ.ค.  ภาษีซ้ือ  6,650 -   

                   เจาหนี้การคา    101,650 - 
  ซ้ือสินคาจากบริษัทอุดมโชค จํากัด เงื่อนไข 

2/10, n/30 

     

 5 สินคาคงเหลือ              750 -   
                   เงินสด    750 - 
  จายคาขนสงสินคา      

 6 เงินสด  18,600 -   
                     ลูกหนี้              18,600 - 

  รับชําระหนี้จากลูกหนี ้      
 8 เงินฝากธนาคาร      15,000 -   
                   เงินสด                       15,000 - 
  นําเงินสดฝากธนาคาร                 
 9 เงินสด  32,100 -   
                   ขาย                       30,000 - 
                   ภาษีขาย                       2,100 - 
  ขายสินคาเปนเงินสด      
  ตนทุนขาย  12,000 -   
                   สินคาคงเหลือ                       12,000 - 
  บันทึกตนทนุขาย      
 10 เจาหนีก้ารคา  1,498 -   
                   สินคาคงเหลือ                       1,400 - 
                   ภาษีซ้ือ                       98 - 
  สงคืนสินคาเนื่องจากชํารุด      
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                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 12 เจาหนีก้ารคา  100,152 -   
ธ.ค.                   เงินสด    98,280 - 

                  สินคาคงเหลือ    1,872 - 
  จายชําระหนี้คาสินคาใหบริษัทอุดมโชค      
 17 ลูกหนี้    47,615 -   
                     ขาย           44,500 - 
                   ภาษีขาย    3,115 - 
  ขายสินคาใหบริษัท สินจัย จํากัด เงื่อนไข 

2/10, n/30 

     

  ตนทุนขาย      15,000 -   
                   สินคาคงเหลือ                       15,000 - 

  บันทึกตนทนุขาย      
  คาขนสงออก  830 -   
                   เงินสด                      830 - 
  จายคาขนสงสินคาใหลูกคา      
 18 คาเบี้ยประกนั  3,000 -   
                   เงินสด                       3,000 - 
  จายคาเบีย้ประกันภยั      
 20 วัสดุสํานักงาน  1,300 -   
                   เงินสด                       1,300 - 
  จายคาวัสดุสํานักงานเปนเงนิสด      
 21 รับคืน  4,000 -   
  ภาษีขาย  280 -   
                   ลูกหนี้                       4,280 - 
  รับคืนสินคาจากบริษัท สินจยั จํากดั      
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                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  สินคาคงเหลือ  1,350 -   
ธ.ค. 21                  ตนทุนขาย                       1,350 - 

  บันทึกสินคาคงเหลือที่รับคืน      
 25 ถอนใชสวนตวั  4,000 -   
                   เงินสด                       4,000 - 
  นายเทพถอนเงินสดไปใชสวนตวั      
 30 เงินเดือน  6,000 -   
  คาสาธารณูปโภค  1,400 -   
                   เงินสด                       7,400 - 
  จายเงินเดือน และคาสาธารณูปโภค      

  
 ผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 
 
                                                                   บัญชีเงินสด  เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  55,200 - ธ.ค. 5 สินคาคงเหลือ รว.4 750 - 

 6 ลูกหนี ้  18,800 -  8 เงินฝากธนาคาร  150,000 - 
 9 ขายสนิคา  30,000 -  17 คาขนสงออก  830 - 
  ภาษีขาย  2,100 -  18 คาเบีย้ประกนั  3,000 - 
       20 วัสดุสํานกังาน  1,300 - 
       25 ถอนใชสวนตวั  4,000 - 
       30 เงินเดือน  6,000 - 
        คาสาธารณูปโภค  1,400 - 
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                                                          บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  146,000 - ธ.ค. 12 เจาหนี ้  98,280 - 

 8 เงินสด  15,000 -       
            

 
                                                                 บัญชีลูกหนี ้ เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  21,600 - ธ.ค. 6 เงินสด  98,280 - 

 17 บัญชีตาง ๆ  47,615 -  21 บัญชีตาง ๆ  4,280 - 
            

  
                                                            บัญชีสินคาคงเหลือ เลขที่ 104 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  134,000 - ธ.ค. 9 ตนทุนขาย  12,000 - 

 3 เจาหนี ้  95,000 -  10 เจาหนี ้  1,400 - 
 5 เงินสด  750 -  12 เจาหนี ้  1,872 - 
 21 ตนทุนขาย  1,350 -  17 ตนทุนขาย  15,000 - 
            

 
                                                            บัญชีวัสดุสํานักงาน เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 20 เงินสด  1,300 -       
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                                                                 บัญชีภาษีซ้ือ เลขที่ 106 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 1 เจาหนี ้  6,650 - ธ.ค. 10 เจาหนี ้  98 - 

            
 
                                                        บัญชีเครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 141 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  43,700 -       

            
 
                                                            บัญชีเครื่องตกแตง เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  84,500 -       

            
 
                                                                  บัญชีอาคาร เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 1 ยอดยกมา  100,000 -       

            
 
                                                            บัญชีเจาหนีก้ารคา เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 10 บัญชีตาง ๆ  1,498 - ธ.ค. 1 ยอดยกมา  56,000 - 

 12 บัญชีตาง ๆ  100,152 -  3 บัญชีตาง ๆ  101,650 - 



  273 

                                                                บัญชีภาษีขาย เลขที่ 204 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 21 ลูกหนี ้  1,498 - ธ.ค. 9 เงินสด  2,100 - 

       3 ลูกหนี ้  3,115 - 
            

 
                                                            บัญชีเงินกูระยะยาว เลขที่ 241 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 1 ยอดยกมา  200,000 - 
            

                                                             บัญชีทุน-นายเทพ เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 1 ยอดยกมา  279,000 - 
            

 
                                                            บัญชีถอนใชสวนตวั เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 25 เงินสด  4,000 -       

            
 

                                                                   บัญชีขาย เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 9 เงินสด  30,000 - 
       17 ลูกหนี ้  44,500 - 
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                                                                 บัญชีรับคืน เลขที่ 402 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 21 ลูกหนี ้  4,000 -       

 
                                                            บัญชีถอนใชสวนตวั เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 9 สินคาคงเหลือ  12,000 - ธ.ค. 21 สินคาคงเหลือ  1,350 - 

 17 สินคาคงเหลือ  15,000 -       
                                                            บัญชีคาขนสงออก เลขที่ 402 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 17 เงินสด  830 -       

            
 

                                                            บัญชีคาเบี้ยประกนั เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 18 เงินสด  3,000 -       
                                                                บัญชีเงินเดือน เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 30 เงินสด  6,000 -       
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                                                        บัญชีคาสาธารณูปโภค เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 30 เงินสด  1,400 -       

 
 จากตัวอยางสามารถจัดทํากระดาษทําการไดดังนี ้
 

รานเทพประทานการคา 
กระดาษทําการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 25x1 
 

เลขที่
บัญช ี

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการ 
ปรับปรุง 

งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

101 เงินสด    73,620       73,620       73,620  

102 เงินฝากธนาคาร 62,720    62,720    62,720  

103 ลูกหนี้การคา 46,335    46,335    46,335  

104 สินคาคงเหลือ 200,828    200,828    200,828  

105 วัสดุสํานักงาน 1,300   (1) 800 500    500  

105 ภาษีซื้อ 6,552    6,552    6,552  

141 อาคาร 100,000    100,000    100,000  

143 เครื่องตกแตง 34,500    34,500    34,500  

 เครื่องใชสํานักงาน 43,700    43,700    43,700  

201 เจาหนี้การคา  56,000    56,000    56,000 

202 ภาษีขาย  4,935    4,935    4,935 

 เงินกูระยะยาว  200,000    200,000    200,000 

301 ทุน-นายเทพ  279,000    279,000    279,000 

302 ถอนใชสวนตัว 4,000    4,000    4,000  

401 ขาย  74,500    74,500  74,500   

 รับคืน 4,000    4,000  4,000    

 ตนทุนขาย 25,650    25,650  25,650    

501 เงินเดือน 6,000    6,000  6,000    

502 คาเบี้ยประกันจาย 3,000    3,000  3,000    

503 คาขนสงออก 830    830  830    

 คาสาธารณูปโภค 1,400    1,400  1,400    
  614,435 614,435         
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เลขที่
บัญช ี

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการ 
ปรับปรุง 

งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 
504 วัสดุสํานักงานใชไป   (1) 800  800  800    
506 คาเสื่อมราคา-อาคาร   (2) 10,000  10,000  10,000    
142 คาเสื่อมราคาสะสม 

-อาคาร    

 

(2) 10,000  

 

 10,000    

 

10,000 
507 คาเสื่อมราคา-เครื่อง

ตกแตง   (3) 6,900  6,900  6,900    

144 คาเสื่อมราคาสะสม 
-เครื่องตกแตง    (3) 6,900  6,900    6,900 

 คาเสื่อมราคา-เครื่องใช
สํานักงาน   (4) 8,740  8,740   8,740    

 คาเสื่อมราคาสะสม 
-เครื่องใชสํานักงาน    (4) 8,740  8,740    8,740 

508 หน้ีสงสัยจะสูญ   (5) 926.70  926.70   926.70    

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (5) 926.70   926.70    926.70 

    27,366.70 27,366.70 641,001.70 641,001.70 68,246.70 74,500 572,755 566,501.70 

 กําไรสุทธิ       6,253.30   6,253.30 
        74,500 74,500 572,755 572,755 
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 จากกระดาษทําการนํารายการปรับปรุงมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป ไดดังนี้ 
 
                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุสํานักงานใชไป  800 -   
ธ.ค. 31                    วัสดุสํานักงาน        800 - 

  ปรับปรุงวัสดุสํานักงานใชไป      
  คาเสื่อมราคา-อาคาร      10,000 -   
  คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง  6,900 -   
  คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน  8,740 -   
                   คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร                10,000 - 
                   คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแตง    6,900 - 
                   คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช 

                 สํานักงาน 

    
8,740 

 
- 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาอาคาร 10% ตอป  
คาเสื่อมราคาเครื่องตกแตง และเครื่องใช
สํานักงาน 20% ตอป 

     

  หนี้สงสัยจะสูญ  926 70   
                   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                      926 70 
  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี ้      

  
 การปดบัญชีของกิจการซื้อขายสินคามีขั้นตอนในการปดบัญชีเหมือนกับกิจการ
ใหบริการ แตมีบัญชีที่เพิ่มมา คือ บัญชีตนทุนขาย บัญชีรับคืน บัญชีสวนลดจาย จากกระดาษทําการ 
นํารายการในชองงบกําไรขาดทุนมาบันทึกรายการปดบัญชีไดดังนี้ 
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                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  ขาย  74,500 -   
ธ.ค. 31                    กําไรขาดทุน        74,500 - 

  โอนปดบัญชีขาย      
  กําไรขาดทุน      68,246 70   
                   ตนทุนขาย                       25,650 - 
                   รับคืน    4,000 - 
                   เงินเดือน    6,000 - 
                   คาขนสงออก    830 - 
                   คาเบี้ยประกนั    3,000 - 
                   คาสาธารณูปโภค    1,400 - 
                   วัสดุสํานักงานใชไป    800 - 
                   คาเสื่อมราคา-อาคาร                       10,000 - 
                   คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง    6,900 - 
                   คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน    8,740 - 
                   หนีส้งสัยจะสูญ    926 70 
  โอนปดบัญชีตนทุนขายและคาใชจาย      
  กําไรขาดทุน  6,253 30   
                   ทุน-นายเทพ                      6,253 30 
  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี ้      
  ทุน-นายเทพ  4,000 -   
                   ถอนใชสวนตัว                      4,000 - 
  โอนปดบัญชีถอนใชสวนตวั      
        

 
การทํางบกําไรขาดทุนสําหรับกิจการซื้อขายสินคาในบทนี้ เพื่อใหเหน็รายละเอยีด

ของคาใชจายและกําไรที่เกดิขึ้นจึงขอจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น ดังนี ้
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รานเทพประทาน 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
                                  หนวย:บาท 

ขาย 74,500   
หัก รับคืน   4,000 70,500 

หัก ตนทุนขาย  25,650
กําไรขั้นตน  44,850 
คาใชจายดําเนนิงาน   
 เงินเดือน   6,000  
 คาขนสงออก      830  
 คาเบี้ยประกนั   3,000  
 คาสาธารณูปโภค   1,400  
 วัสดุสํานักงานใชไป      800  
 คาเสื่อมราคา-อาคาร                    10,000  
    คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง   6,900  
 คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน   8,740  
 หนี้สงสัยจะสูญ      926.70 68,246.70
กําไรสุทธิ    6,253.30 
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รานเทพประทาน 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
                                                                                                                              (หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน    
 เงินสด            73,620  
 เงินฝากธนาคาร            62,720  
 ลูกหนี้การคา  46,335   
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 926.70    45,408.30  
 สินคาคงเหลือ          200,828  
 วัสดุสํานักงาน                 500  
 ภาษีซ้ือ               6,552       389,628.30 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    
 อาคาร  100,000   
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร  10,000           90,000  
 เครื่องตกแตง  34,500   
 หัก คาเสื่อราคาสะสม-เครื่องตกแตง  6,900           27,600  
 เครื่องใชสํานักงาน  43,700   
 หัก คาเสื่อมราสะสม-เครื่องใชสํานักงาน         8,740           34,960      152,560      
รวมสินทรัพย  542,188.30 
   

หนี้สินและสวนของเจาของ 
หนี้สินหมุนเวียน   
 เจาหนี้การคา           56,000  
 ภาษีขาย             4,935  
หนี้สินไมหมุนเวียน   
 เงินกูระยะยาว         200,000      260,935 
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รานเทพประทาน 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
                                                                                                                          (หนวย:บาท) 

สวนของเจาของ   
 ทุน-นายเทพ :   
  ทุน ณ วันตนงวด         279,000  
  บวก กําไรสุทธิ      6,253.30  
   285,253.30  
  หัก ถอนใชสวนตัว             4,000 281,253.30
รวมหนี้สินและสวนของเจาอง  542,188.30 

 
2.  ระบบบัญชีสินคาแบบสิ้นงวด (periodic inventory system) ระบบนี้เมื่อมีการซื้อ

สินคา  กิจการจะบันทึกในบัญชีซ้ือ  เมื่อมีคาใชจายตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการซื้อก็จะเปดบัญชีนั้น ๆ  
เชน  มีคาขนสงที่ผูซ้ือจะตองจายก็จะบันทึกในบัญชีคาขนสงเขา  และเมื่อกิจการขายสินคาจะ
บันทึกในบัญชีขาย เปนตน  ดังนั้น  ในระบบนี้จะไมมีการบันทึกสินคาคงเหลือในบัญชี  แตจะ
บันทึกไวในทะเบียนสินคา  เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะทําการตรวจนับสินคาที่มีทั้งหมด
เพื่อทําบัญชีสินคาคงเหลือและตีราคาสินคาคงเหลือเพื่อคํานวณตนทุนขาย ซ่ึงมีวิธีการบันทึก
บัญชี ดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.2  การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีสินคาแบบสิ้นงวดของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน
เขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

รายการ กิจการที่ไมไดจดทะเบียนเขา
สูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

กิจการจดทะเบียนเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

1 .  เ มื่ อ มี ก า รซื้ อ สินค า ม า
จําหนายการซื้อสามารถซื้อ
เปนเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได 

เดบิต  ซ้ือ                     xx 
      เครดิต  เงินสด/เจาหนี้  
                                  การคา      xx 
 

เดบิต  ซ้ือ                   xx 
           ภาษีซ้ือ            xx  
      เครดิต  เงินสด/เจาหนี้ 
                             การคา        xx 
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ตารางที่ 7.2  การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีสินคาแบบสิ้นงวดของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน
เขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม (ตอ) 
 

รายการ กิจการที่ไมไดจดทะเบียนเขา
สูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

กิจการจดทะเบียนเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

2. คาขนสงสินคาเมื่อซ้ือเปน
การซื้อโดยมีเงื่อนไขการสง
มอบสินคา ณ จุดตนทาง 

เดบิต  คาขนสงเขา      xx 
      เครดิต  เงนิสด              xx 
 

เดบิต  คาขนสงเขา     xx 
      เครดิต  เงนิสด             xx 
 

3. สงคืนสินคาใหผูขายในบาง
กรณีสินคาอาจไมตรงตาม
ใบสั่ ง ซ้ื อห รือมี ก ารชํ า รุ ด
แตกหักเสียหาย 

เดบิต  เงินสด/เจาหนี้    xx 
      เครดิต  สงคืน               xx 
 

เดบิต  เงินสด/เจาหนี้   xx 
      เครดิต  สงคืน              xx 
                     ภาษีซ้ือ             xx 
 

4.  ชําระหนี้คาสินคาได รับ
สวนลดเปนการชําระหนี้คา
สินคาตามกําหนดระยะเวลาที่
ผูขายกําหนดเงื่อนไข 

เดบิต  เจาหนี้                xx 
      เครดิต  เงนิสด             xx 
                  สวนลดรับ       xx 
 

เดบิต  เจาหนี้                xx 
      เครดิต  เงนิสด             xx 
                  สวนลดรับ       xx 
 

5. บันทึกการจําหนายสินคา  เดบิต  เงินสด/ลูกหนี้   xx 
      เครดิต  ขาย                   xx 

เดบิต  ลูกหนี้/เงินสด   xx 
      เครดิต  ขาย                  xx 
                   ภาษีขาย           xx 

6. บันทึกการรับคืนสินคาจาก
ลูกค าทํ านอง เดี ยวกับการ
สงคืนเมื่อกิจการขายสินคา
อาจมีการผิดพลาดเชนสงของ
ผิดหรือเกิดการชํารุด 

เดบิต  รับคืน                xx 
      เครดิต  เงนิสด/ลูกหนี้   xx 
 

เดบิต  รับคืน               xx 
           ภาษีขาย            xx 
      เครดิต  เงนิสด/ลูกหนี้ xx 
 

7. รับชําระหนี้จากลูกคา และ
ใหสวนลดเมื่อลูกคาชําระหนี้
ตรงตามกําหนดเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขไว 

เดบิต  เงินสด               xx 
           สวนลดจาย       xx 
             เครดิต   ลูกหนี้      xx 
 

เดบิต  เงินสด              xx 
           สวนลดจาย      xx 
             เครดิต   ลูกหนี้     xx 
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ตัวอยางที่ 7.3  จากตัวอยางที่ 7.1 รานสหการคา  กิจการสามารถบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี
สินคาแบบสิ้นงวด ไดดังนี้ 

 
                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  ซ้ือ  50,000 -   
ส.ค. 1 ภาษีซ้ือ  3,500 -   

                     เจาหนี้      53,500 - 
  ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ      
 2 คาขนสงเขา             450 -   
                   เงินสด    450 - 
  จายคาขนสงสินคาที่ซ้ือมา      
 4 เจาหนี ้  1,605 -   
                     สงคืน              1,500 - 
                     ภาษีซ้ือ                           105 - 
  สงคืนสินคา      
 8 เจาหนี้      51,895 -   
                   เงินสด                       50,295 - 
                  สวนลดรับ               970 - 
  ชําระหนี้ไดสวนลด 2%      
  ลูกหนี-้นายคมสัน  8,560 -   
 16                  ขาย    8,000 - 
                     ภาษีขาย      560 - 
  ขายสินคาเปนเงินเชื่อ      
 20 รับคืน                             400 -   
  ภาษีขาย                                                      28 -   
                     ลูกหนี้     428 - 
  รับคืนสินคา      
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                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  7,980 -   
ส.ค. 25 สวนลดจาย  152 -   

                   ลูกหนี้                       8,132 - 
  รับชําระหนี้ใหสวนลด 2%      

 

 จากตัวอยางขางตนสมมติมีสินคาคงเหลือยกมา  3,000  บาท การผานรายการไป
บัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขายปรากฏดังนี้  
 บัญชีสินคาคงเหลือ    เมื่อกิจการใชระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  
กิจการจะทราบสินคาคงเหลือปลายงวดจากการตรวจนับและตีราคา  เมื่อทราบราคาทุนของ
สินคาคงเหลือปลายงวดแลวจะบันทึกปดบัญชีไปบัญชีกําไรขาดทุนโดยเดบิต  สินคาคงเหลือ  
เครดิต  กําไรขาดทุน  สินคาคงเหลือปลายงวดในงวดบัญชีนี้จะยกไปเปนสินคาคงเหลือตนงวด
ของปถัดไป 
 บัญชีตนทุนขาย   เมื่อกิจการใชระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  จะ
ไมมีการบันทึกตนทุนสินคาที่ขายในระหวางงวดบัญชีแตจะคํานวณตนทุนขาย  ณ  วันปดบัญชี
ตอนสิ้นงวด ดังนี้ 
 
ตนทุนขาย  : 
 สินคาคงเหลือตนงวด    xx 
 บวก ซ้ือสุทธิ  : 
 ซ้ือ   xx 
 บวก  คาขนสงเขา  xx xx 
 หัก    สงคืน  xx 
 สวนลดรับ   xx xx xx
 สินคาที่มีเพื่อขาย     xx 
 หัก  สินคาคงเหลือปลายงวด    xx
 ตนทุนขาย     xx
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กระดาษทําการ  รายการปดบัญชีและงบกําไรขาดทุน ตามระบบการบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  กระดาษทําการที่จัดทําขึ้นจะมีรายการตอไปนี้ 

1.  บัญชีสินคาคงเหลือที่มีในงบทดลองจะเปนสินคาคงเหลือตอนตนงวดซื้อจะ
นําไปใชในการคํานวณหาตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน  สวนสินคาคงเหลือที่ตรวจนับและตี
ราคา  จะแสดงเปนรายการตอทายในงบทดลองโดยจะแสดงในชองงบกําไรขาดทุนทางดาน
เครดิต  เพื่อหักจากสินคาที่มีไวเพื่อขายและออกยอดเดบิตในงบดุล  เพื่อแสดงเปนสินคาคงเหลอื
เปนสินทรัพยของกิจการ 

2.  บัญชีซ้ือสินคาและบัญชีคาขนสงสินคา  มียอดคงเหลือเดบิต  เปนตนทุนของ
สินคาที่ซ้ือมาเพื่อขายซึ่งจะปรากฏชองเดบิตในงบกําไรขาดทุน 

3.  บัญชีสงคืนและสวนลดรับ  เปนบัญชีที่หักจากบัญชีซ้ือสินคาซึ่งจะนําไปในชอง
งบกําไรขาดทุนทางดานเครดิตเพื่อคํานวณซื้อสุทธิ 

4.  บัญชีขาย  เปนบัญชีรายไดซ่ึงแสดงถึงยอดขายทั้งหมดของกิจการซึ่งมียอด
คงเหลือในงบทดลองดานเครดิต  นําไปแสดงในชองงบกําไรขาดทุนทางดานเครดิต 

5.  บัญชีรับคืนและสวนลดจายเปนบัญชีที่หักจากยอดขายเพื่อหาขายสุทธิ  นําไป
แสดงในชองงบกําไรขาดทุน  ทางดานเดบิต 
 
ตัวอยางที่ 7.4  จากตัวอยางที่ 7.2 รานเทพประทานไดจัดทํากระดาษทําการ  รายการปดบญัชแีละ
งบกําไรขาดทุน ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  ดังนี้ 
 

รานเทพประทานการคา 
กระดาษทําการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 25x5 
 

เลขที่
บัญช ี

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการ 
ปรับปรุง 

งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

101 เงินสด    73,620       73,620       73,620  

102 เงินฝากธนาคาร 62,720    62,720    62,720  

103 ลูกหนี้การคา 46,335    46,335    46,335  

104 สินคาคงเหลือ(ตนงวด) 134,000    134,000  134,000    

105 วัสดุสํานักงาน 1,300   (1) 800 500    500  

105 ภาษีซื้อ 6,552    6,552    6,552  

141 อาคาร 100,000    100,000    100,000  
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เลขที่
บัญช ี

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการ 
ปรับปรุง 

งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

143 เครื่องตกแตง 34,500    34,500    34,500  

 เครื่องใชสํานักงาน 43,700    43,700    43,700  

201 เจาหนี้การคา  56,000    56,000    56,000 

202 ภาษีขาย  4,935    4,935    4,935 

 เงินกูระยะยาว  200,000    200,000    200,000 

301 ทุน-นายเทพ  279,000    279,000    279,000 

302 ถอนใชสวนตัว 4,000    4,000    4,000  

401 ขาย  74,500    74,500  74,500   

 รับคืน 4,000    4,000  4,000    

 ซื้อ 95,000    95,000  95,000    

 คาขนสงเขา 750    750  750    

 สงคืน  1,400    1,400  1,400   
 สวนลดรับ  1,872    1,872  1,872   

501 เงินเดือน 6,000    6,000  6,000    

502 คาเบี้ยประกันจาย 3,000    3,000  3,000    

503 คาขนสงออก 830    830  830    

 คาสาธารณูปโภค 1,400    1,400  1,400    
  617,707 617,707         

 สินคาคงเหลือ(ปลายงวด)        200,828 200,828  
504 วัสดุสํานักงานใชไป   (1) 800  800  800    
506 คาเสื่อมราคา-อาคาร   (2) 10,000  10,000  10,000    
142 คาเสื่อมราคาสะสม 

-อาคาร    

 

(2) 10,000  

 

 10,000    

 

10,000 
507 คาเสื่อมราคา-เครื่อง

ตกแตง   (3) 6,900  6,900  6,900    

144 คาเสื่อมราคาสะสม 
-เครื่องตกแตง    (3) 6,900  6,900    6,900 

 คาเสื่อมราคา-เครื่องใช
สํานักงาน   (4) 8,740  8,740   8,740    

 คาเสื่อมราคาสะสม 
-เครื่องใชสํานักงาน    (4) 8,740  8,740    8,740 

508 หน้ีสงสัยจะสูญ   (5) 926.70  926.70   926.70    

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (5) 926.70   926.70    926.70 

    27,366.70 27,366.70 645,073.70 645,073.70 272,346.70 278,600 572,755 566,501.70 

 กําไรสุทธิ       6,253.30   6,253.30 
        278,600 278,600 572,755 572,755 
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 จากกระดาษทําการนํารายการปรับปรุงมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป ไดดังนี้ 
 
                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุสํานักงานใชไป  800 -   
ธ.ค. 31                    วัสดุสํานักงาน        800 - 

  ปรับปรุงวัสดุสํานักงานใชไป      
  คาเสื่อมราคา-อาคาร      10,000 -   
  คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง  6,900 -   
  คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน  8,740 -   
                   คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร                10,000 - 
                   คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแตง    6,900 - 
                   คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช 

                 สํานักงาน 

    
8,740 

 
- 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาอาคาร 10% ตอป  
คาเสื่อมราคาเครื่องตกแตง และเครื่องใช
สํานักงาน 20% ตอป 

     

  หนี้สงสัยจะสูญ  926 70   
                   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                      926 70 

  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี ้      
  

กิจการปดบัญชีรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสินคาและคาใชจายตาง ๆ เขาบัญชีกําไร
ขาดทุน  เชนเดียวกับวิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง จากกระดาษทําการนํา
รายการในชองงบกําไรขาดทุนมาบันทึกรายการปดบัญชีไดดังนี้ 
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                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  ขาย  74,500 -   
ธ.ค. 31 สงคืน  1,400 -   

  สวนลดรับ  1,872 -   
  สินคาคงเหลือ(ปลายงวด)  200,828 -   
                   กําไรขาดทุน                       278,600 - 

  โอนปดบัญชีขาย      
  กําไรขาดทุน      272,346 70   
                   สินคาคงเหลือ(ตนงวด)                     134,000 - 

                   รับคืน    4,000 - 
                   ซ้ือ    95,000 - 
                   คาขนสงเขา    750 - 
                   เงินเดือน    6,000 - 
                   คาขนสงออก    830 - 
                   คาเบี้ยประกนั    3,000 - 
                   คาสาธารณูปโภค    1,400 - 
                   วัสดุสํานักงานใชไป    800 - 
                   คาเสื่อมราคา-อาคาร                       10,000 - 
                   คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง    6,900 - 
                   คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน    8,740 - 
                   หนีส้งสัยจะสูญ    926 70 
  โอนปดบัญชีตนทุนขายและคาใชจาย      
  กําไรขาดทุน  6,253 30   
                   ทุน-นายเทพ                      6,253 30 
  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี ้      
  ทุน-นายเทพ  4,000 -   
                   ถอนใชสวนตัว                      4,000 - 
  โอนปดบัญชีถอนใชสวนตวั      
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การทํางบกําไรขาดทุนสําหรับกิจการซื้อขายสินคาในบทนี้ เพื่อใหเหน็รายละเอยีด
ของคาใชจายและกําไรที่เกดิขึ้นจึงขอจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น ดังนี ้

รานเทพประทาน 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 
              (หนวย:บาท) 

ขาย                  74,500   
หัก รับคืน                    4,000                          70,500 
ตนทุนขาย:   
 สินคาคงเหลือ(ตนงวด)                134,000  
 บวก ซ้ือสุทธิ:   
  ซ้ือสินคา 95,000  
  บวก คาขนสงเขา      750  
   95,750  
  หัก สงคืน                    1,400   
         สวนลดรับ           1,872        3,272          92,478                         
 สินคาที่มีเพื่อขาย                226,478  
 หัก สินคาคงเหลือ(ปลายงวด)                200,828                         25,650
กําไรขั้นตน                          44,850 
คาใชจายดําเนนิงาน   
 เงินเดือน                    6,000  
 คาโฆษณา                       830  
 คาเบี้ยประกนั                    3,000  
 คาสาธารณูปโภค                    1,400  
 วัสดุสํานักงานใชไป                       800  
 คาเสื่อมราคา-อาคาร                                     10,000  
    คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง                    6,900  
 คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน                    8,740  
 หนี้สงสัยจะสูญ 926.70 68,246.70
กําไรสุทธิ  6,253.30 
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รานเทพประทาน 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
                                                                                                                              (หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน    
 เงินสด            73,620  
 เงินฝากธนาคาร            62,720  
 ลูกหนี้การคา  46,335   
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 926.70    45,408.30  
 สินคาคงเหลือ          200,828  
 วัสดุสํานักงาน                 500  
 ภาษีซ้ือ               6,552       389,628.30 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    
 อาคาร  100,000   
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร  10,000           90,000  
 เครื่องตกแตง  34,500   
 หัก คาเสื่อราคาสะสม-เครื่องตกแตง  6,900           27,600  
 เครื่องใชสํานักงาน  43,700   
 หัก คาเสื่อมราสะสม-เครื่องใชสํานักงาน         8,740           34,960      152,560      
รวมสินทรัพย  542,188.30 
   

หนี้สินและสวนของเจาของ 
หนี้สินหมุนเวียน   
 เจาหนี้การคา           56,000  
 ภาษีขาย             4,935  
หนี้สินไมหมุนเวียน   
 เงินกูระยะยาว         200,000      260,935 
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รานเทพประทาน 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
                                                                                                                          (หนวย:บาท) 

สวนของเจาของ   
 ทุน-นายเทพ :   
  ทุน ณ วันตนงวด         279,000  
  บวก กําไรสุทธิ      6,253.30  
   285,253.30  
  หัก ถอนใชสวนตัว             4,000 281,253.30
รวมหนี้สินและสวนของเจาอง  542,188.30 
 

สรุป 
 
 กิจการซื้อขายสินคาเปนกิจการที่ซ้ือสินคามาเพื่อรอไวขาย สินคาที่ซ้ือมาจะถูก
บันทึกไวในบัญชีสินคาคงเหลือแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ โดยการซื้อขายสินคา
ตองใชเอกสารประกอบการซื้อขาย ไดแก ใบขอซื้อ ใบสั่งซ้ือ ใบกํากับสินคา ใบขอลดหนี้ และ
ใบลดหนี้ การซ้ือขายสินคายังมีการใหสวนลด ไดแกสวนลดการคา และสวนลดเงินสด โดย
สวนลดการคาเปนสวนลดที่ผูขายยินดีลดใหผูซ้ือทันทีที่ตกลงซื้อขายกันจึงไมตองนําไปบันทึก
บัญชี สําหรับสวนลดเงินสดเปนสวนลดที่เกิดหลังจากการขายเชื่อและผูขายตองการใหผูซ้ือมา
ชําระหนี้โดยเร็วจึงใหสวนลดเปนการจูงใจ และตองนําไปบันทึกบัญชีไวในบัญชีสวนลดรับ 
หรือบัญชีสวนลดจาย นอกจากนี้ยังตองพิจารณาเงื่อนไขการขนสงสินคาวา ใชเงื่อนไขการสง
มอบสินคา ณ จุดตนทาง หรือการสงมอบสินคา ณ จุดปลายทาง เพื่อสะดวกในการตรวจนับ
สินคา ถาใชเงื่อนไขการสงมอบ ณ จุตนทางตองนับสินคาที่อยูระหวางการขนสงเปนสินคา
คงเหลือของกิจการ แตถาใชเงื่อนไขการสงมอบสินคา ณ จุดปลายทางไมตองนับสินคาที่อยู
ระหวางการขนสงเปนสินคาคงเหลือของกิจการ 
 ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีที่เรียกเก็บจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิต หรือ
การจําหนายสินคาหรือบริการ ในแตละครั้ง โดยจะเรียกเก็บจากผูประกอบการ และผูนําเขาที่มี
รายรับเกินกวา 1,800,000 บาทตอป ในอัตรารอยละ 7 หรืออัตรารอยละ 0 ทั้งนี้ผูประกอบกิจการ
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บางประเภทอาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน การขายพืชผลทางการเกษตร การ
ขายสัตว การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร ตําราเรียน การใหบริการประกอบโรคศิลปะ การสอบ
บัญชี การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร เปนตน การเสียภาษีมูลคาเพิ่มคํานวณจากการ
เปรียบเทียบระหวางภาษีขายกับภาษีซ้ือ ถาภาษีขายมากกวาภาษีซ้ือผลตางตองนําสงภาษีให
กรมสรรพากร แตถาภาษีซ้ือมากกวาภาษีขายผลตางตองขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร โดย
อางอิงหลักฐานคือใบกํากับภาษี 
 การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา จะบันทึกบัญชีไดตองพิจารณาวาเปน
กิจการที่จดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม ทั้งนี้การบันทึกบัญชีทั้งกิจการที่เขาสู
ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการที่ไมเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มสามารถบันทึกบัญชีได 2 ระบบ 
คือระบบบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง และระบบบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด โดยระบบ
บัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่องจะบันทึกบัญชีทุกครั้งที่รายการคานั้นมีผลทําใหสินคาคงเหลือ
มีการเปลี่ยนแปลง และกิจการสามารถตรวจสอบไดเสมอวามีสินคาคงเหลืออยูเทาใด แตถา
กิจการใชระบบบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด กิจการจะบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือเพียงครั้ง
เดียวตอนส้ินงวด หลังจากบันทึกบัญชีในสมุดรายวันแลวผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท 
หายอดคงเหลือนํามาจัดทํางบการเงิน 
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แบบฝกหดัทายบท 
 
1.  จงอธิบายลักษณะของกิจการซื้อขายสินคา พรอมยกตัวอยาง 
2.  จงอธิบายความแตกตางระหวางสวนลดการคากับสวนลดเงินสด  
3.  เงื่อนไขคาขนสงสินคามีอะไรบาง จงอธิบาย 
4.  ภาษีมูลคาเพิ่มหมายถึงอะไร  
5.  ใครเปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
6.  การประกอบกิจการประเภทใดที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
7.  ใหบันทกึรายการในสมุดรายวันทัว่ไป  โดยสมมติวา 
 1.  กิจการใช perpetual  inventory  system 
 2.  กิจการใช periodic  inventory  system 

1.  บันทึกรายการขายสินคาเปนเงินเชื่อ 4,500 บาท ไดกําไร 30% ของราคาขาย  
2.  บันทึกการรับคืนสินคาตามขอ 1 ในราคา 500 บาท  
3.  บันทึกการสงคืนสินคา 300 บาท ที่เคยซื้อเปนเงินเชื่อ  
4.  รับชําระหนี้จากการขายตามขอ 1 โดยใหสวนลด 2%  
5.  บันทึกการจายคาขนสงเขา 200 บาท เปนเงินสด                  
6.  บันทึกการจายชําระหนีใ้หเจาหนี้ 3,000 บาท ไดสวนลด 2% 
                  

8.  ใหบันทกึรายการตอไปนีใ้นสมุดรายวันทั่วไป  โดยสมมติวา 
 1.  กิจการใช perpetual  inventory  system 
 2.  กิจการใช periodic  inventory  system 
25x5 
พ.ย.  1   ซ้ือสินคาตามเงื่อนไข  1/10, n/30 เปนเงิน 9,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 10% 
        4  ขายสินคาเปนเงินสด 5,500 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 10% ตนทุนสินคาที่ขาย 4,000 บาท 
        7   ซ้ือเครื่องใชสํานักงานเปนเงินเชื่อ 3,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 10% 
        8   ซ้ือสินคาเชื่อตามเงื่อนไข 2/10, n/60 เปนเงิน 6,450 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 10% 
        8   จายคาระวางสินคาที่ซ้ือ 300 บาท 
      11   สงคืนสินคาที่ซ้ือเมื่อวันที่ 8 คืนผูขายไดรับ credit  note เพื่อลดหนี้ให 450 บาท 
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      12   ขายสินคาเชื่อตามเงื่อนไข 2/10, 1/15, n/60 เปนเงิน 5,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 10% 
 ตนทุนสินคาที่ขาย  3,500 บาท 
      15   ซ้ือวัสดุสํานักงานเปนเงินเชื่อ 850 บาท 
      16   ขายสินคาเชื่อตามเงื่อนไข 2/10, 1/15, n/60 เปนเงิน 8,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 10% 
 ตนทุนสินคาที่ขาย 5,000 บาท 
      17   สงคืนวัสดุสํานักงานที่ซ้ือเมื่อ 15 พฤศจิกายน คืนผูขายไดลดหนี้ตาม credit  note 
 200 บาท 
      18   ออก credit  note เพื่อลดหนี้ใหแกลูกคาที่ซ้ือสินคาไปเมื่อ 16 พฤศจิกายน สําหรับ
 สินคาที่รับคืนราคา 800 บาท (ราคาทุน 500 บาท) 
      18  จายชําระหนี้คาสินคาที่ซ้ือเมื่อ 8 พฤศจิกายน หักดวยสงคืนและสวนลดรับตามเงื่อนไข  
      26   รับชําระหนี้คาสินคาที่ขายเมื่อวันที่ 16 หักดวยรับคืนและสวนลดจาย 
      27   ลูกคาที่ซ้ือสินคาไปเมื่อวันที่ 12 ชําระหนี้ 
      30   จายชําระคาสินคาที่ซ้ือเมื่อ 1 พฤศจิกายน 
 
9.  นายอุดมเปดกจิการซื้อขายสินคาชือ่ อุดมพาณิชย โดยจดทะเบยีนเขาสูระบบภาษีมลูคาเพิ่ม 7%      
     มีรายการคาเกิดขึ้นระหวางเอนมิถุนายน 25x5 ดังนี้ 
มิ.ย.  1 จายคาเชาเปนเงินสด 3,000 บาท 
        3 ซ้ือสินคาจากรานธนาเปนเงินสด 30,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
        4 ขายสินคาทั้งหมดที่ซ้ือมาเมื่อวันที่ 3 ใหรานพิมพ ในราคา 40,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
        7 ซ้ือสินคาจากรานอิ่มเอมเปนเงินเชื่อ 45,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เงื่อนไข 2/10, n/30  
        9 จายคาขนสงสินคาที่ซ้ือเมื่อวันที่ 7 เปนเงินสด 500 บาท 
      10 ซ้ือเครื่องใชสํานักงานเปนเงินสด 5,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
      12 รับคืนสินคาที่ขายใหรานพิมพ ตามใบขอลดหนี้ 10,000 บาท ราคาทุน 7,500 บาท 
      14 รับชําระหนี้จากรานพิมพทั้งหมด 
      16 จายชําระหนี้ใหรานอิ่มเอมทั้งหมด 
      18 ขายสินคาใหรานโภคิน 20,000 บาท ราคาทุน 15,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 เงื่อนไข 2/10, n/30 และจายคาขนสงสินคา 300 บาท 
      30 จายเงินเดือน 3,000 บาท จายคาน้ําคาไฟฟา 400 บาท 
 ตรวจนับสินคาคงเหลือปลายงวดมียอดคงเหลือ 27,500 บาท 
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ใหทํา บันทึกรายการคาที่เกดิระหวางเดอืน มิถุนายน 25x5 ในสมดุรายวันทัว่ไป โดยสมมติวา 
 1.  กิจการใช perpetual  inventory  system 
 2.  กิจการใช periodic  inventory  system 
 
10.  ตอไปนี้เปนงบทดลองของบริษทัการคาไทย จํากัด เมือ่ส้ินงวด 1 ป ในวนัที่ 31 ธันวาคม 25x5 
                                                                                                   

 เดบิต เครดิต 
เงินสด  27,510  
ลูกหนี้การคา 46,300  
สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 25x5 64,200  
เครื่องใชสํานักงาน 16,500  
เครื่องตกแตง 11,400  
อาคาร 40,000  
เจาหนีก้ารคา      28,670 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภาษีขายสูงกวาภาษีซ้ือ)       2,100 
ทุนเรือนหุน (600 หุน ๆ ละ 100 บาท)    60,000 
กําไรสะสม     24,800 
ขาย  384,530 
รับคืน        750  
สวนลดจาย     2,120  
ซ้ือ 257,320  
สงคืน        420 
สวนลดรับ     1,630 
คาขนสงเขา    2,370  
คาขนสงออก    2,240  
คาเบี้ยประกนั    2,400  
เงินเดือน 24,500  
คาซอมแซมอาคารและเครื่องใชสํานักงาน   1,690  
คารับรอง   1,800  
คาใชจายเบด็เตล็ด    1,050  
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 สินคาคงเหลือเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 ตรวจนับและตีราคาได 45,800 บาท 
 
ใหทํา   1. กระดาษทําการสําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25x5 
 2. รายการปดบัญชีในสมุดรายวนัโดยผานบัญชีตนทุนขาย 
 3. งบกําไรขาดทุนและงบดลุแบบรายงาน 
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