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การบันทึกบัญชี-อาคาร 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

 วันจ่ายงวด 1 อาคารระหว่างก่อสร้าง 

           เงินสด 
จ่ายค่าก่อสร้างอาคารตามสัญญางวด 1   30% 

1,800,000  

1,800,000 

 วันจ่ายงวด 2 

  
อาคารระหว่างก่อสร้าง 

           เงินสด 
 จ่ายค่าก่อสร้างอาคารตามสัญญางวด 2   30% 

1,800,000  

1,800,000 

 วันจ่ายงวด 3 อาคารระหว่างก่อสร้าง 
            เงินสด 
 จ่ายค่าก่อสร้างอาคารตามสัญญางวด 3   40% 

2,400,000  

2,400,000 
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การบันทึกบัญชี-อาคาร 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

 วันใช้งาน อาคาร-โรงงาน 

           อาคารระหว่างก่อสร้าง 
โอนอาคารก่อสร้างเสร็จใช้งาน 

6,000,000  

6,000,000 



78 Intermediate Accounting I 

 การรับรู้รายการ-การได้มาใช้ราคาทุน 
อุปกรณ์ (Equipment)  

  ราคาซื้อ บวก ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ค่าขนส่ง
ค่าติดตั้ง ค่าเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ค่าทดลอง 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น               
จนกระทั้งอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 



โจทย์ตัวอย่าง ซื้อที่ดินและอาคาร 

กิจการซื้อที่ดิน ราคา 500,000 บาท มีอาคารเก่าอยู่ในที่ดิน กิจการ
ต้องจ่ายเงินเพื่อถอนและขนย้ายซากอาคาร 30,000 บาท ขาย
ซากอาคารได้ 12,000 บาท จ่ายค่าปรับพื้นที่และถมดิน 60,000 
บาท ทํารั้วล้อมที่ดิน 30,000 บาท 

   คําถาม  ราคาทุนท่ีดิน ? 
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  ราคาทุนที่ดิน  578,000 บาท 

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน-รั้ว  30,000 บาท 



โจทย์ตัวอย่าง ซื้อที่ดินและอาคาร 
กิจการซื้อที่ดิน ราคา 1,000,000 บาท จ่ายค่าถมที่ดิน 100,000 

บาท ค่าทํารั้วล้อมที่ดิน 50,000 บาท เทคอนกรีตทําถนน 
120,000 บาท 

   คําถาม  ราคาทุนท่ีดิน ? 
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  ราคาทุนที่ดิน  1,100,000 บาท 
  ส่วนปรับปรุงที่ดิน-รั้ว  50,000 บาท 

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน-ถนน  120,000 บาท 
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 อุปกรณ์ (Equipment) 
โจทย์ตัวอย่าง     ให้ค านวณหาราคาทุนของเครื่องจักร 
    กิจการซื้อเครื่องจักร ราคาที่ผู้ขายเสนอ 3,500,000 บาท และ 
 ได้ส่วนลดการค้า 10% เงื่อนไขการชําระ 2/10, n/30  
 กิจการจ่ายชําระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันซื้อ 
กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอีกภายหลังจากซื้อ ดังนี.้- 
 -ค่าจัดเตรียมพื้นที่เพ่ือติดตั้งเครื่องจักร  2,000 บาท 
 -ค่าติดตั้งเครื่อง    5,000 บาท        
 -ค่าทดลองใช้เครื่องจักร   1,500 บาท 
 -จ้างวิศวกรควบคุมการติดต้ังและทดลองใช้ 5,000 บาท 
 -ค่าส่งพนักงานเข้าอบรมการใช้เครื่องจักร        20,000 บาท 

13,500 
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การบันทึกบัญชี-อุปกรณ์ 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

 วันซื้อ เครื่องจักร  (หักส่วนลดการค้า) 

         เจ้าหนี้อื่น 

ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินเชื่อ 

3,150,000  

3,150,000 

วันชําระ 

  

  

เจ้าหนี้อื่น 

         เงินสด 

         เครื่องจักร (ส่วนลดรับ) 

จ่ายค่าเครื่องจักรและได้ส่วนลดรับ 

3,150,000  

3,087,000 

63,000 

วันชําระ 

คชจ. 

เครื่องจักร (ค่าติดตั้งและทดลอง) 

         เงินสด 

จ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักร 

13,500  

13,500 
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การบันทึกบัญชี อุปกรณ์ (ต่อ) 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

 วันจ่าย ค่าอบรมสัมมนาพนักงาน 

           เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้า
อบรมการใช้งานเครื่องจักร 

20,000  

20,000 



บัญชี-เครื่องจักร          No.17 
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Date Title Dr. Cr. Balance 
25x7 
ม.ค.  1 

 
ซื้อ เครื่องจักร 

 
3,150,000 

 
3,150,000 

10 จ่ายชําระค่าเครื่องจักร
ได้ส่วนลด 

63,000 3,087,000 

15 จ่ายค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
และทดสอบเครื่องจักร 

13,500   3,100,500 



บัญชีค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน  No.55 
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Date Title Dr. Cr. Balance 
25x7 
ม.ค.  20 

 
จ่ายเงินสดค่าอบรม 

 
20,000 

 
20,000 

        

          



ตัวอย่าง ซื้ออุปกรณ์ (Equipment) 

กิจการซื้ออุปกรณ์สํานักงาน ราคาทุน 20,000 
บาท ค่าติดต้ัง 5,000 บาท  

ราคาทุนอุปกรณ ์? 
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ราคาทุนอุปกรณ์ 25,000 บาท 



ตัวอย่าง ซื้ออุปกรณ์ (Equipment) 
ตัวอย่างที่ 6 

1 มีนาคม 25x1 กิจการซื้ออุปกรณ์สํานักงาน ราคาทุน 
200,000 บาท จ่ายค่าติดตั้ง 5,000 บาท 
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25x1 

มี.ค. 1 อุปกรณ์ส านักงาน 205,000 - 

            เงินสด 

ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 200,000 บาท 

รวมค่าติดตั้ง 5,000 บาท 

205,000 - 



ตัวอย่าง ซื้อที่ดิน พร้อมอาคาร 

 ตัวอย่างที่ 7 

1 เมษายน 25x1 กิจการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ราคา 900,000 บาท จาก
การค านวณในตัวอย่างที่ 2 ต้นทุนของที่ดิน จ านวนเงิน 600,000 บาท 
ต้นทุนของอาคาร จ านวนเงนิ 300,000 บาท 
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25x1 

เม.ย. 1 ที่ดิน 

อาคาร 

600,000 

300,000 

- 

- 

            เงินสด 

ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  900,000 บาท 

900,000 - 



ตัวอย่าง ซื้อที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน และล้อมรั้ว 

 ตัวอย่างที่ 8 

1 เมษายน 25x1 กิจการซื้อที่ดิน ราคา 1,000,000 บาท จ่ายค่าถมดิน 
100,000 บาท ค่าทํารั้วล้อมรอบบริเวณ 40,000 บาท 
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25x1 

เม.ย. 1 ที่ดิน 

ค่าปรับปรุงที่ดิน-รั้ว 

1,100,000 

40,000 

- 

- 

            เงินสด 

บันทึกการซื้อที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน 

1,140,000 - 



ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

ร้านเรือนทอง 

ตู้โชว์ 

ร้านชัยรัตน์ 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน (บาท) 8,000 7,500 

มูลค่ายุติธรรม (บาท) 10,000 11,000 
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ตัวอย่างที่ 9 
 1 มีนาคม 25x0 ร้านเรือนทอง นําตู้โชว์ซึ่งเป็นสินค้าของร้านไปแลก 
กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าของร้านชัยรัตน์ มูลค่ายุติธรรมของสินค้าใกล้เคียงกัน  
ข้อมูลของสินค้าทั้งสอง มีดังนี้ 



ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

ร้านเรือนทอง ร้านชัยรัตน์ 
25x0 เครื่องใช้สํานักงาน 10,000 เครื่องตกแต่ง 11,000 

มี.ค. 1        สินค้าคงเหลือ 8,000         สินค้าคงเหลือ 7,500 

       กําไรจากการ 

       แลกเปลี่ยนสินทรัพย ์

 

2,000 

        กําไรจากการ 

        แลกเปลี่ยนสินทรัพย ์

 

3,500 
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การแลกเปลี่ยนโดยไม่มีเงินสดเกี่ยวข้อง 



ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

ร้านเรือนทอง ร้านชัยรัตน์ 
25x0 เครื่องใช้ส านักงาน 11,000 เครื่องตกแต่ง 11,000 

มี.ค. 1         สินค้าคงเหลือ 8,000 เงินสด 1,000 

        เงินสด 1,000        สินค้าคงเหลือ 7,500 

        ก าไรจากการ 

        แลกเปลี่ยนสินทรัพย ์

 

2,000 

       ก าไรจากการ 

       แลกเปลี่ยนสินทรัพย ์

 

3,500 
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การแลกเปลี่ยนโดยมีเงินสดเกี่ยวข้อง 
สมมติว่าร้านเรือนทองตกลงจ่ายเงินให้ร้านชัยรัตน์ 1,000 บาท 



ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

ตัวอย่างที่ 10 

1 มีนาคม 25x1กิจการนํารถยนต์ที่ใช้งานอยู่ไปแลกกับ
อุปกรณ์สํานักงาน รถยนต์ ราคาทุน 800,000 บาท ค่า
เสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่นําไปแลกเท่ากับ 600,000 
บาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 250,000 บาท  
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ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

25x1 

มี.ค. 1 อุปกรณ์ส านักงาน 240,000 - 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์ 600,000 - 

           รถยนต ์ 800,000 - 

           ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

บันทึ กการแลกเปลี่ ยนรถยนต์กับอุปกรณ์

ส านักงาน 

40,000 - 
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ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
 กรณี ข. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปแลกน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่ได้มาและมีเงินสดเก่ียวข้อง 

 สมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของรถยนต์ เท่ากับ 180,000 บาท และมูลค่ายุติธรรม
ของอุปกรณ์สํานักงาน เท่ากับ 250,000 บาท กิจการจ่ายเงินสด 70,000 บาท 
ในกรณีนี้กิจการต้องบันทึกขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน เนื่องจากมูลค่า
ยุติธรรมของรถยนต์น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี 20,000 บาท 

 ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน  = ราคาทุน–ค่าเสื่อมราคาสะสม- มูลค่ายุติธรรม 

                                                                               ของรถยนต ์

     = 800,000-600,000-180,000 

       = 20,000 บาท 
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ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

25x1 

มี.ค. 1 อุปกรณ์ส านักงาน(180,000+70,000) 250,000 - 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์ 600,000 - 

ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 20,000 - 

             รถยนต ์ 800,000 - 

             เงินสด 

บันทึกการแลกเปลี่ยนรถยนต์กับอุปกรณ์ส านักงาน 

70,000 - 
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ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

 กรณี ค. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปแลกมากกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 สมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของรถยนต์ เท่ากับ 280,000 บาท และมูลค่า
ยุติธรรมของอุปกรณ์สํานักงานเท่ากับ 250,000 บาท และกิจการได้รับเงิน 
30,000 บาท 

 กําไรจากการแลกเปลี่ยน =  มูลค่ายุติธรรมของรถยนต์ – มูลค่า 

          ตามบัญชีรถยนต ์
     =  280,000 – 200,000 

      =  80,000 บาท 
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ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
25x1 

มี.ค. 1 อุปกรณ์ส านักงาน (280,000 + 30,000) 250,000 - 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์ 600,000 - 

เงินสด 30,000 - 

            รถยนต์ 800,000 - 

            ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

บันทึกการแลกเปลี่ยนรถยนต์กับอุปกรณ์ส านักงาน 

80,000 - 
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การจ าแนกรายจ่าย 

 รายจ่ายของกิจการจ าแนกออกได้ 2 ประเภท คือ 

1.  รายจ่ายฝ่ายทุน(Capital Expenditure)   

2.  รายจ่ายที่น าไปหักจากรายได้ (Revenue Expenditure)   
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การจ าแนกรายจ่าย 
1.  รายจ่ายฝ่ายทุน(Capital Expenditure) 

หมายถึง รายจ่ายที่จะให้ประโยชน์ต่อกิจการ
ต่อไปในอนาคต เรียกรายจ่ายประเภทนี้ว่า 
“สินทรัพย์” (Assets) เช่น อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์สํานักงาน เป็นต้น  

รายจ่ายนี้จะแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” 
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การจ าแนกรายจ่าย 

 2.  รายจ่ายที่น าไปหักจากรายได้ (Revenue 
Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่ให้ประโยชน์ต่อกิจการ
หมดสิ้นภายในงวดบัญชี และมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือ
โดยทางอ้อมกับรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น เรียก
รายจ่ายประเภทนี้ว่า “ค่าใช้จ่าย”(Expense) เช่น 
เงินเดือน ค่าเช่า ค่าประกันภัย ค่าซ่อมแซม เป็นต้น 

 รายจ่ายประเภทนี้จะแสดงใน “งบก าไรขาดทุนฯ” โดยหัก
จากรายได้ของงวดบัญชีนั้น 
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การบันทึกรายจ่ายหลังจากที่ได้สินทรัพย์ 

 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 

1.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 

           1.1  รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในการบ ารุงรักษาที่ดิน  
อาคาร และอุปกรณ์ ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดนั้น 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของรายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

  1.2  รายจ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ 
การต่อเติม ดัดแปลง การขยาย การปรับปรุง การตรวจสอบครั้ง
ใหม่เป็นระยะ 
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การบันทึกรายจ่ายหลังจากที่ได้สินทรัพย์ 
2. ลักษณะของรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 

 2.1  การเพิ่มเติม (Additions) 

     2.2  การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น (Improvements and  

            Betterments) 

     2.3  การทดแทนของเดิม (Replacements) 

     2.4  การซ่อมแซม (Repairs) 

     -การซ่อมแซมปกติ  

            -การซ่อมแซมพิเศษ  
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การต่อเติมหรือ เพิ่มเติม (Additions) 
 การต่อเติมหรือเพิ่มเติม (Additions)  
     หมายถึง  การขยายหรือการเพิ่มเติมสินทรัพย์ที่มีอยู่

เดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มเนื้อที่ใช้สอย หรือเพิ่ม
ส่วนประกอบที่ยังไม่เคยมี เช่น การต่อเติมอาคาร
เดิม การติดต่อระบบเครื่องอากาศในอากาศ
สํานักงาน เป็นต้น รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นต้นทุน
ของสินทรัพย์ “รายจ่ายฝ่ายทุน” 



105 Intermediate Accounting I 

การปรับปรุง (Improvements) 
 การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น (Improvements)  

     หมายถึง การทําให้คุณภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมนั้น
ดีขึ้นโดยไม่มีการเพิ่มทรัพย์สินหรือทําให้ขนาดของ
สินทรัพย์ เพิ่ม ตัวอย่าง รายจ่ายในการปรับปรุง
คุณภาพสินทรัพย์ในดีขึ้น เช่น การเปลี่ยนจากพื้นไม้
เป็นพื้นคอนกรีต การเปลี่ยนจากรั้วสังกะสีเป็นรั้ว
คอนกรีต    เป็นต้น 
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การเปลี่ยนแทน (Replacements)  

 การทดแทนของเดิม (Replacements)  
     หมายถึง การนําสินทรัพย์ใหม่มาใช้แทนของเดิมซึ่งชํารุด

ใช้การไม่ได้ โดยที่คุณสมบัติของสินทรัพย์ไม่เปลี่ยน การ
ทดแทนนี้อาจเป็นการทดแทนทั้งบางจํานวนหรือ
บางส่วนก็ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่มีการ
แลกเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นของเครื่องจักร การเปลี่ยนพื้น
ไม้ใหม่แทนพื้นไม้เดิม เป็นต้น  
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การซ่อมแซม (Repairs) 
 การซ่อมแซม (Repairs)  
      หมายถึง การบํารุงรักษาให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

ตามปกติ  ซึ่ ง เป็นการซ่อมบํ ารุ งที่ เ กิ ดขึ้ น เป็นประจํ า
เนื่องมาจากใช้งาน (Ordinary Repairs) รายจ่ายดังกล่าวจะ
ถือเป็น “ค่าใช้จ่ายประจ างวด” แต่ถ้าการซ่อมแซมดังกล่าว
เป็นการซ่อมแซมใหญ่หรือพิเศษ (Major Repairs) ซึ่งใช้เงิน
จํานวนมาก ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจําทุกงวด และทําให้อายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ยาวนานกว่าเดิม รายจ่ายดังกล่าวจะ
ถือเป็น  “รายจ่ายฝ่ายทุน” 



การบันทึกรายจ่ายหลังจากที่ได้สินทรัพย์ 

 3.  การบันทึกรายจ่ายภายหลังการได้สินทรัพย์มา 
 จําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ รายจ่ายฝ่ายทุน และรายจ่ายที่นําไปหักจาก

รายได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกทางบัญชีเมื่อมีรายจ่ายเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ถาวร มีดังนี้ 

 3.1  การบันทึกรายจ่ายฝ่ายทุน เนื่องจากรายจ่ายฝ่ายทุนอาจเกิดขึ้น
ได้หลายกรณี บางกรณีมีผลทําให้สินทรัพย์มีมูลค่าเพ่ิมโดยมีการจําหน่าย
สินทรัพย์เดิมออกจากบัญชี เช่น การทดแทน เป็นต้น แต่บางกรณีไม่มีการ
จําหน่ายสินทรัพย์เดิมออกจากบัญชี เช่น การต่อเติม เป็นต้น ดังนั้น การ
บันทึกทางบัญชีเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน มี 2 วิธี คือ 
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รายจ่ายฝ่ายทุน มี 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 บันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่ทดแทนและ 

            จําหน่ายต้นทุนของสินทรัพยท์ี่ถูกทดแทน 

 วิธีที่ 2 บันทึกในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมด้านเดบิต 
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วิธีที่ 1 บันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่ทดแทนและ
จ าหน่ายต้นทุนของสนิทรัพย์ที่ถูกทดแทน 

 1.  คิดค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่ถูกทดแทนจนถึงวันที่
เกิดรายจ่าย 

 2.  จําหน่ายต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่ถูก
ทดแทนออกจากบัญชี ถ้าสินทรัพย์นั้นยังไม่หมดอายุการใช้งาน 
จะเกิดผลต่างระหว่างต้นทุนกับค่าเสื่อมราคมสะสม ผลต่างนั้นคือ 
ขาดทุนจากการทดแทนสินทรัพย์ 

 3. บันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่นํามาทดแทนตามที่เกิดขึ้นจริง 
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วิธีที่ 1 บันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่ทดแทนและ
จ าหน่ายต้นทุนของสนิทรัพย์ที่ถูกทดแทน 

 โดยทั่วไปการทดแทนสินทรัพย์ มักจะมีผลทําให้อายุการใช้
งานของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงด้วย  

 ดังนั้น เมื่อมีรายจ่ายฝ่ายทุนเกิดขึ้นกิจการจึงต้องเริ่มต้นคิด
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นใหม่นับตั้งแต่วันที่เกิด
รายจ่ายฝ่ายทุน โดยจะคิดจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ภายหลังที่มีการเพิ่มเติมหรือซ่อมแซมหรือทดแทนแล้ว 
และคิดตามอายุการใช้งานใหม่ 
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ตัวอย่าง วิธีแทนที่ 

 เครื่องจักร ก. มีราคาทุน 80,000 บาท อายุใช้งาน 8 ปี 
เมื่อใช้ไป 5 ปี กิจการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งมีราคาทุนเดิม 
24,000 บาท มีค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันท่ีเปลี่ยน 
15,000 บาท อะไหล่ที่นํามาเปลี่ยนใหม่มีราคาทุน 30,000 
บาท หลังจากเปลี่ยนอะไหล่ กิจการได้ทบทวนอายุการใช้
งานใหม่นับจากวันที่เปลี่ยนเป็น 5 ปี การบันทึกรายการ ณ 
วันที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ ทําได้ดังนี้ 

 
112 Intermediate Accounting I 



การบันทึกบัญช ี

25x1 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร   15,000 -     

ธ.ค.31 ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์   9,000 -     

             เครื่องจักร ก. 

บันทึกการจ าหน่ายอะไหล่เดิมของ

เครื่องจักร 

      24,000 - 

  เครื่องจักร ก.   30,000 -     

             เงินสด       30,000 - 

  บันทึกการซื้ออะไหล่ใหม่ที่ เปลี่ยน

ส าหรับเครื่องจักร ก. 
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ราคาทุนของเครื่องจักร ก. ก่อนเปลี่ยนอะไหล่ 80,000   

หัก  ราคาทุนของอะไหล่เก่า 24,000   

คงเหลือ 56,000   

บวก ราคาทุนของอะไหล่ใหม่ 30,000   

ราคาทุนของเครื่องจักร ก. ภายหลังเปลี่ยนอะไหล่  
80,000 

8 
86,000  

  

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ก. ก่อนเปลี่ยนอะไหล่ปีละ           
  

  = 10,000  

 
24,000 x 5 

8 
ค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร ก. ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี       
(10,000 x 5)  

= 50,000  
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ค่าเสื่อมราคาสะสมของอะไหล่เก่าที่จ าหน่าย                               = 15,000   

ค่าเสื่อมราคาสะสมภายหลังเปลี่ยนอะไหล่  = 50,000 – 15,000 = 35,000   
  = 51,000   

ค่าเลื่อมราคาต่อปี=       86,000 -35,000 
5 

= 10,200   
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  ราคาทุน 

เครื่องจักร 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันเปลี่ยนอะไหล่ 

มูลค่าตาม 

บัญชี 

อายุใช้งาน ค่าเสื่อมราคา 

ต่อปี 

ก่อนเปลี่ยนอะไหล่ 80,000 50,000 30,000 8 ปี 10,000 

หลังเปลี่ยนอะไหล่ 86,000 35,000 51,000 5 ปี 10,200 



วิธีที่ 2 การบันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่น ามาทดแทน
ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมด้านเดบิต 

 ในกรณีกิจการไม่สามารถแยกต้นทุนของสินทรัพย์ที่มีการ
ทดแทนออกจากมูลค่ารวมของสินทรัพย์ ให้บันทึกรายจ่าย
ฝ่ายทุนนั้นในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมด้านเดบิต  

 ทั้งนี้เนื่องจากว่า การบันทึกด้านเดบิตของบัญชีค่าเสื่อม
ราคาสะสม จะทําให้ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์มี
จํานวนเงินลดลง ในขณะเดียวกันมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ก็จะสูงขึ้น 
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วิธีที่ 2 การบันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่น ามาทดแทน
ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมด้านเดบิต 

25x1 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร   30,000 -     

ธ.ค. 31           เงินสด 

บันทึกการจ าหน่ายอะไหล่ เดิมของ

เครื่องจักร ก. 

      30,000 - 
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ตัวอย่าง  
จากข้อมูลของตัวอย่างก่อน  การเปลี่ยนอะไหล่มูลค่า 30,000 บาท 
 บันทึกรายการได้ดังนี้ 
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มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร ก.  = ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม 
          = 80,000 – (50,000 – 30,000)= 60,000 บาท 

60,000 
5  

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี    = 12,000 บาท 
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โจทย์ตัวอย่าง 
 การเปลี่ยนแทน-ทราบราคาของเก่า 
กิจการต้องการเปลี่ยนระบบท่อประปาใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระบบท่อประปาเก่า-ราคาทุน 500,000 
 ค่าเสื่อมราคาสะสม  450,000 
 ราคาตามบัญชี     50,000 
ติดตั้งระบบท่อใหม่ เป็นเงิน 800,000 บาท ขายซากเก่าได้ 30,000 บาท 

การบันทึกบัญชี 
Dr. ระบบท่อประปาใหม่    800,000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม                     450,000  
     ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์               20,000 
  Cr.  ระบบท่อประปาเก่า            500,000 
               เงินสด (800,000-30,000)      770,000  
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โจทย์ตัวอย่าง 
 เปลี่ยนแทน-อายุการใช้งานเท่าเดิม 

กิจการเปลี่ยนประตูอาคารสํานักงานใหม่ทุกบานจากไม้เป็นกระจก
บานเลื่อน และไม่ทราบราคาประตูไม้ของเก่า เป็นเงิน 200,000 
บาท –อายุการใช้งานอาคารเท่าเดิม 

การบันทึกบัญชี 
 Dr. อาคารสํานักงาน  200,000 

  Cr. เงินสด        200,000 
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โจทย์ตัวอย่าง 
• เปลี่ยนแทน-อายุการใช้เพิ่มขึ้น 
กิจการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้งานมาแล้ว 

5 ปีมีอายุการใช้งานคงเหลือ 3 ปี  เป็นเงินรวม 300,000 บาท ไม่ทราบ
ราคาชิ้นส่วนเก่าที่เปลี่ยนออก และทําให้อายุการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศยาวขึ้นกวา่เป็นเดิมเป็น 7 ปี  

การบันทึกบัญช ี
 Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องปรับอากาศ   300,000 

  Cr. เงินสด                 300,000 
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โจทย์ตัวอย่าง 
 ค่าซ่อมแซม-ปกติ 
กิจการจ่ายค่าตรวจเช็คเพื่อซ่อมแซมบํารุงเครื่องจักรประจําทุกเดือนเป็นเงิน 

30,000.- 
 การบันทึกบัญชี 
 Dr. ค่าซ่อมบ ารุง   30,000 
   Cr. เงินสด         30,000 
 ซ่อมแซม-ครั้งใหญ่ 
กิจการจ่ายค่าซ่อมบํารุงอาคารโรงแรมครั้งใหญ่ประจําทุก 5 ปี 
การบันทึกบัญชี 
 Dr. ส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม  800,000 
   Cr. เงินสด     800,000 
การคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อปันส่วนปรับอาคารโรงแรมก็จะตัดภายใน 5 ปี 
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ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)  

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 

 หมายถึง การปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้ 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดค่าเสื่อมราคา 

1.   ราคาทุนของสินทรัพย์ (Cost Value)   
2.   อายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยประมาณ  (Useful of life) 
 จํานวนปี / จํานวนชั่วโมงการทํางานตลอดอายุ / ผลผลิตที่คาดว่า

ได้รับ 
3.   มูลค่าคงเหลือ โดยประมาณ (Residual Value) 
4.   วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (Method of Depreciation) 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 
วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา (Method of Depreciation) 

  1  วิธีเส้นตรง  (Straight line  : St.L) 

  2  วิธีจํานวนผลผลิต (Activities Method :Act.) 

    -วิธีคิดตามหน่วยผลผลิต 

  -วิธีคิดตามหน่วยของช่ัวโมงการทํางาน 

    3  วิธียอดลดลง (Decreasing charge method) 

  - Sum of the year digits : SYD   

  - Declining  Balance : DB  

  - Double Declining Balance : DDB   

  4   วิธีคิดค่าเสื่อมรวมกันเป็นหมู่ (Composite-life method) 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา (ต่อ) 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (Method of Depreciation) 

   5  วิธีวิธีอัตราเพิ่มขึ้น (Increasing charge method) 

  -วิธีเงินรายปี (Annuity method) 

  -วิธีกองทุนจม (Sinking fund method) 

   6  วิธีของคงเหลือ (Inventory system method) 
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การนับระยะเวลาเพื่อค านวณค่าเสื่อมราคา 
 สามารถทําได้ 3 วิธี 
1. คิดเป็นวัน 
2. คิดเป็นเศษของเดือน 
3. คิดเป็นเดือน 
*ทางภาษีอากร คิดเป็นจํานวนวัน 
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การนับระยะเวลาเพื่อค านวณค่าเสื่อมราคา 
1.   คิดเป็นจ านวนวัน 
ตัวอย่าง ซื้อเครื่องจักร 16 กันยายน 25x5 
  เดือน  กันยายน 30-16  = 14 
   ตุลาคม   = 31 
   พฤศจิกายน   = 30 
   ธันวาคม   = 31 
รวมจํานวนวันที่ใช้คิดค่าเสื่อมราคา =    106 วัน  
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การนับระยะเวลาเพื่อค านวณค่าเสื่อมราคา 
2. คิดเป็นเศษของเดือน (ครึ่งเดือน) 
ตัวอย่าง   ซื้อเครื่องจักร วันที่ 16 กันยายน 
เกณฑ์    ซื้อภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดเต็มเดือน 
     ซื้อภายหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดคร่ึงเดือน 
     จําหน่ายภายในวันที่ 15 ให้คิดครึ่งเดือน 
     จําหน่ายภายหลังวันที่ 15 ให้คิดเต็มเดือน 
จากตัวอย่าง   นับเดือนครึ่งเดือน   ก.ย.   
    นับเต็มเดือน   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.   รวม = 3.5 
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การนับระยะเวลาเพื่อค านวณค่าเสื่อมราคา 
3. คิดเป็นเดือน (เต็มเดือน) 
ตัวอย่าง   ซื้อเครื่องจักร วันที่ 16 กันยายน 
เกณฑ์    ซื้อภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดเต็มเดือน 
     ซื้อภายหลังวันที่ 15 ของเดือน ไม่คิดเดือนที่ซื้อ 
     จําหน่ายภายในวันที่ 15 ไม่คิดเดือนที่จําหน่าย 
     จําหน่ายภายหลังวันที่ 15 ให้คิดเต็มเดือน 
จากตัวอย่าง   นับเต็มเดือน  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  = 3 เดือน 
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โจทย์ตัวอย่าง - การคิดค่าเสื่อมราคา 
 1 ม.ค. 25x5   
ซื้อเครื่องจักร ราคา 110,000 บาท จ่ายค่าขนส่งและติดต้ัง

เครื่องจักร 10,000.-บาท 
 -ประมาณอายุการใช้งาน   5 ปี 
 -มูลค่าคงเหลือ-สุทธิ 10,000 บาท 
การบันทึกบัญชี-วันซื้อ 
 Dr.  เครื่องจักร            120,000 
  Cr.  เงินสด            120,000 
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 Straight line  : St.L  
สูตรการคิดค่าเสื่อมราคา 

  ค่าเสื่อมราคาต่อปี  =         ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 

           ประมาณอายุการใช้งาน (ปี) 

  อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี  =            100 

                   ประมาณอายุการใช้งาน 



133 Intermediate Accounting I 

 Straight line  : St.L  
สูตร การคิดค่าเสื่อมราคา 
  ค่าเสื่อมราคาต่อปี  =          ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 
               ประมาณอายุการใช้งาน (ปี) 
    

จากโจทย์ตัวอย่าง 
  ค่าเสื่อมราคาต่อปี =              120,000-10,000 
                                                                 5 ปี 
     =       22,000 บาท/ปี 

   อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี =                100 
                               ประมาณอายุการใช้งาน 
  



ค่าเสื่อมราคาต่อปี   = 
65,000 – 5,000 

5 
=  12,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 13 
 เครื่องจักรราคาทุน 65,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 5,000 บาท  
อายุการใช้งานโดยประมาณ    5 ปี การคิดค่าเสื่อมราคา  
ทําได้ดังนี้ 

 Straight line  : St.L  
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Sum of the year digits : SYD 
การคํานวณหาผลจํานวนปีอายุการใช้งาน 

SYD  =          n ( n + 1) 

                         2 

ผลรวมอายุการใช้งาน 5 ปี =   5 (5+1)         =15 

                                          2 

  
•   ค่าเสื่อมราคาปีที่ 1 =5/15 x ราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 2 =4/15 x ราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 3 =3/15 x ราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 4 =2/15 x ราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 5 =1/15  x ราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ 
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Sum of the year digits : SYD 
จากโจทย์ตัวอย่าง ราคาทุน 120,000  

ราคาซาก 10,000  อายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี 

คํานวณหาผลจํานวนปีอายุการใช้งาน SYD  =     n ( n + 1) 
                                                                        2 

ผลรวมอายุการใช้งาน 5 ปี =   5 (5+1)      =  15 

                                         2 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 1 =5/15 x 120,000-10,000 =36,667 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 2 =4/15 x 120,000-10,000 =29,333 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 3 =3/15 x 120,000-10,000 =22,000 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 4 =2/15 x 120,000-10,000 =14,667 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 5 =1/15  x 120,000-10,000 =  7,333 
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Declining Balance : DB 
สูตรการค านวณหาอัตราค่าเสื่อมราคา 
 อัตราค่าเสื่อมราคาต่อป=ี    100 (1-   RV / CV   ) 
 อายุการใช้งาน 2 ปี = 100 (1-    10,000/120,000) 
    = 70% 
ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1= อัตราค่าเสื่อมราคา x ราคาตามบัญช ี
ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2= อัตราค่าเสื่อมราคา x ราคาตามบัญช ี
จากโจทย ์
ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1= 70% x 120,000=84,000 
ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2= 70% x 36,000  =25,200 

n 

2 
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Double Declining Balance : DDB 

สูตรการคํานวณหาอัตราค่าเสื่อมราคา 
 1) อัตราค่าเสื่อมราคา วิธี St.L. =  100/ อายุการใช้งาน 
 2) อัตราค่าเสื่อมราคาวิธ ีDDB. =  อัตรา St.L x  2   
 
 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1 = อัตราค่าเสื่อมราคา x ราคาตามบัญชีเมื่อซื้อ 
 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2 = อัตราค่าเสื่อมราคา x ราคาตามบัญชีสิ้นปีที่ 1 
 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 3 = อัตราค่าเสื่อมราคา x ราคาตามบัญชีสิ้นปีที่ 2 
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Double Declining Balance : DDB 
โจทย์ตัวอย่าง การคํานวณหาอัตราค่าเสื่อมราคา 
 1) อัตราค่าเสื่อมราคา วิธี St.L.  =  100 / 5   =  20% 
 2) อัตราค่าเสื่อมราคาวิธี DDB.  =  20 x  2   =  40%   

การค านวณ 
 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1 = 40% x 120,000 = 48,000 
 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2 = 40% x 72,000   = 28,800 
 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 3 = 40% x 43,200   = 17,280 
    ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 4 = 40% x 25,920   = 10,368  
    ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 5 = 40% x 15,552   =  6,220 
**ค่าเสื่อมราคา ปีสุดท้าย 15,552-10,000  =   5,552 
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Activities Method :Act. 
สูตรการคิดค่าเสื่อมราคา 

 ค่าเสื่อมราคาต่อ/กิจกรรม =          ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 
         ประมาณกิจกรรมตลอดอายุการใช้งาน 

 

 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1 = ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยกิจกรรม x ปริมาณที่ใช ้ 

 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2 = ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยกิจกรรม x ปริมาณที่ใช ้ 

 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 3 = ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยกิจกรรม x ปริมาณที่ใช้  
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Activities Method :Act. 
จากโจทย์การคิดค่าเสื่อมราคา 

 ค่าเสื่อมราคาต่อ/กิจกรรม =        120,000 – 10,000 

                        100,000 หน่วย 

        = 1.10 บาท/หน่วย 

 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1 = 1.10 x 20,000 =  24,200  

 ค่าเสื่อมราคา ปีท่ี 2 = 1.10 x 15,000 =  16,500  

 ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 3 = 1.10 x 18,000 =  19,800  



 วิธีปันส่วนต้นทุนสินทรัพย์ 
 -การคิดค่าเสื่อมราคาในจ านวนคงที่และอัตราคงที ่

  -วิธีเส้นตรง (Straight line Method) 

  ข้อสมมติวิธีนี้ 

-สินทรัพย์เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา และมีอัตราคงที่ 

การค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปี 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี =   ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 

                                     อายุการใช้งาน 
CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



 ตัวอย่าง -วิธีเส้นตรง (Straight line Method) 
 ซื้ออุปกรณ์ราคาทุน 80,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี 

มูลค่าคงเหลือ 10,000 บาท  

การค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปี 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี =   80,000 – 10,000 

                                     5 ปี  

    = 14,000   บาท   

CRRU 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 



วิธีเส้นตรง (Straight line Method) 
ปีที่ มูลค่า

เสื่อมสภาพ 

อัตราค่า 

เสื่อมราคา/ปี 

ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ 80,000 

สิ้นปี 1 70,000 20% 14,000 14,000 66,000 

สิ้นปี 2 70,000 20%  14,000 28,000 52,000 

สิ้นปี 3 70,000 20%  14,000 42,000 38,000 

สิ้นปี 4 70,000 20%  14,000 56,000 24,000 

สิ้นปี 5 70,000 20% 

  

14,000 70,000 10,000 
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 วิธีปันส่วนต้นทุนสินทรัพย์ 
  -การคิดค่าเสื่อมราคาในจ านวนเปลี่ยนแปลงและอัตราคงที่ตาม

ชั่วโมงการท างาน 
  -วิธีชั่วโมงการท างาน (Hours Method) 

  -วิธีตามจ านวนผลผลิต (Output Method) 

การค านวณอัตราค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย 

  อัตราค่าเสื่อมราคา  =               ราคาทุน -  มูลค่าคงเหลือ 

                                      จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งสิ้น/จ านวนผลผลิตทั้งสิ้น 

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



 ตัวอย่าง  -วิธีชั่วโมงการท างาน (Hours Method) และ 

     -วิธีตามจ านวนผลผลิต (Output Method) 
 ซื้อเครื่องจักร ราคา 80,000 บาท ประมาณมูลค่าคงเหลือ 10,000 บาท คาดว่าจะผลิต

สินค้าได้จ านวนทั้งสิ้น 100,000 หน่วย 

 

การค านวณอัตราค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย 

  อัตราค่าเสื่อมราคา ต่อหน่วย     =        80,000 – 10,000 

                                                    100,000 หน่วย  

         =    0.7 บาท 

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



วิธีตามจ านวนผลผลิต (Output Method) 

ปีที่ จ านวนหน่วย

ที่ผลิตได้ 

อัตราค่า 

เสื่อมราคา/หน่วย 

ค่าเสื่อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ 80,000 

สิ้นปี 1 13,000 0.7 9,100 9,100 70,900 

สิ้นปี 2 15,000 0.7  10,500 19,600 60,400 

สิ้นปี 3 22,000 0.7 15,400 35,000 45,000 

สิ้นปี 4 30,000 0.7 21,000 56,000 24,000 

สิ้นปี 5 20,000 0.7  14,000 70,000 10,000 
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 วิธีปันส่วนต้นทุนสินทรัพย์ 
  -วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเพิ่มขึ้น 
  -วิธีเงินรายปี (Annuity Method) 

  -วิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) 

ข้อสมมติวิธีนี้ 

 1.  ค านึงถึงต้นทุนของเงินลงทุนในสินทรัพย์  

 2.  วิธีนี้กิจการคาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ 

 3.  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคงที่ 

 4.  ค่าเสื่อมราคาในปีแรกจะต่ า และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อไป  

CRRU 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 



  -วิธีเงินรายปี (Annuity Method) 

   มูลค่าปัจจุบันของการเสื่อมสภาพประจ าปี 

   =   ราคาทุน – (มูลค่าคงเหลือ x h) 

                                         P                                           

 H = ปัจจัยคิดลดหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 P = มูลค่าปัจจุบันของเงินปีละเท่า ๆ กันหรือเงินรายปีในช่วงเวลาหนึ่ง 

 
 

    
CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



  -วิธีเงินรายปี (Annuity Method) 

ตัวอย่าง ซื้อเครื่องจักร ราคาทุน 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี 
มูลค่าคงเหลือ 5,000 บาท  ต้นทุนของเงินลงทุน 8% ต่อปี 

มูลค่าปัจจุบันของการเสื่อมสภาพประจ าปี 

   =   50,000 – (5,000 x 0.6806) =11,670.55 

                                    3.9927                                           
H =ปัจจัยคิดลดหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (PVIF) 

           มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาทสิ้นปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 8%= 0.6806 

P = มูลค่าปัจจุบันของเงินปีละเท่า ๆ กันหรือเงินรายปีในช่วงเวลาหนึ่ง (PVIFA) 

            เงิน 1 บาท ทุกสิ้นปี ในเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% =3.9927 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



วิธีเงินรายปี (Annuity Method) 
ปีที่ มูลค่าปัจจุบัน

ของการ

เสื่อมสภาพ 

อัตราดอกเบี้ย 8%

ของราคาตามบัญชี 
 

ค่าเสื่อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ 50,000 

สิ้นปี 1 11,670 4,000 7,670 7,670 42,330 

สิ้นปี 2 11,670 3,386 8,284 15,954 34,046 

สิ้นปี 3 11,670 2,724 8,946 24,900 25,100 

สิ้นปี 4 11,670 2,008 9,662 34,562 15,438 

สิ้นปี 5 11,670 1,235  10,435 44,997 5,003 
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 วิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) 
วิธีนี้มีข้อสมมติว่า  

 กิจการควรกันเงินไว้ซื้อสินทรัพย์ใหม่ เมื่อสิ้นทรัพย์เก่าหมดอายุการใช้งาน 

 กิจการจึงต้องกันเงินไว้เป็นจ านวนเท่า ๆ กันทุกปี เพื่อน าไปหาผลประโยชน์ 

 จ านวนเงินที่กันไว้ในแต่ละปี 

   =  ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 

                                   A                                           

A = มูลค่าอนาคตของเงิน 1 บาท เมื่อสิ้นปีแต่ละปี อัตราดอกเบี้ย 8%             
        ระยะเวลา 5 ปี = 5.8666 

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



 วิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) 

ตัวอย่าง   ซื้อเครื่องจักร ราคาทุน 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี          
มูลค่าคงเหลือ 5,000 บาท  อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน 8% ต่อป ี

  

 จ านวนเงินที่กันไว้ในแต่ละปี 

   =      50,000 – 5,000 =7,670.54 

                               5.8666                                           

มูลค่าอนาคตของเงิน 1 บาท เมื่อสิ้นปีแต่ละปี อัตราดอกเบี้ย 8%             

        ระยะเวลา 5 ปี = 5.8666 
CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



วิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) 
ปีที่ จ านวนเงินที่

กันไว/้ปี 

อัตราดอกเบี้ยค่าเสีย

โอกาสของค่าเสื่อม

ราคาสะสม 8% 

ค่าเสื่อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ   50,000 

สิ้นปี 1 7,670 - 7,670 7,670 42,330 

สิ้นปี 2 7,670 614 8,284 15,954 34,046 

สิ้นปี 3 7,670 1,276 8,946 24,900 25,100 

สิ้นปี 4 7,670 1,992 9,662 34,562 15,438 

สิ้นปี 5 7,670 2,765  10,435 44,997 5,003 
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 วิธีปันส่วนต้นทุนสินทรัพย์ 

 -การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราลดลง 
   -วิธีผลรวมจ านวนปี (Sum of the year digits : SYD) 

   -วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance : DDB) 

   -วิธีอัตราคงที่ของมูลค่าตามบัญชีที่ลดลงหรือวิธียอดลดลง (Declining Balance: DB) 

แนวคิดวิธีนี้ 

 -สินทรัพย์มีประสิทธิภาพมากในปีแรก ๆ  

 -ค่าซ่อมแซมบ ารุงจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ี

 -กิจการต้องการให้ค่าใช้จ่ายของกิจการมีจ านวนที่ค่อนข้างคงที่    
CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



 -วิธีผลรวมจ านวนปี (Sum of the year digits : SYD) 

 
ค่าเสื่อมราคา/ปี = อัตราค่าเสื่อมราคา x (ราคาทุน-มูลค่าคงเหลือ) 

อัตราค่าเสื่อมราคา=   อายุการใช้งานที่เหลือ ณ วันต้นงวด  

                 ผลรวมจ านวนปีอายุการใช้งาน 

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



 -วิธีผลรวมจ านวนปี (Sum of the year digits : SYD) 

ตัวอย่าง เครื่องจักรราคาทุน 250,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่า
คงเหลือ 30,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 1  =5/15 x (250,000-30,000) =73,000 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 2  =4/15 x (250,000-30,000) =58,667 

อัตราค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1  =      5  

                            (1+2+3+4+5)=15 

อัตราค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2  =        4  

                              (1+2+3+4+5)=15 
CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



วิธีผลรวมจ านวนปี (Sum of the year digits : SYD) 

ปีที่ อัตราค่าเสื่อม

ราคา 

 การค านวณ ค่าเสื่อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ   250,000 

สิ้นปี 1 5/15 5/15x220,000 73,333 73,333 176,667 

สิ้นปี 2 4/15 4/15x220,000 58,667 132,000 118,000 

สิ้นปี 3 3/15 3/15x220,000 44,000 176,000 74,000 

สิ้นปี 4 2/15 2/15x220,000 29,333 205,333 44,667 

สิ้นปี 5 1/15 1/15x220,000 14,667 220,000 30,000 

200,000 
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  -วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance : DDB) 

 วิธีนี้อัตราค่าเสื่อมราคาจะเป็นสองเท่าของวิธีเส้นตรง 

อัตราค่าเสื่อมราคา = 2 x อัตราค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 

ค่าเสื่อมราคา  = อัตราวิธ ีDDB x ราคาตามบัญชีวันต้นงวด   

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



  -วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance : DDB) 

ตัวอย่าง เครื่องจักรราคาทุน 250,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี  
 

อัตราค่าเสื่อมราคา = 2 x (100/5) 

ค่าเสื่อมราคาปีที่ 1 = 40 x 250,000   

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance : DDB) 

ปีที่ อัตราค่าเสื่อม

ราคา 

 การค านวณ ค่าเสื่อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ   250,000 

สิ้นปี 1 40% 40%x250,000 100,000 100,000 150,000 

สิ้นปี 2 40% 40%x150,000 60,000 160,000 90,000 

สิ้นปี 3 40% 40%x90,000 36,000 196,000 54,000 

สิ้นปี 4 40% 40%x54,000 21,600 217,600 32,400 

สิ้นปี 5 40% 40%x32,400 12,960 230,560 19,440 

200,000 
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 -วิธียอดลดลง (Declining Balance: DB) 
วิธีนี้อัตราค่าเสื่อมราคาคงที่ โดยค านวณจากสูตร 

อัตราค่าเสื่อมราคา= 100 x  1- จ านวนปีที่ใช้งาน    มูลค่าคงเหลือ(RV)    

                                                            ราคาทุนสินทรัพย์ (C) 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



 -วิธียอดลดลง (Declining Balance: DB) 
 ตัวอย่าง กิจการซื้อเครื่องจักร 130,000 บาท ประมาณว่าจะมีอายุการใช้งาน 5 

ปี และมีมูลค่าคงเหลือ 30,000 บาท 

 

  อัตราค่าเสื่อมราคา = 100 x  1- 5       30,000        

                                                              130,000 

     =  100 x 1- 0.746 

     =  100 x 0.254 

     =  25.4% 
CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



วิธียอดลดลง (Declining Balance: DB) 
ปีที่ อัตราค่าเสื่อม

ราคา 

 การค านวณ ค่าเสื่อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา 

สะสม 

   มูลค่าตาม 

     บัญชี 

วันซื้อ   130,000 

สิ้นปี 1 25.4% 25.4%x130,000 33,020 33,020 96,980 

สิ้นปี 2 25.4% 25.4%x96,980 24,633 57,653 72,347 

สิ้นปี 3 25.4% 25.4%x72,347 18,376 76,029 53,971 

สิ้นปี 4 25.4% 25.4%x53,971 13,709 89,738 40,262 

สิ้นปี 5 25.4% 25.4%x40,262 10,227 99,965 30,035 

99,965 
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 วิธีปันส่วนต้นทุนสินทรัพย์ 

  -การคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่ม 

      ใช้ส าหรับกรณีไม่สะดวกในการแยกสินทรัพย์เป็นชิ้น ๆ มี 2 วิธ ี
-วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกัน  

               (Group Rate Method) 

  -วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน  

              (Composite Rate method)  
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



-วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกัน  

      (Group Rate Method) 
 ใช้ส าหรับสินทรัพย์ที่เหมือนกัน อายุการใช้งานไม่เท่ากัน ได้มาไม่พร้อมกัน 

 

 ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 

 = อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย x ผลรวมของราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 



-วิธีการคิดค่าเสื่อม แบบ Group Rate 
ตัวอย่าง กิจการมีอุปกรณ์ ก ข ค มีลักษณะเหมือนกันแต่อายุการใช้งานไม่

เท่ากันดังนี้ 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

อุปกรณ์ อายุการใช้งาน ราคาทุน มูลค่าคงเหลือ มูลค่าเสื่อมสภาพ ค่าเสื่อมราคา/ปี 

ก 2 ปี 250,000 15,000 235,000 117,500 

ข 3 ปี 300,000 20,000 280,000 93,333 

ค 4 ปี 150,000 10,000 140,000 35,000 

700,000 45,000 655,000 245,833 
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วิธีคิดค่าเสื่อมราคารวมกันเป็นหมู่ 
 (Group Rate Method) 

 จากตัวอย่าง  

 อัตราค่าเสื่อมราคาเฉลี่ย =      ค่าเสื่อมราคารวมต่อปี 

                                        ต้นทุนรวมของสินทรัพย์ 

     = 245,833 / 700,000 

     = 35% 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 
= 35% x 700,000  = 245,000  บาท 



 -วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน  

      (Composite Rate method)  
อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย=     ผลรวมของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แต่ละชิ้น 

                                        ผลรวมของราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม  

อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย     =     ผลรวมของมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ทุกชิ้น 

                                              ผลรวมของค่าเสื่อมราคาต่อปีของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 

 

CRRU 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

 ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 
 = อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย x ผลรวมของราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 



 -วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน  

      (Composite Rate method)  

ตัวอย่าง 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

อุปกรณ์ อายุการใช้งาน ราคาทุน มูลค่าคงเหลือ มูลค่าเสื่อมสภาพ ค่าเสื่อมราคา/ปี 

ก 2 ปี 250,000 15,000 235,000 117,500 

ข 3 ปี 300,000 20,000 280,000 93,333 

ค 4 ปี 150,000 10,000 140,000 35,000 

รวม 700,000 45,000 655,000 245,833 


