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หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ 
Doubtful  Accounts  and  Bad  Debt 

 
รติพร  มีชัย1 

ศุภกิจ  พาณิชย์กุล2 
 

 ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การค้า 
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
การให้บริการ ธุรกิจการซื้อขายสินค้า แม้กระทั่งธุรกิจผลิต
สินค้า มีการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งก าไร ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการ
ซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
ธุรกิจต่างๆ จึงมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากนักนักธุรกิจอื่นๆ ที่ท าธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ส าหรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้ได้เปรียบทางการ
แข่งขันท่ามกลางความผันแปรที่เปลี่ยนแปลงไปในการ
ด าเนินธุรกิจจึงมีทั้งการซื้อขายสินค้าเป็นเงินเช่ือและเป็นเงิน
สด รวมทั้งการให้ส่วนลดต่างๆ ส าหรับการขายสินค้าเป็น
เงินเช่ือนั้น อาจจะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการรับช าระ
หนี้จากลูกหนี้การค้า ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกหนี้จะ
ช าระหนี้ค่าสินค้าตามระยะเวลาที่ก าหนด แต่ในความเป็น
จริงอาจจะมีลูกหนี้บางรายไม่ยอมช าระหนี้   ซึ่งกิจการไม่
สามารถระบุได้ว่าจะมีลูกหนี้รายใดไม่ยอมช าระหนี้จนกว่า
จะถึงก าหนดช าระหนี้แต่อย่างไรก็ตามกิจการยังจ าเป็นที่
จะต้องขายสินค้าเป็นเงินเช่ือเพราะส่งผลให้ยอดขายหรือ
รายได้เพิ่มขึ้นอันส่งผลท าให้ก าไรเพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย 
ถึงแม้ว่าจะมีลูกหนี้บางรายไม่ยอมช าระหนี้ก็ตามนอกจากนั้น 
จากการศึกษางานวิจัยของ ชลลดา เหมะธุลิน (2561 : 51) 
พบว่า ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี  
 

พบว่ามีปัญหาด้านเครื่องมือในการปฏิบัติงานมาก (X =4.03) 
จัดอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามี
ปัญหาในการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังมากที่สุด รองลงมา
คือการบันทึกรายการ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นย า 
และน้อยที่สุดคือความปลอดภัยในการเข้าใช้งานการจัดท า
บัญชี ในบทความนี้จะน าเสนอในเรื่อง “หนี้สงสัยจะสูญ 
และหนี้สูญ” ตามล าดับต่อไปนี ้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัย
จะสูญและหนี้สูญ ได้ให้ความหมายโดยเฉพาะไว้ ดังนี ้
 ลูกหนีก้ารค้า (Accounts Receivable)  
  หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการด าเนินการค้า
ตามปกติของธุรกิจ และจะมี ช่ือบัญชีแตกต่างกันตาม
ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บัญชี
ระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้าง
รับ กิจการประกันภัย หมายถึง บัญชีเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อ และเงินให้กู้ยืม  
 ลูกหนี้อืน่ (Other Receivable)  
  หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินการ
ค้าตามปกติของธุรกิจ เช่น  
  - ลูกหนี้และเงินให้กู้ยมืแก่กรรมการและลูกจ้าง 
  - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทร่วม 
  - รายได้อื่นค้างรับ 
 หนี้สูญ (Bad Debt)  
  หมายถึง ลูกหนี้ที่ติดตามทวงถามจนถึงที่สุด
แล้ว แต่ไม่ได้รับช าระหนี้และได้ตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี 
 หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) 
   หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
และถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

____________________________________________________________________________________________ 
1,2อาจารย์ประจ าสาขาบัญชี วิทยาลัยสันตพล 
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ค่าเผื่อหนี้สูญ (Allowance for Bad Debt) หรือ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) 
 หมายถึง จ านวนที่กันไว้ส าหรับลูกหน้ีที่คาดว่า
จะเก็บเงินไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้นเพื่อ
แสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหน้ีในงบการเงินเพื่อให้
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีที่คาดหมายว่าจะเก็บได้ 
 
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ท่ีเก็บเงินไม่ได้ 
 ลูกหน้ีการค้าเป็นลูกหน้ีที่เกิดจากการด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ เช่น การขายสินค้าหรือการให้บริการ
เป็นเงินเชื่อซ่ึงกิจการยังไม่ได้รับเงิน ส่วนลูกหน้ีอ่ืน ๆ เป็น
ลูกหน้ีที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานโดยปกติของกิจการ 
เช่น การให้พนักงานหรือกรรมการบริษัทกู้ยืมเงิน ดังน้ันเม่ือ
มีการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินเชื่อตามปกติของ
กิจการ  กิจการก็จะบันทึกไว้ในบัญชีลูกหน้ีการค้า โดย
อาจจะมีการก าหนดระยะเวลาในการช าระหน้ี เช่น 30 วัน 
หรือ 60 วัน หรือตามเงื่อนไขอ่ืนที่มีการตกลงกันระหว่างผู้
ซ้ือกับผู้ขาย และเม่ือครบก าหนดช าระหน้ีจากลูกหน้ีกิจการ
จะบันทึกรับเงินสด และเครดิตบัญชีลูกหน้ีการค้า ออกจาก
บัญชี แต่ทั้งน้ีในบางกรณีพบว่ามีลูกหน้ีบางรายไม่ยอมช าระ
หน้ีตามก าหนดเวลาถึงแม้ว่ากิจการจะได้ด าเนินการติดตาม
ทวงถามจนถึงที่สุดแล้วก็ตาม ดังน้ันจึงท าให้บัญชีลูกหน้ี
การค้า แสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจ านวนสูง
กว่าที่เป็นจริง 
 เยาวรักษ์  สุขวิบูลย์ (2559) การบันทึกบัญชีลูกหน้ี
ที่เก็บเงินไม่ได้ มีวิธีปฏิบัติทั่วไป 2 วิธี คือ  
  1. ไม่บันทึกรายการจนกว่าในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีหน้ีสูญจริง จึงบันทึกบัญชีเป็นผลเสียหายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ัน โดยเดบิตหน้ีสูญ ซ่ึงเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 
และเครดิตบัญชีลูกหน้ี วิธี น้ี เรียกว่า  “วิ ธีตัดจ าหน่าย
โดยตรง” (Direct Write-off Method) 
  2. ประมาณจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้โดยค านวณจากยอดขายหรือยอดลูกหน้ี แล้วบันทึก
จ านวนที่ประมาณขึ้นน้ัน โดยเดบิตบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึง
ถือเป็นค่าใช้จ่าย และเครดิตบัญชีปรับมูลค่าลูกหน้ี คือบัญชี
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  รายงานน้ีท าในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่บันทึกรายการขาย วิธีน้ีเรียกว่า “วิธีการตั้งค่าเผื่อ” 

 ดังน้ันการบันทึกบัญชีลูกหน้ีที่เก็บเงินไม่ได้ มีวิธี
ปฏิบัติ 2 วิธี  ส าหรับวิธีการตัดจ าหน่ายโดยตรงน้ันเป็นวิธีที่
ง่าย และสะดวก  สอดคล้องกับการปฏิบัติทางภาษี แต่วิธีน้ี
ไม่เป็นที่ยอมรับเน่ืองจากมีข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ของรอบระยะเวลา
บัญชี และมูลค่าของลูกหน้ีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ไม่ได้อยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจริง เว้นแต่ใน
กรณีหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้มีจ านวนท่ีไม่มีนัยส าคัญ
ส าหรับวิธีการตั้งค่าเผื่อ วิธีน้ีเป็นไปตามหลักการบัญชีมีการ
ประมาณลูกหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  และบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาเดียวกันกับรายได้ที่เกิดขึ้น ซ่ึงท า
ให้มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ของรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกันอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้บัญชีลูกหน้ีในงบ
การเงินแสดงมูลค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วยการปรับ
มูลค่าด้วยบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตามวิธีน้ีต้อง
มีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญขึ้น ซ่ึงการประมาณน้ัน
สามารถท าได้โดยอาศัยประสบการณ์จากอดีตที่ผ่านมา 
สภาพแวดล้อมด้านการตลาด และสภาพทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งการวิเคราะห์จ านวนลูกหน้ีที่ค้างช าระของกิจการ 
ประกอบการประมาณการดังกล่าว  
 
วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Estimating a 
Doubtful  Accounts) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หน้ีสงสัย
จะสูญและหน้ีสูญ วิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ มีดังน้ี 
  1. วิธีร้อยละจากยอดขาย (Percentage of 
sale approach) วิธีน้ีจะต้องวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่
ผ่านมาเก่ียวกับลูกหน้ีที่เก็บเงินไม่ได้เทียบเป็นอัตราส่วนกับ
ยอดขาย คือ 
   1.1 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม 
โดยถือว่าการขาย เป็นรายการที่ ก่อให้ เ กิดลูกหน้ีและ
อัตราส่วนของการขายสัมพันธ์กับจ านวนหน้ีที่เก็บเงินไม่ได้ 
   1.2 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อ 
โดยถือว่าการขายเชื่อสัมพันธ์โดยตรงกับลูกหน้ีส่วนการขาย
เงินสดไม่ก่อให้เกิดลูกหน้ีอย่างไร 
  2. ค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ีโดย
วิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านๆ มา กิจการจะสามารถ
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ประมาณอัตราร้อยละของลูกหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ต่อ
ยอดลูกหน้ีที่คงค้างอยู่ได้ดังน้ี 
   2.1 ค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี 
โดยถือว่าอัตราส่วนของจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ี
ทั้งหมดจะคงที่ 
   2.2 ค านวณโดยจัดกลุ่มลูกหน้ีจ าแนก
ตามอายุของลูกหน้ีที่ค้างช าระ กลุ่มลูกหน้ีที่ค้างช าระนานจะ
น ามาค านวณหาจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญด้วยอัตราร้อยละท่ี
สูงกว่าลูกหน้ีที่เริ่มค้างช าระเกินก าหนด โดยถือว่าลูกหน้ีที่
ค้างช าระนานจะมีโอกาสไม่ช าระหน้ีมากกว่าลูกหน้ีที่เริ่ม
เกิดขึ้น 
  3. ค านวณโดยพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย 
และจะรวมเฉพาะรายที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้เท่าน้ัน
เป็นหน้ีสงสัยจะสูญ วิธีน้ีอาจจะท ายากในทางธุรกิจที่ มี
ลูกหน้ีจ านวนมาก 
  ดัง น้ันวิ ธีการประมาณหน้ีสงสั ยจะสูญ
สามารถประมาณได้จากร้อยละของยอดขายและร้อยละของ
ยอดลูกหน้ี หากประมาณจากร้อยละของยอดขายสามารถใช้
ยอดขายรวมหรือยอดขายเชื่อ โดยน าอัตราร้อยละที่คาดว่า
จะเก็บเงินไม่ได้คูณกับยอดขายน้ันๆ และบันทึกบัญชีเท่ากับ
จ านวนท่ีค านวณได้โดยไม่ต้องค านึงถึงยอดคงเหลือก่อน
ปรับปรุงของบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่มีอยู่ในบัญชี 
  ส่วนการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากร้อยละ
ของยอดลูกหน้ีซ่ึงเป็นยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วันสิ้นป ตามวิธี
น้ีจะใช้ยอดลูกหน้ีเป็นเกณ ์โดยหาอัตราร้อยละของจ านวน
ลูกหน้ีทั้งหมดหรือใช้วิธีการจ าแนกอายุของลูกหน้ีแต่ละราย 
และจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่ค านวณได้จะน าไปหัก
จากบัญชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน วิธี น้ีต้อง
ค านึงถึงบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่มีอยู่ในบัญชีก่อนท า
การบันทึกบัญชีต้องหักด้วยยอดคงเหลือก่อนปรับปรุงของ
บัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
การ ัดจาหน่ายหนี้สูญ (Write-off) 
 ปญญา อิสระวรวาณิช และ สุนีรัตน์ วุ ิจินดานนท์ 
(2559) เม่ือมีหลักฐานแน่นอนว่าลูกหน้ีรายใดไม่ช าระหน้ี 
กิจการจะต้องตัดจ าหน่ายลูกหน้ีรายน้ันเป็นหน้ีสูญ การ
บันทึกการตัดจ าหน่าย มี 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าค่าใช้จ่าย

หน้ีสูญน้ัน สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษีของกิจการได้
หรือไม่ การจะถือเป็นรายจ่ายทางภาษีกิจการควรมีหลักฐาน
การติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแต่ไม่สามารถบังคับให้ลูกหน้ี
ช าระหน้ีได้ หรือลูกหน้ีถูกศาลตัดสินให้ล้มละลาย  ลูกหน้ี
เสียชีวิต หรือลูกหน้ีหายสาบสูญ ซ่ึงตรงตามหลักเกณ ์และ
วิธีการเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนดตามก กระทรวงฉบับ
ที่ 1 6 (พ.ศ.253 ) แต่หากไม่ตรงตามหลักเกณ ์ดังกล่าว
กิจการก็สามารถตัดหน้ีสูญได้ เพื่อไม่ให้ยอดลูกหน้ีค้างเกิน
ความจริงที่จะเรียกเก็บได้ เรียกว่าการตัดหน้ีสูญทางบัญชี  
 ดังน้ันในการบันทึกบัญชีเพื่อตัดจ าหน่ายหน้ีสูญ
จึงพิจารณาได้เป็น 2 กรณี  คือ 
  1. การตัดจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญเป็นไป
ตามก หมายภาษีอากร ซ่ึงหน้ีสูญจ านวนดังกล่าวถือเป็น
ค่าใช้จ่ายได้ในการค านวณก าไร(ขาดทุน) เพื่อเสียภาษีอากร 
เม่ือมีการตัดจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญจะเดบิตหน้ีสูญ และ
เครดิตลูกหน้ี  และบันทึกโอนบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ออกจากบัญชีเท่ากับบัญชีลูกหน้ีที่ตัดเป็นหน้ีสูญ และเครดิต
บัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ  
  2. การตัดจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญเป็น
เพียงรายการทางบัญชีหรือไม่เป็นไปตามก หมายภาษีอากร 
ตามวิธีจะเดบิตบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และเครดิต
ลูกหน้ี  ซ่ึงการตัดหน้ีสูญทั้ง 2 วิธีน้ี บัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ และบัญชีลูกหน้ีจะลดลงเท่ากับจ านวนที่ตัดเป็นหน้ีสูญ 
 
หนี้สูญได้รับคืน (Bad debt recovery) 
 ปติพั น์ ฉัตรอัครพั น์ (25 9) หน้ีสูญได้รับคืน
ถือเป็นรายได้ อ่ืนๆ หรือรายได้เบ็ดเตล็ด  ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการวิธีการทางบัญชีส าหรับหน้ีสูญ
ได้รับคืนจะมีแนวปฏิบัติต่อเน่ืองจากเกณ ์การตัดจ าหน่าย
หน้ีสูญ  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หน้ีสงสัย
จะสูญและหน้ีสูญ  หน้ีสูญได้รับคืนในบางรอบระยะเวลา
บัญชี กิจการอาจจะได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีที่ได้จ าหน่าย
เป็นหน้ีสูญไปแล้ววิธีการบัญชีอาจจะท าได้โดยการถือเอาเงิน
ที่ได้รับเป็นรายได้อ่ืนๆ หรือน าไปเพิ่มบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ผู้สนับสนุนวิธีแรกให้เหตุผลว่า เม่ือกิจการได้จ าหน่าย
ลูกน้ีรายใดเป็นหน้ีสูญแล้ว ก็ถือว่าความสัมพันธ์กับลูกหน้ี
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รายน้ันก็สิ้นสุดลง และกระบวนการเก่ียวเน่ืองกับการขาย 
และการช าระเงินครบถ้วนแล้วส าหรับลูกหน้ีรายน้ัน หากมี
การช าระเงินภายหลังถือว่าเป็นการได้รับเงินโดยไม่ได้
คาดหวังไว้ จึงถือเป็นรายได้อ่ืนๆ 
 ผู้สนับสนุนวิธีที่  2 เห็นว่า ถ้าหากลูกหน้ี ที่
จ าหน่ายเป็นหน้ีสูญแล้วช าระหน้ีให้กิจการการลงบัญชีกลับ
รายการเดิมโดยตั้งบัญชีลูกหน้ีรายน้ันขึ้นมาใหม่ และเพิ่ม
บัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ด้วยจ านวนเดียวกันโดยถือ
เสมือนว่าไม่เคยจ าหน่ายลูกหน้ีรายน้ันเป็นหน้ีสูญมาก่อน 
และลงรายการช าระเงินที่ได้รับน้ันเป็นการช าระหน้ีตามปกติ 
 ในกรณีที่การตั ดหน้ีสูญเป็นไปตามเกณฑ์
กฎหมายภาษีอากร การลงรายการหน้ีสูญได้รับคืนคือ 
  1. เดบิตลูกหน้ีขึ้นมาใหม่  และเครดิตหน้ีสูญ
ได้รับคืน  ซ่ึงถือเป็นรายได้อ่ืนๆ  
  2. ลงบัญชีรับเงินสด และเครดิตบัญชีลูกหน้ี 
 ในกรณีที่การตัดหน้ีสูญเป็นเพียงรายการทาง
บัญชี การลงรายการหน้ีสูญได้รับคืน คือ 
  1. เดบิตตั้ งบัญชีลูกหน้ีขึ้นมาใหม่ และ
เครดิตบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นการกลับรายการที่ลง
ไว้ในตอนที่ตัดจ าหน่ายบัญชี 
  2. ลงบัญชีรับเงินสด และเครดิตบัญชีลูกหน้ี 
 ดังน้ันถึงแม้ว่ากิจการได้มีการตัดจ าหน่ายลูกหน้ี
เป็นหน้ีสูญไปแล้ว อาจจะมีลูกหน้ีบางรายน าเงินมาช าระคืน
ให้กับกิจการในภายหลังเรียกว่า “หน้ีสูญได้รับคืน” ซ่ึงถือ
เป็นรายได้อ่ืนๆ แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงการบันทึก
บัญชีหน้ีสูญได้รับคืน จึงเป็นการบันทึกบัญชีต่อเน่ืองจากการ
ตัดจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ ในการบันทึกบัญชีหน้ีสูญ
ได้รับคืนมาน้ัน ขึ้นอยู่กับว่า ณ วันที่ตัดจ าหน่ายลูกหน้ีเป็น
หน้ีสูญเป็นการตัดหน้ีสูญตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร หรือ
เป็นการตัดหน้ีสูญเป็นเพียงรายการทางบัญชี  ส าหรับการ
บันทึกบัญชีหน้ีสูญได้รับคืนตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร 
จะบันทึกบัญชี โดยเดบิตลูกหน้ี และเครดิตหน้ีสูญได้รับคืน 
พร้อมกับบันทึกรับเงินสดด้วยการเดบิตเงินสด และเครดิต
ลูกหน้ี ออกจากบัญชี ส่วนหน้ีสูญได้รับคืนในกรณีที่เป็นการ
ตัดหน้ีสูญเป็นเพียงรายการทางบัญชีจะบันทึกกลับรายการ
ตอนที่ตัดจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญโดยการเดบิตลูกหน้ี  เครดิตค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พร้อมกับบันทึกรับเงินสดเช่นเดียวกับ

หน้ีสูญได้รับคืนตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร  ส่วนจ านวน
เงินที่บันทึกบัญชีจะเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับช าระคืนมาทั้ง 
2 กรณี 
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