คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
พ.ศ. 2547
------------------------------------------สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่สาํ คัญมากรายการหนึ่งในสินทรัพยทั้งหมดของ
สหกรณ ที่ดําเนินกิจการขายสินคาและการใหบริการ ทั้งประเภทที่ซื้อสินคามาขายและที่ผลิตสินคา
เพื่อขายเอง รวมทัง้ การใหบริการ การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับสินคาคงเหลือจะมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของสหกรณได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 75/2545 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เรื่อง มอบอํานาจให
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับ
มอบหมายการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
จึงไดกาํ หนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกีย่ วกับสินคา
คงเหลือเพื่อใหสหกรณมีวิธปี ฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือเพื่อใหสหกรณมีวิธีปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับสินคาคงเหลือเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยคําแนะนํานี้แบง
ออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความหมาย
สวนที่ 2 วิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
สวนที่ 3 การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สวนที่ 4 ตัวอยางการปฏิบตั ิทางบัญชีเกีย่ วกับสินคาคงเหลือ
สวนที่ 5 การถือปฏิบัติ
สวนที่ 1 ความหมาย
สินคาคงเหลือ หมายถึง ทรัพยสนิ ซึง่ มีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยปกติ หรืออยูในระหวางกระบวนการผลิต เพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือมีไวเพื่อใชในการ
ผลิตสินคาหรือใหบริการ สินคาคงเหลือ อาจแยกตามสภาพไดดังนี้
(1) สินคาคงเหลือสภาพปกติ หมายถึง สินคาคงเหลือซึง่ อยูในสภาพพรอมที่จะขาย
หรือสามารถนําไปใชในการผลิตสินคาหรือใหบริการ
(2) สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุด หมายถึง สินคาคงเหลือที่มีสภาพเสื่อมชํารุด
ลาสมัย แตยังสามารถขายได

สินคาเสื่อมสภาพเสียหายตัดบัญชี หมายถึง สินคาเสื่อมสภาพชํารุด เสียหาย
จนไมสามารถขายไดตองขออนุมัติตัดจําหนายออกจากบัญชี จึงไมนบั เปนสินคาคงเหลือ
มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับ หมายถึง ราคาทีค่ าดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวย
ตนทุนสวนเพิม่ ทีจ่ ะผลิตใหเสร็จ (สําหรับสินคาที่อยูระหวางการผลิต) และบวกดวยคาใชจายอืน่ ๆ ที่
จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคานัน้ ได
ตนทุนสวนเพิ่มที่จะผลิตใหเสร็จ หมายถึง ตนทุนที่เกี่ยวของในการผลิตสินคาที่อยู
ระหวางการผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูป
คาใชจายอื่นๆ ที่จาํ เปน หมายถึง คาใชจายที่ทาํ ใหสนิ คาคงเหลืออยูในสถานที่และ
สภาพที่เปนอยูในปจจุบนั เทานัน้
วิธีเขากอนออกกอน (FiFo) หมายถึง วิธีการคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือ
โดยสินคาที่ซอื้ หรือผลิตขึ้นกอน จะถูกขายออกไปกอน ดังนั้นสินคาทีเ่ หลืออยูจะเปนสินคาที่ซื้อหรือ
ผลิตครั้งหลังสุดยอนขึ้นไปตามลําดับ
วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average) หมายถึง วิธีการคํานวณราคาทุน
ของสินคาคงเหลือโดยใชราคาของสินคาที่มีเพื่อขาย (ราคาทุนสินคาคงเหลือยกมา บวกดวยราคาทุน
สินคาที่ซื้อหรือผลิตได) แลวหารดวยจํานวนหนวยสินคาที่มีเพื่อขาย (จํานวนหนวยสินคาคงเหลือยกมา
บวกดวยจํานวนหนวยสินคาที่ซื้อหรือจํานวนหนวยสินคาที่ผลิตได) ซึ่งวิธีการคํานวณถัวเฉลีย่ อาจคํานวณ
แบบตอเนื่องเปนระยะ ๆ ไป หรือคํานวณทุกครั้งที่ไดรับสินคา หรือคํานวณ ณ วันสิ้นปทางบัญชี
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง หมายถึง สวนตางทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลคาสินคา
คงเหลือสภาพปกติ หรือสภาพเสื่อมชํารุด ระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาขาดบัญชี หมายถึง
(1) สินคาที่ตรวจนับ ณ วันสิน้ ปทางบัญชีหรือวันตรวจนับ มีจํานวนนอยกวา
สินคาคงเหลือตามบัญชี หรือ
(2) มูลคาของสินคาตาม (1) อาจไดรับการหักลดหยอนความรับผิดชอบ ซึ่งสวนทีเ่ หลือ
หลังจากหักลดหยอนแลวจึงถือเปนยอดสินคาขาดบัญชี
ทั้งนี้ สินคาขาดบัญชีตาม (1) หรือ (2) ใหโอนบัญชีแยกออกจากสินคาคงเหลือตาม
บัญชี โดยใชราคาขายรวมภาษีขาย (ถามี) ณ วันสิน้ ปทางบัญชี หรือวันตรวจนับเปนเกณฑในการบันทึก
บัญชีและดําเนินการหาผูรับผิดชอบ
คาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี หมายถึง สินคาขาดบัญชีที่อยูระหวางการดําเนินการ
หาผูรับผิดชอบซึ่งคาดวาจะมีอุปสรรคในการดําเนินการจนกวาจะไดรับชดใชคนื หรืออาจไมไดรับชดใชคืน
เปนเหตุทําใหขาดประโยชนที่ควรไดนั้น และถือเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีที่พบสินคาขาดบัญชี

คาเผื่อสินคาขาดบัญชี หมายถึง จํานวนทีก่ นั ไว ณ วันสิน้ ปทางบัญชีสําหรับสินคา
ขาดบัญชีซึ่งอยูระหวางการดําเนินการหาผูรบั ผิดชอบหรือยังไมมีผูรับผิดชอบ ถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่
ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากสินคาขาดบัญชีในงบการเงิน
คาลดหยอนสินคาขาดบัญชี หมายถึง มูลคาสินคาขาดบัญชีที่ไดรับการลดหยอน
สินคาขาดบัญชีโดยมิตองหาผูรับผิดชอบตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ถือเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน
สินคาขาดบัญชีไดรับชดใช หมายถึง สินคาขาดบัญชีซึ่งไดตั้งคาเผือ่ สินคาขาดบัญชี
ไวเต็มจํานวนแลว ตอมาสามารถหาผูรับผิดชอบและไดรับชดใช หรือมีการจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิด
จากสินคาขาดบัญชีดังกลาวเปนที่ชัดเจนแลว และถือเปนรายไดของรอบระยะเวลาบัญชีนนั้
การตัดสินคาขาดบัญชี หมายถึง การโอนปรับปรุงทางบัญชีเพื่อตัดจําหนายสินคา
ขาดบัญชีออกจากบัญชีในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการหาผูรับผิดชอบชดใชไดเปนที่แนนอน และไดมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
1. วิธกี ารบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
ใหสหกรณบนั ทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือโดยใชวิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
เมื่อวันสิน้ ปทางบัญชี (Periodic Inventory) โดยในระหวางปจะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินคา การสงคืน
และคาขนสงสินคา ไวในบัญชีซื้อสินคา บัญชีสงคืนสินคา และบัญชีคาใชจายในการซื้อสินคา ตามลําดับ
ทั้งนี้บัญชีสินคาคงเหลือจะแสดงยอดคงเหลือตนปและไมมีการเปลีย่ นแปลงในระหวางป เมื่อสิน้ ปทางบัญชี
สหกรณจะตองตรวจนับสินคาคงเหลือที่มีอยูจริง แลวจึงบันทึกสินคาคงเหลือปลายป และเมื่อนํา
สินคาคงเหลือปลายปไปหักจากสินคาทีม่ ีเพื่อขายก็จะทราบตนทุนขายของรอบระยะเวลาบัญชีนนั้
2. การตรวจนับสินคาคงเหลือ
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี สหกรณตองจัดใหมกี ารตรวจนับสินคา โดยผูท ไี่ มมีหนาที่
โดยตรงในการเก็บรักษาสินคา เปนกรรมการตรวจนับไมนอยกวา 3 คน เพื่อใหทราบปริมาณและสภาพ
ของสินคาที่เหลืออยูตามความเปนจริง ทัง้ นี้ใหแยกรายละเอียดสินคาคงเหลือสภาพปกติพรอมที่จะขาย
หรือสามารถนําไปใชในการผลิตหรือใหบริการ
สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมหรือชํารุด ลาสมัยแตยัง
สามารถขายได ซึ่งตรวจนับไดไวตางหากจากกัน
ในการตรวจนับสินคาคงเหลือ จะตองไมตรวจนับสินคาและวัสดุประเภทตอไปนี้
รวมเขาดวยกัน
• สินคารับฝากขายทีย่ ังไมไดบันทึกบัญชีซอื้
• วัสดุที่มีไวใชในโรงงานและสํานักงาน

• สินคาโครงการที่ยังไมไดปดบัญชีโครงการ
• สินคาเสื่อมสภาพเสียหายที่ไดรับอนุมัติใหตัดบัญชีแลว
• สินคาที่ลงบัญชีขายแลว แตผูซื้อยังไมไดรับสินคาไป
อนึ่ง หากมีสนิ คาทีส่ งไปฝากขายและยังไมไดบันทึกบัญชีขายสินคา รวมทั้งสินคา
ที่สั่งซื้อและลงบัญชีซื้อแลว แตไดรับสินคายังไมครบ ใหนบั จํานวนสินคาทีน่ ําไปฝากขายและจํานวนที่
ไดรับไมครบนั้นรวมเปนสินคาคงเหลือดวย และตองจัดทําใบตรวจนับสินคาแยกไวตา งหาก
3. การตีราคาสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือสภาพปกติและสภาพเสื่อมชํารุดที่ยงั สามารถขายได ซึง่ ตรวจนับได
ใหตีราคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
3.1 ราคาทุนของสินคาคงเหลือแตละลักษณะ เปนดังนี้
(1) สินคาสําเร็จรูป ประกอบดวย ราคาซื้อ ตนทุนการผลิต คาขนสง รวมทัง้
คาใชจา ยอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซือ้ สินคาทีท่ าํ ใหสินคาคงเหลืออยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
(2) สินคาระหวางผลิต ประกอบดวย ตนทุนที่ใชไปสําหรับสินคาที่อยูระหวาง
การผลิต ไดแก คาวัตถุดิบโดยตรงที่ใชในการผลิต คาแรงงานโดยตรงที่ใชในการผลิต และคาใชจาย
ในการผลิตทัง้ สวนที่คงที่และผันแปร
(3) วัตถุดิบ หมายถึง ราคาซือ้ คาขนสง รวมทัง้ คาใชจา ยอื่นๆที่เกีย่ วของ
โดยตรงกับการซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
(4) ตนทุนงานใหบริการที่ยังไมรับรูรายได ประกอบดวย คาแรงงาน และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับบุคลากรที่มีสว นเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการ รวมทัง้ บุคลากรที่ควบคุม
และดูแล และ คาใชจา ยที่เกีย่ วของกับการใหบริการ
การคํานวณราคาทุน สหกรณอาจเลือกใชวิธกี ารคํานวณราคาทุนดวยวิธีเขากอน
ออกกอน หรือวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ซึง่ วิธกี ารคํานวณราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักอาจคํานวณ
แบบตอเนื่องเปนระยะ ๆ ไป หรือคํานวณทุกครัง้ ที่ไดรับสินคา หรือคํานวณ ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ซึ่งหาก
สหกรณเลือกใชวิธีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือโดยวิธีใดวิธีหนึ่งสําหรับสินคาประเภทใดแลว
ใหใชวิธนี ั้นอยางสม่าํ เสมอ
3.2 การประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เปนการประมาณราคาสินคาคงเหลือ
ที่คาดวาจะขายได ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ตามความหมายที่ใหไวในสวนที่ 1 ทัง้ นีก้ ารประมาณราคาที่คาด
วาจะขายไดควรถือตามหลักฐานที่เชือ่ ถือไดมากทีส่ ุด
3.3 การคํานวณมูลคาสินคาคงเหลือใหใชวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือจากการ
เปรียบเทียบราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาแตละรายการแลวใหใชราคาทุนหรือมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรบั ที่ต่ํากวาในการคํานวณกับปริมาณของสินคาคงเหลือที่ตรวจนับไดของสินคาแตละรายการนั้น

เมื่อสินคาคงเหลือถูกปรับลดใหเปนมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับ และสินคาคงเหลือดังกลาว
ยังคงอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีถัดมา ไมใหถือมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับนั้นเปนราคาทุนใหม ใหเปรียบเทียบ
ราคาทุนเดิมกับมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับที่ไดประเมินใหม ณ วันสิน้ ปทางบัญชีนั้น
ทั้งนี้วัตถุดิบคงเหลือสิ้นปที่ใชในการผลิตสินคาไมควรตีราคาใหลดต่ํากวาราคาทุนถาคาด
วาสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบจะขายไดในราคาเทากันหรือสูงกวาราคาทุน แตการทีว่ ัตถุดิบมีราคา
ลดลงอาจทําใหตนทุนสินคาสําเร็จรูปทีจ่ ะเกิดขึ้นสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ ก็ควรตีราคาวัตถุดิบคงเหลือ
ลดลงใหเทากับมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับ
4. การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือสภาพปกติ ณ วันสิ้นปทางบัญชี
4.1 กรณีสินคาคงเหลือสภาพปกติมีราคาทุนต่ํากวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ใหตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนและบันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
4.2 กรณีสินคาคงเหลือสภาพปกติมีมูลคาสุทธิที่จะไดรับต่ํากวาราคาทุน
ใหตีราคาสินคาคงเหลือลดลงใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ผลตางระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับ ใหสหกรณบันทึกไวเปนผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง และบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
โดยแสดงหักกับรายการสินคาคงเหลือ เพื่อใหสนิ คาคงเหลือแสดงจํานวนเงินเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
บันทึกบัญชีโดย
ก. บันทึกสินคาคงเหลือดวยราคาทุน โดย
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
ข. บันทึกผลตางระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับที่ต่ํากวา โดย
เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
xxx
อนึง่ ปตอมาใหรวมยอดคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงของสินคาแตละรายการแลว
เปรียบเทียบกับบัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง ถามีจาํ นวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อมูลคา
สินคาลดลงใหบันทึกเปนกําไรจากการตีราคาสินคาเพิม่ ขึ้น บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
xxx
เครดิต บัญชีกําไรจากการตีราคาสินคาเพิ่มขึน้
xxx
และหากยอดรวมคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงที่คํานวณไดมจี ํานวนมากกวายอดคงเหลือ
ในบัญชีคาเผือ่ มูลคาสินคาลดลง ใหบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงเพิ่มขึน้ ดังนี้

เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
xxx
5. สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุด
5.1 สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุดแตยังสามารถขายได ใหตีราคาลดลง
ตามราคามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
กรณีที่ลดราคาลงต่ํากวาราคาทุนใหสหกรณจัดทํารายละเอียด
ประกอบการขอลดราคานั้น โดยใหมีขอมูลเกี่ยวกับประเภทสินคา ราคาทุน ราคาทีล่ ดลง และเหตุผลที่
ลดราคาเสนอขออนุมัติตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ทั้งนี้ ใหจัดทํารายละเอียดสินคา
คงเหลือสภาพเสื่อมชํารุด แยกออกตางหากจากสินคาคงเหลือสภาพปกติ เมือ่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติให
ลดราคาไดแลว จึงดําเนินการขายตามราคาที่ลดลงได ทัง้ นี้ ผลตางระหวางราคาทุนกับราคามูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ
ใหบนั ทึกไวเปนผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลงและบันทึกคาเผื่อมูลคา
สินคาลดลง เชนเดียวกับที่ไดกลาวไวแลวขางตน ดังนี้
ก. บันทึกสินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุดดวยราคาทุน โดย
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
ข. บันทึกผลตางระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับ โดย
เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลง xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
xxx
5.2 สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุดเสียหายจนไมสามารถขายได เมื่อไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหตัดจําหนายออกจากบัญชี ใหบันทึกเปนคาเสียหายจากสินคา
เสื่อมสภาพ และหากเปนสหกรณทอี่ ยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่มใหสหกรณปฏิบัติตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีทําลายของเสีย สินคาเสื่อมคุณภาพ สินคาทีม่ ีตําหนิ สินคาที่หมดสมัยนิยม
สินคาที่หมดอายุ และเศษซาก
ทั้งนี้ เมื่อไดทาํ ลายสินคานัน้ แลวการตัดจําหนายสินคาเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหาย
จนไมสามารถขายไดออกจากบัญชี ใหรับรูคาเสียหายจากสินคาเสื่อมสภาพตัดบัญชีดวยราคาทุน และ
ใหนาํ สินคาเสือ่ มสภาพเสียหายตัดบัญชีไปแสดงเปนรายการหักสินคาที่มีเพื่อขายในงบตนทุนขาย โดย
บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาเสือ่ มสภาพตัดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีสินคาเสือ่ มสภาพตัดบัญชี
xxx
เดบิต บัญชีสินคาเสื่อมสภาพตัดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx

6. สินคาขาดบัญชี
หากสหกรณมสี ินคาขาดบัญชี ใหพจิ ารณาวาเปนสินคาขาดบัญชีที่มกี ารลดหยอน
ความรับผิดชอบ หรือเปนสินคาขาดบัญชีที่ไมมีการลดหยอนความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 กรณีสินคาขาดบัญชีที่ไมมีการลดหยอนความรับผิดชอบ ใหถือยอดสินคา
ขาดบัญชีทงั้ สิน้ ที่เกิดขึน้ และไมมีการลดหยอนนัน้ เปนสินคาขาดบัญชีและบันทึกบัญชีโดยพิจารณาแยกเปน
2 กรณี คือ
ก. ถามีผูรบั ผิดชอบใหผูรบั ผิดชอบชดใชสนิ คาขาดบัญชีดว ยราคาขายรวม
ภาษีขายดวย (ถามี) หากผูรบั ผิดชอบยังไมสามารถชําระคืนใหทงั้ หมดใหตั้งผูรับผิดชอบเปนลูกหนี้ โดยจัด
ใหมหี นังสือรับสภาพความผิดสินคาขาดบัญชี พรอมทัง้ จัดใหมหี ลักประกันการใชคนื ซึง่ มีมูลคาไมนอยกวา
สินคาขาดบัญชีตามราคาขายรวมภาษีขายดวย (ถามี) และบันทึกผูรับผิดชอบเปนลูกหนี้สนิ คาขาด
บัญชี บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีลูกหนี้สินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีขายสินคา
xxx
บัญชีภาษีขาย (ถามี)
xxx
อนึง่ ลูกหนี้สนิ คาขาดบัญชีที่บนั ทึกบัญชีนนั้ หากภายหลังไมสามารถเรียกเก็บ
เงินได หรือคาดวาจะเก็บเงินไมได ใหสหกรณประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสวนของจํานวนเงิน
ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได แลวตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้สนิ คาขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้สินคาขาดบัญชี xxx
กรณีลูกหนี้สินคาขาดบัญชีทไี่ ดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว
ไมสามารถเรียกเก็บเงินได ประกอบกับสหกรณไดติดตามทวงถามดําเนินคดีถงึ ที่สดุ แลวและสหกรณ
ตองการตัดเปนหนี้สูญ ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้
ข. ถาไมมีผูรบั ผิดชอบหรืออยูระหวางการพิจารณาหาผูรับผิดชอบสินคาขาด
บัญชีนั้น ใหกนั สินคาขาดบัญชีนั้นออกจากสินคาคงเหลือปกติไปเปนสินคาขาดบัญชี โดยใหมีมูลคาตาม
ราคาขาย รวมภาษีขายดวย (ถามี) บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีขายสินคา
xxx
บัญชีภาษีขาย (ถามี)
xxx

ณ วันสิ้นปทางบัญชี หากสินคาขาดบัญชียงั มีจํานวนที่ยงั ไมสามารถหา
ผูรับผิดชอบได ใหบันทึกคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี และคาเผื่อสินคาขาดบัญชีโดยใหมีจาํ นวน
เทากับสินคาขาดบัญชีที่ยงั ไมสามารถหาผูร ับผิดชอบได บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี
xxx
ทั้งนี้ สินคาขาดบัญชีถา สามารถหาผูร ับผิดชอบไดในเวลาตอมาจะเปลี่ยน
สภาพเปนลูกหนี้สนิ คาขาดบัญชี หรือเงินสดหากผูรับผิดชอบชดใชเปนเงินสดทันทีและคาเผื่อสินคาขาด
บัญชีจะเปลีย่ นสภาพเปนสินคาขาดบัญชีไดรับชดใช ซึง่ ถือเปนรายได และบันทึกบัญชีโดย
xxx
เดบิต บัญชีลูกหนี้สินคาขาดบัญชี
หรือ
บัญชีเงินสด (ถาไดรับชดใชเปนเงินสดทันที)
xxx
เครดิต บัญชีสินคาขาดบัญชี
xxx
และ เดบิต บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีสินคาขาดบัญชีไดรับชดใช
xxx
หากภายหลังลูกหนี้สินคาขาดบัญชีนี้ไมสามารถชดใชคนื ไดและตองตัดเปนหนี้สูญ
ก็ใหดําเนินการตามวิธีปฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับการตัดหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในทางตรงกันขามหาก
ภายหลังยังไมสามารถหาผูรบั ผิดชอบไดเปนที่แนนอนแลว ใหดาํ เนินการตัดยอดบัญชีสินคาขาดบัญชี
และบัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี ตอเมื่อไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเรื่องการตัด
สินคาขาดบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีสินคาขาดบัญชี
xxx
นอกจากนี้ เมื่อมีการปรับปรุงสินคาขาดบัญชีแลว ทะเบียนคุมสินคาคงเหลือจะตอง
ปรับลดใหมีจาํ นวนเทากับสินคาคงเหลือทีต่ รวจนับได สําหรับสินคาขาดบัญชีใหจัดทํารายละเอียด
สินคาขาดบัญชีโดยระบุชนิด ปริมาณ และจํานวนเงินของสินคาขาดบัญชีตามราคาขายที่บนั ทึกบัญชีไว
อยางไรก็ตาม การปรับปรุงบัญชีสินคาขาดบัญชีอาจเกิดขึ้นไดในระหวางป ถามีการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือระหวางป และพบวามีสนิ คาขาดบัญชีเกิดขึ้น ดังนัน้ ณ วันที่ตรวจนับสินคา
คงเหลือระหวางป ใหบนั ทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาขาดบัญชีทันที โดยไมตองรอกระทําในวันสิ้นปทางบัญชี
ทั้งนี้ ตองปรับปรุงโดยใหบญ
ั ชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี มียอดคงเหลือเทากับบัญชีสนิ คาขาดบัญชีเสมอ
6.2 กรณีสินคาขาดบัญชีมีการลดหยอนความรับผิดชอบ ใหพิจารณาดังนี้
การปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินคาขาดบัญชี ใหพิจารณาการลดหยอนความ
รับผิดชอบเปน 2 กรณี คือ

6.2.1 การลดหยอนอยูในเกณฑ สินคาขาดบัญชีที่เกิดขึ้นซึง่ เปนสินคาประเภท
พืชผลทางการเกษตร และประเภทอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ กรณีไดรับการลดหยอนอยูในเกณฑไมถือวา
เปนสินคาขาดบัญชีรวมทั้งไมถือวาสินคาขาดบัญชีที่ไดรับการลดหยอนเปนสินคาคงเหลือ แตใหถือ
เปนการขายและบันทึกสินคาขาดบัญชีไดรับการลดหยอนดวยราคาขายเปนคาใชจาย และกรณีเปน
สินคา ที่กรมสรรพากรมิไดกําหนดใหมีการลดหยอนสินคาขาดบัญชีสหกรณที่อยูในระบบภาษีมลู คาเพิ่ม
ตองรับภาระภาษีขายที่เกิดจากสินคาขาดบัญชีที่ไดรับการลดหยอนดวยและบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีคาลดหยอนสินคาขาดบัญชี (รวมภาษีขาย ถามี) xxx
เครดิต บัญชีขายสินคา
xxx
บัญชีภาษีขาย (ถามี)
xxx
อนึง่ สําหรับสินคาขาดบัญชีประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงสวนที่ลดหยอนตามอัตราสูญระเหย
ที่กรมสรรพากรกําหนด ใหบนั ทึกน้าํ มันเชือ้ เพลิงที่ไดรับการลดหยอนดวยราคาขาย ถือเปนคาใชจายและ
แสดงรายการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการลดหยอนสูญระเหยไวในงบกําไรขาดทุน บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต คาลดหยอนน้ํามันเชื้อเพลิงสูญระเหย
xxx
เครดิต บัญชีขายน้าํ มันเชือ้ เพลิง
xxx
อนึง่ ในกรณียื่นแบบเสียภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือน (แบบ ภพ.30) ใหแสดงรายการ
ขายน้าํ มันเชื้อเพลิง หักดวยคาลดหยอนน้าํ มันเชื้อเพลิงสูญระเหย เนือ่ งจากขายน้ํามันเชื้อเพลิงทีเ่ กิดจาก
การลดหยอนอัตราการสูญระเหยตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร มิตองเสียภาษีมลู คาเพิ่ม
6.2.2 การลดหยอนเกินกวาเกณฑที่กําหนด สินคาสวนที่ลดหยอนเกินกวาเกณฑที่
กําหนดถือเปนสินคาขาดบัญชี ในการบันทึกบัญชีใหสหกรณบันทึกเปน 2 สวน คือ รับรูสินคาขาดบัญชี
ที่ไดรับการลดหยอนตามเกณฑที่กาํ หนดและภาษีขาย (ถามี) ดังนี้
เดบิต บัญชีคาลดหยอนสินคาขาดบัญชี (รวมภาษีขาย ถามี) xxx
เครดิต บัญชีขายสินคา
xxx
บัญชีภาษีขาย (ถามี)
xxx
สําหรับสินคาที่ลดหยอนเกินกวาเกณฑทกี่ ําหนด ถือเปนสินคาขาดบัญชีแยกเปน
(1) กรณีมีผูรับผิดชอบ ตองจัดใหมีหนังสือรับสภาพความผิดสินคาขาดบัญชีและ
บันทึกผูรับผิดชอบเปนลูกหนี้สินคาขาดบัญชีดวยยอดสินคาขาดบัญชีทั้งสิ้น หักดวยยอด สินคาขาด
บัญชีที่ไดรับการลดหยอน โดยทั้งสองยอดใหคํานวณดวยราคาขาย รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) และ
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีลูกหนี้สินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีขายสินคา
xxx
บัญชีภาษีขาย(ถามี)
xxx

(2) กรณีไมมีผูรับผิดชอบ หรืออยูระหวางการพิจารณาหาผูร ับผิดชอบสินคา
ขาดบัญชีนั้น ใหกันสินคาขาดบัญชี (ยอดสินคาขาดบัญชีทั้งสิน้ หักดวยยอดสินคาที่ไดรับการลดหยอน)
ออกจากสินคาคงเหลือตามบัญชีไปเปนสินคาขาดบัญชี โดยใหมีมูลคาตามราคาขายรวมภาษีขายดวย
(ถามี) บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีขายสินคา
xxx
บัญชีภาษีขาย (ถามี)
xxx
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี หากสินคาขาดบัญชี ยังมีจํานวนทีย่ ังไมสามารถหา
ผูรับผิดชอบได ใหบนั ทึกคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี และคาเผือ่ สินคาขาดบัญชี โดยใหมีจํานวน
เทากับสินคาขาดบัญชีที่ยงั ไมสามารถหาผูรับผิดชอบได โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี
xxx
6.3 การตัดสินคาขาดบัญชี สหกรณสามารถตัดสินคาขาดบัญชีออกจากบัญชีได
เมื่อสหกรณไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาํ หนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีสินคาขาดบัญชี
xxx
7. สินคาเบิกใช
ในกรณีสหกรณที่มีการดําเนินธุรกิจจําหนายสินคา
ไดเบิกสินคาทีม่ ีไวเพื่อ
จําหนายมาใชในการดําเนินงานของสหกรณ ใหแยกพิจารณาดังนี้
7.1 กรณีสหกรณไมไดอยูใ นระบบภาษีมูลคาเพิม่
• กรณีเบิกสินคาไปใช เปนคาใชจายหรือเปนทรัพยสนิ ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ ใหบนั ทึกบัญชีสินคาทีเ่ บิกใชนนั้ ตามประเภทของคาใชจา ยหรือทรัพยสนิ ที่ไดนาํ สินคาไป
ใชดวยราคาทุน ดังนี้
เดบิต บัญชี…………(ระบุประเภทคาใชจาย)
xxx
บัญชี.............. (ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
เครดิต บัญชีสนิ คาเบิกใชเพือ่ การดําเนินงาน xxx
• กรณีเบิกสินคาที่มีเพื่อขายไปใชในการผลิตสินคา ใหสหกรณบนั ทึก
บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการผลิตดวยราคาทุน และบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต บัญชี.........(ระบุประเภทคาวัตถุดิบ/
วัสดุใชสิ้นเปลืองเบิกใช)
xxx
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อดําเนินงาน
xxx
• กรณีเบิกวัตถุดิบที่มีไวใชในการผลิตไปเพือ่ ขาย ใหสหกรณบันทึก
บัญชีวัตถุดิบเบิกใชเพื่อดําเนินการดวยราคาทุน และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีเบิกวัตถุดิบ (ระบุชื่อ) ใชไป
xxx
เครดิต บัญชีวัตถุดิบเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน xxx
อนึ่ง ณ วันสิน้ ปทางบัญชีใหโอนปดบัญชีสินคาเบิกใชหรือบัญชีวัตถุดิบเบิกใช
ไปยังบัญชีตนทุนขาย หรือตนทุนการผลิต ตามลําดับ ดังนี้
เดบิต บัญชีสินคาเบิกใช เพื่อการดําเนินงาน
xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
หรือ เดบิต บัญชีวัตถุดิบเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
xxx
เครดิต บัญชีตนทุนการผลิต
xxx
7.2 กรณีสหกรณอยูใ นระบบภาษีมลู คาเพิ่ม
กรมสรรพากรไดกําหนดหลักเกณฑ ในการพิจารณาวาสินคาที่เบิกไปใชนั้น เปน
การนําไปใชในการประกอบกิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม และใหปฏิบัติทางบัญชีดังนี้
ก. สินคาที่เบิกไปใช นําไปใชในการประกอบกิจการที่ไดรับการยกเวน ไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทัง้ การเบิกใชน้ํามันเชื้อเพลิงกับรถยนตนั่งหรือรถยนตที่มที ี่นงั่ ไมเกิน 10 ทีน่ ั่ง ซึ่ง
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในการประกอบกิจการของสหกรณที่ไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิม่ หรือ มิไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม สหกรณตองรับผิดชอบภาระภาษีขายตามมูลคาของ
สินคาที่เบิกใช และนําสงภาษีขาย ใหบนั ทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชี...........(ระบุประเภทคาใชจาย) xxx
บัญชี...........(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
xxx
บัญชีภาษีขาย
xxx
ข. สินคาที่เบิกใชนาํ ไปใชในการประกอบกิจการที่อยูในระบบภาษีมลู คาเพิ่ม
ไมถือเปนการขาย ใหบนั ทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชี...........(ระบุประเภทคาใชจาย) xxx
บัญชี.............(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
xxx

ณ วันสิน้ ปทางบัญชีใหโอนปดบัญชีสนิ คาเบิกใชเพือ่ การดําเนินงาน ไปยัง
บัญชีตนทุนขาย ดังนี้
เดบิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
เครดิต บัญชีตนทุนขาย

xxx
xxx

8. ของแถม แจกและตัวอยาง
สินคาแถม เปนสินคาทีม่ ีไวเพื่อขายหรือซื้อมาเพื่อแถมซึ่งสหกรณนํามาเปนของ
แถมใหแกลูกคาที่ซื้อสินคา แตไมรวมถึงสินคาทีน่ าํ มาจัดชุดและกําหนดราคาขายใหม
สินคาแจกหรือตัวอยาง
เปนสินคาทีม่ ีเพื่อขายหรือซื้อมาเพือ่ แจกหรือเปน
ตัวอยาง ซึ่งสหกรณนาํ มาแจกฟรี หรือใหเปนตัวอยางแกลูกคาทั่วไป
ก. สหกรณนําสินคาที่มีเพื่อขายใหแถม แจกฟรี หรือใหเปนตัวอยางแก
ลูกคา
(1) สหกรณที่ไมไดอยูในระบบภาษีมลู คาเพิ่ม
หากสหกรณสงเสริมการขายโดยการใหแถมสินคาแจกสินคาหรือให
ตัวอยางสินคาแกลูกคา มูลคาสินคาแถม สินคาแจกหรือสินคาตัวอยาง ถือเปนคาใชจายในการสงเสริม
การขาย
• เมื่อเบิกสินคามาเพื่อ แถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลูกคา ให
บันทึกไวในทะเบียนคุมสินคา โดยหมายเหตุไวดวยวาเบิกไปแถม แจก หรือเปนตัวอยาง และบันทึก
บัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาใชจายสงเสริมการขาย
xxx
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
xxx
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ใหโอนปดบัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงานไปยัง
บัญชีตนทุนขาย ดังนี้
เดบิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
(2) สหกรณที่อยูในระบบภาษีมลู คาเพิ่ม
• กรณีสหกรณเบิกสินคามาเพือ่ แถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลกู คา
เปนไปตามเงือ่ นไขที่กรมสรรพากรกําหนด ใหบนั ทึกรายงานสินคาและวัตถุดิบโดยหมายเหตุวา เบิกมา
เพื่อแถม แจก หรือใหเปนตัวอยาง โดยไมตอ งคํานวณภาษีขาย และบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาใชจายสงเสริมการขาย
xxx
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน xxx
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ใหโอนปดบัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงานไปยัง
บัญชีตนทุนขาย

• กรณีสหกรณเบิกสินคามาเพื่อแถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลกู คา
ไมเปนไปตามเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ใหถือเปนการขาย แตใหบันทึกรายงานสินคาและวัตถุดิบ
โดยหมายเหตุวาเบิกมาเพื่อแถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลกู คา โดยใหคํานวณจํานวนเงินภาษีขาย
ตามมูลคาของสินคาแถม แจก หรือใหเปนตัวอยางและนําสงภาษีขายดวย และบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีคาใชจา ยสงเสริมการขาย (รวมภาษีขาย) xxx
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินการ (ราคาทุน) xxx
บัญชีภาษีขาย
xxx
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ใหโอนปดบัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงานไปยัง
บัญชีตนทุนขาย
ข. ของที่แถม แจก หรือใหเปนตัวอยาง เปนสินคาที่สหกรณจัดซื้อมา
(1) กรณีสหกรณไมไดอยูในระบบภาษีมลู คาเพิ่ม
• เมื่อสหกรณซื้อสินคามาเพือ่ แถม แจก หรือใหเปน ตัวอยางแก
ลูกคา บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชี คาของแถม/แจก/ตัวอยาง xxx
เครดิต บัญชีเงินสด / เจาหนี้การคา
xxx
ใหสหกรณแยกสินคาเพื่อแถม แจก/หรือใหเปนตัวอยางแกลูกคาไว ตางหากจาก
สินคาที่มีเพื่อขายและ จัดทําทะเบียนคุมของแถม / แจก /ตัวอยาง ไวตา งหากเพื่อประโยชนในการควบคุม
สินคาดังกลาว โดยไมถือเปนสินคาคงเหลือ แตใหถือเปนวัสดุคงเหลือ
• เมื่อสหกรณเบิกสินคาที่ซื้อมาเพื่อแถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแก
ลูกคาใหบนั ทึกทะเบียนคุมของแถม/แจก/ตัวอยาง
• ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ใหตรวจนับสินคาที่ซอื้ มาเพื่อแถม แจก หรือให
เปนตัวอยางคงเหลือและใหตีราคาตามราคาทุน และบันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีของแถม/ แจก/ ตัวอยางคงเหลือ xxx
เครดิต บัญชีคาของแถม/แจก/ตัวอยาง
xxx
(2) กรณีสหกรณอยูในระบบภาษีมลู คาเพิม่
• เมื่อซื้อสินคามาเพื่อ แถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลูกคา
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาของแถม/แจก/ตัวอยาง xxx
บัญชีภาษีซื้อ
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เจาหนี้การคา
xxx

• เมื่อเบิกสินคามาเพือ่ แถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลกู คา เปนไปตาม
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ไมตองคํานวณภาษีขาย ใหบันทึกทะเบียนคุมของแถม/แจก/ตัวอยาง
• เมื่อเบิกสินคามาเพื่อแถม แจก หรือใหเปนตัวอยางแกลกู คาไมเปนไป
ตามเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ตองคํานวณภาษีขาย และนําสงภาษีขาย ใหบันทึกทะเบียนคุมของ
แถม/แจก/ตัวอยาง และบันทึกบัญชีภาษีขาย และนําสงภาษีขาย ดังนี้
เดบิต บัญชีคาใชจายสงเสริมการขาย
xxx
หรือ เดบิต บัญชีเงินสด
xxx
เครดิต บัญชีภาษีขาย
xxx
• ณ วันสิ้นปทางบัญชีใหตรวจนับสินคาทีซ่ ื้อมาเพื่อแถม แจก หรือให
เปนตัวอยางคงเหลือ และใหตีราคาตามราคาทุน ไมรวมภาษีซื้อและบันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีของแถม/แจก/ตัวอยางคงเหลือ xxx
เครดิต บัญชีคาของแถม/แจก/ตัวอยาง
xxx
9. สหกรณไดรับของแถมแลวนําไปจําหนาย
หากสหกรณซอื้ สินคาโดยไดรับของแถม แลวนําของแถมมาแยกจําหนาย ซึง่
ของแถมดังกลาวอาจเปนของแถมชนิดและขนาดเดียวกันกับสินคาที่ซอื้ หรือชนิดเดียวกันแตตางขนาด
กัน หรือของแถมเปนคนละชนิดกับสินคาที่ซื้อ ใหสหกรณปฏิบัติในการคํานวณตนทุนตอหนวยของ
สินคาที่ซื้อใหม ดังนี้
ก. กรณีของแถมเปนสินคาชนิดเดียวกันกับสินคาที่ซื้อ ใหคํานวณตนทุนตอ
หนวยของสินคาที่ซื้อใหมโดยนํามูลคาจํานวนเงินที่จายคาสินคาที่ซื้อทัง้ หมด หารดวย จํานวนหนวยสินคาที่
ไดรับทั้งหมด (จํานวนหนวยสินคาที่ซื้อ บวกดวยจํานวนหนวยสินคาทีไ่ ดรับแถม)
ข. กรณีของแถมเปนสินคาชนิดเดียวกันกับสินคาที่สั่งซือ้ แตคนละขนาด หรือ
เปนสินคาตางชนิดกัน ใหคาํ นวณตนทุนสินคาตอหนวยโดยประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดของสินคา
ทั้งหมด รวมทั้งสินคาที่ไดรับแถมดวย แลวเฉลี่ยราคาทุนใหสินคาทุกชิ้นที่ซื้อมาทัง้ สิ้นรวมทั้งสินคาแถม
ดวยโดยใชราคาขาย
10. สินคายึดคืน เปนสินคาที่สหกรณขายใหลูกคาโดยวิธีการผอนชําระหรือให
เชาซื้อและสงมอบสินคาใหลูกคาไปแลว ตอมาลูกคาไมสามารถจายเงินงวดชําระหนี้คาสินคา สหกรณ
จึงทําการยึดสินคาคืนจากลูกคาเพื่อนําไปขายตอ การปฏิบัติทางบัญชี แบงออกเปน 2 กรณี คือ
(1) กรณีสหกรณไมไดอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ใหสหกรณปรับปรุงรายการ
บัญชีทุกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ขายผอนชําระ/เชาซื้อ รายที่ดําเนินการยึดสินคาคืน ดังนี้

ก. โอนดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชีและกําไรขั้นตน
จากการขายผอนชําระ/เชาซือ้ รอตัดบัญชีของลูกหนีท้ ี่ยึดสินคาคืนไปหักออกจากลูกหนี้จากการขายผอน
ชําระ/เชาซื้อ เพื่อทราบมูลคาลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อคงเหลือ ณ วันยึดสินคาคืน ดังนี้
เดบิต บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ / เชาซื้อรอตัดบัญชี xxx
บัญชีกาํ ไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ / เชาซื้อ
xxx
ข. บันทึกมูลคาสินคายึดคืนดวยจํานวนมูลคาลูกหนี้จากการขายผอน
ชําระ/เชาซื้อคงเหลือตามบัญชีหลังจากหักดอกผลและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัด
บัญชีตามขอ ก. แลว โดยบันทึกไวในรายการสินคายึดคืนรอการขาย ดังนี้
เดบิต บัญชีสินคายึดคืนรอการขาย
xxx
เครดิต ลูกหนีจ้ ากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ
xxx
(2) กรณีสหกรณอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ใหสหกรณปรับปรุงรายการบัญชี
ทุกรายการเกีย่ วกับลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ รายที่ดําเนินการยึดสินคาคืน ดังนี้
ก. ใหโอนปดบัญชีภาษีขายรอเรียกคืน ดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชา
ซื้อรอตัดบัญชีภาษีขายผอนชําระ/เชาซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระและกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/
เชาซื้อรอตัดบัญชีของลูกหนีจ้ ากการขายผอนชําระ/เชาซือ้ ที่ยึดสินคาคืนไปหักออกจากลูกหนี้จากการขาย
ผอนชําระ/เชาซื้อ เพื่อทราบมูลคาลูกหนี้ขายผอนชําระ/เชาซื้อคงเหลือ ดังนี้
เดบิต บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ / เชาซื้อรอตัดบัญชี xxx
บัญชีภาษีขายผอนชําระ/เชาซื้อทีย่ ังไมถงึ กําหนดชําระ xxx
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ / เชาซื้อ
xxx
บัญชีภาษีขายรอเรียกคืน
xxx
ข. บันทึกมูลคาสินคายึดคืนดวยจํานวนมูลคาลูกหนี้จากการขายผอน
ชําระ/เชาซื้อคงเหลือตามบัญชีหลังจากหักปรับปรุงภาษีขายรอเรียกคืน ดอกผลจากการขายผอนชําระ/
เชาซื้อรอตัดบัญชี กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชีและภาษีขายผอนชําระ/เชาซื้อ
ที่ยังไมถึงกําหนดชําระเรียบรอยแลว ใหบนั ทึกไวในรายการสินคายึดคืนรอการขาย ดังนี้
เดบิต บัญชีสินคายึดคืนรอการขาย
xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ
xxx
สําหรับการนําสินคายึดคืนรอการขายไปจําหนายโดยการใหผอนชําระ/เชาซื้อหรือขายปกติใหมวี ิธกี าร
บันทึกบัญชีเชนเดียวกับการบันทึกบัญชีขายผอนชําระ/เชาซื้อหรือขายตามปกติ

อนึ่ง ณ วันสิน้ ปทางบัญชี สินคายึดคืนรอการขายถือเปนสินคาคงเหลือ ดังนัน้ จึงตอง
มีการตีราคาสินคาตามราคาทุน (คือราคาที่ปรากฏในบัญชี ณ วันยึดสินคาคืน) หรือมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับ
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี แลวแตราคาใดจะต่าํ กวา โดยใหมวี ธิ ีการบันทึกบัญชีสินคายึดคืนรอการขาย ดังนี้
(1) ใหโอนปดบัญชีสนิ คายึดคืนรอการขาย ไปยังบัญชีตนทุนขาย ดังนี้
เดบิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
เครดิต บัญชีสนิ คายึดคืนรอการขาย
xxx
(2) ใหตรวจนับสินคายึดคืนรอการขาย เปนสินคาคงเหลือ โดยการตีราคาสินคาคงเหลือ
ดวยราคาทุน (ราคาทีบ่ ันทึกบัญชี ณ วันยึดสินคาคืน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ณ วันสิน้ ปทางบัญชี
แลวแตราคาใดจะต่าํ กวา และบันทึกบัญชี ดังนี้
(2.1) กรณีราคาทุนต่ํากวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
xxx
เดบิต บัญชีสินคายึดคืนรอการขายคงเหลือ
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
(2.2) กรณีมูลคาสุทธิที่จะไดรับต่ํากวาราคาทุน ใหบนั ทึกบัญชี ดังนี้
ก. บันทึกสินคายึดคืนรอการขายคงเหลือ ดวยราคาทุน
เดบิต บัญชีสนิ คายึดคืนรอการขายคงเหลือ xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
ข. บันทึกผลตางระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ดังนี้
เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
xxx
11. สินคาเสียหายจากภัยพิบัติตาง ๆ
หากสินคาของสหกรณไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติตา งๆ เชน ไฟไหม
น้ําทวม ถูกโจรกรรม เปนตน ใหปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีทไี่ มไดทําประกันภัย
ก. ใหรับรูผลเสียหายจากภัยพิบัตินั้นๆ โดยถือเปน คาใชจายของสหกรณ
ทั้งจํานวน ทัง้ นีห้ ากไมมหี ลักฐานใดๆ ที่จะทราบราคาได อาจคํานวณจากอัตรากําไรขัน้ ตนโดยเทียบหา
ตนทุนสินคาทีข่ าย เมื่อนําผลที่เทียบไดไปหักจากสินคาทีค่ วรมีเพือ่ ขายถึงวันทีเ่ กิดภัยพิบัติ จะไดยอดสินคา
คงเหลือวันที่ถกู ภัยพิบัติโดยประมาณ แลวบันทึกบัญชีคาเสียหายจากสินคา(ภัยพิบัติ-ระบุภัยพิบัติ) โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาภัยพิบัติ(ระบุประเภทภัยพิบัติ) xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx

ข. กรณีสินคาที่ถูกภัยพิบัติ ยังมีสภาพคงเหลือสามารถขายได ใหถือเปนสินคา
คงเหลือ แตใหตีราคาลดลงตามสภาพที่คาดวาจะขายได และบันทึกเปนสินคาคงเหลือ ณ วันสิน้ ปทาง
บัญชี และหากสามารถขายสินคานั้นได ใหบันทึกขายสินคาพรอมภาษีขาย (ถามี) ตามปกติ
(2) กรณีทาํ ประกันภัย
ก. บันทึกคาเสียหายจากสินคาคงเหลือ ณ วันเกิดภัยพิบัติ ดังนี้
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาภัยพิบัติ(ระบุภัยพิบัติ) xxx
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
xxx
ข. บันทึกจํานวนเงินที่ไดรับชดเชยจากบริษัทประกัน ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินสด
xxx
บัญชีลูกหนี้ - บริษัทประกันภัย
xxx
เครดิต บัญชีรายไดชดใชสินคาภัยพิบัติ(ระบุภัยพิบัติ) xxx
ค. เมื่อไดรับเงินจากบริษทั ประกันภัย บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีเงินสด
xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้ – บริษัทประกันภัย
xxx
ง. สินคาที่ถูกภัยพิบัติทคี่ งเหลือหากยังมีจํานวนที่คาดวาจะขายได ใหบันทึก
ขายสินคาตามปกติและ ณ วันสิน้ ปทางบัญชี สินคาที่ถกู ภัยพิบัตทิ ี่สามารถขายไดยังคงเหลืออยูอีกให
บันทึกสินคาคงเหลือตามปกติ

สวนที่ 3 การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน
บัญชีสินคาคงเหลือ

แสดงรายการในงบดุลภายใตหัวขอสินทรัพย
หมุนเวียนและแสดงเปนรายการหักสินคาที่มีเพื่อ
ขายในงบตนทุนขาย หากสินคาคงเหลือมีรายการ
หักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงใหแสดงสินคาคงเหลือ
ดวยยอดสุทธิหลังหักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
โดยแสดงไวเปนรายการ สินคาคงเหลือ
บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
แสดงรายการไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เปนรายการหักสินคาคงเหลือ
บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใตหวั ขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
(แลวแตกรณี)
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใตหวั ขอ
บัญชีกําไรจากการตีราคาสินคาเพิ่มขึ้น
รายไดเฉพาะธุรกิจ หรือรายไดอื่นแลวแตกรณี
บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลง แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใตหวั ขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
(แลวแตกรณี)
บัญชีคาเสียหายจากสินคาเสื่อมสภาพตัดบัญชี
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใตหวั ขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
(แลวแตกรณี)
แสดงรายการไวในงบตนทุนขายเปนรายการหัก
บัญชีสินคาเสือ่ มสภาพเสียหายตัดบัญชี
สินคาที่มีเพื่อขาย
บัญชีลูกหนี้สนิ คาขาดบัญชี
แสดงรายการในงบดุลภายใตหัวขอลูกหนีร้ ะยะสั้น
หรือ ลูกหนี้ระยะยาว แลวแตกรณี
บัญชีสินคาขาดบัญชี
แสดงรายการในงบดุลโดยใหเรียงลําดับตอจาก
รายการสินคาคงเหลือ
บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี
แสดงรายการในงบดุลเปนรายการหัก
สินคาขาดบัญชี

บัญชีคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี

บัญชีสินคาขาดบัญชีไดรับชดใช
บัญชีคาลดหยอนสินคาขาดบัญชี

บัญชีคาลดหยอนน้าํ มันเชือ้ เพลิงสูญระเหย

บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
บัญชีเบิกวัตถุดิบ (ระบุชื่อ) ใชไป
บัญชีวัตถุดิบเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
บัญชีคาใชจายสงเสริมการขาย

บัญชีคาของแถม/แจก/ตัวอยาง

บัญชีของแถม/แจก/ตัวอยางคงเหลือ

บัญชีภาษีขายรอเรียกคืน

แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหัวขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
แลวแตกรณี
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหวั ขอ
รายไดเฉพาะธุรกิจหรือรายไดอื่นแลวแตกรณี
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหวั ขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
แลวแตกรณี
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหวั ขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจหรือคาใชจายดําเนินงาน
แลวแตกรณี
แสดงรายการในงบตนทุนขายเปนรายการหัก
สินคาที่มีเพื่อขาย
แสดงรายการในงบตนทุนขาย เปนสวนหนึ่ง
ของสินคาที่มีเพื่อขาย
แสดงรายการในงบตนทุนการผลิตเปนการหัก
วัตถุดิบที่มเี พือ่ การผลิต
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหัวขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
แลวแตกรณี
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหวั ขอ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน
แลวแตกรณี
แสดงรายการในงบดุล ภายใตหวั ขอสินทรัพย
หมุนเวียน โดยใหเรียงลําดับไวกอนรายการ
วัสดุคงเหลือ
แสดงรายการในงบดุล ภายใตหัวขอสินทรัพย
หมุนเวียนอืน่ เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
ขายผอนชําระ/เชาซื้อ

บัญชีสินคายึดคืนรอการขายคงเหลือ

บัญชีสินคายึดคืนรอการขาย
บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซือ้
รอตัดบัญชี
บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ

แสดงรายการในงบดุลรวมไวในหัวขอ
สินคาคงเหลือและใหแสดงรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหัวขอสินคาคงเหลือ
ประกอบดวยสินคายึดคืนรอการขายคงเหลือ
เปนจํานวนเงินเทาใด
แสดงรายการในงบตนทุนขาย เปนสวนหนึ่งของ
สินคาที่มีเพื่อขาย
แสดงรายการหักจากลูกหนีจ้ ากการขายผอนชําระ/
เชาซื้อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แสดงรายการไวในงบดุลภายใตรายการลูกหนี-้
ระยะสั้น –สุทธิ หรือลูกหนี้ระยะยาว –สุทธิแลว
แตกรณี และใหแสดงรายละเอียดไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดวย
แสดงรายการไวในงบดุลภายใตรายการหนี้สินอืน่

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอ
ตัดบัญชี
บัญชีคาเสียหายจากสินคาภัยพิบัติ (ระบุภัยพิบัติ) แสดงรายการไวในงบกําไรขาดทุนเปนรายการ
พิเศษ
บัญชีลูกหนี-้ บริษัทประกันภัย
แสดงรายการไวในงบดุล ภายใตหวั ขอ
ลูกหนี้ระยะสัน้ –สุทธิ หรือลูกหนี้ระยะยาว –สุทธิ
แลวแตกรณี

การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงเหลือเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
1. ใหเปดเผยขอมูลภายใตหวั ขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ตัวอยาง
- สหกรณตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรบั แลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา โดยคํานวณราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน หรือวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
โดยสินคาประเภท……………………คํานวณราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนและสินคา
ประเภท ………………….คํานวณราคาทุนตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก
- สหกรณใชวิธีการบันทึกสินคาคงเหลือดวยการประมาณการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
- สหกรณตีราคาสินคาที่ผลิตเองตามราคาทุนซึ่งรวมคาใชจายในการผลิต
- สหกรณตีราคาสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตตามตนทุนเฉลี่ยซึ่งใกลเคียงกับ
ตนทุนการผลิตในปจจุบัน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- สหกรณตีราคาสินคายึดคืนรอการขาย ดวยราคามูลคาลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ
คงเหลือหลังปรับปรุงภาษีขายรอเรียกคืนดอกเบี้ยจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี และภาษีขายผอนชําระ/เชาซือ้ ที่ยัง
ไมถึงกําหนดชําระ
2. ใหเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
ตัวอยาง
- มูลคาสินคาคงเหลือของสินคาแตละประเภท หักดวยคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (ถามี)
- สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุด ประกอบดวย ประเภทสินคา ราคาทุน มูลคาสุทธิที่
จะไดรับ และสาเหตุที่เสื่อมชํารุดเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที…
่ .วันที…
่ ……
- สินคาเสื่อมสภาพเสียหาย ประกอบดวย ประเภทสินคา ราคาทุนพรอมสาเหตุของการ
เสื่อมสภาพ และไดตัดเปนคาใชจา ยในรอบปบัญชีนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที…
่ ..วันที…
่ ………
- การลดราคาสินคาในระหวางป ประกอบดวย จํานวนครั้งทีล่ ดราคา ปริมาณ ประเภทสินคา
จํานวนเงินที่ลดราคา วันที่และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทีม่ ีมติให
ลดราคา
3. ใหเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาขาดบัญชี วาสินคาขาดบัญชีเกิดขึ้นในปใด
และไดปรับปรุงกันไวเปนคาใชจา ยเต็มจํานวนแลว

4. ใหเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการลดหยอนสินคาขาดบัญชี เปนจํานวนเงินเทาใด
และเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณหรือไม และกรณีลดหยอนไมเปนไปตาม
เงื่อนไขของกรมสรรพากร ไดรับผิดชอบภาษีขายเรียบรอยแลว
5. ใหเปดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับการตัดสินคาขาดบัญชีเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณสหกรณ ซึง่ ที่ประชุมใหญไดอนุมตั ิแลว เมื่อวันที่…………………..
6. ใหเปดเผยขอมูลเหตุการณภายหลังวันสิ้นปทางบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
- มูลคาสุทธิที่จะไดรับภายหลังวันสิ้นปทางบัญชีแตกอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็น
ตองบการเงิน ซึ่งเปลีย่ นแปลงไปจากมูลคาสุทธิที่จะไดรบั ณ วันสิน้ ปทางบัญชี และมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของสหกรณอยางไร
สวนที่ 4 ตัวอยางการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
ตัวอยางที่ 1 การคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 มีปุยสูตร 16 – 16 -16 คงเหลือยกมาตนปทางบัญชีจํานวน 20 กระสอบ
ราคากระสอบละ 200 บาท ในระหวางปสหกรณซื้อปุยมาและจําหนายไปตามลําดับ ดังนี้
5 พฤษภาคม 2546
ซื้อปุยสูตร 16-16-16

จํานวน 30 กระสอบ

ราคากระสอบละ 220 บาท

จํานวน 40 กระสอบ

ราคากระสอบละ 250 บาท

จํานวน 30 กระสอบ

ราคากระสอบละ 210 บาท

จํานวน 50 กระสอบ

ราคากระสอบละ 215 บาท

10 พฤษภาคม 2546
ขายปุยสูตร 16-16-16

30 มิถุนายน 2546
ซื้อปุยสูตร 16-16-16

8 ตุลาคม 2546
ซื้อปุยสูตร 16-16-16

31 ตุลาคม 2546
สงคืนปุยสูตร 16-16-16 จํานวน 2 กระสอบ

ราคาทุนกระสอบละ 210 บาท

15 ธันวาคม 2546
ขายปุยสูตร 16-16-16

จํานวน 18 กระสอบ

ราคากระสอบละ 250 บาท

ณ วันสิน้ ปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2546 ตรวจนับปุยคงเหลือได 70 กระสอบ

1.1 การคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือดวยวิธีเขากอนออกกอน
ปุย 50 กระสอบ ราคากระสอบละ 215 บาท เปนเงิน 10,750
ปุย 20 กระสอบ ราคากระสอบละ 210 บาท เปนเงิน 4,200
70 กระสอบ
รวมเปนเงิน 14,950

เปนดังนี้
บาท
บาท
บาท

. . . สินคาคงเหลือตามราคาทุนดวยวิธีเขากอนออกกอน เปนจํานวนเงิน 14,950 บาท
1.2 การคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือดวยวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ
วันสิน้ ปทางปทางบัญชี เปนดังนี้
ราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตอหนวย =
ราคาทุนรวมของสินคาที่มีเพื่อขาย
จํานวนหนวยของสินคาที่มีเพื่อขาย
= (20 x 200) + (30 x 220) + (30 x 210)+(50x215) – (2 x210)
(20 + 30 + 30 +50 - 2)
= 4,000 + 6,600 +6,300 + 10,750 - 420
128
= 27,230
128
= 212.73
. . . สินคาคงเหลือตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก = 70 x 212.73 บาท
= 14,891.10 บาท
1.3 การคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือดวยวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
แบบตอเนื่องทุกครั้งที่ไดรบั สินคา เปนดังนี้
วันเดือนป
2546
ม.ค.1
พ.ค.5

รายการ

ยกมา
ซื้อ
คงเหลือ
พ.ค.10 ขาย
คงเหลือ
มิ.ย.30 ซื้อ
คงเหลือ

ปริมาณสินคา ราคาซื้อ ราคาทุนที่ขาย รวมเงิน
(หนวย)

ตอหนวย

20
30
50
40
10
30
40

200
220

ตอหนวย

212
210

(บาท)

4,000
6,600
10,600
8,480
2,120
6,300
8,420

ราคาทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักตอหนวย

200 (4,000/20)
212 (10,600/50)
212 (2,120/10)
210.50(8,420/40)

ต.ค.8

ซื้อ
คงเหลือ
ต.ค.31 สงคืน
คงเหลือ
ธ.ค.15 ขาย
คงเหลือ

50
90
2
88
18
70

215
210
213.07

10,750
19,170 213(19,170/90)
420
18,750 213.07(18,750/88)
3,835.26
14,914.90 213.07(14,914.90)

. . . สินคาคงเหลือตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักแบบตอเนื่องทุกครั้งที่ไดรับ สินคา =
14,914.90 บาท
1.4 การคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือดวยวิธรี าคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
แบบตอเนื่องเปนระยะๆ ทุก 6 เดือน
วันเดือนป

รายการ

2546
ม.ค.1
พ.ค.5

ปริมาณสินคา ราคาซื้อ ราคาทุนที่ขาย รวมเงิน
(หนวย)
ตอหนวย
ตอหนวย
(บาท)

ยกมา
ซื้อ
คงเหลือ
พ.ค.10 ขาย
คงเหลือ
มิ.ย 30 ซื้อ
คงเหลือ

20
30
50
40
10
30
40

ต.ค 8 ซื้อ
คงเหลือ
ต.ค 31 สงคืน
คงเหลือ
ธ.ค 15 ขาย
คงเหลือ

50
90
2
88
18
70

200
220

ราคาทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักตอหนวย

4,000
6,600
212

210

8,480
6,300
8,450

215

10,750

210

420
211.25

211.25
(4,000+6,600+6,300/80)

3,802.50
14,938.70 213.41
(8,450+10,750-420/88)

. . . สินคาคงเหลือตามราคาทุนถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักแบบตอเนื่องเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน
= 14,938.70 บาท

ตัวอยางที่ 2 การตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรบั ที่ต่ํากวา
รายละเอียดสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีดังนี้
ชนิดสินคา
จํานวนกระสอบ ราคาทุน มูลคาสุทธิ ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิ คาเผื่อมูลคา
ที่จะไดรับ
ที่จะไดรับที่ต่ํากวา
สินคาลดลง
ปุยสูตร 16-20-0
1 กระสอบ
200
220
200
3,000
2,800
2,800
200
ปุยสูตร 15-15-15
10 กระสอบ
3,020
3,000
200
3,200
สินคาคงเหลือ เปรียบเทียบจากราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาแตละ
รายการ มูลคาสินคาคงเหลือจะเทากับ 3,000 บาท
1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดยสหกรณตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ตา่ํ กวา มีดังนี้
เปรียบเทียบราคาทุนกับมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับของสินคาแตละรายการ
มูลคาสินคาคงเหลือ = 3,000 บาท
1.1 บันทึกสินคาคงเหลือดวยราคาทุน โดย
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
3,200
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
3,200
1.2 บันทึกผลตางระหวางราคาทุนกับราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรบั ที่ต่ํากวา โดย
เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 200
เครดิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
200
2. การแสดงรายการในงบการเงิน
2.1 งบตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนป
1,000
บวก ซื้อ
5,000
6,000
3,200
หัก สินคาคงเหลือสิ้นป
ตนทุนขาย
2,800

2.2 งบกําไรขาดทุน
ขาย
5,000
2,800
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
2,200
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 200
กําไรสุทธิ
2,000
2.3 งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน
…………………….
…………………….
สินคาคงเหลือ
3,000
2.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
ปุยคงเหลือ
3,200
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
200
สินคาคงเหลือ
3,000
ตัวอยางที่ 3 กรณีการตีราคาสินคาคงเหลือแลวไมมีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
รายละเอียดสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดังนี้
ชนิดสินคา
ปุยสูตร 16- 20- 0
ปุยสูตร 15-15 -15
ปุยสูตร 16-8-8

จํานวน
กระสอบ
10 กส.
5 ก.ส.
3 กส

ราคาทุน
2,000
1,500
450
3,950

มูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ
2,300
1,600
600
4,500

ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับที่ต่ํากวา
2,000
1,500
450
3,950

คาเผื่อมูลคา
สินคาลดลง
-

สินคาคงเหลือ เปรียบเทียบจากราคาทุนกับมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับของสินคาแตละ
รายการ มูลคาสินคาคงเหลือจะเทากับ 3,950
ใหพิจารณาบัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมียอดคงเหลือสิ้นป 200 บาท (จากตัวอยาง
ที่2) สิ้นป 2546 ไมมียอดคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
1.1 บันทึกสินคาคงเหลือดวยราคาทุน โดย
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
3,950
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
3,950
1.2 ปรับปรุงบัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง เนือ่ งจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 คํานวณราคา
สินคาคงเหลือแลวไมมียอดคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง ดังนั้นจึงตองปรับปรุงบัญชีคาเผื่อมูลคาสินคา
ลดลง โดย
เดบิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
200
เครดิต บัญชีกําไรจากการตีราคาสินคาเพิ่มขึน้
200
2. การแสดงรายการในงบการเงิน
2.1 งบตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนป
บวก ซื้อ
หัก สินคาคงเหลือปลายป
ตนทุนขาย
2.2 งบกําไรขาดทุน
ขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
บวก รายไดเฉพาะธุรกิจ
กําไรจากการตีราคาสินคาเพิ่มขึน้
กําไรสุทธิ
2.3 งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน
………………………
สินคาคงเหลือ
2.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
ปุย

3,200
8,500
11,700
3,950
7,750
8,320
7,750
570
200
770

3,950

3,950

ตัวอยางที่ 4 การบันทึกสินคาคงเหลือเสื่อมชํารุด กรณีตีราคาลดลงต่าํ กวาราคาทุน
รายละเอียดสินคาคงเหลือและสินคาเสื่อมชํารุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดังนี้
ชนิดสินคา

จํานวนหนวย

ปุยสูตร 15-15-15

2 กระสอบ

ราคาทุน
รวม
ตอหนวย ราคาทุน

มูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ
ตอหนวย

180

360

50

200

1,000
1,360

220

รวมมูลคา ราคาทุนหรือ
สุทธิทจี่ ะ มูลคาสุทธิที่
ไดรับ
จะไดรับ
ที่ต่ํากวา
100
100

คาเผื่อมูลคา
สินคาลดลง

260

(เสื่อมชํารุด)

ปุยสูตร 16-20-0

5 กระสอบ

1,100
1,200

1,000
1,100

1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิทจี่ ะ
ไดรับ
ที่ต่ํากวา มีดังนี้
1.1 บันทึกสินคาคงเหลือ โดย
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
1,360
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
1,360
1.2 บันทึกผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือเสื่อมชํารุดลดลง
เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลง 260
เครดิต บัญชีคา เผือ่ มูลคาสินคาลดลง
2. การแสดงรายการในงบการเงิน
2.1 งบตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนป
บวก ซื้อ
หัก สินคาคงเหลือสิ้นป :
สภาพปกติ
สภาพเสื่อมชํารุด
ตนทุนขาย

260

ป 2546

ป 2545

2,000
5,000
7,000

1,000
3,000
4,000

1,000
360
5,640

2,000
2,000

260

ป 2546
7,500
5,640
1,860

ป 2545
4,500
2,000
2,500

260
1,600

2,500

หมายเหตุ

ป 2546

ป 2545

3

1,100

2,000

ป 2546
(บาท)

ป 2545
(บาท)

1,000
360
1,360
260
1,100

2,000
2,000
2,000

2.2 งบกําไรขาดทุน
ขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลง

กําไรสุทธิ
2.3 งบดุล
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
…………………………..

สินคาคงเหลือ
2.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
สินคาสภาพปกติ
สินคาสภาพเสื่อมชํารุด
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

สินคาเสื่อมชํารุด จํานวน 100 บาท เปนสินคาประเภทปุย สูตร 15-15-15 จํานวน
2 กระสอบ ซื้อมาระหวางปมรี าคาทุนรวม 360 บาท ราคาที่คาดวาจะขายไดรวม 100 บาท สาเหตุที่
ชํารุด เกิดจากการถูกน้ําฝน เนื่องจากหลังคารั่ว จึงตีราคาลดลงต่ํากวาทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที่………….วันที…
่ ……………………………….

ตัวอยางที่ 5 กรณีสินคาคงเหลือที่ตีราคาลดลง และปตอมาสินคาคงเหลือกลับมีราคาสูงขึ้น
ณ วันตนปทางบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2546 มียอดบัญชีคงเหลือยกมา ดังนี้
สินคาคงเหลือ
800 (ปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 8 กระสอบ)
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
80
ณ วันสิ้นปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2546 ตรวจนับปุยสูตร 16-20-0 คงเหลือ 3 กระสอบ
ราคาทุนกระสอบละ 100 บาท มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับกระสอบละ 110 บาท ระหวางปขายปุย 5 กระสอบ
ๆ ละ 120 บาท รวมเปนเงิน 600 บาท
มูลคาสุทธิ
มูลคา ราคาทุนหรือ คาเผื่อมูลคา
ชนิดสินคา
จํานวน
ราคาทุน
รวม
กระสอบ ตอหนวย ราคาทุน ที่จะไดรับ สุทธิทจี่ ะ มูลคาสุทธิที่ สินคาลดลง
ตอหนวย
ไดรับ
จะไดรับ
รวม
ที่ต่ํากวา
ปุยสูตร 15-15-15 3 กระสอบ
100
300
110
330
300
1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดังนี้
1.1 บันทึกสินคาคงเหลือ
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
300
เครดิต บัญชีตน ทุนขาย
1.2 ปรับปรุงรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
เดบิต บัญชีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
80
เครดิต บัญชีกําไรจากการตีราคาสินคาเพิ่มขึ้น

300

80

2. การแสดงรายการในงบการเงิน
2.1 งบตนทุนขาย

สินคาคงเหลือตนป
บวก ซือ้
หัก สินคาคงเหลือสิน้ ป
ตนทุนขาย

ป 2546
บาท
800
800
300
500

ป 2545
บาท
2,000
2,000
800
1,200

ป 2546
บาท
600
500
100

ป 2545
บาท
1,400
1,200
200

80

-

180

(80)
120

หมายเหตุ

ป 2546

ป 2545

3

300

720

ป 2546
(บาท)

ป 2545
(บาท)

2.2 งบกําไรขาดทุน
ขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
บวก รายไดเฉพาะธุรกิจ
กําไรจากการตีราคาสินคาเพิ่มขึ้น
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
กําไรสุทธิ
2.3 งบดุล
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
…………………………..

สินคาคงเหลือ

2.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สินคาคงเหลือ

300
300

800
80
720

ตัวอยางที่ 6 กรณีสินคาเสือ่ มสภาพจนไมสามารถขายได
ณ วันตนปทางบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2545 มีปุย สูตร 16-20-0 ยกมา จํานวน 10
กระสอบ ราคาทุนกระสอบละ 100 บาท ระหวางปซื้อปุย สูตร 16-20-0 จํานวน 30 กระสอบ ราคา
กระสอบละ 100 บาท และขายปุย สูตร 16-20-0 จํานวน 35 กระสอบ ราคากระสอบละ 150 บาท รวมเงิน
5,250 บาท และระหวางป ( ณ วันที่ 1 กันยายน 2546) คณะกรรมการไดมีมติตัดสินคาเสื่อมสภาพ
เสียหายจนไมสามารถขายได คือปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 1 กระสอบ และ ณ วันสิน้ ปทางบัญชี 31
ธันวาคม 2546 ตรวจนับปุยคงเหลือไดจํานวน 4 กระสอบ ถูกตองตรงตามยอดคงเหลือในบัญชีแต
ปรากฎวาในจํานวนปุยคงเหลือ มีปยุ สภาพชํารุด จํานวน 2 กระสอบ ซึง่ คณะกรรมการ ประเมินราคา
มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรับในราคากระสอบละ 80 บาท และอีก 2 กระสอบ มีมูลคาสุทธิที่จะไดรับกระสอบละ
150 บาท
1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
1.1 บันทึกการตัดสินคาเสื่อมสภาพเสียหายจนไมสามารถขายไดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาเสื่อมสภาพตัดบัญชี
100
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
100
1.2. บันทึกสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นปทางบัญชี และผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
เดบิต บัญชีสินคาคงเหลือ
400
เครดิต บัญชีตน ทุนขาย
400
เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลง 40
เครดิต บัญชีคาเผือ่ มูลคาสินคาลดลง
40

4. การแสดงรายการในงบการเงิน
4.1 งบตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนป
บวก ซื้อ
สินคาที่มีเพื่อขาย
หัก สินคาเสื่อมสภาพเสียหายตัดบัญชี
หัก สินคาคงเหลือสิน้ ป
สภาพปกติ
สภาพเสื่อมชํารุด
ตนทุนขาย
4.2 งบกําไรขาดทุน

ป 2546
(บาท)
1,000
3,000
4,000
100
3,900

ป 2545
(บาท)
2,000
4,000
6,000
6,000

200
200
3,500

1,000
5,000

ป 2546
(บาท)
5,250
3,500
1,750

ป 2545
(บาท)
7,500
5,000
2,500

ขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาเสื่อมชํารุดลดลง
40
100
คาเสียหายสินคาเสื่อมสภาพตัดบัญชี
กําไรสุทธิ
1,610

4.3 งบดุล
การแสดงรายการสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดังนี้
หมายเหตุ
ป 2546
สินทรัพย
(บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
…………………
สินคาคงเหลือ
3
360
…………………

2,500

ป 2545
(บาท)

1,000

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

สินคาคงเหลือ
สภาพปกติ
สภาพชํารุด
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

ป 2546
(บาท)

ป 2545
(บาท)

200
200
400
40
360

1,000
1,000
1,000

สินคาคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุด เปนปุยสูตร 16 - 20 - 0 จํานวน 2 กระสอบ ราคาทุนกระสอบ
ละ 100 บาท เนื่องจากเปยกชื้น คณะกรรมการจึงมีมติประเมินราคาที่คาดวาจะขายได ในราคากระสอบละ
80 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12 วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และในระหวางป
คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหตัดบัญชีสินคาเสื่อมสภาพเสียหาย คือ ปุย สูตร 16 -20 -0 จํานวน 1
กระสอบ มีราคาทุนกระสอบละ 100 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10 วันที่ 1
กันยายน 2546
ตัวอยางที่ 7 กรณีสินคาขาดบัญชี ไมมกี ารลดหยอนและมีผูรับผิดชอบ
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีการตรวจนับสินคาคงเหลือแลวปรากฎวามีสนิ คา
คงเหลือที่ตรวจนับได และตีราคาตามราคาทุน เขากอนออกกอน (FIFO) เปนจํานวนเงิน 40,000 บาท แต
สินคาคงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนในราคาทุน (FIFO) มีจํานวนเงิน 50,000 บาท จึงมีผลตาง ทั้งสิน้
ตามราคาทุน จํานวน 10,000 บาท ซึง่ ถาคิดตามราคาขายรวมภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7% จะเปนจํานวนเงิน
เทากับ 11,021 บาท โดยกําหนดใหไมมีการลดหยอนสินคาขาดบัญชี และนายสงา ใจตรง เปน
ผูรับผิดชอบสินคาขาดบัญชี
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
เดบิต บัญชีลกู หนี้สินคาขาดบัญชี
เครดิต บัญชีขายสินคา
บัญชีภาษีขาย (11,021 X 7)
107

11,021
10,300
721

ตอมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 นายสงา ใจตรง ไดนําเงินมาชําระหนี้คา สินคาขาดบัญชี
จํานวน 11,021 บาท
การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 15 มกราคม 2547
เดบิต บัญชีเงินสด
11,021
เครดิต บัญชีลูกหนี้สินคาขาดบัญชี
11,021
ตัวอยางที่ 8 กรณีสินคาขาดบัญชี ไมมกี ารลดหยอน และยังไมมีผูรับผิดชอบ
จากตัวอยางที่ 7 ถายังหาผูร ับผิดชอบสินคาขาดบัญชีไมได
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
บันทึกสินคาขาดบัญชี
เดบิต บัญชีสินคาขาดบัญชี
เครดิต บัญชีขายสินคา
บัญชีภาษีขาย
บันทึกคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี
เครดิต บัญชีคาเผื่อสินคาขาดบัญชี

11,021
10,300
721
11,021
11,021

ตัวอยางที่ 9 กรณีสินคาขาดบัญชีไดรบั การลดหยอน
สหกรณมีปท างบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยในระหวางป สหกรณไดตรวจนับสินคา
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีนา้ํ มันเชื้อเพลิงคงเหลือในราคาทุนจํานวนเงิน 20,000 บาท แต
คงเหลือตามบัญชีหรือตามทะเบียนในราคาทุนจํานวนเงิน 25,000 บาท สหกรณลดหยอนน้ํามัน
เชื้อเพลิงสูญระเหยตามอัตราที่กรมสรรพากรกําหนดไว คืออัตรารอยละ 0.5 ของปริมาณที่ขายไดในแต
ละเดือน คือ 100 ลิตร ราคาทุนลิตรละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินราคาทุน 1,000 บาท คิดเปนราคาขาย
1,200 บาท ดังนัน้ น้ํามันเชือ้ เพลิงสวนที่ขาดหายอีก 4,000 บาท ยังไมสามารถหาผูรบั ผิดชอบได ซึง่ ถา
คํานวณในราคาขายรวมภาษีขายอัตรา 7% เปนจํานวนเงิน 5,136 บาท
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2546 สหกรณตรวจนับสินคาคงเหลือ มีสินคา
คงเหลือ ดังนี้
น้ํามันเชื้อเพลิง
20,000 บาท (2,000 ลิตร ราคาทุนลิตรละ 10 บาท
ราคาขายลิตรละ 12 บาท)
น้ํามันหลอลื่น

2,880 บาท (18 แกลลอน ราคาทุนแกลลอนละ
160 บาท ราคาขายแกลลอนละ 214 บาท)

ปรากฏวาน้ํามันเชื้อเพลิงมียอดคงเหลือถูกตองตรงตามบัญชี แตน้ํามันหลอลืน่ มียอดคงเหลือ
ตามบัญชีจํานวน 20 แกลลอน จึงขาดหาย 2 แกลลอน คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหลดหยอนได
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
30กันยายน 2546
1.1 บันทึกคาใชจา ยทีเ่ กิดจากน้าํ มันเชื้อเพลิงขาดบัญชีไดรับลดหยอนซึ่งอยูในอัตราทีก่ รมสรรพากร
กําหนดไว โดย
เดบิต บัญชีคาลดหยอนน้าํ มันเชื้อเพลิงสูญระเหย
1,200
เครดิต บัญชีขายน้าํ มันเชื้อเพลิง
1,200
1.2 บันทึกสินคาขาดบัญชีที่ไมสามารถหาผูรบั ผิดชอบได
เดบิต บัญชีน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี
5,136
เครดิต บัญชีขายน้าํ มันเชื้อเพลิง
4,800
บัญชีภาษีขาย
336
31 ธันวาคม 2546
1.3 บันทึกสินคาคงเหลือสิน้ ป โดย
เดบิต บัญชีน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
20,000
บัญชีน้ํามันหลอลื่นคงเหลือ
2,880
เครดิต บัญชีตน ทุนขาย
22,880
1.4 บันทึกน้ํามันหลอลื่นขาดบัญชีที่ไดรับการลดหยอน โดย
เดบิต บัญชีคาลดหยอนน้าํ มันหลอลืน่ ขาดบัญชี
428
เครดิต บัญชีขายน้ํามันหลอลืน่
400
บัญชีภาษีขาย
28
1.5 บันทึกคาเสียหายน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546เนื่องจากยัง
ไมสามารถหาผูรับผิดชอบได โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายน้าํ มันเชื้อเพลิงขาดบัญชี
5,136
เครดิต บัญชีคาเผื่อน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี
5,136
หมายเหตุ ในกรณีเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยการยืน่ แบบ ภพ. 30 ประจําเดือนกันยายน ใหแสดง
รายการขายน้าํ มันเชื้อเพลิง หักดวยคาลดหยอนน้าํ มันเชื้อเพลิงสูญระเหย 1,200 บาท
เนื่องจากมิตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มเปนไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

2. การแสดงรายการในงบการเงิน
2.1 งบตนทุนขาย

น้าํ มันเชื้อเพลิงคงเหลือตนป
น้าํ มันหลอลื่นคงเหลือตนป
บวก ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางป
ซื้อน้าํ มันหลอลืน่ ระหวางป
สินคาที่มีเพื่อขาย
หัก น้ํามันหลอลื่นเสื่อมสภาพตัดบัญชี
น้าํ มันเชื้อเพลิงคงเหลือสิ้นป
น้าํ มันหลอลื่นคงเหลือสิ้นป
ตนทุนขาย

ป 2546
(บาท)
90,000
10,000
70,000
10,000
180,000
20,000
2,880
157,120

ป 2545
(บาท)
85,000
5,000
80,000
20,000
190,000
160
90,000
10,000
89,840

ป 2546
(บาท)
189,855.98
157,120
32,735.98

ป 2545
(บาท)
121,284
89,840
31,444

2.2 งบกําไรขาดทุน

ขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ :
คาลดหยอนน้าํ มันเชื้อเพลิงสูญระเหย
คาลดหยอนน้าํ มันหลอลืน่ ขาดบัญชี
คาเสียหายน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี
คาเสียหายน้ํามันหลอลืน่ เสือ่ มสภาพตัดบัญชี
กําไรสุทธิ

1,200
428
4,800
26,735.98

160
31,284

2.3 งบดุล
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
……………………
สินคาคงเหลือ
3
น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี
หัก คาเผื่อน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี
………………………
2.4 หมายเหตุ
3 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น

ป 2546
(บาท)

22,880
5,136
5,136
0

20,000
2,880
22,880

ป 2545
(บาท)

100,000
-

90,000
10,000
100,000

ในระหวางป ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ไดมีการตรวจนับน้าํ มันเชือ้ เพลิงคงเหลือ ปรากฎวามี
น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีที่อยูระหวางรอหาผูรับผิดชอบ จํานวน 5,136 บาท ซึ่งสหกรณไดพิจารณาให
การลดหยอนน้ํามันเชื้อเพลิงสูญระเหยตามประกาศกรมสรรพากรแลว โดยรับภาระเปนคาใชจาย
ของสหกรณ จํานวน 1,200 บาท และ ณ วันสิน้ ปทางบัญชี ตรวจนับน้าํ มันหลอลืน่ คงเหลือ ปรากฏวามี
น้ํามันหลอลื่นขาดบัญชีคิดเปนจํานวนเงินในราคาทุน 320 บาท ราคาขาย จํานวนเงิน 428 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหลดหยอน สินคาขาดบัญชีทงั้ จํานวน โดยยอมรับภาระภาษีขายที่เกิดขึ้น
ตัวอยางที่ 10 การเบิกสินคา
สหกรณแหงหนึ่งเปนสหกรณที่จดทะเบียนอยูในระบบภาษีมูลคาเพิม่ มีรายการ
เบิกสินคาเกิดขึ้น ดังนี้
15 เมษายน 2546 เบิกสินคาเพื่อใชในการดําเนินงาน ดังนี้
ผงซักฟอกขนาดใหญ 1 กลอง ราคาทุน กลองละ 100 บาท
น้ํายาทําความสะอาดวิม 1 ขวด ราคาทุน ขวดละ 50 บาท
20 เมษายน 2546 เบิกสินคาทีม่ ีเพื่อขายไปใชในการแปรรูปขาวเปลือก ดังนี้
น้าํ มันดีเซล 200 ลิตร ราคาทุนลิตรละ 10 บาท เปนเงิน 2,000 บาท ราคาขาย
ลิตรละ 10.70 บาท เปนเงิน 340 บาท

30 เมษายน 2546 เบิกวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาเพื่อขาย ดังนี้
ถัว่ เหลือง 50 ก.ก. ราคาทุน ก.ก.ละ 10 บาท เปนเงิน 500 บาท
31 ธันวาคม 2546 สหกรณตรวจนับสินคาคงเหลือสิ้นป ปรากฎวาถูกตองตรงตามบัญชี ดังนี้
สินคาอุปโภคบริโภค ไมมี
น้าํ มันเชื้อเพลิง – ดีเซล 1,000 ลิตร ราคาลิตรละ 10 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
เบนซิน 1,000 ลิตร ราคาลิตรละ 11 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
ถัว่ เหลือง 1,000 ก.ก. ราคา ก.ก ละ 8 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
15 เมษายน 2546
เดบิต บัญชีคาใชจายดําเนินงาน
160.50
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
บัญชีภาษีขาย
(บันทึกสินคาคาเบิกใชและภาษีขายเปนคาใชจายดําเนินงาน)

150
10.50

เดบิต บัญชีคาน้ํามันเชื้อเพลิง – แปรรูปขาวเปลือก 2,140
เครดิต บัญชีขายน้าํ มันเชื้อเพลิง
บัญชีภาษีขาย
(บันทึกน้าํ มันเชื้อเพลิง เบิกใชและภาษีขาย)

2,000
140

20 เมษายน 2546

30 เมษายน 2546
เดบิต บัญชีเบิกถั่วเหลืองใชไป
500
เครดิต บัญชีถั่วเหลืองเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
31 ธันวาคม 2546

31 ธันวาคม 2546

เดบิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
บัญชีถั่วเหลืองเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
(ปดบัญชีสินคาเบิกใชไปบัญชีตนทุนขาย)
เดบิต บัญชีน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
บัญชีถวั่ เหลืองคงเหลือ
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
(บันทึกสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นปทางบัญชี)

500
150
500
650

21,000
8,000
29,000

2. การแสดงรายการในงบการเงิน
2.1 งบตนทุนขาย
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
สินคาคงเหลือตนป
บวก ซื้อระหวางป
เบิกถั่วเหลืองใชไป
หัก สินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน
สินคาคงเหลือสิ้นป
ตนทุนขาย
น้าํ มันเชื้อเพลิงคงเหลือตนป
บวก ซื้อระหวางป
หัก น้ํามันเชือ้ เพลิงคงเหลือสิ้นป
ตนทุนขาย
รวมตนทุนขาย
ธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
ถั่วเหลืองคงเหลือตนป
บวก ซื้อระหวางป
หัก ถั่วเหลืองเบิกใชเพื่อดําเนินงาน
ถั่วเหลืองคงเหลือสิ้นป
ตนทุนขาย

ป 2546
(บาท)

ป 2545
(บาท)

5,000
3,000
500
8,500
150
8,350
32,000
8,000
40,000
21,000
19,000
27,350

4,000
6,000
10,000
5,000
5,000
42,000
24,000
66,000
32,000
34,000
39,000

16,000
80,000
96,000
500
8,000
87,500

64,000
64,000
16,000
48,000

ตัวอยางที่ 11 สหกรณไดรบั ของแถมแลวนําไปจําหนาย
10 พฤษภาคม 2546 สหกรณไดซื้อสินคาพรอมไดรับของแถม ดังนี้
- เครื่องสูบน้ํา จํานวน 100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท
ราคาขาย เครื่องละ 2,500 บาท
โดยไดรับของแถมเปนพัดลมตัง้ พืน้ ขนาด 12 นิ้ว คิดเปนมูลคาตามราคาขายเปนจํานวน 1,500 บาท
วิธีการคํานวณราคาทุนตอหนวยใหมของสินคาทีซ่ ื้อและของแถม เปนดังนี้
เครื่องสูบน้ํา ราคาทุนรวม 200,000 บาท ราคาขายรวม
250,000 บาท
พัดลม
ราคาทุน
บาท ราคาขาย
1,500 บาท
รวม
ราคาทุนทั้งสิน้ 200,000 บาท ราคาขายทัง้ สิน้ 251,500 บาท
เครื่องสูบน้ํา
= 200,000 X 250,000 = 198,807.16
251,500
ราคาทุนเครื่องสูบน้ําตอหนวยใหม
= 1,988.07 บาท
พัดลม

= 200,000 X 1,500 = 1,192.84
251,500
ราคาทุนพัดลมตอหนวยใหม
= 1,192.84 บาท

ตัวอยางที่ 12 ใหของแถม
สหกรณแหงหนึ่งเปนสหกรณทจี่ ดทะเบียนอยูในระบบภาษีมลู คาเพิ่ม มี
รายการเกิดขึ้น ดังนี้
10 พฤษภาคม 2546 สหกรณเบิกสินคาที่มีเพื่อขายมาแถมใหลูกคาที่ซื้อสินคาครบ 500 บาท ดังนี้
สบูเ ด็กแคร จํานวน 60 กอน ราคาทุนกอนละ 5 บาท เปนเงิน 300 บาท
10 มิถุนายน 2546 สหกรณจายเงินสดซื้อของมาเพื่อแถมใหแกลูกคาที่มยี อดซื้อครบ 1,000 บาท ดังนี้
กระเปา จํานวน 100 ใบ ราคาใบละ 200 เปนเงิน 2,000 บาท ภาษีซอื้ 140 บาท
30 มิถุนายน 2546 เปนวันสิ้นปทางบัญชี สหกรณจึงตรวจนับกระเปาคงเหลือ ปรากฎวามีกระเปา
คงเหลือเปนจํานวน 80 ใบ

วิธีปฏิบัติทางบัญชี
10 พฤษภาคม 2546
เดบิต บัญชีคาใชจายสงเสริมการขาย
300
เครดิต บัญชีสินคาเบิกใชเพื่อการดําเนินงาน

300

เดบิต บัญชีคาของแถม/แจก/ตัวอยาง
บัญชีภาษีซื้อ
เครดิต บัญชีเงินสด

2,140

10 มิถนุ ายน 2546
2,000
140

30 มิถนุ ายน 2546
เดบิต บัญชีของแถม/แจก/ตัวอยาง
เครดิต บัญชีคาใชจายสงเสริมการขาย

1,600
1,600

ตัวอยางที่ 13 สินคายึดคืน
1 กรกฎาคม 2546 สหกรณยึดสินคาขายผอนชําระคืนจากลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้
3 งวดติดตอกันตามสัญญาขายผอนชําระซึ่งสินคาทีย่ ึดคืนมีมูลคาที่คาดวาจะขาย
ไดในราคา 15,000 บาท และมีบัญชีที่เกี่ยวของคงเหลือ ดังนี้
ลูกหนี้จากการขายผอนชําระคงเหลือ
20,000
ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี
4,000
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี
500
ภาษีขายรอเรียกคืน
420
ภาษีขายที่ยงั ไมถึงกําหนดชําระ
1,400
1. วิธีปฏิบัตทิ างบัญชี
1.1 ปรับปรุงรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ขายผอนชําระ ณ วันยึดสินคาคืน โดย
เดบิต บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี
4,000
บัญชีภาษีขายทีย่ ังไมถงึ กําหนดชําระ
1,400
บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี
500
เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ
5,480
บัญชีภาษีขายรอเรียกคืน
420

1.2 บันทึกสินคายึดคืนโดย
เดบิต บัญชีสินคายึดคืนรอการขาย
14,520
เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ
14,520
ตัวอยางที่ 14 สินคาเสียหายจากไฟไหม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 เกิดไฟไหมโกดังเก็บสินคาของสหกรณจากการสํารวจของ
คณะกรรมการดําเนินการ ปรากฎวาสินคาเสียหาย ดังนี้
ปุย สูตร 16 – 20 – 0 จํานวน 50 ถุง เปนจํานวนเงินในราคาทุน 7,500 บาท สหกรณทําประกัน
ไวกับบริษัทประกันภัย จํานวนเงินที่ไดรับแจงจากบริษัทประกันวาจะไดรับเงินชดเชยคาเสียหาย
สินคาถูกไฟไหม จํานวนเงิน 6,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
30 เมษายน 2546
บันทึกขาดทุนสินคาเสียหายจากไฟไหม โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาไฟไหม
7,500
เครดิต บัญชีตนทุนขาย
7,500
30 พฤษภาคม 2546
3. บันทึกเงินชดเชยคาเสียหายสินคาถูกไฟไหมจากบริษัทประกันภัย โดย
เดบิต บัญชีลูกหนี้บริษัทประกันภัย
6,000
เครดิต บัญชีรายไดชดเชยสินคาไฟไหม
6,000
ตัวอยางที่ 15
30 กรกฎาคม 2546 สหกรณตรวจพบวามีสินคาเครื่องจักรกลการเกษตรถูกโจรกรรม จํานวน 1 เครื่อง
ราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 10,000 บาท คณะกรรมการดําเนินการไดติดตาม
สินคาคืน แตไมสามารถติดตามคืนได จึงใหตัดเปนคาใชจาย
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
30 กรกฎาคม 2546
บันทึกคาใชจายเนื่องจากสินคาถูกโจรกรรม โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากสินคาถูกโจรกรรม
เครดิต บัญชีตนทุนขาย

10,000
10,000

สวนที่ 5 การถือปฏิบัติ
ใหยกเลิกคําแนะนําใด ๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในคําแนะนํานี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
คําแนะนํานี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน สําหรับการดําเนินการใด ๆ ที่ไดปฏิบัติตามคําแนะนําเดิมกอน
คําแนะนํานี้มผี ลถือใช ยังคงใชตอไปไดจนกวาจะสิน้ สุดรายการนั้น แตหากประสงคจะปรับปรุงให
เปนไปตามคําแนะนํานีก้ ็สามารถทําได
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป และใหใชคําแนะนํานีก้ ับกลุม
เกษตรกรโดยอนุโลม

ใหไว ณ วันที่ 19 มกราคม 2547

(ลงชื่อ) สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
พนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ

