
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  5 
 

หัวขอเนื้อหา 

1.  เกณฑการบันทึกบัญชี 
2.  ความหมายของรายการปรับปรุง     

 3.  คาใชจายคางจาย 
 4.  คาใชจายลวงหนา 

5.  คาเสื่อมราคาสินทรัพย 
 6.  วัสดุส้ินเปลืองใชไป 

7.  หนี้สงสัยจะสูญ 
 8.  รายไดคางรับ 
 9.  รายไดรับลวงหนา 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   เมื่อศึกษาบทที่  5  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายเกณฑการบันทึกบัญชีได 

2.  วิเคราะหความแตกตางของการบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑเงินสดกับเกณฑคงคางได 
3.  อธิบายความหมายรายการปรับปรุงได 

 4.  บันทึกรายการปรับปรุงตาง ๆ ในวันสิ้นงวดบัญชีไดอยางถูกตอง 
 5.  ผานรายการปรับปรุงบัญชีจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัยชีแยกประเภทได  
      อยางถูกตอง 
 6.  จัดทํางบทดลองหลังรายการปรับปรุงไดอยางถูกตอง 
  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  5  รายการปรับปรุงบัญชี 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
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4.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ  
อินเทอรเน็ต 

5.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  ลักษณะทั่วไปและแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี 
2.  หนังสือ  ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงและการปดบัญชี 
 3.  แผนโปรงใส 
4.  วีดิทัศน 
5.  คําถามและแบบฝกหดัทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 

 4.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  5 
รายการปรับปรุงบัญชี  

 
 ในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการวาประสบความสําเร็จหรือไมดูจากผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหลักของกิจการคือความตองการกําไรควบคูไปกับเปาหมาย
อ่ืน ๆ  เชน  การใหบริการลูกคาและสังคมและความสําเร็จในดานการบริหารงาน   ดังนั้น      
ฝายบริหารจัดการจึงตองพิจารณาจากรายได  คาใชจายที่เกิดขึ้นภายใตขอสมมติเร่ืองการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เพราะการจัดตั้งกิจการนั้นมีวัตถุประสงคที่จัดตั้งขึ้นและดําเนินงานตอไป
โดยไมมีกําหนด  กิจการจึงตองมีการกําหนดงวดบัญชีเพื่อหาผลการดําเนินงานในแตละงวด  
จากบทที่  4  ขั้นตอนหนึ่งของการทํางบการเงินคือการจัดทํางบทดลองซึ่งเปนการสรุปยอดดุล
บัญชีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  กอนที่จะนํายอดดุลในงบทดลองนี้ไปทํา
งบการเงินอาจจะตองปรับปรุงรายการตางๆ  ที่เกิดขึ้นในตอนสิ้นงวดบัญชีใหถูกตองตามขอ
สมมติเร่ืองเกณฑคงคาง  
 

เกณฑการบันทึกบัญชี 
 
 การวัดผลการดําเนินงานในงวดบัญชี หรือรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงกําหนดไววาตองมี
ระยะเวลา 12 เดือนยกเวนในปแรกท่ีงวดบัญชีอาจจะไมครบ 12 เดือนก็ได การวัดผลการ
ดําเนินงานนั้นจะวัดผลโดยการเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายในชวงระยะเวลาเดียวกันเพื่อ
คํานวณหาผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้เกณฑการรับรูหรือการบันทึกบัญชี
อาจพิจารณาได 2 เกณฑ ดังนี้ (กัลยาภรณ  ปานมะเริง  เบอรค, 2547, หนา 52) 
 1.  เกณฑเงินสด (cash basis) ใชสําหรับการคํานวณผลการดําเนินงานของกิจการ 
โดยยึดหลักการบัญชีที่วาจะบันทึกรายการรายไดและคาใชจายตอเมื่อกิจการไดรับเงินหรือไดมี
การจายเงินไปแลวเทานั้น ทั้งนี้จะไมคํานึงถึงรอบระยะเวลาบัญชีวาเงินที่ไดรับมาหรือจายไป
นั้นควรจะเปนของรอบระยะเวลาบัญชีใด หากไดรับมาหรือจายไปในรอบระยะเวลาใดก็ถือวา
เปนรายไดหรือคาใชจายของงวดบัญชีนั้น ๆ ทันที ดังนั้นหากธุรกิจประเภทใดใชหลักเงินสดใน
การบันทึกบัญชี จะไมตองทําการปรับปรุงบัญชี อนึ่ง ธุรกิจที่มีความเหมาะสมใชเกณฑเงินสด
เพื่อบันทึกบัญชีไดแก ธุรกิจที่มิไดมุงแสวงผลกําไร และธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่มีการซื้อขายสินคา
ดวยเงินสดเปนสวนใหญ เปนตน 
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 2.  เกณฑคงคาง (accrual basis) อาจจะเรียกวาเกณฑพึงรับพึงจายหรือหลักคงคาง 
ซ่ึงเกณฑดังกลาวจะบันทึกบัญชีตอเมื่อรายการนั้นไดเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ แลว 
ดังนั้นการบันทึกรายไดและคาใชจายจะคํานึงถึงรายไดที่กิจการพึงจะไดรับ และคาใชจายที่
กิจการพึงจะตองจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้โดยไมคํานึงวากิจการจะไดรับเงินหรือไดมี
การจายเงินแลวหรือไม ดังนั้นหากกิจการใชเกณฑคงคางบันทึกบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี กิจการจะตองทําการปรับปรุงรายการบัญชี เพื่อใหรายไดและคาใชจายที่จะแสดงใน       
งบการเงินนั้นเปนรายไดและคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ จริง ธุรกิจที่ดําเนินการโดย
มุงแสวงผลกําไรควรใชเกณฑคงคางเพื่อบันทึกบัญชี 
 จากเกณฑการบันทึกบัญชีดังกลาวขางตน เกณฑเงินสดจะรับรูรายไดและคาใชจาย
ตอเมื่อมีการไดรับเงินหรือจายเงินจริงโดยไมสนใจวาจะไดรับประโยชนหรือสูญเสียประโยชน  
เชิงเศรษฐกิจในงวดบัญชีเดียวกัน สวนเกณฑคงคางจะรับรูรายไดหรือคาใชจายตามประโยชนที่
ไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในงวดบัญชีเดียวกันโดยไมคํานึงวากิจการไดรับหรือ
จายเงินไปแลวหรือไม ซ่ึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางนี้ไมไดใชเฉพาะการรับรูรายไดและ
คาใชจายเทานั้น หากแตจะตองนํามาใชเปนเกณฑในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับองคประกอบของงบ
การเงินทั้งหมดไมวาจะเปนสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจายตามขอ
สมมติฐานของแมบทการบัญชีซ่ึงจะนํามาใชบันทึกบัญชีในบทนี้ตอไป 

 
ความหมายของรายการปรับปรุง 

  
การวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจที่มุงแสวงหากําไรซ่ึงตามปกติจะใชเกณฑคงคาง

เพื่อวัดผลการดําเนินงานของแตละงวดบัญชีนั้น โดยไมคํานึงถึงรายไดและคาใชจายที่จะไดรับ
เปนเงินสดแลวหรือไมก็ตาม  ทั้งนี้เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีกิจการตองปดบัญชีเพื่อหาผลการ
ดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงบัญชีที่
บันทึกไวใหถูกตองตามงวดบัญชี ซ่ึงนักวิชาการไดใหความหมายของรายการปรับปรุง 
(adjusting  entries)  ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

รายการปรับปรุง หมายถึง การบันทึกรายการ ณ วันสิ้นงวดเพื่อปรับปรุงรายได และ
คาใชจายของงวดบัญชีนั้นใหเปนไปอยางถูกตองครบถวนตามเกณฑคงคาง เพื่อใหผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการในงวดบัญชีนั้นเปนไปอยางถูกตองครบถวน 
(สุวรรณา  อินคลาย, 2547, หนา 4-2)  
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รายการปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงจํานวนที่บันทึกไวในบัญชี
ใหถูกตองกอนการจัดทํางบการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีจะตองบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป
และผานไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, และนันทพร  
พิทยะ, 2547, หนา 80) 

รายการปรับปรุง หมายถึง การบันทึกจํานวนเงินที่จะปรากฏในบัญชีตาง ๆ ในวัน
ส้ินงวดใหเปนยอดที่ถูกตองสมบูรณโดยการบันทึกรายการปรับปรุงเพื่อแกไขรายการบัญชีให
ถูกตองตามความเปนจริงที่เกิดขึนในงวดบัญชีนั้นกอนที่จะปดบัญชี (นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ 
และคนอื่น ๆ, 2547, หนา 5-2) 

จากความหมายของรายการปรับปรุงดังกลาวขางตนสรุปไดวา รายการปรับปรุง 
หมายถึง  รายการที่บันทึกบัญชีเมื่อวันส้ินงวดบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขรายไดและ
คาใชจายใหถูกตองกอนที่จะปดบัญชีเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดบัญชี รายการ
ปรับปรุงยังชวยใหสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของถูกตองตามความเปนจริง  ดังนั้นจึงถือได
วาการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดเปนหัวใจสําคัญของการบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง                
ซ่ึงการปรับปรุงบัญชีจะทําในสมุดรายวันทั่วไป  และผานไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ  แลวจงึ
จัดทํางบทดลองหลังการปรับปรุง ทั้งนี้รายการปรับปรุงไมใชการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี
เนื่องจากไมไดเกิดจากการบันทึกบัญชีผิด หากแตเปนการทําใหยอดคงเหลือในบัญชีตาง ๆ 
แสดงยอดที่ถูกตองเปนความจริงตามหลักการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไปในวันสิ้นงวดบัญชี 
รายการที่ควรนํามาปรับปรุง ไดแก คาใชจายคางจาย คาใชจายลวงหนา คาเสื่อมราคาสินทรัพย 
วัสดุส้ินเปลืองใชไป หนี้สงสัยจะสูญ รายไดคางรับ และรายไดรับลวงหนา 

 
คาใชจายคางจาย 
 
 คาใชจายคางจาย (accrued  expenses) เปนคาใชจายที่กิจการไดรับประโยชนในงวด
บัญชีแลวแตยังไมไดชําระเงินเนื่องจากยังไมถึงกําหนด  หรือผูใหบริการยังไมไดเรียกเก็บเงิน  
และยังมิไดมีการบันทึกบัญชี  เชน  คาไฟฟาคางจาย  ดอกเบี้ยคางจาย  เงินเดือนคางจาย หาก
กิจการไมมีการบันทึกบัญชีจะทําใหคาใชจายในงวดบัญชีต่ําไปและทําใหกําไรสุทธิสูงไป  
ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงบัญชี  โดยบันทึกรายการดังกลาวเปนคาใชจาย  และจํานวน
คาใชจายคางจายเปนหนี้สินแสดงในงบดุลโดยปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 
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                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาใชจาย  XX -   
                  คาใชจายคางจาย    XX - 

  ปรับปรุงคาใชจายคางจาย      
        

 
ตัวอยางที่ 5.1  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  25x1  รานแสงไทยบริการ  กูเงินจากธนาคารจํานวน  
3000,000  บาท  อัตราดอกเบี้ย  8%  ตอป  กําหนดจายดอกเบี้ยทุกวันที่  31  ตุลาคม  มีระยะเวลา
ในการกู  5  ป  การบันทึกรายการปรับปรุงเปนดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  ดอกเบี้ยจาย 504 4,000 -   
ธ.ค. 31                 ดอกเบี้ยคางจาย 205   4,000 - 

  ปรับปรุงดอกเบี้ยคางจายของป  25x1      
 
วิธีคํานวณ  ในวันที่  31  ธันวาคม  25x1  ซ่ึงเปนวันปดบัญชีตองปรับปรุงดอกเบี้ยคางจาย

ซ่ึงเปนคาใชจายของป  จํานวน  2  เดือน  (1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 25x1)  ดังนี้ 

ดอกเบี้ยจายป  25x1   =         300,000 X 
100

8  X 
12
2     

=            4,000  บาท 
 การผานรายการไปบัญชีแยกประเภทมี ดังนี้ 
 
                                                            บัญชีดอกเบี้ยคางจาย                                          เลขที่ 205 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยจาย รว.1 4,000 - 
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                                                            บัญชีดอกเบี้ยจาย                                                เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยคางจาย รว.1 4,000 -       

            
 
แสดงรายการในงบการเงินไดดังนี้ 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได                    
: 
: 

คาใชจายอ่ืน 
ดอกเบี้ยจาย            4,000 

 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบดุล 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

หนี้สินและสวนของเจาของ 
หนี้สินหมุนเวียน       

: 
: 

ดอกเบี้ยคางจาย           4,000 
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คาใชจายลวงหนา 
 
 คาใชจายลวงหนา (prepaid  expenses) เปนรายการที่กิจการจายเงินไปลวงหนาโดย
ยังไมไดรับประโยชน  หรือไดรับเพียงบางสวน  ดังนั้นจึงยังมีสวนที่เหลือซ่ึงใชประโยชนตอไป
ในอนาคต  เชน  คาเบี้ยประกันจายลวงหนา  คาเชาจายลวงหนา เปนตน คาใชจายสวนที่ได
ประโยชนไปแลวในงวดปจจุบันถือวาเปนคาใชจายประจํางวด  สวนคาใชจายที่ยังไมได
ประโยชนจะเปนสินทรัพยของกิจการในงบดุลวิธีการบันทึกคาใชจายลวงหนามี  2  วิธี  ดังนี้ 
 วิธีท่ี 1  บันทึกเปนคาใชจาย กิจการจะบันทึกเงินที่จายไปเปนคาใชจายทั้ง
จํานวน ดังนั้นเมื่อส้ินงวดจึงปรับปรุงบัญชีเพื่อโอนคาใชจายสวนที่ยังไมไดใชประโยชนไปเปด
บัญชีเปนคาใชจายจายลวงหนา  โดยปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาใชจายจายลวงหนา  XX -   
ธ.ค. 31                 คาใชจาย     XX - 

  ปรับปรุงคาใชจายลวงหนา      
 
วิธีท่ี 2  บันทึกเปนสินทรัพย  กิจการจะบันทึกเงินที่จายไปเปนคาใชจายจาย

ลวงหนาทั้งจํานวน ดังนั้นเมื่อส้ินงวดจึงปรับปรุงบัญชีเพื่อโอนสวนที่ใชประโยชนแลวเปนบัญชี
คาใชจายประจํางวด  สวนที่ยังไมไดใชประโยชนจะมีสภาพเปนสินทรัพยยกไปในงวดหนา  
โดยปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้   

 
                                                            สมุดรายวันท่ัวไป                                                    หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาใชจาย  XX -   
ธ.ค. 31                 คาใชจายจายลวงหนา     XX - 

  ปรับปรุงคาใชจายลวงหนา      
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วิธีการปรับปรุงคาใชจายจายลวงหนาตอนสิ้นงวดบัญชี  ตองพิจารณาวา  วันที่เกิด
รายการกิจการบันทึกบัญชีเปนรายการคาใชจาย  หรือรายการหนี้สิน  จะไดปรับปรุงใหถูกตอง 

 
ตัวอยางที่ 5.2  วันที่ 1 กันยายน 25x1 รานแสงไทยบริการไดประกันอาคารสํานักงานกับบริษัท
ประกันภัยแหงหนึ่งโดยจายเงินสดเปนคาเบี้ยประกัน 12,000 บาท  อายุกรมธรรม 1 ป กิจการปด
บัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม การปรับปรุงรายการ ณ วันส้ินงวดบัญชี จะเปนดังนี้ 

วิธีท่ี 1  บันทึกเปนคาใชจาย เมื่อจายคาเบี้ยประกันภัยกิจการบันทึกบัญชี                 
คาเบี้ยประกันภัยเปนบัญชีคาใชจาย ดังนี้ 

 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 2 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเบี้ยประกนัภัย 505 12,000 -   
ก.ย. 1                 เงินสด 101    12,000 - 

  จายคาเบีย้ประกันภยัตามสัญญา  กรมธรรมมี
อายุ 1 ป เร่ิม 1 กันยายน 25x1 

     

 
วิธีคํานวณ  ในวันที่  31  ธันวาคม  25x1  ซ่ึงเปนวันปดบัญชีตองปรับปรุงคาใชจาย

เกิดขึ้นในระหวางวันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 25x1 จํานวนเงิน 12,000 x 4/12  = 4,000  บาทเทานั้น 
สวนที่เหลือเปนการจายลวงหนาสําหรับงวดตอไป  การบันทึกรายการปรับปรุงมีดังนี้ 

 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 4 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา 105 8,000 -   
ธ.ค. 31                 คาเบี้ยประกนัภยั 505    8,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา  ออก
จากบัญชีคาเบีย้ประกนั ป 25x1 
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การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  มีดังนี้ 
 
                                                  บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา                                   เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย รว.4 8,000 -       

            
 
                                                          บัญชีคาเบี้ยประกันภยั                                          เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ก.ย. 1 เงินสด รว.2 12,000 - ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัจาย

ลวงหนา 
 

รว.4 
 

8,000 
 
- 

            
 
 แสดงรายการในงบการเงิน  ดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได        
คาใชจายในการดําเนินงาน  
คาเบี้ยประกนัภัย          4,000 
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รานแสงไทยบริการ 
งบดุล 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมนุเวยีน       
  : 
  : 

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา        8,000 
 
วิธีท่ี  2  บันทึกเปนสินทรัพย เมื่อจายคาเบี้ยประกันภัย  กิจการบันทึกบัญชีคาเบี้ย

ประกันภัยจายลวงหนา  ซ่ึงเปนบัญชีสินทรัพย  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปจะเปนดังนี้ 
 

                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 2 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา 105 12,000 -   
ก.ย. 1                 เงินสด 101    12,000 - 

  จายคาเบีย้ประกันภยัตามสัญญา   กรมธรรม
มีอายุ  1  ป  เร่ิม  1 กันยายน  25x1 

     

  
 วิธีคํานวณ  วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการตองปรับปรุงบัญชี เนื่องจากมีคาใชจายของ
ป 25x1  เกิดขึ้นจํานวน 12,000 x 4/12  = 4,000 บาท และสวนที่เหลือ 12,000 x 8/12  =  8,000  บาท 
เปนคาเบี้ยประกันภัยสําหรับงวดตอไป  การบันทึกรายการปรับปรุงมีดังนี้ 
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                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 4 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเบี้ยประกนัภัย 505 4,000 -   
ธ.ค. 31                 คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา 105    4,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนาเปน
คาใชจายของป  25x1 

     

        
 
 การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  มีดังนี้ 
 
                                                  บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา                                   เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ก.ย. 1 เงินสด รว.2 12,000 - ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย รว.4 4,000 - 

            
 
                                                          บัญชีคาเบี้ยประกันภยั                                          เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัจาย

ลวงหนา 
 

รว.4 
 

4,000 
 
- 
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 แสดงรายการในงบการเงิน  ไดดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได         
คาใชจายในการดําเนินงาน  
คาเบี้ยประกนัภัย          4,000 

      
รานแสงไทยบริการ 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

      (หนวย:บาท) 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมนุเวยีน       
 คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา         8,000 

 
 2.2   คาเสื่อมราคาสินทรัพย (depreciation  of  assets) การคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยจะคิดคาเสื่อมราคากับสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนมีอายุการใช
งานเกินกวา 1 ป ยกเวนที่ดิน ซ่ึงไมมีการคิดคาเสื่อมราคา ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ 

คาเสื่อมราคา (depreeiation ) เปนการปนสวนมูลคาของสินทรัพยไม
หมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรที่มีการเสื่อมสภาพไปเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี ตลอดอายุการ
ใชงานที่ประมาณการไว 

การคิดคาเสื่อมราคามีหลายวิธี  เชน วิธีเสนตรง  วิธีรวมผลจํานวนป  วิธียอด
ลดลงตามลําดับ  ฯลฯ  ในบทที่  5  นี้จะกลาวถึงวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่งายและนิยมใชมากที่สุด 
คือ การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง  ( straight - line  method )  ซ่ึงจะตองพิจารณาจาก
องคประกอบตอไปนี้ 

2.2.1  ราคาทุนของสินทรัพย (cost  of  assets ) หมายถึง จํานวนเงินสดหรือ
รายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยในสภาพที่พรอมใชงานได 
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2.2.2   ราคาซาก (salvage value) หมายถึง จํานวนเงินสุทธิซ่ึงกิจการคาดวา
จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพย เมื่อส้ินสุดอายุการใชงานหลังจากหักคาใชจายที่คาดวาจะเกิด
จากการจําหนายสินทรัพยนั้น 

2.2.3   อายุการใชงานโดยประมาณ (estimated useful life) หมายถึง ระยะเวลา
ที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนหรือจํานวนผลผลิต หรือจํานวนหนวยที่กิจการคาดวาจะไดรับ
จากการใชสินทรัพย 
 การคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง มีวิธีการคํานวณดังนี้ 

  คาเสื่อมราคาตอป   =  
งานอายุการใช

ราคาซาก - ราคาทุน   

  
 การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ไดดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเสื่อมราคา  XX -   
ธ.ค. 31                 คาเสื่อมราคาสะสม     XX - 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาประจําป      
        

  
บัญชีคาเสื่อมราคา เปนมูลคาของสินทรัพยที่ถูกตัดเปนคาใชจายประจํางวดบัญชี ซ่ึง

จะปรากฏในงบกําไรขาดทุน 
 บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม (accumulated depreciation account) เปนบัญชีปรับมูลคาของ
สินทรัพยถาวร เพื่อใหสินทรัพยถาวรมีมูลคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ซ่ึงจะปรากฏในงบดุล 
 
ตัวอยางที่ 5.3  รานแสงไทยบริการ ซ้ือรถยนตบรรทุกมาเมื่อ 1 มกราคม 25x1 ราคา 600,000 บาท 
ประมาณวาจะมีอายุการใชงาน 5 ป และเมื่อส้ินปที่ 5 คาดวาจะขายได 20,000 บาท กิจการปดบัญชี
ทุกวันที่ 31 ธันวาคม การปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวดบัญชีจะเปน ดังนี้ 
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                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 4 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเสื่อมราคา-ยานพาหนะ 507 116,000 -   
ธ.ค. 31                 คาเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ 147    116,000 - 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาประจําป 25x1      
        

 
 วิธีคํานวณ  วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการคิดคาเสื่อมราคาของรถยนตบรรทุกโดย 
 

  คาเสื่อมราคาตอป   =  
งานอายุการใช

ราคาซาก - ราคาทุน   

  คาเสื่อมราคาตอป   =  
5

20,000 - 600,000  

    =  116,000 บาท 
 
การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 
 
                                               บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ                             เลขที่ 147 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคา -

ยานพาหนะ 
 

รว.4 
 

116,000 
 
- 

 
                                                  บัญชีคาเสื่อมราคา-ยานพาหนะ                                    เลขที่ 507 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม 

 -ยานพาหนะ 
 

รว.4 
 

116,000 
 
- 
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แสดงรายการในงบการเงิน ดังนี้ 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได        
 :     
คาใชจายในการดําเนินงาน 
 : 

คาเสื่อมราคา - ยานพาหนะ         116,000 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
      (หนวย:บาท) 

   สินทรัพย                                 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 : 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ 
 ยานพาหนะ    600,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม   116,000    484,000 
 
 2.3  วัสดุสิ้นเปลืองใชไป หรือวัสดุสํานักงานใชไป (supplies used) เปนของที่ใช
แลวหมดไป วัสดุส้ินเปลืองเปนสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการที่ไมมีอายุการใชงาน เชน วัสดุ
ส้ินเปลืองประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ วัสดุสิ้นเปลืองประเภทงานบาน ซ่ึงวัสดุส้ินเปลือง
เหลานี้มีราคาไมสูงมากนัก และจัดซื้อดวยปริมาณมาก 
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การปรับปรุงวัสดุส้ินเปลืองในวันสิ้นงวดบัญชี เปนดังนี้ 

 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 4 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุส้ินเปลืองใชไป 508 XX -   
ธ.ค. 31                 วัสดส้ิุนเปลือง 105    XX - 

  ปรับปรุงวัสดุส้ินเปลืองใชไปประจําป 25x1      
        

 
ตัวอยางที่ 5.4  รานแสงไทยบริการ มีกระดาษโรเนียวตอนตนงวด 100 รีมๆ ละ 80 บาท ตอมา
ในวันที่ 3 มิถุนายน 25X5  ซ้ือกระดาษโรเนียว 500 รีมๆ ละ 88 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
ตรวจนับจํานวนกระดาษโรเนียว พบวา เหลืออยู 150 รีมๆ ละ 88 บาท กิจการสามารถคํานวณหา
กระดาษโรเนียว ซ่ึงใชไปในระหวางงวดไดดังนี้ 
 ยอดคงเหลือตนงวด      100 รีมๆ ละ 80 บาท =   8,000 บาท 
 บวก ซ้ือระหวางงวด       500 รีมๆ ละ 88 บาท = 44,000 บาท 
 กระดาษโรเนียวมีไวใช      600 รีม  = 52,000   บาท 
 หัก ยอดคงเหลือปลายงวด 150 รีมๆละ 88 บาท = 13,200 บาท 
 กระดาษโรเนียวใชไป     450 รีม  = 38,800  บาท 
การบันทึกสมุดรายวันทั่วไปจะเปน ดังนี้ 
  
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 2 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุส้ินเปลือง 105 44,000 -   
มิ.ย. 1                 เงินสด 101    44,000 - 

  จายเงินสดซื้อกระดาษโรเนยีว      
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 วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 จํานวนกระดาษโรเนียวที่ใชไปเปนเงิน  38,800  บาท        
ถือเปนคาใชจายประจํางวดนี้ การปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวดเปนดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 4 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุส้ินเปลืองใชไป 508 38,800 -   
ธ.ค. 31                 วัสดส้ิุนเปลือง 108    38,800 - 

  ปรับปรุงรายการวัสดุส้ินเปลืองเปนคาใชจาย
ของป 25x1 

     

        
 
การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท มีดังนี้ 
 
                                                             บัญชีวัสดุส้ินเปลอืง                                          เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  8,000 - ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลืองใชไป รว.4 38,800 - 
มิ.ย. 3 เงินสด รว.2 116,000 -       

            
 
                                                         บัญชีวัสดุส้ินเปลืองใชไป                                     เลขที่ 508 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลืองใชไป รว.4 38,800 -       
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แสดงรายการในงบการเงินดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได                 
 : 
 : 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
 วัสดุส้ินเปลืองใชไป          38,800 

 
รานแสงไทยบริการ 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

      (หนวย:บาท) 
    สินทรัพย                                  

สินทรัพยหมุนเวียน 
: 

 : 
 วัสดุส้ินเปลอืงใชไป           13,200 
 
 2.4  หนี้สงสัยจะสูญ (doubtful accounts) เปนลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได
และถือเปนคาใชจายของระยะเวลาบัญชีนั้น ซ่ึงในการประกอบธุรกิจไมวาจะเปนการขายสินคา
หรือบริการ นอกจากการขายดวยเงินสดแลวยังมีการขายเปนเงินเชื่อ ลูกคาที่ไดรับสินคาหรือ
บริการไปแลวแตยังไมชําระเงิน จึงมีฐานะเปนลูกหนี้ของกิจการ ซ่ึงเมื่อครบกําหนดชําระบาง
รายไมสามารถชําระเงินได ดังนั้นกิจการจึงตองมีการตั้งประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
หลักความระมัดระวัง เพื่อใหผลการดําเนินงานใกลเคียงกับความเปนจริง โดยประมาณจํานวน
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หนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได เปนบัญชีคาใชจายในตอนสิ้นงวดบัญชี โดยทําการบันทึกปรับปรุง
ตอนสิ้นงวด ดังนี้ 

 
 

                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  หนี้สงสัยจะสูญ 509 XX -   
ธ.ค. 31                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 104    XX - 

  ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      
        

 
 บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (allowance for doutful accounts) เปนบัญชีที่แสดงถึง
จํานวนเงินที่ตั้งไว สําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได เปนบัญชีปรับมูลคา (valuation 
account) ลูกหนี้จะแสดงเปนรายการหักยอดลูกหนี้ในงบดุล เพื่อแสดงมูลคาสุทธิของลูกหนี้ 
 วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ  
 2.4.1  ประมาณจากยอดขาย  การคํานวณเปนรอยละของยอดขายจะแสดงให
เห็นความสัมพันธของการขายซึ่งมีทั้งการขายเปนเงินเชื่อ และขายเปนเงินสด ทั้งนี้การคํานวณควร
จะคํานวณจากยอดการขายเปนเงินเชื่อและควรคํานวณจากยอดขายสุทธิ ซ่ึงแสดงไดดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่ 5.5  รานแสงไทยบริการ มีรายไดจากการใหบริการเปนเงินเชื่อตลอดป 25x1  200,000 บาท 
กิจการตองการตั้งประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2% ของยอดขายเชื่อ การปรับปรุงรายการ ณ 
วันส้ินงวดบัญชี เปน ดังนี้ 
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                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  หนี้สงสัยจะสูญ 509 4,000 -   
ธ.ค. 31                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 104    4,000 - 

  ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของ
ยอดขายเชื่อ 

     

        
  
 วิธีคํานวณ ยอดขาย 200,000 บาท ประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2%  
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    =  20,000 X 2% 
    =  4,000 บาท 

การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท มีดังนี้ 
 

                                                       บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                     เลขที่ 104 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ รว.5 4,000 - 
            

 
                                                          บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ                                           เลขที่ 509 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รว.5 4,000 -       
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แสดงรายการในงบการเงิน ดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได        
: 
: 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
หนี้สงสัยจะสูญ           4,000 

 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
      (หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 : 

: 
ลูกหนี้การคา            80,000 
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             4,000                    76,000 
 
 2.4.2  ประมาณจากยอดลูกหนี้ตอนสิ้นงวดบัญชี  พิจารณาจากความสัมพันธ
ของการขายเปนเงินเชื่อ ซ่ึงแสดงไดดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ตัวอยางที่ 5.6  รานแสงไทยบริการ มีลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  80,000 บาท กิจการ
ตองการตั้งประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3%ของยอดลูกหนี้ส้ินงวดการปรับปรุงรายการ ณ วัน
ส้ินงวดบัญชี เปน ดังนี้ 
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                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  หนี้สงสัยจะสูญ 509 2,400 -   
ธ.ค. 31                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 104    2,400 - 

  ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3% ของยอด
ลูกหนี้ส้ินงวด 

     

        
 

การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 
 

                                                       บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                     เลขที่ 104 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ รว.5 2,400 - 
            

 
                                                          บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ                                           เลขที่ 509 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รว.5 2,400 -       
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แสดงรายการในงบการเงินดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได        
: 
: 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
หนี้สงสัยจะสูญ              2,400 

 
รานแสงไทยบริการ 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

      (หนวย:บาท) 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมนุเวยีน 
 : 

: 
 ลูกหนี้การคา            80,000 
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             2,400                     77,600 
 
 3.  รายการที่มีผลตอรายไดในงบกํารขาดทุนและสินทรัพยในงบดุล  
      รายไดคางรับ  (accrued  revenue) เปนรายไดที่เกิดขึ้นแลวในงวดบัญชีปจจุบัน
แตกิจการยังไมไดรับเงินเนื่องจากยังไมถึงวันที่กําหนดและไมมีการบันทึกรายการในระหวางที่
เกิดรายได  เชน  คาเชาคางรับ  ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการใหกูยืม ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เปนตน  
รายไดดังกลาวนี้  ถาไมมีการบันทึกบัญชีจะมีผลใหรายไดในงวดบัญชีนี้ต่ําไป  และกําไรสุทธิ
ของกิจการก็ต่ําไปดวย  ดังนั้นการปรับปรุงรายการจึงบันทึกบัญชีโดยบันทึกรายได  และบันทึก
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จํานวนเงินที่ยังไมไดรับเปนรายไดคางรับ  ซ่ึงเปนบัญชีสินทรัพยแสดงในงบดุลโดยการ
ปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 5.7  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  25x1  รานแสงไทยบริการนําเงินสดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล  
จํานวน  10,000  บาท  อัตราดอกเบี้ย  10%  ตอป  กําหนดจายดอกเบี้ยเมื่อครบปในวันที่  30  
กันยายน  25x2  การบันทึกรายการปรับปรุง ณ วันส้ินงวดบัญชีเปนดังนี้ 

 

                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  ดอกเบี้ยคางรบั 109 250 -   
ธ.ค. 31                 ดอกเบี้ยรับ 402    250 - 

  ปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับป  25x1      
 
วิธีคํานวณ  ในวันที่  31  ธค  25x1  ซ่ึงเปนวันปดบัญชีตองปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับเพื่อ

เปนรายไดของปจํานวน  3  เดือน  (1  ตค  25x1-  31  ธค  25x1)  ดังนี้ 

 ดอกเบี้ยรับป  25x1    =   10,000  X 
100
10  X   

12
3     

    =   250  บาท 

การผานรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปไดดังนี้ 
 
                                                           บัญชีดอกเบี้ยคางรบั                                            เลขที่ 109 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยรับ รว.5 250 -       

 
                                                              บัญชีดอกเบี้ยรับ                                               เลขที่ 402 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยคางรบั รว.5 250 - 
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แสดงรายการในงบการเงินดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายได         
 ดอกเบี้ยรับ             250 
 
 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบดุล 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน       

: 
: 
ดอกเบี้ยคางรับ      250 

 
 4.  รายการที่มีผลตอรายไดในงบกําไรขาดทุนและหนี้สินในงบดุล  
      รายไดรับลวงหนา  (unearned  revenue) เปนจํานวนเงินที่กิจการไดรับลวงหนา
จากลูกคาโดยที่ยังไมไดสงมอบสินคาหรือใหบริการ  ดังนั้นเงินสดที่ไดรับมานั้นจึงยังไมถือเปน
รายไดของกิจการแตถือเปนหนี้สินหมุนเวียน  จนกวาจะสงมอบสินคาหรือใหบริการจึงจะ
เปล่ียนจากหนี้สินเปนรายไดตามสวนที่ใหบริการแกลูกคาแลวสวนเงินที่กิจการไดรับและยัง
ไมไดสงมอบสินคาหรือบริการในงวดนั้นจึงยังคงมีสภาพเปนหนี้สิน  และจะแยกไปงวดหนา  
เชน  คาเบี้ยประกันภัยรับลวงหนา  คาเชารับลวงหนา  เปนตน  วิธีการบันทึกบัญชีรายไดรับ
ลวงหนามี    2  วิธี  คือ 
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 วิธีท่ี 1  บันทึกเปนรายได  ในวันที่ไดรับเงินมาจะบันทึกเปนรายไดทั้งหมดทันที  
เมื่อส้ินงวดบัญชีจึงโอนสวนที่กิจการยังไมไดใหบริการไปเปดบัญชีเปนรายไดรับลวงหนา  ซ่ึง
เปนบัญชีประเภทหนี้สินโดยการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  รายได  XX -   
ธ.ค. 31                 รายไดรับลวงหนา     XX - 

  ปรับปรุงรายได      
        

 
วิธีท่ี 2   บันทึกเปนหนี้สิน  ในวันที่ไดรับเงินมาจะบันทึกในบัญชีเปนรายไดรับ

ลวงหนา  เมื่อส้ินงวดซึ่งจะโอนสวนที่กิจการใหบริการแลวไปเปนบัญชีรายได  สวนที่เหลือซ่ึงยัง
ไมไดใหบริการก็ยังคงเปนหนี้สิน  ซ่ึงรอไปปรับปรุงในงวดตอไป โดยการปรับปรุงในสมุดรายวัน
ทั่วไปดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  รายไดรับลวงหนา  XX -   
ธ.ค. 31                 รายได     XX - 

  ปรับปรุงรายไดรับลวงหนา      
 
 วิธีการปรับปรุงรายไดรับลวงหนาตอนสิ้นงวดบัญชีจึงตองพิจารณาวา วันที่เกิด
รายการกิจการไดบันทึกบัญชีเปนรายการรายได  หรือรายการหนี้สิน  จะไดปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง 
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ตัวอยางที่ 5.8  วันที่  1  สิงหาคม  25x1  รานแสงไทยบริการไดใหผูอ่ืนเชาอาคารสํานักงาน  โดย
ไดรับคาเชาลวงหนาเปนเงิน  36,000  บาท  สัญญาเชาอายุ  1  ป  กิจการปดบัญชีทุกวันที่  31  
ธันวาคม  การปรับปรุงรายการ  ณ  วันส้ินงวดบัญชีจะเปนดังนี้ 
 วิธีท่ี 1   บันทึกเปนรายได  เมื่อกิจการไดรับคาเชามาและบันทึกไวเปนรายไดทั้งหมด  
โดยบันทึกไวในบัญชีคาเชารับ  ซ่ึงเปนบัญชีประเภทรายไดการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
เปนดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 2 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด 101 36,000 -   
ส.ค. 1                 คาเชารับ 401   36,000 - 

  รับคาเชาอาคารสํานักงานสําหรับเวลา  1  ป  
เร่ิม  1  สิงหาคม  25x1 

     

        
  
 วิธีคํานวณ วันที่  31  ธันวาคม  25x1 กิจการจะมีรายไดคาเชาที่เกิดขึ้นจริงของงวด คือ   

ตั้งแตวันที่  1  ส.ค - 31  ธันวาคม  25x1  เปนเงิน  36,000  X 
12
5   =  15,000  บาท สวนที่เหลือเปน

รายไดรับลวงหนา  ซ่ึงเปนรายไดของงวดตอไปเทากับ  21,000  บาท    ดังนั้นกิจการจะตอง
ปรับปรุงบัญชีคาเชารับ  ใหเหลือเพียง  15,000  บาท การปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี มีดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเชารับ 401 21,000 -   
ธ.ค. 31                 คาเชารับลวงหนา 206    21,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนาออกจากบัญชี
รายไดของป  25x1 
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การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทมีดังนี้ 
 

                                                         บัญชีคาเชารับลวงหนา                                          เลขที่ 206 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเชารับ รว.5 21,000 - 

 
                                                               บัญชีคาเชารับ                                                 เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเชารับลวงหนา รว.5 21,000 - ส.ค. 1 เงินสด รว.2 36,000 - 
 

แสดงรายการในงบการเงินดังนี้ 
รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวดบญัชี  1  ป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายไดอ่ืน        
 คาเชารับ          15,000 

 
รานแสงไทยบริการ 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

      (หนวย:บาท) 
หนี้สินและสวนของเจาของ 

หนี้สินหมุนเวียน        
: 
: 
คาเชารับลวงหนา        21,000 
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วิธีท่ี 2   บันทึกเปนหนี้สิน เมื่อกิจการไดรับคาเชามาและบันทึกไวในบัญชีคาเชา

รับลวงหนา  ซ่ึงเปนบัญชีหนี้สิน  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปจะเปนดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 2 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด 101 36,000 -   
ส.ค. 1                 คาเชารับลวงหนา 206    36,000 - 

  รับคาเชาลวงหนาเปนเวลา  1  ป  เร่ิม  1  
สิงหาคม  25x1 

     

  
 วิธีคํานวณ  วันที่  31  ธันวาคม  25x1  กิจการจะตองปรับปรุงบัญชี  เพื่อแสดงวา

กิจการมีรายไดประจําป  25x1  เปนจํานวน  36,000  X  
12
5   =  15,000    และกิจการตองลดคา

เชารับลวงหนาใหเหลือเพียง  36,000  -  15,000  =  21,000  บาท  การปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้น
งวดบัญชี มีดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 5 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาเชารับลวงหนา 206 15,000 -   
ธ.ค. 31                 คาเชารับ 401    15,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนาออกจากบัญชี
รายไดของป  25x1 

     

 
 การผานรายการไปบัญชีแยกประเภทมีดังนี้ 
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                                                         บัญชีคาเชารับลวงหนา                                          เลขที่ 206 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเชารับ รว.5 15,000 - ส.ค. 1 เงินสด รว.2 36,000 - 
 
                                                               บัญชีคาเชารับ                                                 เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเชารับลวงหนา รว.5 15,000 - 
            

 
แสดงรายการในงบการเงินดังนี้ 
 

รานแสงไทยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

รายไดอ่ืน       
 คาเชารับ          15,000 

รานแสงไทยบริการ 
งบดุล 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

หนี้สินและสวนของเจาของ 
หนี้สินหมุนเวียน        

: 
: 
คาเชารับลวงหนา        21,000 
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ตัวอยางที่ 5.8  ตอไปนี้เปนรายการปรับปรุงของรานแสนแกวบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รานแสนแกวบริการ 
งบทดลองกอนปรับปรุง 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
      (หนวย:บาท) 

ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 101 300,000 -   
ลูกหนี้การคา 102 100,000 -   
วัสดุส้ินเปลือง 104 30,000 -   
คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา 105 48,000 -   
อุปกรณสํานักงาน 141 120,000 -   
รถยนต 143 500,000 -   
เจาหนีก้ารคา 201   250,000 - 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 202   10,000 - 
ทุน-นายแสน 301   416,000 - 
ถอนใชสวนตวั 302 5,000 -   
รายไดคาบริการ 401   496,000 - 
คาใชจายสํานกังาน 501 12,000 -   
เงินเดือนพนักงาน 502     21,000 -   
คาเชาอาคาร 503 36,000 -   
  1,172,000 - 1,172,000 - 

     
รายการปรับปรุง ณ วันที่ 31  ธันวาคม  25x1 มีดังตอไปนี ้

  1.  วัสดุสํานักงานคงเหลือ ณ วนัสิ้นงวดเทากับ 8,000 บาท 
  2.  คาเบี้ยประกันจายลวงหนาเปนของงวดปจจุบันเทากับ 16,000 บาท 

 3.  อุปกรณสํานักงาน และรถยนต คิดคาเสื่อมราคา 20% ตอป  
 4.  ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลุกหนี ้
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 5.  เงินเดือนพนักงานคางจาย 15,000 บาท 
 6.  คาน้ํา คาไฟ ประจําเดือนธันวาคมจํานวน 3,000 บาท กิจการยังไมบันทึกรายการ 

 การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทั่วไปเปนดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุส้ินเปลืองใชไป 504 22,000 -   
ธ.ค. 31                 วัสดส้ิุนเปลือง 104    22,000 - 

  ปรับปรุงวัสดุส้ินเปลือง      
  คาเบี้ยประกนัภัย 507 16,000 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา 105   16,000 - 
  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจากคาเบี้ย

ประกันภัยจายลวงหนาเปนคาใชจายงวด
ปจจุบัน 

     

  คาเสื่อมราคา-อุปกรณสํานักงาน  24,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ 

                สํานักงาน 
    

24,000 
 

- 
  ปรับปรุงคาเสื่อมราคา-อุปกรณสํานักงาน      
  คาเสื่อมราคา-รถยนต  100,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต    100,000 - 
  ปรับปรุงคาเสื่อมราคา-รถยนต      
  หนี้สงสัยจะสูญ  2,000 -   
                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000 - 
  บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้

ประจําป 25x1 
     

  เงินเดือนพนักงาน  15,000 -   
                  เงินเดือนพนกังานคางจาย    15,000 - 
  ปรับปรุงเงินเดือนพนกังานคางจายเดือน

ธันวาคม 25x1 
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                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  คาสาธารณูปโภค  3,000 -   
ธ.ค. 31                 คาสาธารณูปโภคคางจาย    3,000 - 

  ปรับปรุงคาน้ํา คาไฟคางจาย      
 
การผานบัญชีไปบัญชีแยกประเภทดังนี ้

 

                                               บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   48,000 -       

            
 

                                                           บัญชีลูกหนี้การคา  เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   120,000 -       

            
 

                                                        บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                    เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ รว.6 2,000 - 
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                                                               บัญชีวัสดุส้ินเปลอืง  เลขที่ 104 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31   30,000 - ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลืองใชไป รว.6 22,000 - 

            
 

                                                  บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา                                   เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31   48,000 - ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย รว.6 16,000 - 
                                                               บัญชีอุปกรณ  เลขที่ 141 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   120,000 -       

            
 

                                        บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสํานักงาน             เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคา-

อุปกรณสํานักงาน 
รว.6 22,000 - 

            
 

                                                                 บัญชีรถยนต  เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   500,000 -       
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                                                  บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต                                เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

รถยนต 
 

รว.6 
 

15,000 
 
- 

            
 

                                                           บัญชีเจาหนีก้ารคา                         เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31   250,000 - 

 

                                                      บัญชีภาษเีงินไดหัก ณ ที่จาย                         เลขที่ 202 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31   10,000 - 
            

 

                                                   บัญชีเงินเดอืนพนักงานคางจาย                         เลขที่ 203 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 เงินเดือนพนักงาน รว.6 15,000 - 
            

 

                                                    บัญชีคาสาธารณูปโภคคางจาย                                   เลขที่ 204 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาสาธารณูปโภค รว.6 3,000 - 
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                                                            บัญชีทุน-นายแสน                         เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 ยอดยกมา  416,000 - 
            

 

                                                          บัญชีถอนใชสวนตวั                         เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 ยอดยกมา รว.6 5,000 - 
            

 

                                                            บัญชีรายไดคาบริการ                         เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31   496,000 - 
            

 

                                                        บัญชีคาใชจายสํานกังาน  เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   12,000 -       

            
 

                                                          บัญชีเงินเดือนพนักงาน  เลขที่ 502 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   21,000 -       

  เงินเดือนพนักงานคาง
จาย 

 
รว.6 

 
15,000 

 
- 

      



 38 

                                                            บัญชีคาเชาอาคาร  เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31   36,000 -       

            
 

                                                        บัญชีวัสดุส้ินเปลืองใชไป  เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลือง รว.6 22,000 -       

            
 

                                                          บัญชีคาเบี้ยประกันภยั  เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย

จายลวงหนา 
รว.6 16,000 -       

            
 

                                              บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณสํานักงาน  เลขที่ 506 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

อุปกรณสํานักงาน 
รว.6 24,000 -       
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                      บัญชีคาเสื่อมราคา-รถยนต เลขที่ 507 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

รถยนต 
รว.6 100,000 -       

            
 
 

                   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ เลขที่ 508 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ 
รว.6 2,000 -       

            
 

                  บัญชีคาสาธารณูปโภค เลขที่ 509 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาสาธารณูปโภค

คางจาย 
รว.6 3,000 -       
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แสดงรายการในงบการเงินดงันี้ 
 

รานแสนแกวบริการ 
งบทดลองหลงัปรับปรุง 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 101 300,000 -   
ลูกหนี้การคา 102 100,000 -   
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103   2,000 - 
วัสดุส้ินเปลือง 104 8,000 -   
คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา 105 32,000 -   
อุปกรณสํานักงาน 106 120,000 -   
คาเสื่อมราคาสะสม 107   24,000 - 
รถยนต 108 500,000 -   
คาเสื่อมราคาสะสม 109   100,000 - 
เจาหนีก้ารคา 201   250,000 - 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 202   10,000 - 
เงินเดือนพนักงานคางจาย 203   15,000 - 
คาสาธารณูปโภคคางจาย 204   3,000 - 
ทุน-นายแสน 301   416,000 - 
ถอนใชสวนตวั 302 5,000 -   
รายไดคาบริการ 401   496,000 - 
คาใชจายสํานกังาน 501 12,000 -   
เงินเดือนพนักงาน 502     36,000 -   
คาเชาอาคาร 503 36,000 -   
วัสดุส้ินเปลืองใชไป 504 22,000 -   
คาเบี้ยประกนั 505 16,000 -   
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ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

คาเสื่อมราคา-อุปกรณสํานักงาน 506 24,000 -   
คาเสื่อมราคา-รถยนต 507 100,000 -   
หนี้สงสัยจะสูญ 508 2,000 -   
คาสาธารณูปโภค 509 3,000 -   
  1,316,000 - 1,316,000 - 
 

สรุป 
 
 เกณฑการบันทึกบัญชีมี 2 เกณฑ คือ เกณฑเงินสด และเกณฑคงคาง โดยเกณฑเงินสด
จะบันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อมีการรับเงิน และจายเงินไปจริงเทานั้น แตเกณฑคงคางจะ
บันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อรายการนั้นไดเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีหรืองวดบัญชีนั้น 
โดยไมคํานึงถึงวากิจการไดจายเงินไปแลวหรือไม กิจการโดยทั่วไปใชเกณฑคงคางในการบันทึก
บัญชี ดังนั้นในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการตองทํารายการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามเกณฑคงคางซึ่ง
รายการปรับปรุงที่ควรปรับปรุง ไดแก คาใชจายคางจาย คาใชจายลวงหนา คาเสื่อมราคาสินทรัพย 
วัสดุสํานักงานใชไปหรือวัสดุส้ินเปลืองใชไป หนี้สงสัยจะสูญ รายไดคางรับ และรายไดรับลวงหนา 
 คาใชจายคางจาย  เปนคาใชจายที่กิจการไดรับประโยชนในงวดบัญชีแลวแตยังไมได
รับชําระเงิน กิจการบันทึกรายการปรับปรุงโดย เดบิต คาใชจาย และเครดิต คาใชจายคางจาย 
เทากับจํานวนเงินที่คางจาย 
 คาใชจายลวงหนา  เปนคาใชจายที่กิจการจายเงินไปกอน แตยังไมไดรับประโยชน 
หรือไดรับประโยชนเพียงบางสวนในงวดบัญชีนั้น ในวันที่กิจการจายเงินสามารถบันทึกบัญชี
ได 2 วิธี คือ บันทึกเปนคาใชจาย หรือบันทึกเปนสินทรัพย กรณีที่บันทึกเปนคาใชจายในวันสิ้น
งวดบัญชีกิจการตองบันทึกรายการปรับปรุงโดย เดบิต คาใชจายลวงหนา เครดิต คาใชจาย 
เทากับจํานวนเงินของคาใชจายลวงหนาที่ตองจายในงวดตอไป กรณีที่บันทึกเปนสินทรัพย ใน
วันสิ้นงวดบัญชีกิจการตองบันทึกรายการปรับปรุงโดย เดบิต คาใชจาย เครดิต คาใชจายลวงหนา 
เทากับจํานวนเงินของคาใชจายในงวดนี้ 
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 คาเสื่อมราคาสินทรัพย  เปนการปนสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่มีการ
เส่ือมสภาพไปเปนคาใชจาย ตลอดอายุการใชงาน กิจการบันทึกรายการปรับปรุงโดย เดบิต คา
เสื่อมราคา และเครดิต คาเสื่อมราคาสะสม เทากับจํานวนเงินที่คํานวณได 
 วัสดุสํานักงานใชไปหรือวัสดุส้ินเปลืองใชไป  เปนของใชหมดไป กิจการบันทึก
รายการปรับปรุงโดย เดบิต วัสดุสํานักงานใชไปหรือวสดุส้ินเปลืองใชไป และเครดิต วัสดุ
สํานักงานหรือวสดุส้ินเปลือง เทากับจํานวนเงินที่ใชหมดไป 
 หนี้สงสัยจะสูญ  เปนลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได มีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
ได 2 วิธี คือประมาณจากยอดขาย โดยนําอัตรารอยละของลูกหนี้ตอนสิ้นงวดบัญชีคูณกับ 
ยอดขายเชื่อ และประมาณจากยอดลูกหนี้ตอนสิ้นงวดบัญชี โดยนําอัตรารอยละของลูกหนี้คูณ
กับ ยอดลูกหนี้ส้ินป  กิจการบันทึกรายการปรับปรุงโดย เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ และเครดิต คา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เทากับจํานวนเงินที่ประมาณได  
 รายไดคางรับ  เปนรายไดที่เกิดขึ้นแลวในงวดบัญชีแตกิจการยังไมไดรับเงิน กิจการ
บันทึกรายการปรับปรุงโดย เดบิต รายไดคางรับ และเครดิต รายได เทากับจํานวนเงินที่จะไดรับ 
 รายไดรับลวงหนา  เปนเงินที่กิจการไดรับมาจากลูกคามากอนลวงหนาโดยที่ยังไมได
สงมอบสินคาหรือบริการ ในวันที่กิจการรับเงินสามารถบันทึกบัญชีได 2 วิธี คือ บันทึกเปนรายได 
หรือบันทึกเปนหนี้สิน กรณีที่บันทึกเปนรายไดในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการตองบันทึกรายการ
ปรับปรุงโดย เดบิต รายได เครดิต รายไดรับลวงหนา เทากับจํานวนเงินของรายไดรับลวงหนา      
ที่ไดรับในงวดตอไป กรณีที่บันทึกเปนหนี้สิน ในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการตองบันทึกรายการ
ปรับปรุงโดย เดบิต รายไดรับลวงหนา เครดิต รายได เทากับจํานวนเงินของรายไดในงวดนี้ 
 เมื่อบันทึกรายการปรับปรุงตาง ๆ ลงในสมุดรายวันทั่วไปแลวก็จะผานรายการไปยัง
สมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ แลวหายอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทนํามาจัดทํางบ
ทดลองใหม เรียกวา งบทดลองหลังปรับปรุง 
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