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การปรับปรุงรายการบัญชี



 การปรับปรุงรายการ

 การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 รายได้ค้างรับ

หัวข้อส าคญั

 รายได้รับล่วงหน้า



 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

 ค่าเส่ือมราคา

 หนีส้งสัยจะสูญ

 วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป

หัวข้อส าคญั



การปรับปรุงรายการ

 การปรับปรุงรายการ (Adjusting Entry) 
เป็นการแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้อง ตรงกับ

ความเป็นจริงในงวดบัญชีน้ัน ๆ ก่อนที่จะปิดบัญชี 
เพ่ือหาผลการด าเนินงานของกจิการ



1. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) 

2. รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue) 

4. รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

5. หนีส้งสัยจะสูญ (Doubtful Debt)

6. ค่าเส่ือมราคา (Depreciation)

7. วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense)

รายการปรับปรุงในวนัส้ินงวด

8. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี



1. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)
ค่าใช้จ่ายที่กจิการได้จ่ายเงินไปแล้วในงวดบัญชีปัจจุบัน        

แต่ได้รวมค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีถัดไป  เช่น

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า ดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า ฯ ถือเป็น  

รายการในหมวดบัญชี “ สินทรัพย์” 



การบันทกึปรับปรุงรายการบัญชี  มี 2 วธีิ ดงันี้

การปรับปรุงรายการบัญชีเกีย่วกบั  “ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ”

1. กรณบีันทกึการจ่ายเงนิไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน

2. กรณบีันทกึการจ่ายเงนิไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวน



“ ค่าใช้จ่าย ”

Dr. ค่าใช้จ่าย...                                  XX
Cr. เงินสด XX

ปรับปรุงเพือ่ลดยอด

Dr. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                        XX
Cr. ค่าใช้จ่าย...   XX

ณ. วนัส้ินงวดบัญชี บันทกึปรับปรุงรายการดงันี้

ณ. วนัที่จ่ายเงิน

1. กรณบีันทกึการจ่ายเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน



 เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กจิการท าสัญญาประกนัอคัคีภัยไว้กบับริษัท
ประกันภัย จะต้องจ่ายค่าเบีย้ประกันเป็นรายปี ๆ ละ 12,000บาท ในวันที่
ท าสัญญา บันทกึการจ่ายเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน ณ. วนัทีซ้ื่อมา

ตัวอย่าง 

การค านวณระยะเวลา   

ระยะเวลา
ส.ค.60              31 ธ.ค.60

( 5 เดือน )
1 ม.ค.61             31 ก.ค.61

( 7 เดือน )

รายการบัญชี ค่าเบีย้ประกนัภัย ค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า

จ านวนเงิน 1,000 x 5 = 5,000 บาท 1,000 x 7 = 7,000 บาท

ค่าเช่าเดือนละ 12,000/12 = 1,000 บาท



สมุดรายวนัทัว่ไป
หน้า 10

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต.

เครดิต
บาท      ส.ต.

ค่าเบีย้ประกนัภัย 12,000 -
เงินสด                    12,000 -

จ่ายค่าเบีย้ประกนัภัย 
ส าหรับ 12 เดือน

ส.ค.      1

เลขที่
บัญชี

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า    7,000 -
ค่าเบีย้ประกนัภัย 7,000 -

ปรับปรุงบัญชีค่าเบีย้ประกนัภัย
(12,000 x 7/12)

ธ.ค.      31



“ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ”

Dr. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า XX
Cr. เงินสด XX

ปรับปรุงเพือ่ลดยอด

Dr. ค่าใช้จ่าย                                                XX
Cr. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า XX

ณ. วนัส้ินงวดบัญชี บันทกึปรับปรุงรายการดงันี้

ณ. วนัที่จ่ายเงิน

2. กรณบีันทกึการจ่ายเงินไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวน



ตัวอย่าง 

การค านวณระยะเวลา   

ระยะเวลา
1 ส.ค.60      31 ธ.ค.60

( 5 เดือน )
1 ม.ค.61             31 ก.ค.61

( 7 เดือน )

รายการบัญชี ค่าเบีย้ประกนัภัย ค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า

จ านวนเงนิ 1,000 x 5 = 5,000 บาท 1,000 x 7 = 7,000 บาท

ค่าเช่าเดือนละ 12,000/12 = 1,000 บาท

 จากตัวอย่างเดิม ถ้าในวนัทีจ่่ายค่าเบีย้ประกนัภัย บันทกึการจ่ายเงิน     
ไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวน



สมุดรายวนัทัว่ไป
หน้า 8

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต
บาท       ส.ต

ค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า 12,000 -
เงนิสด    12,000   -

จ่ายค่าเบีย้ประกนัส าหรับ 1 ปี

ส.ค.       1

เลขที่
บัญชี

ค่าเบีย้ประกนัภัย                           5,000 -
ค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า 5,000 -

ปรับปรุงบัญชี
ค่าเบีย้ประภัยจ่ายล่วงหน้า 
(12,000 x 5/12)

ธ.ค.      31



2. รายได้รับล่วงหน้า

 รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue)

เป็นรายได้ทีก่จิการรับไว้ ในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่มีรายได้
ส่วนหน่ึงเป็นของงวดบัญชีหน้ารวมอยู่ด้วย ซ่ึงถือเป็นรายการ
ในหมวดบัญชี “ หนีสิ้น ”



การบันทกึปรับปรุงรายการบัญชี  มี 2 วธีิ ดงันี้

การปรับปรุงรายการบัญชีเกีย่วกบั “ รายได้รับล่วงหน้า ”

1. กรณบีันทกึการรับเงนิไว้เป็นรายได้ทั้งจ านวน

2. กรณบีันทกึการรับเงนิไว้เป็นหนีสิ้นทั้งจ านวน



“ รายได้ ”

Dr. เงินสด                                                XX
Cr. รายได้... XX

ปรับปรุงเพือ่ลดยอด

Dr. รายได้ ...                                             XX
Cr. รายได้รับล่วงหน้า XX

ณ. วนัส้ินงวดบัญชี บันทกึปรับปรุงรายการดงันี้

ณ. วนัที่รับเงนิ

1. กรณบีันทกึการรับเงินไว้เป็นรายได้ทั้งจ านวน



ตัวอย่าง 

การค านวณระยะเวลา   

ระยะเวลา
1 ส.ค.60           31 ธ.ค.60

( 4 เดือน )
1 ม.ค.61             31 ส.ค.61

( 8 เดือน )

รายการบัญชี รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า

จ านวนเงิน 2,000 x 4 = 8,000 บาท 2,000 x 8 = 16,000 บาท

ค่าเช่าเดือนละ 24,000/12 = 2,000 บาท

 วนัที ่ 1 กนัยายน  2560 กจิการรับเงินจากบริษัทมณีเทพ จ ากดั  เป็น
ค่าบริการปรึกษาทางกฎหมาย จ านวน 24,000 บาท  จะต้องให้บริการ
ปรึกษาเป็นเวลา 1 ปี  โดยได้บันทกึการรับเงินไว้เป็นรายได้ทั้งจ านวน 
ณ.วนัทีรั่บเงิน



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8
พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่ รายการ

เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท       ส.ต
เงินสด 24,000 -

รายได้ค่าบริการ      24,000   -
รับรายได้ค่าบริการ 1 ปีเป็นเงนิสด

ก.ย.      1

เลขที่
บัญชี

รายได้ค่าบริการ                 16,000 -
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 16,000   -

ปรับปรุงบัญชีรายได้ค่าบริการ
(24,000 x 8/12)

ธ.ค.   31



“ รายได้รับล่วงหน้า ”
ปรับปรุงเพือ่ลดยอด

ณ วนัส้ินงวดบัญชี บันทกึปรับปรุงรายการดงันี้

ณ วนัที่รับเงนิ
Dr. เงินสด                                         XX

Cr. รายได้รับล่วงหน้า XX

Dr. รายได้รับล่วงหน้า XX
Cr. รายได้                       XX

2. กรณบีันทกึการรับเงนิไว้เป็นหนีสิ้นทั้งจ านวน



ตัวอย่าง

การค านวณระยะเวลา   

ระยะเวลา
1 ก.ย.60      31 ธ.ค.60

( 4 เดือน )
1 ม.ค.61             31 ส.ค.61

( 8 เดือน )

รายการบัญชี รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า

จ านวนเงนิ 2,000 x 4 = 8,000 บาท 2,000 x 8 = 16,000 บาท

ค่าเช่าเดือนละ 24,000/12 = 2,000 บาท

 จากโจทย์ตัวอย่างเดมิ กรณีที่กจิการบันทึกการรับเงิน
ไว้เป็นหนีสิ้นทั้งจ านวน ณ.วนัที่รับเงิน



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8
พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท    ส.ต

เงินสด 24,000   -
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า          24,000   -

รับรายได้ค่าบริการ 1 ปีเป็นเงนิสด

ก.ย.      1

เลขที่
บัญชี

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 8,000   -
รายได้ค่าบริการ            8,000 -

ปรับปรุงรายได้ค่าบริการ
รับล่วงหน้า (24,000 x 4/12)

ธ.ค.    31



3.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (Accrued Expense)

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในงวดบัญชีปัจจุบันแต่กจิการยงัไม่ได้
จ่ายเงินออกไป จงึยงัไม่ได้บันทกึบัญชี เช่น เงนิเดือนค้างจ่าย 
ค่าเช่าค้างจ่าย ฯ ถือเป็นรายการในหมวดบัญชี “ หนีสิ้น ”



Dr. ค่าใช้จ่าย                                       XX

Cr. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย XX

การบันทึกบัญชี  “ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ”



 กจิการกู้เงนิจากสถาบันการเงิน  200,000 บาท  อตัราดอกเบีย้ 
15% ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ทุกวนัที ่15 ของทุกเดือน เร่ิมท าสัญญา
วนัที่ 17 ธันวาคม 2560

ตัวอย่าง   “ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ”

การค านวณระยะเวลา   

ระยะเวลา
17 ธ.ค. 60      31 ธ.ค.60

( 15 วนั )

รายการบัญชี ดอกเบีย้จ่าย ดอกเบีย้ค้างจ่าย

ค านวณดอกเบีย้ (คดิ
ดอกเบีย้เป็นรายวนั) โดย
ก าหนด 1 ปี = 365 วนั

200,000 x 15%x 15/365 
= 1,232.88 บาท

200,000 x 15% x 15/365 
= 1,232.88 บาท



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท       ส.ต

ดอกเบีย้จ่าย 1,232 88
ดอกเบีย้ค้างจ่าย                   1,232 88

ปรับปรุงดอกเบีย้จ่ายของปี 2560

ธ.ค.     31

เลขที่
บัญชี



4. รายได้ค้างรับ

 รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

เป็นรายได้ที่ เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่กิจการ
ยงัไม่ได้รับเงินจากรายได้ที่เกดิขึน้ จึงยงัไม่ได้บันทึกบัญชี 
เช่น ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ รายได้ค่าเช่าค้างรับ ฯ 
ถือเป็นรายการในหมวดบัญชี “ สินทรัพย์ ”



Dr. รายได้ค้างรับ                                 XX

Cr. รายได้ XX

การบันทึกบัญชี  “ รายได้ค้างรับ  ”



 กิจการค้าซ้ือหุ้นกู้  300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% 
ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ทุก 1 เม.ย และ 1 ต.ค. กิจการกู้ เม่ือ 
1 พ.ย. 2560 กจิการยงัไม่ได้รับดอกเบีย้

ตัวอย่าง   “ รายได้ค้างรับ ”

การค านวณระยะเวลา   

ระยะเวลา
1 พ.ย. 60 31 ธ.ค.60

( 2 เดือน )

รายการบัญชี ดอกเบีย้รับ ดอกเบีย้ค้างรับ

ค านวณดอกเบีย้ (คดิ
ดอกเบีย้เป็นรายเดือน

300,000 x 18% x 2/12 
= 9,000 บาท

300,000 x 18% x 2/12 
= 9,000 บาท



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8

พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

ดอกเบีย้ค้างรับ 9,000 -
ดอกเบีย้รับ                          9,000 -

ปรับปรุงบัญชีดอกเบีย้รับปี
2560 (300,000 x 18% x 2/12)

ธ.ค.     31

เลขที่
บัญชี



5. หนีส้งสัยจะสูญ

 หนีส้งสัยจะสูญ  (Doubtful  Account)

หมายถึง จ านวนที่กันไว้ส าหรับลูกหนีท้ี่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 
เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ถือเป็นรายการใน
หมวดบัญชี “ ค่าใช้จ่าย ”



Dr. หนีส้งสัยจะสูญ                        XX

Cr. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ XX

ตั้งประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ

การบันทกึประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ



ความหมายของ          “หนีสู้ญ” 
“ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ”

 หนีสู้ญ  (Bad Debt)

หมายถึง ลูกหนีท้ี่ติดตามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับช าระหนีแ้ละ
ได้ตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายของกจิการในรอบระยะเวลา
บัญชีน้ัน ถือเป็นรายการในหมวดบัญชี “ ค่าใช้จ่าย ” 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts)

หมายถึง จ านวนที่กันไว้ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 
และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้นเพ่ือแสดงเป็นรายการหักจาก
บัญชีลูกหนีใ้นงบการเงนิ 



การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

 วธีิการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ มี ดงันี้

1. วิธีร้อยละของยอดขาย วิธีนีจ้ะวิเคราะห์จากลูกหนี้ที่เก็บเงิน
ไม่ได้เทียบเป็นอัตราส่วนกับยอดขาย อาจค านวณจากยอดขายรวม
หรือจากยอดขายเช่ือ

2. วธีิร้อยละของยอดลูกหนี ้วธีินีจ้ะวเิคราะห์จากลูกหนีท้ั้งหมด
หรือจากกลุ่มของลูกหนี้จ าแนกตามอายุของลูกหนี้ที่ค้างช าระเกิน
ก าหนด



1. วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 ประมาณหนีส้งสัยจะสูญ 1% ของยอดขาย
กจิการมียอดขาย 500,000 บาท

2. วนัที่ 20 ส.ค. 2561 ลูกหนีร้ายหน่ึงไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
จ านวน 2,000 บาท กจิการตดัเป็นหนีสู้ญ

3. วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 กจิการประมาณหนีส้งสัยจะสูญอกี 1%
ของยอดขายกจิการมียอดขายเช่ือ 600,000 บาท 

* ใช้วธีิที่ 1 ประมาณการหนีส้งสัยจะสูญจากร้อยละของยอดขาย

ตัวอย่าง   “ หนีส้งสัยจะสูญ ”



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8

พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

หนีส้งสัยจะสูญ 5,000    -
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ            5,000 -

บันทึกประมาณหนีส้งสัยจะสูญ
1% ของยอดขาย 
(1% x 500,000 = 5,000)

ธ.ค.      31

เลขที่
บัญชี



สมุดรายวนัทัว่ไป
หน้า 8

พ.ศ. 2561
เดือน   วันที่

รายการ เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต
บาท     ส.ต

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ                 2,000    -
ลูกหนี ้                         2,000  -

บันทกึการตดัจ าหน่ายลูกหนี้
เป็นหนีสู้ญ 

ส.ค.   20

เลขที่
บัญชี

หนีส้งสัยจะสูญ                           6,000 -
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ           6,000   -

บันทกึประมาณหนีส้งสัยจะสูญ
1% ของยอดขาย (1% x 600,000 = 6,000)

ธ.ค.   31



6. ค่าเส่ือมราคา

ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) หมายถึง รายการที่ เกิดจาก
การเส่ือมสภาพของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ในการด าเนินธุรกจิ
ของกิจการ มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ได้แก่ เคร่ืองใช้ส านักงาน 
รถยนต์ เคร่ืองจักร อาคาร ฯ เม่ือมีการใช้งาน ยกเว้น ที่ดิน 
ไมคดิค่าเส่ือมราคา ถือเป็นรายการในหมวดบัญชี “ค่าใช้จ่าย”



1. ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร (Cost of Assets) หมายถงึ ต้นทุน
ของสินทรัพย์ถาวรที่กจิการได้น ามาใช้

2. อายุการใช้งานโดยประมาณ (Estimated Life) หมายถงึ
ระยะเวลาทีก่จิการคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน ๆ

3. ราคาซาก (Scrap Value) หมายถงึ จ านวนเงินที่จะได้รับจาก
การขายสินทรัพย์น้ันหลงัจากที่ได้ใช้สินทรัพย์น้ัน จนครบอายุ
การใช้

ข้อมูลทีใ่ช้ในการค านวณ “ ค่าเส่ือมราคา ”



วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา

วธีิการคดิค่าเส่ือมราคามีหลายวธีิด้วยกนั ได้แก่

1.   วธีิเส้นตรง (Straight Line Method)

2.   วธีิยอดลดลงทวคูีณ (Double-declining Balance Method)

3.   วธีิผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the-years Digits Method) 

4.   วธีิจ านวนผลผลติ (Units of Output Method)

ส าหรับวธีิการค านวณค่าเส่ือมราคา ที่นิยมใช้กนัมาก คือ

“วธีิเส้นตรง” และในทีนี่จ้ะน าเสนอเพยีง วธีิเส้นตรง เท่าน้ัน                   



วธีิเส้นตรง :  เป็นการคดิค่าเส่ือมราคาทีม่ีจ านวนเท่ากนั    
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์  

หรือ 

ค่าเส่ือมราคา/ปี   = ราคาทุน  - ราคาซาก
อายุการใช้งาน

ค่าเส่ือมราคา/ปี   = (ราคาทุน-ราคาซาก)Xอตัราค่าเส่ือมราคา

วธีิเส้นตรง 



Dr. ค่าเส่ือมราคา-(ระบุช่ือสินทรัพย์)           XX

Cr. ค่าเส่ือมราคา-(ระบุช่ือสินทรัพย์) XX
บันทกึค่าเส่ือมราคา (ระบุช่ือสินทรัพย์) ระยะเวลา 1 ปี

การบันทึกการคดิ “ค่าเส่ือมราคา”

* ค่าเส่ือมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) หมายถึง รายการบัญชี
ทีจ่ะแสดงตัวเลขสะสมของ ค่าเส่ือมราคา ทีเ่กดิจากสินทรัพย์ทีอ่ยู่ในหมวด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนของกจิการทีมิ่ใช่ทีด่ิน ถือเป็นรายการในหมวดบัญชี
ปรับลดยอด “สินทรัพย์”



กจิการซ้ืออุปกรณ์ส านักงานราคาทุน  500,000 บาท
ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี ประมาณราคาซาก 50,000 บาท
วธีิค านวณ

ค่าเส่ือมราคา/ปี   = 500,000 - 50,000
5

* ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน  =  90,000 บาท/ปี

ตัวอย่าง การค านวณหาค่าเส่ือมราคา  



กจิการซ้ืออุปกรณ์ส านักงานราคาทุน  500,000 บาท
ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี ประมาณราคาซาก 50,000 บาท
วธีิค านวณ

อตัราค่าเส่ือมราคา   = 100
5

อตัราค่าเส่ือมราคา =  20 % / ปี
ค่าเส่ือมราคา/ปี   = (500,000 - 50,000) X 20 %

* ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน  =  90,000 บาท/ปี

ตัวอย่าง การค านวณหาอตัราค่าเส่ือมราคา  



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8
พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์ส านักงาน                             90,000  -
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านักงาน 90,000  -
คดิค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านักงาน
1 ปี

ธ.ค.     31

เลขที่
บัญชี



ปีที่
ราคาทุน -
ราคาซาก

อตัรา
ค่าเส่ือมราคา
(90,000 x100)

/450,000

ค่าเส่ือมราคาต่อปี
ค่าเส่ือมราคา

สะสม
ราคาตามบญัชี

(ราคาทุน-ค่าเส่ือมราคาสะสม)

1 450,000 20% 90,000 90,000 500,000  - 90,000 = 410,000

2 450,000 20% 90,000 180,000 500,000 - 180,000 = 320,000

3 450,000 20% 90,000 270,000 500,000 - 270,000 = 230,000

4 450,000 20% 90,000 360,000 500,000 - 360,000 = 140,000

5 450,000 20% 90,000 450,000 500,000 - 450,000 = 50,000

ตัวอย่าง แสดงการตดัจ าหน่ายค่าเส่ือมราคาวธีิเส้นตรง 



7. วสัดุส านักงานใช้ไป

 วสัดุส้ินเปลือง (Supplies) ถือเป็นสินทรัพย์ของกจิการ
เม่ือกจิการได้ซ้ือมาโดยปกติแล้วจะมีลกัษณะเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนของกจิการ ซ่ึงเม่ือใช้งานแล้วหมดไปจะถือเป็น
ค่าใช้จ่าย โดยเรียกว่า วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies Use 
Expense) ตัวอย่างเช่น เช่น ปากกา ดนิสอ กระดาษ เป็นต้น



การบันทกึปรับปรุงรายการบัญชี  มี 2 วธีิ ดงันี้

การปรับปรุงรายการบัญชีเกีย่วกบั 
“ วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป ”

1. กรณบีันทกึไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวน ณ.วนัที่ซ้ือมา

2. กรณบีันทกึไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน ณ.วนัที่ซ้ือมา



วธีิที่ 1 กรณบีันทกึบัญชีไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวน
ณ.วนัที่ซ้ือมา

“ วสัดส้ิุนเปลอืง ”

Dr. วสัดุส้ินเปลือง                                   XX
Cr. เงินสด XX

ปรับปรุงเพือ่ลดยอด

Dr. วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป                             XX
Cr. วสัดุส้ินเปลือง   XX

ณ. วนัส้ินงวดบัญชี บันทกึปรับปรุงรายการดงันี้

ณ. วนัที่ซ้ือมา



“ วสัดส้ิุนเปลอืงใช้ไป ”

Dr. วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป                            XX
Cr. เงินสด XX

ปรับปรุงเพือ่ลดยอด

Dr. วสัดุส้ินเปลือง                                    XX
Cr. วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป XX

ณ. วนัส้ินงวดบัญชี บันทกึปรับปรุงรายการดงันี้

ณ. วนัที่ซ้ือมา

2. กรณบีันทกึไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน ณ.วนัที่ซ้ือมา



การค านวณ “วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป”

วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือยกมาต้นงวด xxx

บวก วสัดุส้ินเปลืองทีซ้ื่อระหว่างงวด xxx

วสัดุส้ินเปลืองทีม่ีอยู่ทั้งส้ิน xxx

หัก วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือปลายงวด xxx

วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป xxx



เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2560 กจิการมีวสัดุส านักงานคงเหลือ
ยกมาจ านวน 4,000 บาท   และในวนัที่ 20  เมษายน กจิการ
ได้ซ้ือวสัดุส านักงานมาจ านวน 19,000 บาท แต่ในวนัที่ 31 
ธันวาคม กจิการได้ท าการตรวจนับพบว่า วสัดุส านักงานที่
ยงัคงมีเหลืออยู่จ านวนเท่ากบั 12,000 บาท

“ กจิการบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ ”

ตัวอย่าง



การค านวณวสัดุส านักงานใช้ไป 

วสัดุส านักงานคงเหลือยกมาต้นงวด 4,000

บวก วสัดุส านักงานทีซ้ื่อระหว่างงวด             19,000

วสัดุส านักงานทีม่ีอยู่ทั้งส้ิน 23,000

หัก วสัดุส านักงานคงเหลือปลายงวด        (12,000)

*วสัดุส านักงานใช้ไป 11,000



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8

พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

วสัดุส านักงาน                      19,000    -
เงินสด                         19,000 -

บันทกึซ้ือวสัดุส านักงาน

เม.ย.   20

เลขที่
บัญชี

วสัดุส านักงานใช้ไป 11,000  -

วสัดุส านักงาน                         11,000 -
ปรับปรุงบัญชีวสัดุสนง.ปี2560
(4,000+19,000-12,000= 11,000)

ธ.ค.   31



จากตัวอย่างเดมิ

“หากกจิการบันทึกบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่าย”



สมุดรายวนัทัว่ไป

หน้า 8
พ.ศ. 2561
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท  ส.ต

เครดิต
บาท     ส.ต

วสัดุส านักงานใช้ไป 19,000    -เงินสด                          19,000    -
บันทกึซ้ือวสัดุส านักงาน

เม.ย.   20

เลขที่
บัญชี

วสัดุส านักงาน   12,000 -
วสัดุส านักงานใช้ไป   12,000 -

ปรับปรุงบญัชีวสัดุส านักงานใช้ไป
ปี 2560 (4,000 + 19,000 – 11,000
= 12,000)

ธ.ค.    31



ข้อผดิพลาดที่เกดิขึน้ รายการที่บันทึกผดิ รายการที่ถูกต้อง
การบันทึกแก้ไขรายการ

ผดิพลาด

1. บันทึกจ านวนเงนิผดิ
(บันทึกไว้สูงไป) 
ตวัอย่าง กจิการซ้ืออาคาร
ราคา 620,000 บาท เป็นเงนิ
สดแต่บันทึกบัญชีในราคา
920,000 บาท

Dr. อาคาร 920,000         
Cr.เงนิสด 920,000

บันทึกบัญชีซ้ืออาคารเป็น
เงนิสด 

Dr. อาคาร 620,000         
Cr.เงนิสด 620,000

บันทึกบัญชีซ้ืออาคารเป็น
เงนิสด 

Dr. เงนิสด 300,000         
Cr. อาคาร 300,000

ปรับปรุงบัญชีอาคารและ
เงนิสด บันทึกสูงไป
(920,000-620,000)
=300,000

2. บันทึกจ านวนเงนิผดิ
(บันทึกไว้ต ่าไป) 
ตัวอย่าง กจิการซ้ือรถยนต์
ราคา 790,000 บาท เป็นเงนิ
สดแต่บันทึกบัญชีในราคา
690,000 บาท

Dr. รถยนต์ 690,000         
Cr.เงนิสด 690,000

บันทึกบัญชีซ้ือรถยนต์
เป็นเงนิสด 

Dr. รถยนต์ 790,000         
Cr.เงนิสด 790,000

บันทึกบัญชีซ้ือรถยนต์
เป็นเงนิสด 

Dr. รถยนต์ 100,000         
Cr. เงนิสด 100,000

ปรับปรุงบัญชีรถยนต์และ
เงนิสด บันทึกต า่ไป
(790,000-690,000)
=100,000

8. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี



ข้อผดิพลาดที่เกดิขึน้ รายการที่บันทึกผดิ รายการที่ถูกต้อง
การบันทึกแก้ไขรายการ

ผดิพลาด

3. บันทึกช่ือบัญชีผดิ (วเิคราะห์
รายการค้าผดิ)
ตวัอย่าง กจิการจ่ายค่าพาหนะ 
800 บาท เป็นเงนิสดแต่บันทึก
เป็นบัญชีค่าซ่อมแซม

Dr. เงนิสด 800         
Cr. ค่าซ่อมแซม 800

บันทึกบัญชีจ่ายค่าซ่อมแซม
เป็นเงนิสด 

Dr. ค่าพาหนะ    800         
Cr. เงนิสด 800

บันทึกบัญชีจ่ายค่าพาหนะ
เป็นเงนิสด 

Dr. ค่าพาหนะ 800
ค่าซ่อมแซม 800           
Cr. เงนิสด 1,600         

ปรับปรุงบัญชีค่าซ่อมแซม
และเงนิสดสูงไป และค่า
พาหนะ บันทึกต า่ไป
(920,000-620,000)=300,000

4. บันทึกบัญชีผดิด้าน 
ตวัอย่าง กจิการจ่ายช าระหนี้
15,000 บาทกจิการบนทึกบัญชี
ผดิด้าน

Dr. เงนิสด 15,000         
Cr.เจ้าหนี ้       15,000

บันทึก การจ่ายช าระหนี้
เป็นเงนิสด 

Dr. เจ้าหนี ้       15,000         
Cr. เงนิสด 15,000

บันทึก การจ่ายช าระหนี้
เป็นเงนิสด 

Dr. เจ้าหนี ้       30,000         
Cr. เงนิสด 30,000

ปรับปรุงบัญชี  เจ้าหนีแ้ละ
เงนิสด บันทึกสูงไป

8. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี



ข้อผดิพลาดที่เกดิขึน้ รายการที่บันทึกผดิ รายการที่ถูกต้อง
การบันทึกแก้ไขรายการ

ผดิพลาด

5. ลืมบันทึกบัญชี 
พนักงานบริษทัไม่ได้บันทึก
การขายสินค้าเป็นเงนิเช่ือ
จ านวน 1 ราย  25,000 บาท

-
Dr. ลูกหนี ้      25,000         

Cr.ขาย 25,000
บันทึกบัญชีขายสินค้า
เป็นเช่ือ 

Dr. ลูกหนี ้      25,000         
Cr.ขาย 25,000

ปรับปรุงลืมบันทึกบัญชี
ขายสินค้าเป็นเช่ือ 

8. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี




