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มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบับที่ 12 
เรื่อง 

สินค้าคงเหลือ 
 

ค าแถลงการณ์ 
 

  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ พ.ศ. ๒๕44 (IPSAS 12 : Inventories (July 2001))  
ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕8 
(Improvements to IPSASs – ๒๐๑5) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 12 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ ๑ ถึง ๔๙ ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที ่๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค ์

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสินค้าคงเหลือ    
ประเด็นหลักของการบัญชีส าหรับสินค้าคงเหลือ คือ จ านวนต้นทุนที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และยกยอดไป
จนกว่าจะมีการรับรู้รายได้ที่สัมพันธ์กัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดแนวปฏิบัติในการค านวณหา
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ         
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ยังให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการ
ค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลืออีกด้วย 

ขอบเขต 

2. หน่วยงานภาครัฐที่จัดท าและน าเสนองบการเงินตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างต้องถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ส าหรับการบัญชีสินค้าคงเหลือทุกประเภทยกเว้น 
(ก) งานระหว่างก่อสร้างภายใต้สัญญาก่อสร้างซึ่งรวมถึงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

(ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง*) 
(ข) เครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง การแสดงรายการ

เครื่องมือทางการเงิน* และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 29 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน*) 

(ค) สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บ
เกี่ยว (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 27 เรื่อง เกษตรกรรม*) 

(ง) งานบริการระหว่างท าทีไ่ม่ได้รับสิ่งตอบแทนโดยตรงหรือได้รับเพียงเล็กน้อยจากผู้รับบริการ 
๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย 

(ก) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่า ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว 
แร่ และผลิตภัณฑ์จากแร่ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเหล่านั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ซึ่งเป็นวิธีที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น เม่ือหน่วยงานวัดมูลค่า
สินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดังกล่าวจะรับรู้      
ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น และ 

(ข) นายหน้า-ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 
ในการขาย เม่ือสินค้าคงเหลือดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวด      
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 

๔. สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 2 (ง) ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และได้รับการยกเว้นในขอบเขตของมาตรฐาน  
การบัญชีฉบับนี้ด้วย เนื่องจากรายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะในภาครัฐที่ต้องมี 
การพิจารณาโดยละเอียดต่อไป 

 
 
 
 

*เมื่อมีการประกาศใช้ 
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5. สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 (ก) วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ ขั้นตอน   
ของการผลิตที่ก าหนดไว้แน่นอน เช่น เมื่อเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัดแร่ได้แล้ว
และมีความแน่นอนว่าหน่วยงานจะสามารถขายสินค้าคงเหลือนั้นได้เนื่องด้วยมีการท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าไว้แล้ว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินค้านั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ          
และมีความเสี่ยงน้อยมากท่ีจะขายสินค้าคงเหลือนั้นไม่ได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขต 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า 

6. นายหน้า-ผู้ค้า คือ ผู้ซึ่งซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพ่ือบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือตนเอง สินค้าคงเหลือ 
ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 (ข) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขาย 
ในอนาคตอันใกล้เพ่ือที่จะได้รับก าไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย  
ซึ่งเป็นส่วนของนายหน้า-ผู้ค้า ในกรณีที่สินค้าคงเหลือเหล่านั้นถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย สินค้าคงเหลือดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้   
เฉพาะในเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า 

ค านิยาม 

7. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
ราคาทุนเปลี่ยนแทนปัจจุบัน หมายถึง ราคาทุนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานในการจัดหาสินทรัพย์    
ณ วันที่ในรายงาน 
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 
(ข) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อการน าไปใช้หรือแจกจ่ายในการให้บริการ 
(ค) ถือไว้เพื่อขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน 
(ง) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อขายหรือการแจกจ่าย 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการด าเนินงาน
ตามปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไป  
ในการขายสินค้า การแลกเปลี่ยน หรือการแจกจ่าย 
ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้      
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ* 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

8. มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง จ านวนเงินสุทธิที่ หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้า          
ตามลักษณะการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน มูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนเงิน        
ซึ่งจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือชนิดเดียวกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายที่มีความรอบรู้ 
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในตลาด มูลค่าสุทธิที่จะได้รับสะท้อนถึงมูลค่าเฉพาะของหน่วยงาน 
ในขณะที่มูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าดังกล่าว มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

 
 
 

*เมื่อมีการประกาศใช้ 
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สินค้าคงเหลือ 

9. สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพ่ือขายต่อ เช่น สินค้าที่หน่วยงานซื้อและถือไว้เพ่ือขายต่อ
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพ่ือขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิต หรือสินค้า
ระหว่างผลิตของหน่วยงาน นอกจากนี้สินค้าคงเหลือยังประกอบด้วย (ก) วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไว้ 
เพ่ือรอที่จะใช้ในกระบวนการผลิต (ข) สินค้าที่ซื้อหรือผลิตโดยหน่วยงานซึ่งมีไว้เพ่ือการแจกจ่ายให้กับ
ผู้อ่ืนโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนเพ่ือการศึกษา     
ที่ผลิตโดยหน่วยงานด้านสุขภาพส าหรับการบริจาคให้กับโรงเรียน ซึ่งในหลายหน่วยงานสินคา้คงเหลือ 
จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการมากกว่าจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพ่ือขายต่อหรือสินค้าที่ผลิต     
เพ่ือขาย ในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรวมถึงต้นทุนงานให้บริการตามท่ีกล่าวไว้
ในย่อหน้าที่ 26 ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 
เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน*) 

10. สินค้าคงเหลือในหน่วยงานภาครัฐอาจรวมถึง 
(ก) กระสุน 
(ข) สินค้าอุปโภคบริโภค 
(ค) วัสดุในการบ ารุงรักษา 
(ง) อะไหล่ส าหรับอาคารและอุปกรณ์นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(จ) สินค้ายุทธปัจจัย (ตัวอย่างเช่น พลังงานส ารอง) 
(ฉ) เงินตราคงเหลือที่ยังไม่ได้น าออกใช้หมุนเวียน 
(ช) งานระหว่างท า รวมถึง 

(1) วัสดุทางการศึกษา/วัสดุในการฝึกอบรม 
(2) การให้บริการลูกค้า ซึ่งบริการเหล่านั้นมีลักษณะที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีอิสระ        

ในการต่อรองราคากัน เช่น การบริการงานวิจัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การบริการ     
ให้ค าปรึกษาและการสอบบัญชี เป็นต้น 

(ซ) ที่ดิน/อุปกรณท์ีถ่ือไว้เพ่ือขาย 
11. กรณีที่รัฐบาลควบคุมสิทธิในการสร้างและการน าออกใช้ของสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เงินตรา รายการเหล่านี้

ถือเป็นสินค้าคงเหลือตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ สินค้าคงเหลือดังกล่าว 
ต้องไม่แสดงมูลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้ แต่ให้วัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 13 คือ ต้นทุนในการผลิตเหรียญ/
ธนบัตร 

12. เมื่อรัฐบาลมีการเก็บส ารองสินค้ายุทธปัจจัยต่าง ๆ ไว้ เช่น พลังงานส ารอง (ตัวอย่างเช่น น้ ามัน) 
ส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ (ตัวอย่างเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุฉุกเฉิน         
ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) สินค้ายุทธปัจจัยที่ เก็บไว้เหล่านั้นต้องรับรู้ เป็นสินค้าคงเหลือ          
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

 
 
 
 
 

*เมื่อมีการประกาศใช้ 
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การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

13. สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า 
ยกเว้นเม่ือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 14 หรือ 15 

14. สินค้าคงเหลือที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินค้า ณ วันที่ได้รับสินค้านั้น 

15. สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนปัจจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า 
ส าหรับรายการที่ถือไว้เพื่อ 
(ก) การแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 
(ข) การใช้ ไปในกระบวนการผลิต สินค้ าคงเหลือ เพื่ อการแจกจ่ายที่ ไม่ มีค่ าตอบแทน                

หรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 

16. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือต้องประกอบด้วยต้นทุนทั้ งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ  
และต้นทุนอ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่ เป็นอยู่ 
ในปัจจุบัน 

ต้นทุนในการซื้อ 

17. ต้นทุนในการซื้อของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซื้อ อากรขาเข้า และภาษีอ่ืน (สุทธิจากจ านวน  
ที่หน่วยงานจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย  
และต้นทุนอ่ืน ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุการผลิต ในการค านวณ 
หาต้นทุนในการซื้อสินค้าให้น าส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืน  และรายการอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน         
มาหักออกด้วย 

ต้นทุนแปลงสภาพ 

18. ต้นทุนในการแปลงสภาพสินค้าคงเหลือจากงานระหว่างท าให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปจะเกิดขึ้นเป็นปกติ 
ในกรณีที่มีการผลิต ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง    
กับจ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิต เช่น ค่าแรงงานทางตรง รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่คงที่ที่ปันส่วน
อย่างเป็นระบบ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยไม่สัมพันธ์กับ  (ก) ปริมาณ
การผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าบ ารุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และ (ข) ต้นทุน
เกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิต
ทางอ้อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม 
และค่าแรงงานทางอ้อม 

19. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เข้าสู่ต้นทุนแปลงสภาพอ้างอิงจากฐานก าลังการผลิตปกติ ก าลังการผลิตปกติ 
คือ การผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้โดยเฉลี่ยในหลายช่วงเวลาหรือในหลายฤดูกาลภายใต้สภาวการณ์ปกติ 
โดยค านึงถึงก าลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบ ารุงรักษาตามแผนที่วางไว้ ระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
อาจน ามาใช้ได้หากใกล้เคียงกับก าลังการผลิตปกติ จ านวนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปันส่วนเข้าแต่ละหน่วยการผลิต
จะต้องไม่เพ่ิมขึ้นแม้ว่าการผลิตจะลดต่ าลงหรือไม่มีการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้ถูกปันส่วน  
ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ จ านวนค่าใช้จ่ายคงที่
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ต่อหน่วยก็จะถูกปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตน้อยลง เพ่ือไม่ให้สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่า
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตตามต้นทุนการผลิตที่ใช้จริง 

20. ตัวอย่างเช่น การปันส่วนต้นทุนทั้งคงที่และผันแปรที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของที่ดินรอการพัฒนาทีถ่ือไว้
เพ่ือขาย เพ่ือเข้าอาศัย หรือเพ่ือการค้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ อาจรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ วน 
การระบายน้ า การวางท่อส าหรับเชื่อมต่อสาธารณูปโภค ฯลฯ 

21. ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น กรณีที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ร่วมหรือกรณีที่มีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ หากต้นทุนแปลงสภาพของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ไม่อาจระบุแยกกันได้อย่างชัดเจน ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนที่สมเหตุสมผลและสม่ าเสมอ 
ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน เช่น การใช้มูลค่าขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ณ ขั้นตอนการผลิต  
ที่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นเป็นเกณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีลักษณะที่ไม่เป็นสาระส าคัญ มักจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับและน ามูลค่า
ดังกล่าวไปหักจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่แตกต่าง
อย่างเป็นสาระส าคัญจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก 

ต้นทุนอื่น ๆ 

22. ต้นทุนอ่ืนที่จะน าไปรวมในต้นทุนสินค้าคงเหลือได้ หากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้สินค้าคงเหลืออยู่
ในสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะน าค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การผลิตหรือต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเป็นต้นทุน
ของสินค้าคงเหลือนั้น 

23. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่น ามารวมเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือและให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น เช่น 
(ก) วัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติ 
(ข) ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงขั้นตอน

การผลิตถัดไป 
(ค) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวกับการท าให้สินค้าอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่         

ในปัจจุบัน 
(ง) ต้นทุนในการขาย 

24. ในบางสถานการณ์หน่วยงานอาจน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นต้ นทุนของสินค้าคงเหลือได้            
หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

25. หน่วยงานอาจจะซื้อสินค้าโดยมีการจ่ายช าระเงินนานเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อตามปกติในกรณี
ดังกล่าวผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่จ่ายจริงกับราคาซื้อที่ต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการให้สินเชื่อตามปกติ 
ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ 

26. ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสินค้าคงเหลือ (ยกเว้นที่อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ 2 (ง)) ให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าว
ด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าแรงงาน และต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวกับ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุน  
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ส่วนค่าแรงงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมถึงค่าแรงงาน 
และต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการขายและการบริหารจะไม่รวมเป็นต้นทุนของสินค้า
คงเหลือของผู้ ให้บริการ แต่ ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ เกิดขึ้น ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ             
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ของผู้ให้บริการ ไม่รวมถึงก าไรหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมักน ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการคิด
ค่าบริการของผู้ให้บริการ 

ต้นทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพ 

27. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  27 เรื่อง เกษตรกรรม* สินค้าคงเหลือที่ เป็นผลิตผล 
ทางการเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพจะวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลค่าดังกล่าวให้ถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

เทคนิคส าหรับการวัดมูลค่าของต้นทุน 

28. เทคนิ คส าห รับการวัดมู ลค่ าของต้นทุ น  เช่ น  วิ ธี ต้ นทุ นมาตรฐานหรือวิ ธี ราคาขายปลี ก 
อาจน ามาใช้เพ่ือความสะดวก หากวิธีการประมาณต้นทุนดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับต้นทุนจริง      
ต้นทุนมาตรฐานก าหนดจากการใช้วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้ก าลัง    
การผลิตในระดับปกติ ต้นทุนมาตรฐานต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

29. สินค้าคงเหลืออาจได้รับการโอนให้หน่วยงานในลักษณะของรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น 
องค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศอาจบริจาควัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐหลังจาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวต้นทุนของสินค้าคงเหลือคือมูลค่ายุติธรรม       
ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา 

การค านวณต้นทุน 

30. ต้นทุนสินค้าคงเหลือของแต่ละรายการ ซึ่งโดยปกติไม่อาจสับเปลี่ยนกันได้ และเป็นสินค้า 
หรือบริการที่ผลิตขึ้นและแยกต่างหากไว้ส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต้องค านวณ
โดยใช้วิธีราคาเจาะจง 

31. ต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเป็นวิธีการบันทึกต้นทุนที่เจาะจงได้ในสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ วิธีนี้  
จึงเหมาะที่จะใช้ส าหรับสินค้าที่แยกไว้ส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่ค านึงว่าสินค้า
คงเหลือดังกล่าวจะซื ้อมาหรือผลิตขึ ้นเอง อย่างไรก็ดี การบันทึกต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจง  
จะไม่เหมาะสม หากสินค้าคงเหลือมีจ านวนรายการมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปลี่ยนกันได้  
ในสถานการณ์ดังกล่าววิธีที่เลือกตีราคาสินค้าคงเหลือรายการที่เหลือ อาจเป็นช่องทางการก าหนด
ผลกระทบของรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

32. เม่ือหน่วยงานถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 31 หน่วยงานจะต้องค านวณต้นทุนแบบเดียวกันส าหรับ
สินค้าคงเหลือทั้งหมดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่าง
กันทั้งลักษณะหรือการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น สินค้าบางอย่างที่ใช้ในแผนกหนึ่งและเป็นสินค้า
ประเภทเดียวกันที่มีไว้ใช้กับแผนกอ่ืน) วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกันอาจสมเหตุสมผล  
ความแตกต่างทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือ (และในกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง) 
ไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะใช้วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกัน 

 
 

*เมื่อมีการประกาศใช้ 
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33. ต้นทุนสินค้าคงเหลือนอกจากที่กล่าวในย่อหน้าที่ 30 ต้องค านวณมูลค่าโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
หรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หน่วยงานต้องใช้วิธีการค านวณมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันส าหรับสินค้า
คงเหลือทุกชนิดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีลักษณะหรือการใช้
แตกต่างกันการใช้วิธีค านวณต้นทุนที่ต่างกันอาจมีความเหมาะสม 

34. ตัวอย่างเช่น สินค้าคงเหลือของส่วนงานภายในแห่งหนึ่งอาจมีการใช้สินค้าคงเหลือชนิดเดียวกัน         
ที่แตกต่างไปจากส่วนงานภายในอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางด้านสถานที่ตั้ง         
ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะใช้วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกัน 

35. วิธีเข้าก่อนออกก่อนมีข้อสมมติฐานว่า สินค้าคงเหลือรายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นก่อนจะขายออกไปก่อน 
จึงเป็นผลให้สินค้าคงเหลือรายการที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเป็นสินค้าท่ีซื้อมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลังสุด 
ส าหรับวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละรายการจะก าหนดจากการถัวเฉลี่ยต้นทุน 
ของสินค้าที่เหมือนกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนของสินค้าที่เหมือนกันที่ซื้อมา หรือผลิตขึ้นในระหว่างงวด 
ซึ่งวิธีการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยอาจค านวณเป็นระยะ ๆ ไปหรือค านวณทุกครั้งที่ ได้รับสินค้า          
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของหน่วยงาน 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

36. ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความล้าสมัย
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนหากประมาณการ
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นในการท าต่อให้เสร็จหรือประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพ่ือขึ้นเพ่ือท าให้สินค้าขาย 
แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายได้ การตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า สินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย การแลกเปลี่ยน การแจกจ่าย 
หรือการใช้ 

37. การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มักพิจารณาจากสินค้าแต่ละรายการ 
แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน 
โดยอาจเป็นกรณีสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสายผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีวัตถุประสงค์หรือการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดท้ายเหมือนกันหรือมีการผลิตหรือขายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และในทางปฏิบัติ
ไม่สามารถแยกจากรายการอ่ืนในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ อย่างไรก็ดี ถือเป็นการไม่เหมาะสม 
ที่จะปรับลดมูลค่าสินค้าลงโดยใช้เกณฑ์การจัดประเภทของสินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าคงเหลือส าเร็จรูป 
หรือสินค้าคงเหลือทุกประเภทในส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือส่วนงานตามภูมิศาสตร์         
แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยทั่วไปผู้ให้บริการมักค านวณต้นทุนแยกตามการให้บริการแต่ละงาน ซึ่งใช้ก าหนด
ค่าบริการตามงานนั้น ดังนั้น ต้นทุนส าหรับงานให้บริการให้พิจารณาแยกตามงานแต่ละงาน 

38. ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการถือครองสินค้า
คงเหลือด้วย ตัวอย่างเช่น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือขาย  
หรือให้บริการตามสัญญาที่แน่นอน ให้ถือตามราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น หากจ านวนตามสัญญา
การขายนั้นมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับของสินค้าคงเหลือ    
ส่วนที่เกินกว่าปริมาณในสัญญาให้ถือตามราคาขายโดยทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมาณการ
หนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณสินค้าคงเหลือตามสัญญาขายที่แน่นอนส่วนที่เกินปริมาณ 
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สินค้าคงเหลือที่ถือไว้ และท่ีเกิดจากสัญญาซื้อที่แน่นอนของหน่วยงาน ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน* 

39. หน่วยงานต้องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอ่ืนที่ถือไว้เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าให้ลดต่ ากว่าราคาทุน  
ถ้าสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดว่าจะขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายได้ในราคา
เท่ากับหรือสูงกว่าราคาทุน อย่างไรก็ตามเมื่อการที่ราคาวัตถุดิบลดลงเป็นข้อบ่งชี้ว่า ต้นทุนของสินค้า
ส าเร็จรูปนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หน่วยงานต้องปรับลดมูลค่าวัตถุดิบให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ ในสถานการณ์เช่นนี้ต้นทุนเปลี่ยนแทนของวัตถุดิบอาจจะเป็นมูลค่าที่ดีที่สุดในการก าหนด
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

40. หน่วยงานต้องประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อสถานการณ์ที่ท าให้มี
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ต่ ากว่าราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามูลค่าสุทธิ  
ที่จะได้รับเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานบันทึกกลับรายการ
ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ได้ไม่เกินจ านวนของมูลค่าที่ปรับลดเดิม) เพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีใหม่
แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ปรับปรุงใหม่แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า        
ตัวอย่างของกรณีนี้ เช่น การที่สินค้าคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีถัดมาด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
เนื่องจากราคาขายลดลง และยังไม่ได้ขายออกไปแต่ต่อมาราคาขายได้เพ่ิมข้ึน 

การแจกจ่ายสินค้าที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 

41. หน่วยงานอาจจะมีสินค้าคงเหลือที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ  
ซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดสุทธิ สินค้าคงเหลือเหล่านี้อาจเกิดข้ึน
เมื่อรัฐบาลได้พิจารณาแล้วที่จะแจกจ่ายสินค้าบางอย่างที่ ไม่มีค่าตอบแทนหรือมี ค่าตอบแทน 
เพียงเล็กน้อย ในกรณีดังกล่าวประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ  
ของสินค้าคงเหลือส าหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินจะถูกสะท้อนจากจ านวนเงิน  
ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในกรณีที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการไม่สามารถหาได้ในตลาด ควรประมาณการจากราคาเปลี่ยนแทน  
หากวัตถุประสงค์ของสินค้าคงเหลือที่มีไว้เพ่ือการแลกเปลี่ยน มูลค่าการใช้งานของสินค้าคงเหลือ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13 

การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

42. เม่ือมีการขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้านั้น  
ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง ถ้ารายการดังกล่าวไม่เกี่ ยวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เมื่อได้น าสินค้าคงเหลือไปแจกจ่ายหรือน าไปให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว 
มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวมทั้ง 
ผลขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ปรับมูลค่าสินค้า 
ให้ลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จ านวนที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต้องรับรู้โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีมีการกลับรายการดังกล่าว 

 

*เมื่อมีการประกาศใช้ 
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43. ส าหรับผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ เมื่อได้ให้บริการหรือเมื่อมีการเรียก
เก็บเงินส าหรับบริการดังกล่าวแล้ว 

44. สินค้าบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อื่น เช่น สินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเอง สินค้าคงเหลือที่ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอ่ืนในลักษณะนี้ให้รับรู้  
เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

การเปิดเผยข้อมูล 

45. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในงบการเงิน 
(ก) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และวิธีที่ใช้ค านวณราคาทุน 
(ข) มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

จ าแนกตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
(ค) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
(ง) มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น 
(จ) มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นตามข้อก าหนด 

ในย่อหน้าที่ 40 
(ฉ) มูลค่าการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งหน่วยงานรับรู้โดยน าไปหักจากมูลค่า 

ของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 40 
(ช) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท าให้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าตามย่อหน้าที่ 40 และ 
(ซ) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 

46. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่จ าแนกตามประเภทของสินค้าตลอดจน             
การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือประเภทดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปสินค้า
คงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าที่มีไว้เพ่ือขาย สินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างท า วัตถุดิบ และวัสดุ
การผลิตส าหรับสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างท า 

47. มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ซึ่งโดยส่วนใหญ่หมายถึง (ก) ต้นทุนขาย 
ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสินค้าที่ขาย แลกเปลี่ยน หรือ แจกจ่ายไป 
และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จัดสรรและต้นทุนการผลิตส่วนที่สูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณ์
หน่วยงานอาจมีเหตุผลในการรวมต้นทุนอ่ืนๆ เข้าไปด้วย เช่น ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายสินค้า 

48. บางหน่วยงานแสดงรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่มีผลให้จ านวนที่เปิดเผยแตกต่างไปจาก
ต้นทุนของสินค้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ภายใต้รูปแบบนี้หน่วยงานจะน าเสนอการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายโดยจ าแนกตามลักษณะค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้  หน่วยงานจะต้องเปิดเผยต้นทุนที่รับรู้          
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนอ่ืน  พร้อมทั้งมูลค่า        
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค้าคงเหลือส าหรับงวดนั้น 

วันถือปฏิบัติ 

49. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม  
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 256๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 
หากหน่วยงานน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี     
ที่เริ่มก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 256๑ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย 
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
(IPSAS 12) 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ     
ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้ 
1.1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ตามย่อหน้าที่ 4 และ 5  
1.2 การแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับดังกล่าว ที่เป็นผลมา

จากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอื่น ตามย่อหน้าที่ 51 A และ 51 B 
1.3 การใช้เกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว           

ตามย่อหน้าที่ 52 
1.4 การยกเลิก IPSAS 12 ฉบับเดิมที่ออกในปี ๒๕๔๔ ตามย่อหน้าที่ 53 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการปรับแก้ถ้อยค าจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้ 
2.1 ตัดตัวอย่างรายการดวงตราไปรษณียากรที่ถือไว้เพ่ือขายในย่อหน้าที่ 12 (ช) และการวัดมูลค่า

รายการดังกล่าวในย่อหน้าที่ 13 
2.2 เพ่ิมตัวอย่างการให้บริการลูกค้าในย่อหน้าที่ 12 (ซ) 
 


