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Fundamentals of Accounting 1
การบัญชีช้ันต้น 1



บทที ่7 การปรับปรุงรายการบัญชี

✓ความหมายของรายการปรับปรุงบญัชี
✓ประเภทของรายการปรับปรุงบญัชี
✓การโอนกลบัรายการ
✓การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
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ความหมายของรายการปรับปรุงบัญชี
รายการปรับปรุงบญัชี (Adjusting Entries) คือ การบนัทึกปรับปรุงรายการบญัชีต่างๆ 

ในวนัส้ินงวดบญัชี ให้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง ก่อนท่ีกิจการจะท าการปิดบญัชีและจดัท า
งบการเงิน

ซ่ึงการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดนั้นเป็นไปตามหลกั “เกณฑค์งคา้ง (Accrual Basis)” 
โดยเก่ียวขอ้งกบัรายได ้หรือค่าใช้จ่าย ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชี โดยไม่ค านึงถึงว่ารายการ
ดงักล่าวนั้นจะไดรั้บเงินมาแลว้ หรือจ่ายเงินไปแลว้หรือไม่กต็าม
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การปรับปรุงบัญชีนอกจากจะกระทบต่อการจัดท างบก าไรขาดทุนแลว้ยงักระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงินด้วย นั่นคือ ผลของการปรับปรุงบัญชีจะท าให้รายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงวดบญัชีนั้นถูกตอ้งแลว้ ยงัท าใหสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินถูกตอ้งอีกดว้ย



ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชี
1. ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (Prepaid Expenses)
2. รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred Revenue)
3. ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued Expense)
4. รายไดค้า้งรับ (Accrued Revenue)
5. หน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Debt)
6. ค่าเส่ือมราคา (Depreciation)
7. วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies Used Expenses)
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1. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
ค่าใช้จ่ายท่ีกิจการจ่ายไปแล้วเพ่ือส่ิงของหรือบริการ แต่ยงัไม่ได้

รับประโยชน์หรือยงัไม่ไดรั้บบริการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีนั้ น แต่จะไดรั้บ
ประโยชน์หรือไดรั้บบริการในอนาคต

ซ่ึงส่วนท่ีได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการแล้วระหว่างปีถือเป็น 
“ค่าใช้จ่าย”ของปีนั้ น แต่ส่วนท่ีจะได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ
ในอนาคตหรืองวดบญัชีถดัไป ถือเป็น “สินทรัพย”์ 

เช่น  ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้
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การปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี
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กรณี 1. ณ วนัท่ีจ่ายเงินบนัทึกบญัชีไวเ้ป็น
สินทรัพย์ทั้งจ  านวน (ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้)

กรณี 2. ณ วนัท่ีจ่ายเงินบนัทึกบญัชีไว้
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ  านวน



กรณ ี1. ณ วนัทีจ่่ายเงนิบนัทกึบญัชีไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวน
(ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า)
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ณ วนัส้ินงวดบัญชี (ตอ้งลดยอดสินทรัพยล์งดว้ยจ านวนเงินท่ีใชบ้ริการไปแลว้)
เดบิต  ค่าใชจ่้าย xx

เครดิต  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ xx

ณ วนัจ่ายเงิน (บันทกึทั้งจ านวนเงนิทีจ่่ายไป)
เดบิต  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ xx

เครดิต   เงินสด   xx

ลดยอดสินทรัพย ์
รับรู้ค่าใชจ่้ายประจ าปี



ตวัอย่างค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
วนัท่ี 1 เมษายน 2565 กิจการจ่ายค่าประกนัภยัรถยนต์ส าหรับสัญญา 1 ปี จ  านวนเงิน 

24,000 บาท กิจการปิดบญัชีส้ินงวดทุกวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ณ วนัท่ีจ่ายเงินกิจการบนัทึก
บญัชีเป็นสินทรัพยท์ั้งจ  านวน
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1 เม.ย. 65 31 ธ.ค.65 31 มี.ค.66

ระยะเวลา 9 เดือนงวดบญัชีน้ี (2565) ระยะเวลา 3 เดือนงวดบญัชีถดัไป (2566)

ค่าเบ้ียประกนัภยั = 24,000 * 9 /12 = 18,000 บาท ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ = 24,000 * 3 /12 = 6,000 บาท

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยั
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้

ปรับปรุงบญัชีค่าเบ้ียประกนัภยั
(24,000 * 9/12)  

18,000 -
18,000 -

ลดยอดสินทรัพย ์
รับรู้ค่าใชจ่้ายประจ าปี



กรณ ี2. ณ วนัทีจ่่ายเงนิบนัทกึบญัชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน
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ณ วนัส้ินงวดบัญชี (ตอ้งลดยอดค่าใช้จ่ายลงดว้ยจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ)
เดบิต  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ xx

เครดิต  ค่าใชจ่้าย xx

ณ วนัจ่ายเงิน (บันทกึทั้งจ านวนเงนิทีจ่่ายไป)
เดบิต  ค่าใชจ่้าย.... xx

เครดิต   เงินสด   xx

ลดยอดค่าใชจ่้าย 
รับรู้สินทรัพยป์ระจ าปี



ตวัอย่างค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
วนัท่ี 1 เมษายน 2565 กิจการจ่ายค่าประกนัภยัรถยนต์ส าหรับสัญญา 1 ปี จ  านวนเงิน 

24,000 บาท กิจการปิดบญัชีส้ินงวดทุกวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ณ วนัท่ีจ่ายเงินกิจการบนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน
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1 เม.ย. 65 31 ธ.ค.65 31 มี.ค.66

ระยะเวลา 9 เดือนงวดบญัชีน้ี (2565) ระยะเวลา 3 เดือนงวดบญัชีถดัไป (2566)

ค่าเบ้ียประกนัภยั = 24,000 * 9 /12 = 18,000 บาท ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ = 24,000 * 3 /12 = 6,000 บาท

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้
ค่าเบ้ียประกนัภยั

ปรับปรุงบญัชีค่าเบ้ียประกนัภยั
(24,000 * 3/12)  

6,000 -
6,000 -

ลดยอดค่าใชจ่้าย 
รับรู้สินทรัพยป์ระจ าปี



2. รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue)
รายไดท่ี้กิจการไดรั้บมาแลว้จากการใหบ้ริการ แต่ยงัไม่ไดใ้หบ้ริการ

หรือใหป้ระโยชน์แก่ลูกคา้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวดบญัชีนั้น แต่จะใหบ้ริการ
หรือใหป้ระโยชน์ในอนาคต

ซ่ึงส่วนท่ีได้ให้บริการหรือให้ประโยชน์แล้วระหว่างปีถือเป็น 
“รายได”้ของปีนั้น แต่ส่วนท่ีจะใหบ้ริการหรือใหป้ระโยชน์ในอนาคตหรือ
งวดบญัชีถดัไป ถือเป็น “หน้ีสิน” 

เช่น  ค่าเช่ารับล่วงหนา้ ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ เป็นตน้
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การปรับปรุงบัญชี รายได้รับล่วงหน้า
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี
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กรณี 1. ณ วนัท่ีรับเงินบนัทึกบญัชีไวเ้ป็น
หนีสิ้น ทั้งจ  านวน (รายได้รับล่วงหน้า)

กรณี 2. ณ วนัท่ีรับเงินบนัทึกบญัชีไว้
เป็นรายได้ทั้งจ  านวน



กรณ ี1. ณ วนัทีรั่บเงนิบนัทกึบญัชีไว้เป็นหนีสิ้นทั้งจ านวน
(รายได้รับล่วงหน้า)
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ณ วนัส้ินงวดบัญชี (ตอ้งลดยอดหนีสิ้นลงดว้ยจ านวนเงินท่ีใหบ้ริการไปแลว้)
เดบิต  รายไดรั้บล่วงหนา้ xx

เครดิต  รายได้ xx

ณ วนัรับเงนิ (บันทกึทั้งจ านวนเงนิทีไ่ด้รับ)
เดบิต  เงินสด xx

เครดิต   รายไดรั้บล่วงหนา้        xx

ลดยอดหน้ีสิน 
รับรู้รายไดป้ระจ าปี



ตวัอย่างรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue)
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 กิจการรับค่าเช่าอาคารส าหรับระยะเวลา 6 เดือน จ านวนเงิน 

18,000 บาท กิจการปิดบญัชีส้ินงวดทุกวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ณ วนัท่ีรับเงินกิจการบนัทึก
บญัชีเป็นหน้ีสินทั้งจ  านวน
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1 พ.ย. 65 31 ธ.ค.65 30 เม.ย. 66

ระยะเวลา 2 เดือนงวดบญัชีน้ี (2565) ระยะเวลา 4 เดือนงวดบญัชีถดัไป (2566)

รายไดค้่าเช่า = 18,000 * 2 /6 = 6,000 บาท รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ = 18,000 * 4 /6 = 12,000 บาท

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้
รายไดค้่าเช่า

ปรับปรุงบญัชีค่าเช่ารับล่วงหนา้ปี 2565
(18,000 * 2/6)  

6,000 -
6,000 -

ลดยอดหน้ีสิน 
รับรู้รายไดป้ระจ าปี



กรณ ี2. ณ วนัทีรั่บเงนิบนัทกึบญัชีไว้เป็นรายได้ทั้งจ านวน
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ณ วนัส้ินงวดบัญชี (ตอ้งลดยอดรายได้ลงดว้ยจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดใ้หบ้ริการ)
เดบิต  รายได.้.. xx

เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้ xx

ณ วนัรับเงนิ (บันทกึทั้งจ านวนเงนิทีไ่ด้รับ)
เดบิต  เงินสด xx

เครดิต   รายได.้.. xx

ลดยอดรายได ้
รับรู้หน้ีสินประจ าปี



ตวัอย่างรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue)
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 กิจการรับค่าเช่าอาคารส าหรับระยะเวลา 6 เดือน จ านวนเงิน 

18,000 บาท กิจการปิดบญัชีส้ินงวดทุกวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ณ วนัท่ีรับเงินกิจการบนัทึก
บญัชีเป็นรายไดท้ั้งจ  านวน
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1 พ.ย. 65 31 ธ.ค.65 30 เม.ย.66

ระยะเวลา 2 เดือนงวดบญัชีน้ี (2565) ระยะเวลา 4 เดือนงวดบญัชีถดัไป (2566)

รายไดค้่าเช่า = 18,000 * 2 /6 = 6,000 บาท รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ = 18,000 * 4 /6 = 12,000 บาท

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้

ปรับปรุงบญัชีค่าเช่ารับล่วงหนา้ปี 2565
(18,000 * 4/6)  

12,000 -
12,000 -ลดยอดรายได ้

รับรู้หน้ีสินประจ าปี



3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense)

ค่าใชจ่้าย ท่ีกิจการไดรั้บประโยชน์แลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั 

แต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน จึงยงัไม่มีการบนัทึกบญัชี 
ดังนั้ น ณ วนัส้ินงวดบัญชีกิจการจะต้องปรับปรุงรายการ

ค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่ไดจ่้ายเงินเป็น “หนีสิ้น” ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง
เช่น ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย เงินเดือนคา้งจ่าย 

เป็นตน้
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การปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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ณ วนัส้ินงวดบญัชี (บนัทึกจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดจ่้าย)

เดบิต  ค่าใชจ่้าย.... xx
เครดิต   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx



ตวัอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense)
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กิจการยงัไม่ได้จ่ายเงินเดือนพนักงานประจ าเดือน

ธนัวาคม 2565  จ  านวน 5 คนๆ ละ 5,000 บาท  ซ่ึงท่ีมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 2 มกราคม 
2566

20

รายการดงักล่าว ถือเป็นค่าใชจ่้ายของเดือนธ.ค. 2565 เพียงแต่กิจการ
ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน ดงันั้นจึงถือเป็น “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย”

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 เงินเดือน
เงินเดือนคา้งจ่าย

ปรับปรุงบญัชีเงินเดือนคา้งจ่ายปี 2565
(5,000 * 5)  

25,000 -
25,000 -



4. รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

รายได ้ท่ีกิจการไดใ้ห้บริการหรือให้ประโยชน์แก่ลูกคา้ไปแลว้
ในงวดบญัชีปัจจุบนั แต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน จึงยงัไม่มีการบนัทึกบญัชี 

ดงันั้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีกิจการจะตอ้งปรับปรุงรายการรายได้
ท่ียงัไม่ไดรั้บเงินเป็น “สินทรัพย์” ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง

เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ รายไดจ้ากการบริการคา้งรับ เป็นตน้
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การปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ

22

ณ วนัส้ินงวดบญัชี (บนัทึกจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดรั้บเงิน)

เดบิต  รายไดค้า้งรับ xx
เครดิต   รายได.้.. xx



ตวัอย่างรายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 กิจการให้นารีกูเ้งินจ านวน 50,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5 %

ต่อปี ณ วนัส้ินงวด 31 ธนัวาคม 2565 กิจการยงัไม่เคยไดรั้บดอกเบ้ีย

23

รายการดงักล่าว ถือเป็นรายไดด้อกเบ้ียรับของเดือนต.ค. - ธ.ค. 2565 เพียงแต่กิจการ
ยงัไม่ไดรั้บเงิน ดงันั้นจึงถือเป็น “รายไดค้า้งรับ”

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรับ = เงินตน้ * อตัราดอกเบ้ีย * ระยะเวลาท่ียงัไม่ไดรั้บเงิน/ระยะเวลาทั้งหมด
= 50,000 * 5% * 3/12  
= 625 บาท

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 ดอกเบ้ียคา้งรับ
ดอกเบ้ียรับ

ปรับปรุงบญัชีดอกเบ้ียคา้งรับปี 2565
(50,000 * 5% * 3/12 )  

625 -
625 -



5. หนีส้งสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Debt)

ตามหลกัการบญัชีว่าดว้ยการเปรียบเทียบรายไดก้บัค่าใชจ่้าย กิจการควรตอ้งมีการประมาณการ
จ านวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ไดเ้พ่ือใหบ้ญัชีลูกหน้ีแสดงมูลค่าใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง จึงมีช่ือบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประมาณการลูกหน้ี ดงัน้ี

หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีกิจการคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้ถือเป็น
บญัชี “ค่าใชจ่้าย” ของกิจการในงวดบญัชีนั้น

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) หมายถึง จ  านวนเงินท่ีคาดการณ์ไว้
ส าหรับลูกหน้ีท่ีจะเกบ็เงินไม่ได ้ถือเป็นบญัชี “ปรับมูลค่าลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน”

ห น้ี สู ญ  ( Bad Debt)  ห ม า ย ถึ ง  ลู ก ห น้ี ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ ช า ร ะ ห น้ี ไ ด้ อ ย่ า ง แ น่ น อ น 
ซ่ึงกิจการได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแล้ว และกิจการได้ตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีถือเป็นบัญชี
“ค่าใชจ่้าย” ของกิจการในงวดบญัชีนั้น

24



การปรับปรุงบัญชีหนีส้งสัยจะสูญ 

25

ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ xx
เครดิต   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        xx



วธีิการประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ 

26

2. ประมาณการเป็นร้อยละของยอดลูกหนี ้
วิธีน้ีจะประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือในวนัส้ินงวดบญัชี
โดยก าหนดเป็นอตัราร้อยละ เม่ือค านวณจ านวนเงินแลว้ตอ้งค านึงถึงค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญเดิมก่อนการปรับปรุงรายการดว้ย 

1. ประมาณการเป็นร้อยละของยอดขาย
วิธีน้ีจะประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญจากร้อยละของยอดขายท่ีก  าหนดข้ึน
เม่ือค านวณไดเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไรจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน โดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงยอดคงเหลือของบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในงวดก่อน



ตวัอย่างการประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ
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ขอ้มูลบางส่วนของกิจการแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1
ลูกหน้ี 50,000 บาท
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,000 บาท
ยอดขายเช่ือ 30,000 บาท

1. ประมาณการเป็นร้อยละของยอดขาย 2. ประมาณการเป็นร้อยละของยอดลูกหนี ้
ณ วนัส้ินงวดบญัชี กิจการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
5% ของยอดขายเช่ือ

การค านวณ
ยอดขายเช่ือ = 30,000 * 5% =  1,500 บาท

การบันทึกบัญชี
31 ธ.ค.  25x1
เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ                    1,500
เครดิต ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ              1,500

ณ วนัส้ินงวดบญัชี กิจการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
3% ของยอดลูกหน้ี

การค านวณ
ลูกหน้ี  = 50,000 * 3% =  1,500 บาท
หกั ค่าเผ่ือฯ (เดิม)                    =  1,000 บาท
ดงันั้น ตอ้งตั้งค่าเผ่ือฯ เพ่ิมข้ึน  = 500 บาท

การบันทึกบัญชี
31 ธ.ค.  25x1
เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ                    500
เครดิต ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ              500

วิธีท่ี 2
การประมาณการฯ จากยอดลูกหน้ี

ตอ้งค านึงถึงค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเดิม



6. ค่าเส่ือมราคา (Depreciation)
ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) หมายถึง การปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือม

ราคาของสินทรัพยถาวรทุกชนิด อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นั้ น ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพ หรือล้าสมัยไปตามอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ ถือเป็นบัญชี “ค่าใช้จ่าย” ยกเว้นบัญชีท่ีดินจะไม่คิด
ค่าเส่ือมราคา เน่ืองจากมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จ  ากดั

ค่าเส่ือมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) หมายถึง บัญชี 
“ปรับมูลค่าสินทรัพยถ์าวรในงบแสดงฐานะการเงิน” แสดงตวัเลขสะสมเพิ่มข้ึน
ของค่าเส่ือมราคาแต่ละปีโดยบนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต แยกต่างหากจากบญัชี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

28



การปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคา

29

ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

เดบิต  ค่าเส่ือมราคา xx
เครดิต   ค่าเส่ือมราคาสะสม        xx



ข้อมูลทีใ่ช้ในการค านวณค่าเส่ือมราคา

30

1. ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่ายไป 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ี
พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร

2. อายุการใช้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาท่ีกิจการคาดว่าจะมีสินทรัพยไ์วใ้ช ้
หรือ จ านวนผลผลิต หรือจ านวนหน่วยในลักษณะอ่ืน ท่ีคล้ายคลึงกัน
ซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย์

3. ราคาซาก หรือมูลค่าคงเหลือ หมายถึง จ านวนเงินโดยประมาณท่ีกิจการ
คาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนั หากขายสินทรัพยห์ลงัครบอายกุารใชป้ระโยชน์



วธีิการค านวณค่าเส่ือมราคา

31

การค านวณค่าเส่ือมราคามีหลายวิธี เช่น 
➢ วิธีเส้นตรง มีผลท าให้ค่าเส่ือมราคามีจ านวนคงท่ีตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ

สินทรัพยห์ากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยน์ั้นไม่เปล่ียนแปลง
➢ วิธียอดคงเหลือลดลง มีผลท าใหค่้าเส่ือมราคาลดลงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของ

สินทรัพย์
➢ วิธีจ านวนผลผลิต มีผลท าให้ค่าเส่ือมราคาข้ึนอยู่กบัประโยชน์หรือผลผลิตท่ีคาดว่า

จะไดรั้บจากสินทรัพย ์
ในบทเรียนนีจ้ะน าเสนอวธีิเส้นตรง ซ่ึงเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ด



การค านวณค่าเส่ือมราคาวธีิเส้นตรง

32

ค่าเส่ือมราคาต่อปี   = ราคาทุน – ราคาซาก
อายกุารใชป้ระโยชน์

ค่าเส่ือมราคาต่อปี   = (ราคาทุน – ราคาซาก) x อตัราค่าเส่ือมราคา
อตัราค่าเส่ือมราคา   = 100

อายกุารใชป้ระโยชน์

วิธีเส้นตรง
ค่าเส่ือมราคาจะเท่ากนัทุกปี



ตวัอย่างค่าเส่ือมราคา (Depreciation)
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 กิจการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมา ราคา 20,000 บาท มีค่าติดตั้ง 500 บาท 

คาดวา่เคร่ืองปรับอากาศมีอายกุารใชป้ระโยชน ์5 ปี และคาดวา่จะมีราคาซาก 500 บาท กิจการปิดบญัชี
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ค านวณค่าเส่ือมราคาดว้ยวธีิเส้นตรง
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ค่าเส่ือมราคาต่อปี   = ราคาทุน – ราคาซาก
อายกุารใชป้ระโยชน์

=  20,500 - 500
5

ค่าเส่ือมราคาต่อปี  = 4,000 บาท   แต่ในปี 2565 กิจการจะมีค่าเส่ือมราคา  = 4,000 * 3/12 = 1,000 บาท

พ.ศ. 2565 รายการ เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองปรับอากาศ
ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองปรับอากาศ

ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาปี 2565
(4,000 * 3/12 )  (เดือนต.ค. – ธ.ค. 2565)

1,000 -
1,000 -

ราคาทุน = ราคาซ้ือ + ค่าติดตั้ง
=  20,000  + 500
=  20,500 บาท



ตวัอย่างค่าเส่ือมราคา (Depreciation) (ต่อ)
ตารางแสดงการค านวณค่าเส่ือมราคาด้วยวธีิเส้นตรง
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ปีที่ ราคาทุน - ราคาซาก ค่าเส่ือมราคาต่อปี ค่าเส่ือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (Book Value)
(ราคาทุน – ค่าเส่ือมราคาสะสม)

1 20,000 4,000 4,000 20,500 – 4,000 = 16,500

2 20,000 4,000 8,000 20,500 – 8,000 = 12,500

3 20,000 4,000 12,000 20,500 – 12,000 = 8,500

4 20,000 4,000 16,000 20,500 – 16,000 = 4,500

5 20,000 4,000 20,000 20,500 – 20,000 = 500



ค่าตดัจ าหน่าย (Amortization)
➢มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” กล่าวว่า
กิจการตอ้งประเมินอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากพบว่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนสามารถทราบอายุการให้ประโยชน์ไดอ้ย่างแน่นอน เช่น สิทธิบตัร สัมปทาน ฯลฯ 
กิจการตอ้งตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
➢หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถทราบอายุการให้ประโยชน์ได้แน่นอน เช่น
ค่าความนิยม กิจการไม่ตอ้งตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนแต่ให้ทดสอบการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น

***ถือเป็นรายการในหมวดบญัชี “ค่าใช้จ่าย”
35



ค่าตดัจ าหน่าย (Amortization)

36

➢ส่วนใหญ่จะใช้วธีิเส้นตรง
ค่าตดัจ าหน่ายต่อปี  =  ราคาทุนของสินทรัพย์ / อายุการให้ประโยชน์

➢รายการปรับปรุงค่าตดัจ าหน่าย จะบันทกึบัญชีโดย
เดบิต ค่าตดัจ าหน่าย – สินทรัพย(์ระบุ) xxx

เครดิต ค่าตดัจ าหน่ายสะสม – สินทรัพย ์(ระบุ)* xxx

* ค่าตัดจ าหน่ายสะสม หมายถึง บัญชี “ปรับมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน” 
แสดงตัวเลขสะสมเพิม่ขึน้ของค่าตัดจ าหน่ายแต่ละปี โดยบันทึกบัญชีทางด้านเครดิต แยกต่างหาก
จากบัญชีสินทรัพย์ไม่มตีัวตน



การตดัรายการสินทรัพย์ออกจากบญัชี

37

➢กิจการอาจตดัรายการสินทรัพยอ์อกจากบญัชี เน่ืองจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์หรือ
คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ั้น
➢การจ าหน่ายสินทรัพยอ์าจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การขาย หรือบริจาค
➢กิจการตอ้งรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย ์คือ ผลต่างระหว่าง 
มูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของสินทรัพย ์กบัจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์

กรณ ีจ านวนท่ีจะไดรั้บ > มูลค่าตามบญัชี ผลต่าง คือ ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

กรณ ีจ านวนท่ีจะไดรั้บ < มูลค่าตามบญัชี ผลต่าง คือ ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี (Book Value) = ราคาทุน - ค่าเส่ือมราคาสะสม



ตวัอย่างการตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบญัชี
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ณ วนัท่ี 1 เม.ย. 2565 กิจการต้องการขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร เน่ืองจากเส่ือมสภาพ ซ่ึงในขณะนั้นเคร่ืองถ่าย
เอกสารมีราคาทุน 100,000 บาท อายกุารใชง้าน 5 ปี กิจการซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารน้ีมาเม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 2562
โดยกิจการจะไดรั้บเงินจากการขายเคร่ืองถ่ายเอกสารจ านวน 40,000 บาท
1. ค  านวณหาค่าเส่ือมราคาสะสม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2565 = ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน

ค่าเส่ือมราคาต่อปี = 100,000 / 5  = 20,000 บาท/ปี   
ค่าเส่ือมราคาต่อเดือน  =   20,000 / 12 = 1,666.67 บาท / เดือน
ดงันั้น  ค่าเส่ือมราคาสะสม ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน = (20,000 * 3) + (1,666.67 * 3 )

= 65,000.01 บาท
2. ค  านวณมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองถ่ายเอกสาร ณ วนัท่ี 1 เม.ย. 2565

มูลค่าตามบญัชี (Book Value) =   ราคาทุน - ค่าเส่ือมราคาสะสม
= 100,000 – 65,000.01
= 34,999.99 บาท

3. หาผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บ กบัมูลค่าตามบญัชี
=  40,000 – 34,999.99 = 5,000.01 บาท

* ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์



ตวัอย่างการตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบญัชี
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ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บ กบั มูลค่าตามบญัชี
=  40,000 – 34,999.99 = 5,000.01 บาท

* ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

พ.ศ. 2565
รายการ

เลขที่
บัญชี

เดบิต เครดติ

เดือน วนัที่ บาท ส.ต. บาท ส.ต.

เม.ย. 1 เงินสด
ค่าเส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

บนัทึกการตดัรายการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ออกจากบญัชี

40,000
65,000

-
01

100,000
5,000

-
01

105,000. 01 105,000. 01



7. วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)
วัสดุส้ินเปลือง หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ท่ีมีอายุ

การใช้งานในระยะเวลาอนัสั้ น หรือใช้แลว้หมดไป เช่น ปากกา ยางลบ
ดินสอ กระดาษ เป็นตน้ โดยปกติแลว้กิจการจะซ้ือวสัดุส้ินเปลืองเขา้มา
ใชง้านและบันทกึบญัชีเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี

ระหวา่งปีจะมีการเบิกวสัดุไปใช ้เม่ือส้ินงวดบัญชีจะท าการตรวจนับ
วัสดุส้ินเปลืองคงเหลือ เพื่อหาจ านวนท่ีใช้ไประหว่างงวดและท าการ
ปรับปรุงบญัชีเป็น “ค่าใช้จ่าย” เรียกว่า “วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป(Supplies 
Used Expenses)”
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การค านวณวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป

วสัดุส้ินเปลืองตน้งวด xx
บวก ซ้ือมาระหวา่งงวด xx
วสัดุส้ินเปลืองท่ีมีทั้งส้ิน xx
หัก วสัดุส้ินเปลืองปลายงวด xx
วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป xx
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การปรับปรุงบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป

กรณีรับรู้เป็นสินทรัพย์ในวนัท่ีซ้ือวสัดุ
ณ วนัส้ินงวดบญัชี (บนัทึกมูลค่าวสัดุฯใชไ้ปท่ีค านวณได)้
เดบิต  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป xx

เครดิต วสัดุส้ินเปลือง xx

42

ณ วนัส้ินงวดบญัชี
ยอดคงเหลือบญัชีน้ีตอ้งเท่ากบั
วสัดุส้ินเปลืองท่ีตรวจนบัได้



การปรับปรุงบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป

กรณีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในวนัท่ีซ้ือวสัดุ
ณ วนัส้ินงวดบญัชี (บนัทึกมูลค่าวสัดุคงเหลือท่ีตรวจนบัได)้
เดบิต  วสัดุส้ินเปลือง xx

เครดิต วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป xx
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ตวัอย่างการปรับปรุงวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กิจการมีวสัดุส้ินเปลืองยกมา 3,000 บาท ระหว่างปีมีการซ้ือเพิ่มเติมอีก 

5,500 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กิจการตรวจนบัวสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 1,200 บาท ณ วนัท่ีซ้ือวสัดุ
กิจการบนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพย์

วสัดุส้ินเปลืองตน้งวด 3,000
บวก ซ้ือมาระหวา่งงวด 5,500
วสัดุส้ินเปลืองท่ีมีทั้งส้ิน 8,500
หัก วสัดุส้ินเปลืองปลายงวด 1,200
วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป 7,300

ณ วนัส้ินงวดบัญชี (บันทึกมูลค่าวสัดุฯใช้ไปท่ีค านวณได้)

เดบิต  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,300
เครดิต วสัดุส้ินเปลือง 7,300
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ตวัอย่างการปรับปรุงวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กิจการมีวสัดุส้ินเปลืองยกมา 3,000 บาท ระหว่างปีมีการซ้ือเพิ่มเติมอีก 

5,500 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กิจการตรวจนบัวสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 1,200 บาท ณ วนัท่ีซ้ือวสัดุ
กิจการบนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้าย

วสัดุส้ินเปลืองตน้งวด 3,000
บวก ซ้ือมาระหวา่งงวด 5,500
วสัดุส้ินเปลืองท่ีมีทั้งส้ิน 8,500
หัก วสัดุส้ินเปลืองปลายงวด 1,200
วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป 7,300

ณ วนัส้ินงวดบัญชี (บันทึกมูลค่าวสัดุคงเหลือท่ีตรวจนับได้)

เดบิต  วสัดุส้ินเปลือง 1,200
เครดิต วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,200
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การโอนกลบัรายการ
การ โอนกลับรายการ  (Reversing Entries) เ ป็นการบัน ทึก

กลบัรายการท่ีไดป้รับปรุงไวส้ิ้นงวดบญัชี โดยจะกระท า ณ วนัแรกของ
งวดบญัชีถดัไป

➢ เพื่อสะดวกในการบนัทึกบญัชีในปีถดัไป เม่ือถึงตอนเกิดเหตุการณ์จริง
จะไดไ้ม่ ตอ้งค านึงถึงรายการท่ีเคยปรับปรุงไว้

➢ทั้งนีก้จิการอาจเลือกที่จะไม่บันทกึการกลบัรายการปรับปรุงกไ็ด้ 
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การโอนกลบัรายการ

การโอนกลบัรายการ จะมอียู่ 4 บญัชีได้แก่
1. รายไดค้า้งรับ
2. ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
3. ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (เฉพาะกรณีบนัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้าย)
4. รายไดรั้บล่วงหนา้ (เฉพาะกรณีบนัทึกไวเ้ป็นรายได)้
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การโอนกลบัรายการรายได้ค้างรับ

การโอนกลบัรายการ รายได้ค้างรับ

48

ณ วนัส้ินงวดบัญชี
เดบิต  รายไดค้า้งรับ xx
เครดิต  รายได้ xx

ณ วนัเร่ิมบัญชีใหม่
เดบิต  รายได้ xx
เครดิต  รายไดค้า้งรับ xx

ณ วนัเร่ิมบญัชีใหม่
บญัชีรายไดจ้ะแสดงยอดผิดดุล แต่จะถูกชดเชยเม่ือรายการนั้นเกิดข้ึนจริง
บญัชีรายได้คา้งรับ จะไม่มียอดคงเหลือ เหมือนได้บนัทึกกลบัรายการท่ีเคย

บนัทึกไวเ้ม่ือปีท่ีแลว้ใหห้มดไป 



การโอนกลบัรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

การโอนกลบัรายการ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

49

ณ วนัส้ินงวดบัญชี
เดบิต  ค่าใชจ่้าย xx
เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx

ณ วนัเร่ิมบัญชีใหม่
เดบิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   xx
เครดิต  ค่าใชจ่้าย xx

ณ วนัเร่ิมบญัชีใหม่
บญัชีค่าใชจ่้าย จะแสดงยอดผิดดุล แต่จะถูกชดเชยเม่ือรายการนั้นเกิดข้ึนจริง
บญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จะไม่มียอดคงเหลือ เหมือนไดบ้นัทึกกลบัรายการท่ีเคย

บนัทึกไวเ้ม่ือปีท่ีแลว้ใหห้มดไป 



การโอนกลบัรายการ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เฉพาะกรณบีันทกึไว้เป็นค่าใช้จ่าย)

การโอนกลบัรายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เฉพาะกรณีบันทกึไว้เป็นค่าใช้จ่าย)

50

ณ วนัส้ินงวดบัญชี
เดบิต  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ xx
เครดิต  ค่าใชจ่้าย xx

ณ วนัเร่ิมบัญชีใหม่
เดบิต  ค่าใชจ่้าย xx
เครดิต  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ xx

ณ วนัเร่ิมบญัชีใหม่
บญัชีค่าใชจ่้าย จะแสดงยอดดา้นเดบิต ถือเป็นค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีใหม่
บญัชีค่าใช้จ่ายล่วงหนา้ จะไม่มียอดคงเหลือ เหมือนไดบ้นัทึกกลบัรายการท่ีเคยบนัทึก

ไวเ้ม่ือปีท่ีแลว้ใหห้มดไป 



การโอนกลบัรายการ รายได้รับล่วงหน้า (เฉพาะกรณบีันทกึไว้เป็นรายได้)

การโอนกลบัรายการ รายได้รับล่วงหน้า (เฉพาะกรณีบันทกึไว้เป็นรายได้)
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ณ วนัส้ินงวดบัญชี
เดบิต  รายได้ xx
เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้ xx

ณ วนัเร่ิมบัญชีใหม่
เดบิต รายไดรั้บล่วงหนา้ xx
เครดิต รายได้ xx

ณ วนัเร่ิมบญัชีใหม่
บญัชีรายได ้จะแสดงยอดดา้นเครดิต ถือเป็นรายไดข้องงวดบญัชีใหม่
บญัชีรายไดรั้บล่วงหน้า จะไม่มียอดคงเหลือ เหมือนไดบ้นัทึกกลบัรายการท่ีเคยบนัทึก

ไวเ้ม่ือปีท่ีแลว้ใหห้มดไป 



การแก้ไขข้อผดิพลาด (Correction of Errors)
การบนัทึกบญัชีบางคร้ังอาจเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนได ้วิธีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ตอ้งท าการตรวจสอบและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดยอ่มแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ
การผดิพลาดนั้น

หากเป็นการผิดพลาดเน่ืองจากบนัทึกค าอธิบายรายการผิด บนัทึกตัวเลขผิด 
อาจท าไดโ้ดยการขีดฆ่าแกไ้ขตวัเลขท่ีผดิและเซ็นช่ือก ากบั 

ส่วนขอ้ผิดพลาดบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์รายการคา้ผิด บนัทึกบญัชีผิด 
อาจจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัจากผูมี้อ  านาจหรือผูบ้ริหาร เพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
นั้นใหถู้กตอ้ง ซ่ึงการแกไ้ขจะแตกต่างกนัแลว้แต่กรณี
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ตวัอย่างการแก้ไขข้อผดิพลาด

53

วนัท่ี 15 เมษายน 2565 จ่ายค่าน ้าประปา จ านวน 300 บาท แต่พนกังานไม่ไดบ้นัทึกบญัชี

รายการที่บันทึกไว้เดมิ รายการที่ถูกต้อง การแก้ไขข้อผดิพลาด

- เดบิต  ค่าน ้าประปา      300
เครดิต  เงินสด                   300

เดบิต  ค่าน ้าประปา      300
เครดิต  เงินสด                   300

วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 กิจการจ่ายค่ารับรอง จ านวน 3,500 บาท 
แต่พนกังานบนัทึกบญัชีเป็นจ านวนเงิน 5,300 บาท

รายการที่บันทึกไว้เดมิ รายการที่ถูกต้อง การแก้ไขข้อผดิพลาด

เดบิต  ค่ารับรอง         5,300
เครดิต  เงินสด                   5,300

เดบิต  ค่ารับรอง          3,500
เครดิต  เงินสด                   3,500

เดบิต เงินสด             1,800
เครดิต  ค่ารับรอง                   1,800



ตวัอย่างการแก้ไขข้อผดิพลาด (ต่อ)

54

วนัที่ 11 ก.พ. 2565 กจิการรับช าระหนีจ้ากลูกหนีร้้านมตีา จ านวน 1,000 บาท 
แต่พนักงานบันทึกบัญชีเป็นการจ่ายช าระหนีร้้านมตีา จ านวน 10,000 บาท

รายการที่บันทึกไว้เดมิ รายการที่ถูกต้อง การแก้ไขข้อผดิพลาด

เดบิต เจา้หน้ี-ร้านมีตา      10,000
เครดิต  เงินสด                   10,000

เดบิต  เงินสด             1,000
เครดิต  ลูกหน้ี-ร้านมีตา           1,000

เดบิต  เงินสด      11,000
เครดิต  ลูกหน้ี-ร้านมีตา           1,000

เจา้หน้ี-ร้านมีตา         10,000

วนัที่ 3 มนีาคม 2565 กจิการน าเงนิสดฝากธนาคาร จ านวน 30,000 บาท 
แต่พนักงานบันทึกบัญชีเป็นถอนเงนิจากบัญชีธนาคาร จ านวนเงนิ 3,000 บาท

รายการที่บันทึกไว้เดมิ รายการที่ถูกต้อง การแก้ไขข้อผดิพลาด

เดบิต  เงินสด         3,000
เครดิต  เงินฝากธนาคาร           3,000

เดบิต  เงินฝากธนาคาร          30,000
เครดิต  เงินสด                        30,000

เดบิต เงินฝากธนาคาร          33,000
เครดิต  เงินสด                         33,000
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