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คํานํา

 หนังสือวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินคา รหัส 20201-2001 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใชเปนคูมือการ

เรียนการสอนสําหรับนักเรียน สาขางานการบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2562 เนื้อหาประกอบดวย 6 หนวยการเรียน ไดแก หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การซื้อขายสินคา หนวยท่ี 2 การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา หนวยที่ 3 สมุดรายวันเฉพาะ 

หนวยที่ 4 รายการปรับปรุงทางบัญชี หนวยที่ 5 กระดาษทําการและงบการเงิน และหนวยที่ 6 

การปดบัญชีและวงจรบัญชี

 ผูเรยีบเรยีงไดศกึษาคนควา ตาํรา เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการ และการสืบคน

ขอมูลออนไลน โดยไดทําการทดลองใชกับนักเรียนและแกไขปรับปรุงเนื้อหา แบบฝกหัด ตลอดมาเปน

ระยะเวลาหลายปการศึกษา จึงมั่นใจวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนแกนักเรียน และ

ครูผูสอนเปนอยางดี

 ขอกราบขอบคุณ บุพการี ครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และผูที่เกี่ยวของทุกทาน

ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อใหเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล

ผูเรียบเรียง
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า 1

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับ
การซื� อขายสินค้า

 1. ความหมายของสินคา

 2. ประเภทของธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา

 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจการซื้อขายสินคาและใชประกอบการลงบัญชี

 4. ขั้นตอนในการซื้อขายสินคา

 5. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา

 6. ภาษีมูลคาเพิ่ม

เนื�อหา

สินคา หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนหรือสิ่งของที่กิจการมีไวเพื่อจําหนายหาผลกําไร ซึ่งกิจการที่

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคามี 2 ประเภทคือ ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือกิจการซื้อมาขายไป และธุรกิจ

อุตสาหกรรม สวนการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินคานั้นมีเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินงานหลากหลายรูปแบบ เอกสารดังกลาวจําแนกเปน เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี

ที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูมีหนาที่จัดทํา

บญัชเีพ่ือออกใหแกบุคคลภายนอก และเอกสารทีต่องใชประกอบการลงบญัชท่ีีจดัทาํขึน้โดยผูมหีนา

ที่จัดทําบัญชีเพ่ือใชในกิจการของตนเอง นอกจากนี้ในการซ้ือขายสินคายังมีการกําหนดเง่ือนไข

ตาง ๆ ไดแก เงื่อนไขเกี่ยวกับคาขนสงสินคา (Terms of Transportation) เงื่อนไขเกี่ยวกับสวนลด 

(Discount) และเงื่อนไขในการชําระเงิน (Credit Terms/Terms of Payment) เปนตน

 ในขณะเดียวการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา ยังมีภาษีมูลคาเพ่ิมเขามาเกี่ยวของซ่ึง

ภาษีมลูคาเพิม่เปนภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิาร ถาผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการเปน

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีมูลคาเพิ่มที่จายไปมีสิทธิขอคืนจากกรมสรรพากรได 

แตถาผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการเปนผูบริโภคคนสุดทาย จะเปนผูรับภาระภาษีไมมีสิทธิขอคืนภาษี

มูลคาเพิ่มจากกรมสรรพากร

สาระสําคัญ
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บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

 1. บอกความหมายของสินคาไดถูกตอง

 2. บอกประเภทของธุรกิจเกี่ยวกับสินคาไดถูกตอง

 3. บอกประเภทของเอกสารท่ีเกีย่วของกบัการซือ้ขายสินคาและใชประกอบการลงบญัชไีดถกูตอง

 4. บอกขั้นตอนในการซื้อขายสินคาไดถูกตอง

 5. อธิบายเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาไดถูกตอง

 6. คํานวณสวนลดการคาและสวนลดเงินสดไดถูกตอง

 7. อธิบายหลักการเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่มไดถูกตอง

 8. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มไดถูกตอง

 9. บอกประเภทของแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มไดถูกตอง

 10. บอกกําหนดเวลาและสถานที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มไดถูกตอง

 11. บอกประเภทรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่มไดถูกตอง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
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บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

 ในรายวิชา การบัญชีเบ้ืองตน 1 น้ัน นกัเรยีนไดเรยีนรูถงึวธิกีารบญัชขีองธรุกจิบรกิาร เชน กจิการ

อูซอมรถ หอพัก หรือรานซักอบรีด เปนตน ซึ่งกิจการดังกลาวเปนลักษณะของการใหบริการ ไมยุงยาก

ซับซอน และไมมีสินคาเขามาเกี่ยวของ ตอนสิ้นงวดบัญชี ก็ไมมีสินคาที่ซื้อมาเตรียมไวเพื่อจําหนายคง

เหลืออยู แตสําหรับในรายวิชา การบัญชีเบื้องตน 2 นั้น จะมีความซับซอนในแงของการบันทึกบัญชี

มากกวา เพราะมสีนิคาเขามาเกีย่วของ ดงันัน้ จงึจาํเปนตองเขาใจความหมายของคาํวา “สนิคา” กอน

เปนลําดับแรก

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ใชแทนฉบับที่ 2 

(ปรบัปรงุ 2557) เร่ืองสนิคาคงเหลอืไดใหคาํนยิามศพัทของสนิคาคงเหลอืไววาเปนสนิทรพัยซึง่มลีกัษณะ

หนึ่งดังตอไปนี้

 1. ถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ

 2. อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือ

 3. อยูในรูปของวัตถุหรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา สินคา (Goods) หมายถึงสินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการมีไวเพื่อจําหนายหา

กําไร ถาสินคานั้นยังไมไดจําหนายออกไปและยังคงอยูในกิจการ จะเรียกสินคาที่เหลือวา “สินคา

คงเหลือ” (Inventory) สินคาคงเหลือนั้นถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะโดยทั่วไปกิจการจะ

พยายามเปลีย่นสนิคาใหเปนเงนิสด ภายในรอบระยะเวลาการดาํเนนิงานตามปกต ิซึง่จะสงผลใหกจิการ 

มรีายไดจากการดาํเนนิงานและกจิการมสีภาพคลองทางการเงินสูง ซ่ึงจะสงผลดีตอกจิการเปนอนัมาก

  สําหรับกิจการซ้ือขายสินคานั้น สินคาคงเหลือ (Merchandise Inventory) หมายถึงสินคา

สําเร็จรูปหรือสิ่งของที่กิจการมีไวเพื่อขายหรือหาผลกําไรจากการจัดหาสินคามาเพื่อจําหนาย เชน 

กิจการเจาของคนเดียวท่ีจําหนายรถมอเตอรไซค รถมอเตอรไซคที่ซ้ือมาเพื่อเตรียมจําหนายใหลูกคา

ถือเปนสินคา แตถาเจาของซื้อพัดลมมาเพื่อใชอํานวยความสะดวกใหลูกคาในราน พัดลมนั้นยอมไม

ถอืวาเปนสนิคา เปนตน สวนกจิการเจาของคนเดยีวทีจ่าํหนายเครือ่งอปุโภคบรโิภค สนิคาทีซ้ื่อมาเตรยีม

ไวสําหรับจําหนายใหลูกคาไดแก ผงซักฟอก ปลากระปอง นํ้าปลา เปนตน ถือวาเปนสินคาของกิจการ

1. ความหมายของสินค้า
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บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

 ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ

2.1  ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือกิจการซื�อมาขายไป (Merchandising Businesses)
หมายถึง กิจการที่ซื้อสินคาสําเร็จรูปมาจําหนาย ธุรกิจประเภทนี้อาจมีลักษณะของการจัดจําหนายอยู 

2 ประเภทคือ

   2.1.1 กจิการขายปลีก (Retailer) กจิการประเภทนีจ้ะซ้ือสนิคาจากกจิการขายสงหรอื

อาจซือ้สนิคาสาํเรจ็รปูจากกิจการทีผ่ลติสนิคา (Manufacture) โดยตรงแลวนาํมาจําหนายใหแกลูกคา 

กิจการประเภทนี้ รายไดสวนใหญมาจากการขายสินคาเปนเงินสดและมีคาใชจายสวนใหญ คือตนทุน

สินคาที่ขาย เชน 7-Eleven, Top Supermarket เปนตน

   2.1.2 กจิการขายสง (Wholesaler) รายไดสวนใหญไดจากการขายสินคา และการขาย

สินคาในแตละคร้ังจะขายในปริมาณมาก การขายมีทั้งขายเปนเงินสดและขายเปนเงินเชื่อ สําหรับคา

ใชจายสวนใหญเกิดจากตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อขาย เชน Makro , Tesco Lotus , Big c เปนตน 

2.2  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Businesses) หมายถึง กิจการที่ทําการผลิต

สินคาข้ึนมาจําหนายเอง เชน บริษัท บุญรอดบิวเวอรรี่จํากัด บริษัท เนสเลย (ประเทศไทย) จํากัด 

เปนตน

   กิจการที่ดําเนินธุรกิจ เกี่ยวกับสินคาทั้งสองประเภทที่ไดกลาวมาจะดําเนินการไดหลาย

รปูแบบ เชน รปูแบบของกจิการเจาของคนเดียว รูปแบบของหางหุนสวน หรือรูปแบบของบริษทัจํากดั 

ซึ่งในรายวิชาบัญชีเบื้องตน 2 นี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียวเทานั้น

   กจิการเจาของคนเดยีว (Sole Proprietorship) คอื กจิการทีม่บีคุคลคนเดียวเปนเจาของ

หรอืลงทนุคนเดยีว ควบคมุการดาํเนนิงานเองทัง้หมด เมือ่กจิการประสบผลสาํเร็จมผีลกาํไร กจ็ะไดรับ

ผลประโยชนเพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันก็ยอมรับการเสี่ยงภัยจากการขาดทุนเพียงคนเดียวเชนกัน 

กิจการประเภทนี้มีอยูทั่วประเทศจํานวนมาก ไดรับความนิยมสูงสุด และเปนธุรกิจที่เกาแกที่สุด การ

ดําเนินงานไมสลับซับซอน มีความคลองตัวสูงในการตัดสินใจดําเนินงาน กิจการมีขนาดเล็กกวาธุรกิจ

ประเภทอื่น ตัวอยางกิจการประเภทนี้ เชน หาบเรแผงลอย รานคาปลีก รานคาสง รานเสริมสวย 

รานตัดเย็บเสื้อผา เปนตน 

  ลักษณะของกิจการเจาของคนเดียว

  1. มีเจาของกิจการเพียงคนเดียว ใชเงินลงทุนนอย

  2. เจาของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไมจํากัดจํานวน เจาหนี้มีสิทธิ

เรียกรองเอาทรัพยสินของเจาของได ถาทรัพยสินของกิจการไมเพียงพอชําระหนี้

2. ประเภทของธุรกิจเกี่ยวกับการซื� อขายสินค้า
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  3. เจาของกจิการไดรบัผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังผลกําไรและผลขาดทนุเพยีงคนเดยีว

  4. การควบคุมการดําเนินงานโดยเจาของกิจการคนเดียว

  ขอดีและขอเสียของกิจการเจาของคนเดียว

  ขอดี

  1. จัดตั้งงายใชเงินทุนนอย

  2. มีอิสระในการตัดสินใจดําเนินงานโดยเจาของกิจการเพียงคนเดียว ทําใหเกิดความ

รวดเร็วคลองตัวในการดําเนินงาน

  3. ผูประกอบการไดรับผลกําไรทั้งหมดเพียงคนเดียว

  4. รักษาความลับของกิจการไดดี เพราะผูรูมีเพียงคนเดียว

  5. มีขอบังคับทางกฎหมายนอย

  6. การเลิกกิจการทําไดงาย

  ขอเสีย

  1. การขยายกิจการใหใหญขึ้นทําไดยาก เพราะเงินทุนมีจํากัด และถาตองการกูยืมเงิน

จากภายนอกจะทําไดยากเพราะขาดหลักประกัน

  2. การตัดสินใจโดยเจาของกิจการเพียงคนเดียวอาจมีขอผิดพลาดไดงาย

  3. ถามีผลขาดทุน ผูประกอบการรับผลขาดทุน และรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการ

ไมจํากัดจํานวนเพียงคนเดียว

  4. ระยะเวลาดาํเนนิงานมกัไมยนืยาว ขึน้อยูกบัเจาของกจิการ ถาเจาของกจิการปวยหรอื

เสียชีวิตอาจหยุดชะงักหรือเลิกกิจการ

  5. ความสามารถในการคิดและบริหารงานมีจํากัด เพราะเกิดจากเจาของเพียงคนเดียว

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา ขอความและ

รายการที่ตองมีในบัญชี ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี 

พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2552 และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป มีรายละเอียดดังนี้

หมวด 4 เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี

 1. เอกสารทีต่องใชประกอบการลงบญัช ีไดแก บนัทกึ หนงัสือ หรือเอกสารใด ๆ  ทีใ่ชเปนหลักฐาน

ในการลงรายการในบัญชีซึ่งแยกออกไดเปน 3 ประเภทคือ

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื� อขายสินค้าและใช�ประกอบการลงบัญชี
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บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

  1.1  เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก

  1.2  เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเพื่อออก

ใหแกบุคคลภายนอก

  1.3 เอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเพื่อใชใน

กิจการของตนเอง

  เอกสารประกอบการลงบัญชีทุกประเภท จะตองมีรายการตามที่กําหนดดังตอไปนี้

  เอกสารประเภทที่ 1 ตองมีรายการดังตอไปนี้

  1. ชื่อของผูจัดทําเอกสารซึ่งอาจใชชื่อที่ใชในการประกอบธุรกิจของผูจัดทําเอกสารก็ได

  2. ชื่อของเอกสาร

  3. เลขที่ของเอกสาร และเลมที่ (ถามี)

  4. วัน เดือน ป ที่ออกเอกสาร

  5. จํานวนเงินรวม

  เอกสารประเภทที่ 2 นอกจากมีรายการตามเอกสารประเภทที่ 1 แลว ตองมีรายการเพิ่ม

เติมอีกตามกรณีขางลางนี้

  1. กรณีเปนหลักฐานในการรับชําระหนี้ รับฝากหรือตั๋วเงิน ตองมีรายการเพิ่มเติม ดังนี้

    1.1  เลขประจําตัวผูเสียภาษี

    1.2  ที่อยูของกิจการ

    1.3  รายละเอียดรับเงินหรือตั๋วเงิน

    1.4  รายละเอียดสินคาหรือบริการ (ยกเวนถามีระบุไวในเอกสารประเภทที่ 3 แลว) 

    1.5  ลายมือชื่อผูรับเงิน

  2. กรณีเปนหลักฐานในการจําหนาย จายเงิน สงมอบสินคา หรือบริการโดยที่ยังมิไดมี

การชําระเงินหรือตั๋วเงิน ตองมีรายการเพิ่มเติมคือ

    2.1  เลขประจําตัวผูเสียภาษี

    2.2  ที่อยูของกิจการ

    2.3  รายละเอียดสินคาหรือบริการ

    2.4  ชื่อและที่อยูผูซื้อหรือผูรับสินคาหรือผูรับบริการ

    2.5  ลายมือชื่อผูจัดทําเอกสาร

    2.6  ลายมือชื่อผูรับสินคาหรือบริการ

หมายเหตุ เอกสารประเภทที่ 2 ตองมีสําเนาเก็บไวอยางนอย 1 ฉบับ
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  เอกสารประเภทที่ 3 นอกจากมีรายการตามเอกสารประเภทที่ 1 แลว ตองมีรายการ

เพิ่มเติม ดังนี้

  1. คําอธิบายรายการ

  2. วิธีการและการคํานวณตาง ๆ ที่ใชในการจัดทําบัญชี (ถามี)

  3. ลายมือชื่อของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หรือผูไดรับหมอบหมาย

หมายเหตุ ถาเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีเปนภาษาตางประเทศ สารวัตรบัญชีอาจสั่งผูมี

หนาที่จัดทําบัญชี หรือผูทําบัญชี แปลงเปนภาษาไทยภายในเวลาที่กําหนด

3.1  เอกสารที่ตอ้งใช�ประกอบการลงบญัชีท่ีจัดทําขึ�นโดยบุคคลภายนอก ไดแกเอกสาร

ทีก่จิการไดรบัจากบุคคลภายนอกหรอืบุคคลภายนอกเปนผูจดัทาํ และกจิการไดรบัมาเนือ่งจากธรุกรรม

ทางการคาแลวกิจการนําไปเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี ไดแก

   3.1.1 ใบสั่งซื้อสินคา (Purchase Order) ผูซ้ือจะทําใบสั่งซ้ือสินคาเพื่อแสดงความ

ตองการวาตองการซื้อสินคาประเภทใด ชนิดใด คุณภาพอยางไร และปริมาณเทาไร ซึ่งจะแจงความ

ตองการดังกลาวไวในใบสั่งซื้อแลวสงไปใหผูขายทราบ โดยผูซื้อจะเก็บสําเนาใบสั่งซื้อไวเพื่อตรวจสอบ

เมื่อผูขายนําสงสินคา เพื่อตรวจวาสินคาที่ไดรับนั้นตรงกับความตองการหรือไม (ถากิจการอยูใน

สถานภาพเปนผูขายสนิคา ใบสัง่ซือ้กจ็ะเปนเอกสารจากผูซือ้หรอืลกูคาของกจิการเปนผูจดัทาํซึง่หมาย

ถึงบุคคลภายนอกเปนผูจัดทํา) ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.1
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ใบสั่งซื้อ
          ชื่อกิจการ…………………………...   เลมที่…......

        ที่อยูของกิจการ…………………………………..  เลขที่…......

              วันที่...............................................

ถึง..............................................................

ที่อยู...........................................................

 โปรดจัดสงสินคาตามรายละเอียดขางลางนี้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่.................................

เงื่อนไขการชําระเงิน...........................จัดสงโดยทาง........................................................................

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน

รวมเงิน

ผูขาย ผูจัดซื้อ ฝายบัญชี/การเงิน ผูอนุมัติ

รูปที่ 1.1 ตัวอยางเอกสารใบสั่งซื้อ
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ใบกํากับสินคา/ใบสงของ
         ชื่อกิจการ……………………………   เลมที่............

         ที่อยู…………………………………………..   เลขที่............

         เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.................................    

              วันที่...............................................

ขายใหแก........................................................   อางถงึใบสัง่ซือ้เลขที.่.......................

ที่อยู................................................................  พนักงานขาย..................................

เงื่อนไขการชําระเงิน.......................................

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน

ผิด ตก ยกเวน

รวมเงิน

ผูสงของ ผูจัดซื้อ ฝายบัญชี/การเงิน ผูอนุมัติ

รูปที่ 1.2 ตัวอยางเอกสารใบกํากับสินคา

   3.1.2 ใบกํากับสินคา (Invoice) เมื่อผูขายสงสินคาไปใหผูซื้อ ผูขายจะจัดทําใบกํากับ

สินคาสงไปพรอมกับสินคา ใบกํากับสินคาผูขายตองจัดทําขึ้นอยางนอย 2 ฉบับโดยฉบับหนึ่งสงไปให

ผูซื้อ สวนสาํเนาผูขายเกบ็ไวเพือ่เปนหลักฐานในการบันทึกบญัชีเกี่ยวกบัการขายสินคา ใบกํากบัสินคา

จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ประเภท ปริมาณ ราคาสินคา และเงื่อนไขการชําระเงิน เปนตน ถา

กิจการอยูในสถานภาพผูซื้อสินคา ใบกํากับสินคาที่กิจการไดรับเรียกวา ใบกํากับสินคาซื้อ (Purchase 

Invoice) ซึ่งเปนเอกสารท่ีผูขายเปนผูจัดทํา ซึ่งหมายถึงเปนบุคคลภายนอกเปนผูจัดทําเชนกัน 

ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.2
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ใบหักหนี้
         ชื่อกิจการ……………………………   เลมที่............

         ที่อยู…………………………………………..   เลขที่............

         เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.................................    

              วันที่...............................................

รานไดลดหนี้ของทานโดยเครดิตบัญชีของทานดังรายการตอไปนี้

ที่ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร (.........................................................)

รูปที่ 1.3 ตัวอยางเอกสารใบหักหนี้หรือใบรับคืน

   3.1.3 ใบหักหนี้หรือใบรับคืน (Credit Memorandum or Credit Note) เมื่อผูขาย

ตกลงยนิยอมรบัคนืสนิคา หรอืยอมใหสวนลดแกผูซือ้ ผูขายจะจัดทาํใบหกัหนีแ้ละสงตนฉบบัไปใหผูซือ้ 

สวนสําเนาใบหักหนี้ ผูขาย จะเก็บไวเปนหลักฐานการบันทึกบัญชี (ถากิจการอยูในสถานภาพเปนผูซื้อ 

ใบหักหนี้ที่ผูขายจัดทําขึ้น หมายถึงเปนเอกสารที่บุคคลภายนอกเปนผูจัดทํา) ดังตัวอยางเอกสาร

รูปที่ 1.3

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

พนักงานบัญชี 

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

ผูจัดการ/หัวหนาฝายบัญชี
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รูปที่ 1.4 ตัวอยางเอกสารใบเสร็จรับเงิน

   3.1.4 ใบเสร็จรบัเงนิ (Receipt) ในกรณทีีข่ายสนิคาเปนเงนิสด หรอืเมือ่ไดรบัชําระหนี้ 

จากลูกหนี้ ผูขายสินคาจะออกใบเสร็จรับเงินและเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินไวบันทึกบัญชี (ในกรณีที่

กิจการอยูในสถานภาพผูซื้อ ก็จะไดรับใบเสร็จรับเงินจากผูขาย ซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนผูจัดทํา

เชนกัน) ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.4

ใบเสร็จรับเงิน
         ชื่อกิจการ……………………………   เลมที่............

         ที่อยู…………………………………………..   เลขที่............

         เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.................................    

              วนัที.่.....เดอืน..................พ.ศ............. 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน

รวมเงิน

ไดรับเงินจาก.................................................................................................................................

เปนการชําระคา

ไดรับเงินเปนที่เรียบรอยแลว

(...........................................)

ผูรับเงิน

เปนจํานวนเงิน บาท........................................................................................................................
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3.2  เอกสารท่ีต้องใช�ประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ�นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี
เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
   3.2.1 ใบสั่งซื้อสินคา (Purchase Order) เมื่อกิจการตองการซ้ือสินคา จะจัดทํา

ใบสั่งซื้อสงไปยังผูขายสินคาเพื่อระบุความตองการสินคาประเภทไหน จํานวนเทาไหร

   3.2.2 ใบกํากับสินคา (Invoice) เมื่อกิจการขายสินคาใหผูซื้อจะจัดทํา ใบกํากับสินคา

ขาย (Sale Invoice) สงไปใหผูซื้อสินคาพรอมกับสินคา 

   3.2.3 ใบขอลดหนี้หรือใบสงคืน (Debit Memorandum or Debit Note) เมื่อผูซื้อ

ไดรับสินคาจากผูขาย บางครั้งสินคาท่ีไดรับอาจจะมีปญหา เชน ผูขายคิดราคาสูงเกินไป ผูซ้ือ

ไดรับสินคาไมตรงตามคําสั่งซื้อ หรือสินคาชํารุดเสียหายโดยมิใชความผิดของผูซ้ือ เปนตน ผูซ้ือ

จะสงสินคาคืนไปใหผูขาย หรือบางกรณีผูซื้ออาจจะยอมรับสินคา โดยไมตองสงคืน แตขอใหลดหนี้ 

โดยจัดทําใบขอลดหนี้สงไปใหผูขาย ผูซื้อจะเก็บสําเนาไวเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบกับใบหักหนี้

ที่ผูขายจะสงมาให และใชเปนหลักฐานในการลงบัญชี ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 ตัวอยางเอกสารใบขอลดหนี้หรือใบสงคืน

ใบขอลดหนี้/ใบสงคืน
         ชื่อกิจการ……………………………   เลมที่............

         ที่อยู…………………………………………..   เลขที่............

         เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.................................    

              วันที่...............................................

รานไดลดหนี้ของทานโดยเดบิตบัญชีของทานดังรายการตอไปนี้

ที่ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร (.........................................................)

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

พนักงานบัญชี 

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

ผูจัดการ/หัวหนาฝายบัญชี

�������� 1.indd   12 30/4/2564 BE   18:04



PED 

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า 13

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

   3.2.4 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เมื่อกิจการขายสินคาเปนเงินสดหรือไดรับชําระหนี้

จากลกูหนี ้กจิการจะออกใบเสรจ็รบัเงนิใหแกผูจายเงนิ โดยใหตนฉบบัแกผูจายเงนิ กจิการจะเกบ็สาํเนา

ไวเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี 

 3.3  เอกสารที่จัดทําขึ�นโดยกิจการเพื่อใช�ในกิจการของตนเอง
   3.3.1 ใบขอซื้อสินคา (Purchase Requisition) เปนเอกสารที่กิจการทําขึ้นโดยฝาย

ควบคุมปริมาณสินคา (Stock) ที่มีไวสําหรับจําหนาย ถาตรวจสอบพบวาปริมาณสินคาที่ควบคุม ลด

จาํนวนลงถงึระดบัทีต่องสัง่ซือ้ ฝายควบคมุจะดําเนนิการจัดทาํใบขอซ้ือ สงไปยงัฝายจัดซ้ือ เพือ่ดําเนนิ

การจัดซื้อสินคา ทั้งนี้กิจการจะตองมีสินคาสํารองไวบางสวนเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดจาก

การเดินทางลาชาเนื่องจากการขนสง ซึ่งจะทําใหไมมีสินคาสนองตอความตองการของผูซื้อและเสีย

ลูกคาไป ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.6

ใบขอซื้อสินคา
                เลขที่…................

              วันที่...............................................

ถึง ฝายจัดซื้อ

ที่อยู......................................................................

 โปรดจดัซือ้สนิคาตามรายละเอยีดขางลางนีม้ายงัฝาย............................ภายในวนัที.่............

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน

รวมเงิน

ฝายขออนุมัติซื้อ ฝายจัดซื้อ ฝายบัญชี/การเงิน ผูอนุมัติ

รูปที่ 1.6 ตัวอยางเอกสารใบขอซื้อสินคา
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   3.3.2 ใบเบิกสินคา (Requisition Form) เปนเอกสารที่กิจการทําขึ้นโดยฝายขาย 

ถาฝายขาย สามารถปดการขายหนารานโดยใชตัวอยางสินคาที่จัดแสดงหนารานไดสําเร็จ ฝายขาย

จะจัดทําใบเบิกสินคาเพื่อเบิกสินคาและสงมอบใหกับลูกคาตอไป ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.7

   3.3.3 ใบรบัสนิคา (Receive Report) คือ เอกสารทีผู่ซ้ือสินคาจัดทาํขึน้หลังจากไดรับ

สินคาจากผูขาย ผูซื้อจะตองตรวจนับสินคาตามกับใบกํากับสินคาที่ผูขายสินคาสงมาใหวาถูกตอง

ตรงตามที่สั่งหรือไม เมื่อถูกตองแลวก็จัดทําใบรับสินคาไวเปนหลักฐาน ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 8

ใบเบิกสินคา
                เลขที่…................

              วันที่...............................................

ถึง ฝายคลังสินคา

เบิกเขางานเลขที่.................................................................

 โปรดสงสินคา/วัตถุดิบ ตามรายละเอียดขางลางนี้

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน

รวมเงิน

ผูเบิก/ผูรับของ ฝายคลังสินคา ฝายบัญชี/การเงิน ผูอนุมัติ

รูปที่ 1.7 ตัวอยางเอกสารใบเบิกสินคา
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ใบรับสินคา
เลมที่…................           เลขที่…................

ชื่อกิจการ……………………

ที่อยู……………………………………………..

               วนัที.่..................................

ไดรับสินคาตามใบกํากับสินคาเลมที่...................เลขที่...............................

รูปที่ 1.8 ตัวอยางเอกสารใบรับสินคา

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

 ผูจัดการ 

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

พนักงานตรวจนับสินคา

ที่ รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ

รวมเงิน ตัวอักษร (.........................................................)

สถานภาพ

ของกิจการ

3.1 เอกสารที่ตองใชประกอบ

การลงบัญชีที่จัดทําขึ้น โดย

บุคคลภายนอก

3.2 เอกสารที่ตองใชประกอบ

การลงบัญชีที่จัดทําข้ึน โดยผู

มหีนาทีจ่ัดทําบัญชี เพื่อออกให

แกบุคคภายนอก

3.3 เอกสารที่ตองใชประกอบ

การลงบัญชีที่จัดทําขึ้น โดยผู

มหีนาทีจ่ัดทําบัญชี ใชในกิจการ

เปนผูซื้อ ใบกํากับสินคา

ใบหักหนี้หรือใบรับคืน

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสั่งซื้อ

ใบขอลดหนี้หรือใบสงคืน

ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจการซื้อขายสินคาและใชประกอบการลงบัญชี
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เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ

ใบขอลดหนี้หรือใบสงคืน

ใบกํากับสินคา

ใบเสร็จรับเงิน

ใบหักหนี้หรือใบรับคืน

เปนทั้งผูซื้อ

และผูขาย

ใบรับสินคา

ใบขอซื้อสินคา

ใบเบิกสินคา

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรปุเอกสารทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิการซือ้ขายสนิคาและใชประกอบการลงบญัช ี(ตอ)

4.1  เงื่อนไขเก่ียวกับค่าขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (Transportation) หมายถึง

คาใชจายทีเ่กีย่วกบัการสงสนิคาจากสถานทีห่นึง่ไปยงัอกีสถานทีอ่กีแหงหนึง่ เชน คาระวาง คารถบรรทกุ 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงสินคา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผู ซื้อและผูขายจะตอง

มีขอตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสงมอบสินคาวาใครจะเปนผูรับผิดชอบเรื่องคาขนสง เนื่องจาก

เงื่อนไขในการขนสง จะเปนขอกําหนดกรรมสิทธ์ิในสินคา ในขณะที่สินคายังอยูระหวางการขนสง 

เงื่อนไขตาง ๆ ไดแก

   4.1.1 F.O.B. Shipping Point (Free on Board at Shipping Point) เปนเงื่อนไข

ที่กําหนดใหผูซื้อเปนผูรับภาระเกี่ยวกับคาขนสงสินคาเปนคาขนสงตนทาง และกรรมสิทธิ์ในสินคาได

โอนเปนของผูซือ้ ตัง้แตผูขายไดจดัสงสนิคาใหผูซ้ือ หรอืเริม่ตัง้แตผูขายขนสนิคาขึน้รถขนสงหรอืลงเรอื

และผูซื้อตองบันทึกบัญชีโดยใชชื่อวา บัญชีคาขนสงเขา(Transportation in /Freight in) ซ่ึงเปน

ตนทุนสวนหนึ่งของสินคา

   4.1.2 F.O.B. Destination (Free on Board at Destination) เปนเงื่อนไข

ที่กําหนดใหผูขายเปนผูรับผิดชอบคาขนสงสินคา จนกวาสินคาจะถึงมือผูซ้ือเปนคาขนสงปลายทาง 

 ในการดําเนินธุรกิจ ระหวางผู ซื้อสินคาและผูขายสินคา ในบางคร้ังจําเปนตองกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ เอาไว เพื่อใชเปนขอตกลงระหวางกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวทั้งผูซื้อและผูขายจะตองไดรับ

ความพึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุด เงื่อนไขตาง ๆ มีดังตอไปนี้

 4.1  เงื่อนไขเกี่ยวกับคาขนสงสินคา (Terms of Transportation)

 4.2  เงื่อนไขเกี่ยวกับสวนลด (Discount)

 4.3  เงื่อนไขในการชําระเงิน (Credit Terms/Terms of Payment)

4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื� อขายสินค้า
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ดังนั้นถาสินคายังอยูในระหวางการขนสง กรรมสิทธิ์ในสินคายังคงเปนของผูขาย คาขนสงตามเงื่อนไข

นี้ ทางดานผูขายสินคาจะบันทึกบัญชี โดยใชชื่อวา บัญชีคาขนสงออก (Transportation out/Freight 

out) ซึ่งเปนคาใชจายในการขาย

   4.1.3 C & F (Cost & Freight) เงื่อนไขนี้ ผูขายจะเปนผูกําหนดราคาซื้อที่ผูขาย

ตองสงมอบสินคาใหถึงมือผูซื้อ ซ่ึงราคาซื้อขายนี้เปนราคาสินคาท่ีรวมกับคาขนสง และคาระวางแลว 

สวนมากเปนการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ

   4.1.4 C.I.F. (Cost Insurance and Freight) เงื่อนไขนี้ ราคาซื้อขายสินคาไดรวมคา

เบี้ยประกันภัย และคาขนสงสินคาไวแลว

4.2  เง่ือนไขเกี่ยวกับส่วนลด สภาวะของโลกธุรกิจในปจจุบัน มีการแขงขันกันมาก ดังนั้น

เจาของธุรกิจจึงจําเปนตองใชกลยุทธทางการตลาดเขามาจัดการ เพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จและ

เปนแรงจูงใจใหผู ซื้อ ซื้อสินคาในปริมาณมาก รวมทั้งชําระหนี้ค าสินคาในระยะเวลาอันสั้น 

เพราะตองการไดสวนลด ดังนั้นกลยุทธที่มักพบเห็นกันโดยทั่วไปไดแก การใหสวนลด (Discount) 

แกผูซื้อ หมายถึง การที่ผูขายสินคายอมลดราคาสินคาใหแกผูซื้อ จากราคาของสินคาที่กําหนดไว 

ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้

   4.2.1 สวนลดการคา (Trade Discount) เปนสวนลดที่ผูขายยอมใหสวนลดแกผูซื้อ 

ทั้งการซื้อดวยเงินสดและซื้อดวยเงินเชื่อ เพ่ือจูงใจใหผูซื้อซื้อสินคาในปริมาณมาก สวนลดการคา

จะกําหนดเปนอัตรารอยละ จากราคาของสินคาท่ีกําหนดไว (Price List) หรือบางทีราคาสินคา

ก็ถูกกําหนดไวในรายการแสดงสินคาหรือที่เรียกกันวา แค็ตตาล็อก (Catalog) โดยสวนลดนี้จะนําไป

หักออกจากราคาซื้อหรือราคาขายกอน ทําใหราคาที่ซื้อขายกันเปนราคาสุทธิ การบันทึกบัญชี 

จะไมบันทึกสวนลดการคาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะไดกลาวถึงในวิธีการบันทึกบัญชีซื้อขายสินคาในบทตอไป

 จากตัวอยางขางตน แสดงวา

ผูขายสินคา จะไดรับเงินสดจากผูซื้อและบันทึกบัญชี จํานวน 19,600 บาท เทานั้น

ผูซื้อสินคา จะจายเงินสดใหผูขายสินคาและบันทึกบัญชีจํานวน 19,600 บาท เชนกัน

ตัวอยางที่ 1  ขายสินคาราคา 20,000 บาท เปนเงินสด ใหสวนลดการคา 2%

   จากกรณีตัวอยาง คํานวณไดดังนี้

   ราคาสินคาตามที่กําหนดไว     20,000 บาท 

   หัก สวนลดการคา 2% (20,000 × 2
100

)     400 บาท 

     ราคาสุทธิตามใบกํากับสินคา   19,600 บาท
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ตัวอยางที่ 2  ขายสินคาราคา 20,000 บาท เปนเงินเชื่อใหสวนลดการคา 5 %

   จากกรณีตัวอยางคํานวณไดดังนี้

   ราคาสินคาตามที่กําหนดไว     20,000 บาท

   หัก สวนลดการคา 5% (20,000 × 5
100

)    1,000 บาท

   ราคาสุทธิตามใบกํากับสินคา    19,000 บาท

 จากตัวอยางขางตน แสดงวา

ผูขายสินคา จะบันทึกผูซื้อเปนลูกหนี้ และบันทึกบัญชี จํานวน 19,000 บาท เทานั้น

ผูซื้อสินคา จะบันทึกผูขายเปนเจาหนี้ และบันทึกบัญชี จํานวน 19,000 บาท เชนกัน

   4.2.2 สวนลดเงินสด (Cash Discount) เปนสวนลดที่เกิดขึ้นหลังการซ้ือขายสินคา

เปนเงินเชื่อ โดยผู ซื้อชําระเงินคาสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเงื่อนไข สวนลดเงินสด 

แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

      1) สวนลดรับหรือสวนลดซื้อ (Purchase Discount) เปนสวนลดท่ีเกิดข้ึน

ดานผูซื้อ เมื่อผูซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ในเรื่องของระยะเวลาในการชําระหนี้ สวนลดที่ผูซื้อ

ไดรับนี้เรียกวา สวนลดรับ จะนําไปปรับมูลคา บัญชีซื้อ โดยหักออกจากยอดซื้อ เพื่อใหไดยอดซื้อสุทธิ 

ในงบกําไรขาดทุน จะไดกลาวถึงในบทเรียนตอไป

      2) สวนลดจายหรือสวนลดขาย (Sale Discount) เปนสวนลดที่เกิดขึ้นดาน

ผูขาย ถาผูซื้อสินคาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว ในเร่ืองของระยะเวลาในการชําระหนี้ 

สวนลดที่ผูขายตองลดใหผูซื้อนี้ เรียกวา สวนลดจาย เปนรายการปรับมูลคาของยอดขาย ทําใหไดยอด

ขายสุทธิในงบกําไรขาดทุน จะไดกลาวถึงในบทเรียนตอไปเชนกัน

4.3  เงื่อนไขในการชําระเงิน (Credit Terms/Terms of Payment)
   4.3.1 เงื่อนไขที่กําหนดวันชําระเงินแตไมมีสวนลด โดยให n หมายถึงจํานวนวัน เชน

      n/30 หมายถึง ตองชําระหนี้ภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ปรากฏในใบกํากับ

สินคา

      n/60 หมายถึง ตองชําระหนี้ภายในเวลา 60 วัน นับแตวันที่ปรากฏในใบกํากับ

สินคา เปนตน

      n/EOM (End of Month) หมายถึง ตองชําระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่

ปรากฏในใบกํากับสินคา

      n/10 EOM หมายถึงตองชําระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่

ซื้อสินคา
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   4.3.2 เงื่อนไขที่มีสวนลด เชน

      2/10, n/30 หมายถึง ตองชําระหนี้ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่ปรากฏ

ในใบกํากับสินคา แตถาสามารถชําระหนี้ภายใน 10 วัน จะลดให 2% หรือ

      3/15, n/60 หมายถึง ตองชําระหนี้ภายในเวลา 60 วัน นับแตวันที่ปรากฏในใบ

กํากับสินคา แตถาสามารถชําระหนี้ภายในเวลา 15 วัน จะลดให 3% เปนตน

      2/10 EOM หมายถึง ตองชําระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป แตถาชําระ

หนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จะลดให 2%

      2/10 EOM, n/60 หมายถึง ตองชําระหนี้ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ปรากฏในใบ

กํากับสินคา แตถาชําระหนี้ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ถัดจากเดือนที่ซื้อสินคา จะไดลด 2%

การนับวันครบกําหนดและวันที่ไดรับสวนลด

 ในกรณทีีซ่ือ้ขายสนิคาเปนเงินเชือ่ และไดตกลงเง่ือนไขในการชาํระหนีแ้ลวทัง้สองฝายควรปฏบิติั

ดังนี้

ผูซื้อ ควรคํานวณวันครบกําหนดและวันที่จะไดรับสวนลดไวลวงหนา เพื่อที่จะไดเตรียมการ

ในเรื่องจํานวนเงินที่จะตองนําไปชําระ รวมทั้งผลประโยชนที่จะไดรับในกรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับสวนลดเงินสด

ผูขาย ควรคํานวณวันครบกําหนดและวันที่ตองใหสวนลดเพื่อใหทราบวาวันที่กิจการจะไดรับ

เงินจากผูซื้อเมื่อไหร เพื่อนําไปวางแผนการใชจาย ติดตามหนี้ เมื่อครบกําหนดเวลาชําระเงิน

 แตถามกีารกาํหนดเงือ่นไขไวโดยการกาํหนดวนัไวแนนอน เชน วนัสิน้เดือน หรอืวนัสิน้เดือนของ

เดือนถัดไป ไมจําเปนตองคํานวณวันท่ีครบกําหนด แตถาเง่ือนไขกําหนดเปนจํานวนวันเอาไว เชน 

30 วนั หรอื 60 วัน การคาํนวณวนัครบกาํหนดลวงหนา จะทาํใหทราบถงึภาระหนาทีแ่ละผลประโยชน

ที่จะไดรับ กลาวคือ

 1. วันครบกําหนดในการชําระหนี้ ซึ่งเปนภาระหนาที่ของผูซื้อ

 2. วันที่ที่จะไดรับสวนลดซึ่งเปนผลประโยชนที่ผูซื้อจะไดรับ

ตัวอยางที่ 3

 ม.ค. 16 รานตะวัน ซื้อสินคาเปนเงินเช่ือจากรานพระจันทร จํานวน 20,000 บาท เง่ือนไขในการ

   ชําระหนี้คือ 2/10, n/30

  26 รานตะวัน จายชําระหนี้ใหรานพระจันทร ทั้งจํานวน
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  1. วันที่รานตะวันจะตองทําการชําระหนี้ใหรานพระจันทรจะทําไดดังนี้

   ใหนําเอาจํานวนวันท้ังหมดของเดือนที่ซื้อสินคา จากตัวอยางเดือนมกราคม มีทั้งหมด 31 

วันเปนตัวตั้ง หักออกดวยวันที่ซื้อ คือ วันที่ 16 ก็จะเหลือจํานวน 15 วัน หลังจากนั้นก็นําเอาจํานวน 

15 วันที่เหลือนี้ บวกดวยตัวเลขที่จะทําใหครบ 30 วัน ซึ่งก็ตองบวกอีก 15 วัน เมื่อครบ 30 วันแลว 

วันสุดทายของจํานวนที่จะทําใหครบ 30 วันคือ วันครบกําหนดชําระหนี้ ซึ่งคํานวณไดดังนี้

   จํานวนวันของเดือน มกราคม    31

   หัก วันที่ซื้อสินคา      16

   จํานวนวันที่เหลือของเดือนมกราคม   15

   บวก จํานวนวันที่จะทําใหครบ 30 วัน   15

   จํานวนวันที่กําหนดเงื่อนไขใหสินเชื่อ   30

   ดังนั้นจํานวนวันที่ครบกําหนดชําระหนี้คือวันที่ 15 กุมภาพันธ

  2. วันที่รานตะวันจะไดรับสวนลดตามเงื่อนไขหรือไม คํานวณไดดังนี้

   ใหนําเอาวันที่ที่จายชําระหนี้ตั้ง หักดวยวันที่ที่ซื้อสินคา

     วันที่ชําระหนี้ เดือนมกราคม วันที่   26

     วันที่ซื้อสินคา เดือนมกราคม วันที่   16

     จํานวนวันที่เปนหนี้    10

   ดังนั้น รานตะวันชําระหนี้ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวคือ สามารถชําระหนี้ไดภายใน 10 วัน 

จึงไดรับสวนลด 2% และเงินที่จะตองชําระ คํานวณไดดังนี้

     ราคาสินคาทั้งสิ้น     20,000 บาท

     หัก สวนลด 2% (20,000 × 2
100

)      400 บาท

              19,600 บาท

   แตทั้งนี้หมายความวานับตั้งแตวันที่รานตะวันซื้อสินคาคือวันที่ 16 มกราคม เปนตนไป ราน

ตะวันสามารถที่จะชําระหนี้ไดตั้งแตวันที่ 17 มกราคม จนถึงวันที่ 26 มกราคม ซึ่งเปนวันสุดทายที่จะ

ไดรับสวนลด แตในทางปฏิบัติในแงธุรกิจ รานตะวันยอมประวิงเวลาในการชําระหนี้ใหยาวนานที่สุด 

แตตองไมเสียผลประโยชน กลาวคือจะชําระหนี้ในวันสุดทายที่จะไดรับสวนลด คือ วันที่ 26 มกราคม 

เพราะจํานวนเงินท่ีใชในการชําระหน้ีสามารถนําไปใชจายในภาระ ที่จําเปนลําดับแรก ๆ กอนได 

ถายังไมหมดเวลาในการไดรับสวนลด

   ถารานตะวันชําระหนี้หลังวันที่ 26 มกราคม เชน ชําระหนี้ไดในวันที่ 28 มกราคม แสดงวา

รานตะวันจะไมไดรับสวนลด จะตองชําระหนี้ใหรานพระจันทรเต็มจํานวน 20,000 บาท
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ตัวอยางที่ 4

 มี.ค. 6 รานชมเดอืนซือ้สนิคาจากรานชมตะวนั จํานวน 50,000 บาท โดยมเีง่ือนไขในการชาํระหนี้

   คือ 2/10 EOM

 เม.ย. 30 รานชมเดือนชําระหนี้ใหรานชมตะวันทั้งจํานวน

 ในกรณีท่ีมีการซือ้ขายสนิคา ถึงแมวาจะไมไดมีการระบวุาเปนการซ้ือขายเปนเงนิสดหรอืเงนิเชือ่ 

ถามีการกําหนดเงื่อนไขการชําระเงิน หมายถึงการซื้อขายสินคาเปนเงินเชื่อเทานั้น

 จากกรณีตัวอยางท่ี 4 เงื่อนไขการชําระเงินคือ 2/10 EOM หมายความวาวันครับกําหนดสิ้น

เดือนของเดือนถัดไปคือ วันที่ 30 เมษายน ถารานชมเดือนสามารถชําระหนี้ใหรานชมตะวัน ไดภายใน

วันที่ 10 เมษายน รานชมตะวันจะใหสวนลด 2% ของราคาสินคา คิดเปนเงิน 1,000 บาท รานชมเดือน

จะจายเงินใหรานชมตะวันเพียง 49,000 บาท แตถารานชมเดือนชาํระหนีใ้หรานชมตะวนัหลังวันที่ 10 

เมษายน เปนตนไป รานชมเดือนตองชําระเงินใหรานชมตะวันเต็มจํานวน โดยไมไดรับสวนลดคือ 

50,000 บาท

   ในกรณตีรงกนัขาม รานพระจนัทรกจ็ะมกีระบวนการในการคาํนวณวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระ

หนีข้องลกูหนี ้และวนัท่ีท่ีจะตองใหสวนลดแกลกูหนี ้(รานตะวนั) ซ่ึงเปนวนัท่ีวนัเดียวกันกบัทีร่านตะวัน 

คํานวณไดดังกลาวขางตน

ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added Tax) หรือที่เรียกโดยยอวา “VAT” เปนภาษีทางออม ที่

จัดเก็บจากฐานการบริโภค กลาวคือภาษีมูลคาเพิ่มจะเรียกเก็บภาษีจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ถา

ผูซือ้สนิคาหรอืผูรบับรกิารเปนผูประกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูคาเพ่ิม ภาษมีลูคาเพิม่ทีจ่ายไปมสิีทธิ

ขอคืนจากกรมสรรพากรได แตถาผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการเปนผูบริโภคคนสุดทาย จะเปนผูรับภาระ

ภาษีไมมีสิทธิขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากกรมสรรพากร ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนภาษีท่ีนํามาใชแทนภาษีการ

คา โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2535

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.1  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ที่ได้รับการยกเว้น
   ผูประกอบการ หมายถงึ บคุคลท่ีขายสินคาหรือใหบริการในทางธรุกจิหรือวชิาชพีเปนปกติ

ธรุะ ไมวาจะประกอบกจิการในรปูแบบของ บคุคลธรรมดา คณะบคุคล หรอื หางหุนสวนทีม่ใิชนติบุิคคล 

หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคา หรือใหบริการ เกินกวา 1.8 ลานบาทตอป มีหนา

ที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อเปนผูประกอบการจดทะเบียน
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   กิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร ไดแก

   1. ผูประกอบการที่ขายสินคาในราชอาณาจักร

   2. ผูประกอบการที่ใหบริการในราชอาณาจักร

   3. ผูนําเขา

   หมายเหต ุผูประกอบการทีไ่ดรบัการยกเวนภาษมีลูคาเพิม่ตามกฎหมาย เชน มรีายรบัจาก

การขายสินคาหรือใหบริการไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป จะเลือกจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม

หรือไมก็ได

   5.1.1 ผูประกอบการที่ไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

      1) ผูประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินคาหรือบริการไมเกิน 1.8 ลานบาท

ตอป

      2) ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม

กฎหมาย

      3) ผูประกอบการที่ใหบริการจากตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราช

อาณาจักร

      4) ผูประกอบการท่ีอยูนอกราชอาณาจักรและเขามาประกอบกิจการขายสินคา

หรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนคร้ังคราว ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี

กําหนดไวในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 

พ.ศ. 2536

      5) ผูประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

   5.1.2 ผูประกอบการทีไ่ดรบัการยกเวนภาษมีลูคาเพิม่ตามกฎหมายแตสามารถขอจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มได

      1) ผูประกอบกิจการ ขายพืชผลทางการเกษตร สัตว ไมวามีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

ปุย ปลาปน อาหารสตัว หรอืเคมภีณัฑทีใ่ชสาํหรับพชืหรอืสตัว หนงัสอืพิมพ นติยสาร หรอืตาํราเรยีน ฯลฯ

      2) ผูประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการซึ่งไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม

ตามกฎหมายและมีรายรับไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป

      3) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร โดยอากาศยาน

      4) การสงออกของผูประกอบการในเขตอตุสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวย

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

      5) การใหบริการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทอในราชอาณาจักร

   5.1.3 กิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย
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      การประกอบกิจการดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

      1) การขายสนิคาหรือใหบริการของผูประกอบการทีม่รีายรับไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป

      2) การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เชน ขาว ขาวโพด ปอ 

มันสําปะหลัง ผักและผลไม เปนตน (คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.28/2535ฯ)

      3) การขายสตัวทัง้ทีม่ชีวีติและไมมชีีวติในราชอาณาจกัร เชน โค กระบอื ไกหรอื

เนื้อสัตว กุง ปลา เปนตน (คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535ฯ)

      4) การขายปุย

      5) การขายปลาปน อาหารสัตว

      6) การขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว เพื่อบํารุงรักษาปองกัน 

ทําลายหรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว

      7) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน

      ** ผูประกอบการที่ประกอบกิจการตาม 1) ถึง 7) ดังกลาว จะเลือกเขาสูระบบ

ภาษีมูลคาเพิ่มก็ได 

      8) การนําเขาตาม 2) ถึง 7)

      9) การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน

      10) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักรไมวาจะเปนทางบก ทางนํ้าหรือทาง

อากาศ อยางไรกด็ ีหากเปนการใหบรกิารขนสงโดยอากาศยาน และการใหบรกิารขนสงนํา้มนัเชือ้เพลงิ

ทางทอ ผูประกอบการมีสิทธิเลือกเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มได

      11) การใหบริการขนสงระหวางประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใชเรือเดินทะเล

      12) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน

      13) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว

      14) การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน

      15) การใหบริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความ

      16) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ

      17) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการ

ประกอบกิจการซึ่งอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

      18) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ซ่ึงตองมีลักษณะการ

ประกอบกิจการตามท่ีกรมสรรพากรกําหนด คือ ตองเปนการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขา

วิทยาศาสตรและสาขาสังคมศาสตร แตตองมิใชเปนการกระทําในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผูประกอบการตอง

เปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หรือมูลนิธิ
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      19) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน

      20) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย

      21) การใหบรกิารของราชการสวนทองถิน่ ทัง้นีไ้มรวมถงึบรกิารทีเ่ปนการพาณชิย

ของราชการสวนทองถ่ินหรอืเปนการหารายได หรอืผลประโยชนไมวาจะเปนกจิการสาธารณปูโภคหรอื

ไมก็ตาม

      22) การขายสนิคาหรอืการใหบรกิารของกระทรวง ทบวง กรม ซึง่สงรายรบัทัง้สิน้

ใหแกรัฐโดยไมหักรายจาย

      23) การขายสนิคาหรอืการใหบรกิารเพือ่ประโยชนแกการศาสนา หรอืการสาธารณ

กุศลภายในประเทศ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น

      24) การบรจิาคสนิคาใหแกสถานพยาบาล และสถานศกึษาของทางราชการ หรือ

ใหแกองคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด

      25) การขายบุหรี่ซิกกาแรต ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งผูขาย

เปนบุคคลอื่นที่มิใชโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

      26) การขายสลากกินแบงรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลากบํารุง

สภากาชาดไทย

      27) การขายแสตมปไปรษณีย แสตมปอากร หรือแสตมปอื่นของรัฐบาล องคการ

ของรัฐบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น เฉพาะที่ยังไมไดใชในราคาที่ไมเกินมูลคาที่ตราไว

      28)  การใหบริการสีขาว

5.2  ประเภทของภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน
   ภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการจดทะเบียน แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้

   5.2.1 ภาษีขาย (Output Tax) เปนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูประกอบการจดทะเบียน 

ขายสินคา หรือบริการ จะตองเรียกเก็บ หรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือบริการ โดยจะออก 

ใบกํากับภาษีใหผูซื้อเปนหลักฐานทุกครั้ง

   5.2.2 ภาษีซื้อ (Input Tax) เปนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผู ประกอบการจดทะเบียน ถูก

ผูประกอบการ จดทะเบียนอื่นเรียกเก็บเนื่องจากการซื้อสินคาหรือรับบริการมาเพื่อใชในการประกอบ

กิจการของตน โดยจะไดรับใบกํากับภาษีเปนหลักฐานทุกครั้ง
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5.3  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
   อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม มี 2 อัตรา ดังนี้

   5.3.1 อัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 10 สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบ

ธุรกิจ (1) การขายสินคา (2) การใหบริการ (3) การนําเขาสินคา อัตราภาษีดังกลาวไดลดลงตาม

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 407) พ.ศ. 2545 จากอัตรารอยละ 10 ลดลงเหลืออัตรารอยละ 6.30 

รวมภาษีทองถิ่น 0.70 จึงเทากับ รอยละ 7

   5.3.2 อตัราภาษมีลูคาเพิม่รอยละ 0 สาํหรบัผูประกอบการจดทะเบยีน กิจการประเภท 

ตาง ๆ ดังตอไปนี้

      1) การสงออกสินคา ที่มิใชการสงออกสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม

มาตรา 81 (3)

      2) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตาง

ประเทศ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

      การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการน้ันในตางประเทศ 

ใหรวมถึงการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิตสินคาในเขตปลอดอากรเพื่อสงออก และ

การใหบริการที่กระทําในเขตดังกลาวเพื่อใชผลิตสินคาเพื่อสงออกดวย

      3) การใหบรกิารขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลทีก่ระทาํ

โดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล

      4) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทอง

ถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิตามโครงการเงนิกูหรอืเงนิชวยเหลอืจากตางประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะกรณทีีเ่ปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

      5) การขายสินคาหรือการใหบริการกับองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญ

พเิศษของสหประชาชาต ิสถานเอกอคัรราชทตู สถานทตู สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ทัง้นี ้เฉพาะการ

ขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

      6) การขายสินคาหรือการใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคา 

ทณัฑบนหรอืระหวางผูประกอบการกบัผูประกอบการทีป่ระกอบกจิการอยูในเขตปลอดอากร ไมวาจะ

อยูในเขตเดียวกนัหรือไม หรอืระหวางคลังสนิคนทณัฑบนกบัผูประกอบการท่ีประกอบกจิการอยูในเขต

ปลอดอากร ทั้งนี้เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่อธิบดีกําหนด

      คลังสินคาทัณฑบน ใหหมายความถึงคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากร
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5.4  ใบกํากับภาษี (Tax Invoice)
   ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) เปนหลักฐานที่ผูประกอบการจดทะเบียนออกใหแกผูซื้อ

สินคาหรือบริการเพื่อแสดงจํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือบริการ

   5.4.1 ประเภทของใบกํากับภาษี

      1) ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เปนใบกํากับภาษีที่ผูซื้อสินคาหรือบริการซึ่ง

เปนผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเปนหลักฐานในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มได ซึ่งใบกํากับภาษี

แบบเต็มรูปแบบ ตองมีรายการตาง ๆ ในใบกํากับภาษี ดังตอไปนี้

        (ก) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดชัด

        (ข) ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ของผูประกอบการจดทะเบียน

ที่ออกใบกํากับภาษี และในกรณีท่ีตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษี หรือผูขายทอดตลาดเปนผูออกใบ

กาํกบัภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบยีน ใหระบชุือ่ ทีอ่ยู และเลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากรของ

ตัวแทนหรือผูขายทอดตลาดนั้นดวย

        (ค) ชื่อที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือบริการ

        (ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีและหมายเลขลําดับของเลม (ถามี)

        (จ) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี

        (ฉ) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือบริการ

        (ช) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการ โดยให

แยกออกจากมูลคาของสินคาหรือบริการใหชัดแจง ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.9 และรูปที่ 1.10
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รูปที่ 1.9 ตัวอยางเอกสารใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ (ออกโดยผูประกอบการจดทะเบียน)

ใบกํากับภาษี
เลมที่ 01

เลขที่ 037

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

วันที่ 17 กันยายน 2562

ลําดับที่ รายการสินคาหรือบริการ จํานวน

หนวย

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

(ไมรวมภาษี)

1

2

ผาคลุมไหลไหม

ผาถุงไทลื้อ (ฝาย)

3

2

1,500

3,000

-

-

4,500

6,000

-

-

 รวมราคาทั้งสิ้น 10,500 -

 จํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม 735 -

 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,235 -

 รานฝายไหมมือครีเอชั่น

 211 หมู 4 ต.สันทราย อ.เมือง

 จ.เชียงราย 57000

 โทรศัพท 053-151115

 ชื่อผูซื้อ รานฑิฆัมพร

 ที่อยู 200 หมู 6 ต.แมออน

 อ.สนักาํแพง จ.เชยีงใหม (053-429278)

1 46084524 8

ลงชื่อ.........................................ผูรับสินคา

(นางฑิฆัมพร แกลวกลา)

ลงชื่อ.........................................ผูขาย

(นายศิระ ทองสาย)

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยสามสิบหาบาทถวน

อัตราภาษี  อัตรารอยละ 7  อัตราศูนย
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า28

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

รูปที่ 1.10 ตัวอยางเอกสารใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ (ออกโดยตัวแทนในกรณีรับฝากขายสินคา)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

รานฝายไหมมือครีเอชั่น

211 หมู 4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 1 46084524 8

ชื่อผูซื้อ รานฑิฆัมพร

ที่อยู 200 หมู 6 ต.แมออน อ.สันกําแพง

จ.เชียงใหม (053-429278)

วันที่ 17 กันยายน 2552

เลมที่ 2

เลขที่ 0052

ทําการแทน รานฝายทอง

200 ตรอกขวงเมรุ ถนนทาแพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 3 10100010 9

ลําดับที่ รายการสินคาหรือบริการ จํานวน

หนวย

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

(ไมรวมภาษี)

1

2

3

4

ผาเช็ดตัวปกลาย

ผาหมนอน 6 × 6 ฟุต

ผาคลุมเตียง 6 × 6 ฟุต

ปลอกหมอนฉลุ

2

1

1

5

100

400

700

60

-

-

-

-

200

400

700

300

-

-

-

-

 รวมราคาทั้งสิ้น 1,600 -

 จํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม 112 -

 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,712 -

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) หนึ่งพันเจ็ดรอยสิบสองบาทถวน

ลงชื่อ.........................................ผูซื้อ

(นางฑิฆัมพร แกลวกลา)

ลงชื่อ.........................................ผูขาย

(นายศิระ ทองสาย)
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า 29

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

      2) ใบกํากับภาษีอยางยอ เปนใบกํากับภาษีที่ผู ประกอบการจดทะเบียนซึ่ง

ประกอบกจิการขายสนิคาในลกัษณะขายปลกี หรอืใหบรกิารในลกัษณะบรกิารรายยอยแกบคุคลจํานวน

มาก มสีทิธอิอกใหแกผูซือ้สนิคาหรอืบรกิาร เพ่ือแสดงวาไดเรียกเกบ็ภาษมีลูคาเพ่ิมจากผูซ้ือสินคาหรือ

บริการแลว ผูไดรับใบกํากับภาษีอยางยอ ไมมีสิทธินํามาใชเปนหลักฐานในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 

และใบกํากับภาษีอยางยอตองมีรายการดังตอไปนี้

        (ก) คาํวา “ใบกาํกับภาษอียางยอ” ในทีเ่หน็ไดชดั (ในกรณท่ีีออกโดยเครือ่ง

บันทึกการเก็บเงินตองระบุคําวา TAX INV (ABB) หรือ TAX INVOICE (ABB)

        (ข) ชื่อ หรือ ชื่อยอ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ของผูประกอบ

การจดทะเบียนเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ

        (ค) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม (ถามี)

        (ง) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี

        (จ) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือบริการ

        (ฉ) ราคาสนิคาหรอืบรกิารตองมขีอความระบชุดัเจนวาไดรวมภาษมีลูคาเพิม่

ไวแลว

        (ช) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินในกรณีออกใบกํากับภาษีอยาง

ยอ โดยเครื่องบันทึกเงินสด

        ใบกํากับภาษีอยางยอ สามารถจัดทําได 2 แบบ คือ

        1. ใบกาํกบัภาษอียางยอทีอ่อกโดยเคร่ืองบนัทกึเงินสด ดังตัวอยางเอกสาร

รูปที่ 1.11 

        2. ใบกํากับภาษีอยางยอที่ออกโดยใชแบบฟอรมของกิจการดังตัวอยาง

เอกสารรูปที่ 1.12

�������� 1.indd   29 30/4/2564 BE   18:04



PED 

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า30

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

รูปที่ 1.11 ตัวอยางเอกสารใบกํากับภาษีอยางยอที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

หมายเหตุ

 รายการใบกํากับภาษีโดยปกติตองจัดทําเปนภาษาไทย แตใบกํากับภาษีอยางยอสามารถจัดทํา

เปนภาษาองักฤษ (ไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน) กรมสรรพากรอนุโลมใหกระทาํไดโดยใหถอืวาไดรบัอนมุตัิ

จากกรมสรรพากรแลว

นุช เบเกอรี่

TAX ID 3101546978

TAX INVOICE (ABB)

REG-ID : 10 060 38002

DATE 14/10/25X1 TIME 14 : 48 TERMINAL 001

พัฟเห็ด         1  11.00 Y

พายกรอบ         1  24.00 Y

ขนมปงกระเทียม 4 ชิ้น   1  30.00 Y

ครัวซองทชิ้น       1  14.00 Y

บัตเคอรเคกซอง      1  15.00 Y

ทุเรียนลวน         1  52.00 Y

หมอนทองไข       1 122.00 Y

ITEM-S :   8 Amount :  271.00

Subtotal………………….    271.00

Cash Pay :  500.00 ทอน :  229.00

Customer : 1 Table No. 007

Cashier 8407  Receipt No. 0019257 

VAT INCLUDED
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า 31

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

ใบรับเงิน/ใบกํากับภาษี

อยางยอ
เลมที่ 50

เลขที่ 2500

รานฝายไหมมือครีเอชั่น

211 หมู 4 ต.สันทราย อ.เมือง

จ.เชียงราย 57000

โทร. 053-151115

จํานวน รายการ หนวยละ จํานวนเงิน

1

6

5

ผาคลุมเตียง 6 × 6

ผาถุงไท-ลื้อ

ผาถุงไท-ยวน

1,500

3,000

2,500

1,500

 18,000

 12,500

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเงิน  32,000

              (สามหมื่นสองพันบาทถวน)

แผนก............................................ ผูรับเงิน...........................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 1 46084524 8 วันที่ 17 กันยายน 2552

รูปที่ 1.12 ตัวอยางเอกสารใบกํากับภาษีอยางยอที่ออกโดยใชแบบฟอรมของกิจการ

หมายเหตุ

 รายการในใบกํากับภาษีอยางยอ แตกตางจากใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป ดังนี้

 1. ไมตองแสดงที่อยูของผูขายสินคาหรือบริการ

 2. ไมตองแสดงชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือบริการ

 3. ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสินคาจะออกเปนรหัสก็ได

 4. จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มใหรวมอยูในมูลคาของสินคาหรือบริการ โดยตองหมายเหตุวาราคา

ไดรวมภาษีแลว
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า32

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

      3) ใบเพ่ิมหนี ้(Debit Note) คอื ใบกาํกบัภาษทีีอ่อกเพิม่เติมในกรณทีีผู่ประกอบ

การตองเพิ่มจํานวนหนี้ข้ึน อันเนื่องมาจาก การคํานวณจํานวนเงินผิด หรือความผิดพลาดในการนับ

จํานวนสินคา

        ใบเพิ่มหนี้ตองมีรายการครบถวนอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้

        (ก) คําวา “ใบเพิ่มหนี้”

        (ข) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบเพิ่มหนี้

        (ค) ชื่อที่อยูของผูออกใบเพิ่มหนี้

        (ง) ชื่อที่อยูของผูซื้อ

        (จ) วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิ่มหนี้

        (ฉ) หมายเลขลาํดับของใบกาํกบัภาษเีดิม รวมทัง้หมายเลขลําดับเลม (ถาม)ี

        (ช) มลูคาของสนิคาหรอืบรกิารทีแ่สดงไวในใบกํากบัภาษเีดมิมลูคาทีถ่กูตอง 

ของสินคาหรือบริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและจํานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสวนตาง

นั้น

        (ซ) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้

        ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.13
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า 33

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

ชือ่ผูซือ้ รานฑฆัิมพร                   

ที่อยู 202 หมู 6 ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50140         

                         

อางถึงใบกํากับภาษีเลขที่ 006 ลงวันที่ 1 มกราคม 2552 

บริษัท ไดเดบิตบัญชีของทานตามรายการตอไปนี้

เลขที่ 010 เลขที่ 001 

วันที่ 6 มกราคม 2552 

รานฝายไหมมือครีเอชั่น

ที่อยู 211 หมู 4 ต.สันทราย อ.เมือง

จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-151115

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 1 46084524 8

เหตุผลในการเพิ่มหนี้

คิดราคาสินคาผิดไปผืนละ 20 บาท  

                  

ผูรับมอบอํานาจ

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)

ลําดับ รหัสสินคา รายการ ราคา/หนวย ปริมาณ จํานวนเงิน

1 A201 ผาคลมุเตียงขนาด 6 × 6 680 20  13,600

(หนึ่งหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน)

     รวมมูลคาสินคาตามใบกํากับภาษีเดิม   13,600 -

     มูลคาที่ถูกตอง      14,000 -

     ผลตาง  -     =  400 -

     ภาษีมูลคาเพิ่ม  7%  0% =  28 -

     รวม  +     =  428 -

รูปที่ 1.13 ตัวอยางเอกสารใบเพิ่มหนี้
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า34

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

      4) ใบลดหนี้ (Credit Note) คือใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการออกเพิ่มเติมใน

กรณีที่ตองลดหนี้ลง อันอาจจะมาจากการคํานวณจํานวนเงินผิด นับจํานวนสินคาผิด หรือสินคาที่สง

ใหลูกคา ชํารุดเสียหาย ผิดตัวอยาง หรือมีการรับคืนสินคาจากลูกคา

        ใบลดหนี้ตองมีรายการครบถวนอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้

        (ก) คําวา “ใบลดหนี้”

        (ข) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบลดหนี้

        (ค) ชื่อที่อยูของผูออกใบลดหนี้

        (ง) ชื่อที่อยูของผูซื้อ

        (จ) วัน เดือน ป ที่ออกใบลดหนี้

        (ฉ) หมายเลขลําดับของใบกาํกบัภาษเีดิม รวมทัง้หมายเลขลําดับเลม (ถาม)ี

        (ช) มูลคาของสินคา หรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีเดิม มูลคาที่

ถูกตองของสินคาหรือบริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและจํานวนภาษีที่ไดคืน สําหรับ

สวนตางนั้น

        (ซ) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

        ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.14
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า 35

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

ชือ่ผูซือ้ รานเมอืงไมฝายงาม                 

ที่อยู 160 ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50130          

                         

อางถึงใบกํากับภาษีเลขที่ 201 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 

บริษัท ไดเครดิตบัญชีของทานตามรายการตอไปนี้

เลขที่ 010 เลขที่ 001 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 

รานฝายไหมมือครีเอชั่น

ที่อยู 211 หมู 4 ต.สันทราย อ.เมือง

จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-151115

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 1 46084524 8

เหตุผลในการเพิ่มหนี้

คิดราคาสินคาผิดไปผืนละ 300 บาท   

                  

ผูรับมอบอํานาจ

ใบลดหนี้ (Credit Note)

ลําดับ รหัสสินคา รายการ ราคา/หนวย ปริมาณ จํานวนเงิน

1 A301 ผาถุงไท-ลื้อ 3,000 3  9,000 -

(เกาพันบาทถวน)

     รวมมูลคาสินคาตามใบกํากับภาษีเดิม   9,000 -

     มูลคาที่ถูกตอง      8,100 -

     ผลตาง  -     =  900 -

     ภาษีมูลคาเพิ่ม  7%  0% =  63 -

     รวม  +     =  963 -

รูปที่ 1.14 ตัวอยางเอกสารใบลดหนี้
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5.5  การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผูประกอบการประกอบธุรกิจครบหนึ่งเดือน และมี

รายการภาษีซื้อ ภาษีขายเกิดขึ้น เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “เดือนภาษี” ผูประกอบ

การจะตองคํานวณภาษีซ้ือและภาษีขาย แลวกรอกขอมูลลงในแบบรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษี

ขาย พรอมกับยืนแบบ ภ.พ.30 นําสงสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมี 2 กรณีดังนี้ 

   5.5.1 กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรา 7%

      ผูประกอบการตองคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันสิ้นเดือน โดยใชขอมูลจาก บัญชี

ภาษีซื้อ และบัญชีภาษีขาย หรือจากรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน

      ถาภาษซีือ้ มากกวา ภาษขีาย หมายความวา ผลตางเปนภาษขีอรบัคนืหรอืเครดติ

ภาษีเงินได

      ถาภาษีขาย มากกวา ภาษีซื้อ หมายความวา ผลตางเปนภาษีที่ตองชําระเพิ่ม

ตัวอยางที่ 5   ในเดอืน มกราคม 25x1 รานฝายไหมมอื ซ้ือสินคามาจําหนายใหลูกคา เปนจํานวน

เงินทั้งสิ้น 50,000 บาท และในเดือนเดียวกันนี้ กิจการขายสินคาใหลูกคาไปทั้งสิ้น 75,000 บาท 

    การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีดังนี้

      ภาษีซื้อ  = 50,000 × 7
100

 =  3,500 บาท

      ภาษีขาย = 75,000 × 7
100

 =  5,250 บาท

    กิจการมีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ตองชําระภาษีสวนตางจํานวน 1,750 บาท (5,250 - 

3,500) ใหกรมสรรพากร

ตัวอยางที่ 6   ในเดือน เมษายน 25x1 รานคาํดาราซ้ือสินคาเพ่ือเตรียมจําหนายใหลูกคาจํานวน 

40,000 บาท และในเดือนนี้กิจการขายสินคาใหลูกคา จํานวน 30,000 บาท 

    การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีดังนี้

      ภาษีซื้อ  = 40,000 × 7
100

 =  2,800 บาท

   

      ภาษีขาย = 30,000 × 7
100

 =  2,100 บาท

    กิจการตองขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากสรรพากร เปนจํานวน 700 บาท (2,800 - 2,100) 

เนื่องจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย
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ตัวอยางที่ 7   ในเดอืนธนัวาคม 25x1 รานฝายเมอืงซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาเพ่ือจําหนายใหลูกคา

เปนจํานวนทั้งสิ้น 74,900 บาท ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว และในเดือนนี้กิจการได

จําหนายสินคาเปนจํานวนทั้งสิ้น 53,500 บาท ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลวเชนกัน

   ในกรณีที่ราคาสินคาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว จะตองแยกราคาสินคา และภาษีมูลคาเพิ่ม 

เพื่อจะไดนําไปบันทึกบัญชีไดถูกตอง โดยคํานวณไดดังนี้

      ภาษีซื้อ  = 74,900 × 7
107

  = 4,900 บาท

      ภาษีขาย = 53,500 × 7
107

  = 3,500 บาท

   รานฝายเมืองตองขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากสรรพากรจํานวน 1,400 บาท (4,900 - 3,500) 

เนื่องจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย

ตัวอยางที่ 8   ผูประกอบการรายหนึ่ง ซื้อวัสดุสํานักงานมาจําหนายในราคา 50,000 ภาษีมูลคา

เพิม่อตัรา 7% และขายวัสดสุาํนักงานใหกบัสวนราชการในทองถิน่ ตามโครงการเงนิกูหรอืเงนิชวยเหลอื

จากตางประเทศในราคา 65,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม อัตรา 0%

   วิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม มีดังนี้

     ภาษีซื้อ  50,000 × 7
100

  = 3,500 บาท

     ภาษีขาย  65,000 × 0 %  = 0 บาท

   ผูประกอบการจะไดรับคืนภาษีจํานวน 3,500 บาท

   5.5.2 กรณท่ีีผูประกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูคาเพิม่ในอตัรา 0% ผูประกอบการจะ

ตองคํานวณภาษีขาย ในอัตรา 0% ภาษีขายที่คํานวณได เทากับ 0 บาท และตองคํานวณภาษีซื้อใน

อัตรา 7% เมื่อสิ้นเดือนภาษี ภาษีซื้อจะมียอดมากกวาภาษีขายเสมอ ผูประกอบการจะไดรับคืนภาษี

5.6  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
   5.6.1 แบบ ภ.พ. 30 ใชในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม

โดยใชวิธีนําภาษีขายหักภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี และในกรณีท่ีตองขอคืนภาษี ก็สามารถใชแบบ

แสดงรายการ ภ.พ 30 ซ่ึงแบบแสดงรายการน้ีใชทัง้กรณท่ีีตองชาํระภาษีเพิม่และขอคนืภาษีนี ้ดงัตวัอยาง

เอกสารรูปที่ 1.15
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รูปที่ 1.15 ตัวอยางเอกสารแบบแสดงรายการ ภ.พ. 30
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รูปที่ 1.16 ตัวอยางเอกสารแบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 (ตอ)
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รูปที่ 1.17 ตัวอยางเอกสารแบบใบขนสงสินคาขาเขา

   5.6.2 แบบใบขนสนิคาขาเขา ใชสาํหรบัผูท่ีมหีนาทีเ่สยีภาษมีลูคาเพ่ิมเปนผูนาํเขาไมวา

จะเปนผูประกอบการจดทะเบียนหรือไมก็ตาม ผูนําเขาตองชําระภาษีพรอมกับการชําระอากรขาเขา

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.17
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   5.6.3 แบบ ภ.พ. 36 ใชสําหรับผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีดังตอไปนี้

      1) ผูจายเงินที่จายคาซื้อสินคาหรือคาบริการใหแก

        ก. ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร ซึ่งไดเขามาประกอบกิจการ

ขายสินคาหรอืใหบรกิารในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราว และไมไดจดทะเบยีนภาษมีลูคาเพิม่เปนการ

ชั่วคราวหรือ

        ข. ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศ และไดมีการใชบริการ

นั้นในราชอาณาจักร

      2) ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มไปแลวใน

อัตรารอยละ 0 ไดแกการรับโอนสินคาหรือรับโอนสิทธิในการบริการ ไดมีการขาย หรือใหบริการกับ

องคการสหประชาชาต ิทบวงการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทตู สถานทตู สถาน

กงสุลใหญ สถานกงสุล ทั้งนี้เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

      3)  ผูขายทอดตลาดซึ่งขายทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียน ดังตัวอยาง

เอกสารรูปที่ 1.18
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5.7  กาํหนดเวลาและสถานที่ในการยื่นแบบ ผูประกอบการจดทะเบยีนจะตองยืน่แบบตาม

ที่กลาวมาขางตน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และสถานที่ยื่นตามที่กําหนดดังตอไปนี้

   5.7.1 กรณีที่สถานประกอบการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตองยื่นที่สํานักงาน

สรรพากรเขต (สาขา) หรือสํานักงานสรรพากรที่สถานประกอบการตั้งอยู

   5.7.2 กรณีที่สถานประกอบการตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานครตองยื่นที่สํานักงาน

สรรพากรอําเภอ (สาขา) หรือสํานักงานกิ่งอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู

รูปที่ 1.18 ตัวอยางเอกสารแบบแสดงรายการ ภ.พ. 36
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   5.7.3 กรณีผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหงหรือไมมีสถานประกอบการ

ตองยื่นที่สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่สํานักงานใหญตั้งอยู หรือที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สํานักงาน

แหงใดแหงหนึ่งที่ผูประกอบการเลือกตั้งอยูในกรณีไมมีสํานักงาน

5.8  จัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการท่ีเขาระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ผูประกอบ

การจดทะเบียนมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม 3 รายการ ดังนี้

   5.8.1 รายงานภาษีขาย เปนรายงานทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่บนัทกึจาํนวนภาษขีายตามใบกาํกบั

ภาษีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือบริการ โดยทุกสิ้นเดือน

จะตองแสดงยอดรวมของมูลคาของสินคาหรือบริการ ภาษีขายทั้งหมดที่บันทึกไวในรายงานภาษีขาย

น้ีตองนาํไปบนัทกึในแบบแสดงรายการภาษมีลูคาเพิม่ ภ.พ.30 เพือ่ยืน่ตอกรมสรรพากรตามสถานทีย่ืน่

ตามที่กําหนดไว ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.19

รูปที่ 1.19 ตัวอยางเอกสารรายงานภาษีขาย

รายงานภาษีขาย

เดือนภาษี...........................................ป........................

ชื่อผูประกอบการ.........................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................  สํานักงานใหญ  สาขา

ใบกํากับภาษี ชื่อผูซื้อสินคา/ผูรับบริการ เลขประจําตวัผูเสียภาษอีากรของ

ผูซื้อสินคา/ผูรับบริการ

สถานประกอบการ * มูลคาสินคา

หรือบริการ

จํานวนเงินภาษี

มูลคาเพิ่มวัน เดือน ป เลขที่

เลมที่

สํานักงานใหญ สาขาที่

รวม
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หมายเหตุ

 1. ชอง “วัน เดือน ป” ใหกรอกวัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี ยกเวน

  1) การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณีใหกรอกวัน เดือน ป ของใบสําคัญ

  2) การสงออกสินคาใหกรอกวันที่ชําระอากรขาออก หรือวันที่กรมศุลกากรออกใบขน

สินคาขาออก ฯลฯ แลวแตกรณี

 2. ชอง “เลมที่/เลขที่” ใหกรอกเลขที่ของใบกํากับสินคาและเลมที่ (ถามี) ยกเวน

  1) ใบกาํกบัภาษท่ีีออกโดยเครือ่งบันทกึการเกบ็เงินใหกรอกเลขท่ีและเลขรหสัเครือ่งบนัทึก

การเก็บเงินที่กรมสรรพากรกําหนดโดยเพิ่มชองอีกหนึ่งชองก็ได

  2) การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณีใหกรอกเลมที่/เลขที่ใบสําคัญ

  3) การสงออกสินคาใหกรอกเลขที่ใบขนสินคาขาออก ฯลฯ

 3. กรณีไมสามารถกรอก “ชื่อผูซื้อสินคา/ผูรับบริการ”

  1) การขายสนิคาหรอืการใหบรกิารบางกรณใีหกรอกรายการตามเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ เชน 

สินคาขาดจากรายงานหรือสงออกสินคา ฯลฯ

  2) การลงรายการโดยใชหลักฐานรายงานสรุปการขายประจําวันใหกรอก “รายงานสรุป

การขายประจําวัน”

  3) การขายนํ้ามันเช้ือเพลิงผานหัวมิเตอรจายใหกรอก “รายงานแสดงรายละเอียดการ

ขายนํ้ามัน”

  4) กรณีอื่น ๆ เชน ใบกํากับภาษีอยางยอใหกรอก “ขายสินคาหรือใหบริการ”

   5.8.2 รายงานภาษีซื้อ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกจํานวนภาษีซื้อตามใบกํากับ

ภาษทีีผู่ประกอบการจดทะเบียนไดจายไปในการซ้ือสินคาหรือบริการ โดยทกุส้ินเดือนจะตองแสดงยอด

รวมของมลูคาของสนิคาหรอืบรกิาร และภาษซ้ืีอท้ังหมดท่ีบนัทึกไวตามรายงานภาษซ้ืีอและนาํยอดรวม

ไปบันทึกในแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.30 เพ่ือยื่นตอกรมสรรพากรตามสถานท่ียื่นตามท่ี

กําหนดไว ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.20
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รูปที่ 1.20 ตัวอยางเอกสารรายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ

เดือนภาษี...........................................ป........................

ชื่อผูประกอบการ.........................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................  สํานักงานใหญ  สาขา

ลําดับ

ที่

ใบกํากับภาษี ชื่อผูขายสินคา/

ผูใหบริการ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ของผูขายสินคา/ผูใหบริการ

สถานประกอบการ * มูลคาสินคา

หรือบริการ

จํานวนเงิน

ภาษีมูลคา

เพิ่ม
วัน เดือน ป เลขที่

เลมที่

สํานักงานใหญ สาขาที่

รวม

หมายเหตุ

 1. ชอง “ลําดับที่” ใหกรอกลําดับที่ของใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการไดจัดเรียงลําดับขึ้นใหม

 2. ชอง “วัน เดือน ป” ใหกรอกวัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี

 3. ชอง “เลขที่/เลมที่” ใหกรอกเลขที่ใบกํากับภาษีและเลมที่ (ถามี)

 4. ใบกํากับภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ที่สวนราชการออกให

ในการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรของ

กรมศุลกากรหรือของกรมสรรพสามิตเฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพิ่ม
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หมายเหตุ

 1. ชอง “วัน เดือน ป” ใหกรอกวัน เดือน ป ที่เกิดรายการรับหรือจายสินคาหรือวัตถุดิบ

 2. ชอง “เลขที่ใบสําคัญ”

  1) ใหกรอกเลขที่ของใบสําคัญรับหรือจายสินคาหรือวัตถุดิบ โดยที่ใบสําคัญดังกลาวจะ

เปนใบกํากับภาษีหรือไมใชใบกํากับภาษีก็ได

  2) กรณีลงรายการเปนยอดรวมของการรับหรือจายสินคาหรือวัตถุดิบเปนรายวันไมตอง

กรอกเลขที่ใบสําคัญแตใหหมายเหตุวา “ลงรายการเปนยอดรวมของการรับหรือจายสินคาหรือ

วัตถุดิบ”

   5.8.3 รายงานสินคาและวัตถุดิบ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียดการ

เคลื่อนไหวของสินคาหรือวัตถุดิบโดยแสดงปริมาณการรับเขา การจายออกและปริมาณคงเหลือของ

สินคาหรือวัตถุดิบทุกครั้งที่มีรายการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ดังตัวอยางเอกสารรูปที่ 1.21

รายงานสินคาและวัตถุดิบ

เดอืนภาษ.ี.........................................................................ป.............................................................

ชื่อสถานประกอบการ.................................................. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

                   

                   สํานักงานใหญ สาขาที่

                

ชื่อสินคา/วัตถุดิบ..................................................

ชนิด/ขนาด...........................................................ปริมาณนับเปน....................................................

เลขที่

ใบสําคัญ
วัน เดือน ป

ปริมาณสินคา/วัตถุดิบ
หมายเหตุ

รับ จาย คงเหลือ

รูปที่ 1.21 ตัวอยางเอกสารรายงานสินคาและวัตถุดิบ
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ประมวลคําศัพท์ทางบัญชี

ศัพท์บัญชี ความหมาย

Cash Discount สวนลดเงินสด

Credit Memorandum ใบหักหนี้หรือใบรับคืนสินคา

Credit Note ใบลดหนี้

Credit Terms/Terms of Payment เงื่อนไขในการชําระเงิน

Debit Memorandum ใบขอลดหนี้หรือใบสงคืนสินคา

Debit Note ใบเพิ่มหนี้ 

Discount สวนลด

Goods สินคา

Input Tax ภาษีซื้อ

Inventory สินคาคงเหลือ

Invoice ใบกํากับสินคา 

Manufacturing Businesses กิจการอุตสาหกรรม

Merchandising Businesses ธุรกิจซื้อมาขายไป

Merchandise Inventory สินคาคงเหลือ

Output Tax ภาษีขาย

Purchase Discount สวนลดรับหรือสวนลดซื้อ

Purchase Invoice ใบกํากับสินคาซื้อ

Purchase Order ใบสั่งซื้อสินคา

Purchase Requisition ใบขอซื้อสินคา

Receipt ใบเสร็จรับเงิน

Receive Report ใบรับสินคา

Requisition Form ใบเบิกสินคา

Retailer กิจการขายปลีก

Sale Discount สวนลดจายหรือสวนลดขาย
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สรุปเนื�อหา
 1. สินคาหมายถึงสินทรัพยหรือสิ่งของที่กิจการมีไวเพื่อจําหนายหากําไร ถาสินคานั้นยังไมได

จําหนายออกไปและยังคงอยูในกิจการ จะเรียกสินคาที่เหลือวา “สินคาคงเหลือ” (Inventory)

 2. ประเภทของธุรกิจเกี่ยวกับสินคาแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจ

ซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม

 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจการซื้อขายสินคาและใชประกอบการลงบัญชีมี 3 ประเภท คือ

  3.1  เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก

  3.2  เอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเพ่ือออกใหแก

บุคคลภายนอก

  3.3  เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีเพ่ือใชใน

กิจการของตนเอง

 4. ข้ันตอนในการซื้อขายสินคา มี 2 กรณีคือ การซ้ือขายสินคาดวยเงินสด และการซ้ือขาย

สินคาดวยเงินเชื่อ  

 5. เงือ่นไขเกีย่วกับการซือ้ขายสนิคาประกอบดวย เงือ่นไขเกีย่วกบัคาขนสงสนิคา เงือ่นไขเกีย่ว

กับสวนลด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน

  6. ภาษีมูลคาเพิ่ม 

  6.1  ผู มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มคือบุคคลที่ขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพเปนปกติธุระ หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการ เกินกวา 1.8 ลานบาทตอป 

มีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนผูประกอบการจดทะเบียน

ศัพท์บัญชี ความหมาย

Sale Invoice ใบกํากับสินคาขาย

Sole Proprietorship กิจการเจาของคนเดียว

Stock ปริมาณสินคา

Tax Invoice ใบกํากับภาษี

Term of Transportation เงื่อนไขเกี่ยวกับคาขนสงสินคา

Trade Discount สวนลดการคา

Value Added Tax ภาษีมูลคาเพิ่ม

Wholesaler กิจการขายสง
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  6.2  ประเภทของภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการจดทะเบียนแบงออกเปน 2 ประเภท

คือ ภาษีขาย (Output Tax) และ ภาษีซื้อ (Input Tax)

  6.3  อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม มี 2 อัตราคือ อัตรารอย 7 และอัตรารอยละ 0 

  6.4  ใบกํากับภาษีมี 2 ชนิดคือ ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบและใบกํากับภาษีอยางยอ 

  6.5  วิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มใหคํานวณภาษีซื้อและภาษีขาย ณ วันสิ้นเดือน 

โดยดูรายละเอยีดจากบัญชภีาษซีือ้และบัญชภีาษีขาย แลวหาผลตาง ถาภาษซีือ้มากกวาภาษขีาย กจิการ

จะตองขอคืนภาษี แตถาภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ กิจการจะตองเสียภาษีเพิ่ม

  6.6  แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มมี 3 ประเภทคือ แบบ ภ.พ. 30 แบบใบขนสินคา

ขาเขา และแบบ ภ.พ. 36

  6.7  กาํหนดเวลาและสถานทีใ่นการยืน่แบบ ผูประกอบการตองยืน่แบบแสดงรายการภาษี

มูลคาเพิ่มภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถาสถานประกอบการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นที่

สํานักงานสรรพากรเขต (สาขา) หรือสํานักงานสรรพากรที่สถานประกอบการตั้งอยู ถานอกเขต

กรุงเทพมหานครใหยื่นที่สํานักงานสรรพากรอําเภอ (สาขา) หรือสํานักงานกิ่งอําเภอทองที่ที่สํานักงาน

ใหญต้ังอยู ถามีสถานประกอบการหลายแหงหรือไมมีสถานประกอบการใหยื่นที่สํานักงานสรรพากร

พื้นที่ที่สํานักงานใหญตั้งอยู หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สํานักงานแหงใดแหงหนึ่งที่ผูประกอบการ

เลือก ตั้งอยูในกรณีไมมีสํานักงาน

  6.8  การจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม มี 3 รายการคือ รายงานภาษีขาย รายภาษี

ซื้อ และ รายงานสินคาและวัตถุดิบ
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่ 1

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหเขาใจพอสังเขป

1. จงบอกความหมายของ “สินคา” ตามมาตรฐานการบัญชีมาใหถูกตอง

2. จงบอกลักษณะและรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวกับสินคาวามีกี่ประเภท อะไรบาง

3. จงบอกลักษณะและขอดี ขอเสียของกิจการเจาของคนเดียวมาเปนขอ ๆ ใหถูกตอง

4. เอกสารทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิการซือ้ขายสนิคาและใชประกอบการบนัทึกบญัชมีกีีป่ระเภท อะไรบาง

 พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบมาประเภทละ 1 ตัวอยาง

5. วิธีการซื้อขายสินคาแบงออกเปนกี่วิธี อะไรบาง

6. จงบอกความหมายของเงื่อนไข F.O.B. Shipping Point และ F.O.B Destination มาใหถูกตอง

7. สวนลดแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง

8. จงบอกความหมายของ n/EOM และ 2/10, n/30 มาใหถูกตอง

9. จงบอกประเภทของภาษีมูลคาเพิ่มวามีกี่ประเภท อะไรบาง

10. อัตราภาษีมูลคาเพิ่มแบงเปนกี่อัตรา อะไรบาง

ตอนที่ 2

ขอท่ี 1 ในเดอืน มกราคม 25x1 รานตะวนัการคาสัง่ซือ้สนิคาจากรานพระจนัทรการคามาเพือ่จาํหนาย

ในราน จํานวน 2 ครั้ง คือ

 1. มูลคาสินคาราคา 20,000 บาท โดยผูขายใหสวนลด 2 %

 2. มูลคาสินคาราคา 50,000 บาท โดยผูขายใหสวนลด 3 %

ใหทํา

 1. คํานวณสวนลดการคาทั้งสิ้นที่รานพระจันทรการคาลดให

 2. คํานวณจํานวนเงินที่จะตองชําระใหรานพระจันทรการคา

ขอที่ 2 รานศิระการคา ดําเนินกิจการซื้อขายสินคา มีรายการคาเกิดขึ้นดังนี้

 6 กมุภาพนัธ 25x1 ซือ้สนิคาจากรานนภิาการคา ในราคา 24,000 บาท โดยตกลงเงือ่นไข 2/10, 

n/30

 16 กุมภาพันธ 25x1 ชําระหนี้คาสินคาใหรานนิภาการคาทั้งจํานวน

ใหทํา

 1. คํานวณวันที่ที่ครบกําหนดในการชําระหนี้ใหรานนิภาการคา

 2. คํานวณสวนลดเงินสดที่ไดรับจากรานนิภาการคาตามเงื่อนไข (ถามี)

 3. คํานวณจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ตองชําระใหรานนิภาการคา
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ขอที่ 3 รานบายศรีดําเนินการกิจการซื้อขายสินคา มีรายการคาเกิดขึ้นดังนี้

 10 มกราคม 25x1 ซื้อสินคาจากรานสูขวัญ ในราคา 12,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการซื้อขาย

คือ 3/10, n/45 

 21 มกราคม 25x1 ชําระหนี้คาสินคาใหรานสูขวัญ ทั้งจํานวน

ใหทํา

 1. คํานวณวันที่ที่ครบกําหนดในการชําระหนี้ใหรานสูขวัญ

 2. คํานวณสวนลดเงินสดที่ไดรับจากรานสูขวัญตามเงื่อนไข (ถามี)

 3. คํานวณจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ตองชําระใหรานสูขวัญ

ขอที่ 4 รานนองเกงการคาดําเนินกิจการซื้อขายสินคา มีรายการคาเกิดขึ้นดังนี้

 15 มีนาคม 25x1 ขายสินคาใหราน นองกวางการคา ในราคา 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการ

ชําระเงินคือ 2/ 10 , n/60

 25 มีนาคม 25x1 รับชําระหนี้จากรานนองกวางการคา ทั้งจํานวน

ใหทํา

 1. คํานวณวันที่ที่ครบกําหนดในการรับชําระหนี้จากรานนองกวางการคา

 2. คํานวณสวนลดเงินสดที่ตองลดใหรานนองกวางการคาตามเงื่อนไข (ถามี)

 3. คํานวณจํานวนเงินทั้งสิ้นที่จะไดรับชําระจากรานนองกวางการคา

ขอที่ 5 รานขวัญไทยการคาดําเนินกิจการซื้อขายสินคา มีรายการคาเกิดขึ้นดังนี้

 20 พฤษภาคม 25x1 ขายสินคาใหรานหลินปงการคา ในราคา 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขใน

การชําระเงินคือ 3/ 15 , n/60

 5 มิถุนายน 25x1 รับชําระหนี้จากรานหลินปงการคา ทั้งจํานวน

ใหทํา

 1. คํานวณวันที่ที่ครบกําหนดในการรับชําระหนี้จากรานหลินปงการคา

 2. คํานวณสวนลดเงินสดที่ตองลดใหรานหลินปงการคาตามเงื่อนไข (ถามี)

 3. คํานวณจํานวนเงินทั้งสิ้นที่จะไดรับชําระจากรานหลินปงการคา

ขอที่ 6 รานตนขาวดําเนินการกิจการซื้อขายสินคา มีรายการคาเกิดขึ้นดังนี้

 25 มิถุนายน 25x1 ซื้อสินคาจากรานตนกลา ในราคา 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการซื้อขาย

คือ 3/10 EOM, n/45 

 10 กรกฎาคม 25x1 ชําระหนี้คาสินคาใหรานตนกลา ทั้งจํานวน

�������� 1.indd   51 30/4/2564 BE   18:04



PED 

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับการซื�อขายสินค้า52

บัญชีธุรกิจซื�อขายสินค้า

ขอที่ 7 รานฟุงการคาดําเนินการกิจการซื้อขายสินคา มีรายการคาเกิดขึ้นดังนี้

 11 มกราคม 25x1 ขายสินคาใหรานเฟองการคา ในราคา 40,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการ

ซื้อขายคือ 3/10 EOM 

 10 กุมภาพันธ 25x1 รับชําระหนี้คาสินคาจากรานเฟองการคา ทั้งจํานวน

ใหทํา

 1. คํานวณวันที่ที่ครบกําหนดในการรับชําระหนี้จากรานเฟองการคา

 2. คํานวณสวนลดเงินสดที่ลดใหรานเฟองการคาตามเงื่อนไข (ถามี)

 3. คํานวณจํานวนเงินทั้งสิ้นที่จะไดรับจากรานเฟองการคา

ขอที่ 8 รานฝายไหมมือเปนรานที่จดทะเบียนเขาระบบภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7% ไดสรุป ยอดรายได

และคาใชจายประจําเดือนพฤศจิกายน 25x1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ซื้อสินคาทั้งเงินสดและเงินเชื่อ 150,000 บาท

 ขายสินคาทั้งเงินสดและเงินเชื่อ 200,000 บาท

ใหทํา

 1. คํานวณภาษีซื้อ 

 2. คํานวณภาษีขาย

 3. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระหรือขอคืนวาเปนจํานวนเทาใด

ขอที่ 9 รานคาํดาราเปนกจิการทีจ่ดทะเบยีนเขาระบบภาษีมลูคาเพิม่ในอตัรา 7% มรีายการคาทีเ่กิดขึน้

ในเดือนเมษายน 25x1 ดังตอไปนี้

 เม.ย. 1 ขายสินคาเปนเงินสด 12,000 บาท

   6 ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 24,000 บาท

   13 ซื้อสินคาเปนเงินสด 20,000 บาท

   20 ขายสินคาเปนเงินเชื่อ 15,000 บาท

ใหทํา

 1. คํานวณภาษีซื้อ 

 2. คํานวณภาษีขาย

 3. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระหรือขอคืนวาเปนจํานวนเทาใด

ใหทํา

 1. คํานวณวันที่ที่ครบกําหนดในการชําระหนี้ใหรานตนกลา

 2. คํานวณสวนลดเงินสดที่ไดรับจากรานตนกลาตามเงื่อนไข (ถามี)

 3. คํานวณจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ตองชําระใหรานตนกลา
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ขอที่ 10 รานชมพูพันธทิพยเปนกิจการที่จดทะเบียนเขาระบบภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7% มี รายการคา

เดือนธันวาคม 25x1 เกิดขึ้นดังนี้

 ธ.ค. 1 ซื้อวัสดุสํานักงานมาใชในกิจการเปนเงินสดราคา 749 บาท เปนราคาท่ีรวมภาษี

    มูลคาไวแลว

   10 ซื้อสินคาเพื่อจําหนายในกิจการเปนเงินเชื่อราคา 21,400 บาท ราคานี้รวมภาษี

    มูลคาเพิ่มแลว

   15 ขายสินคาเปนเงินสดราคา 40,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

   20 ขายสินคาเปนเงินเชื่อราคา 32,100 บาท ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

   25 จายคานํ้าประปา จํานวน 642 บาท ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

   31 ซื้อสินคาเปนเงินสดราคา 60,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

ใหทํา

 1. คํานวณภาษีซื้อ 

 2. คํานวณภาษีขาย

 3. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระหรือขอคืนวาเปนจํานวนเทาใด
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