
ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชภีาครัฐ  พ.ศ.  2561 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มาตรา  68  วรรคหนึ่งและสอง  
บัญญัติให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  68  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหนว่ยงาน

ภาครัฐ  ฉบับที่  2  ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2546   
  3.2 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  1   

เรื่อง  การน าเสนองบการเงิน  ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556 
  3.3 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  3   

เรื่อง  นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และข้อผิดพลาด  ประกาศ  ณ  วันที่  
7  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

  3.4 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  5   
เรื่อง  ต้นทุนการกู้ยืม  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 

  3.5 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  12  
เรื่อง  สินค้าคงเหลือ  ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

  3.6 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  13  
เรื่อง  สัญญาเช่า  ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 

  3.7 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  14  
เรื่อง  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน  ประกาศ  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 

  3.8 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  16  
เรื่อง  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 

  3.9 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  17  
เรื่อง  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม  พ.ศ.  2559 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑



  3.10 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  31  
เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกาศ  ณ  วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2559 

  3.11 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  นโยบายการบัญชีภาครัฐ  เรื่อง  เงินลงทุน  
ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด
ตามมาตรา  4  (7)  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ   ภายในระยะเวลา  3  ปี  นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑
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 วัตถุประสงค์ 

1. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.1 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชี และจัดท ารายงานการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในกรอบมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 

1.2 เป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือแสดงความเห็นว่าได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

1.3 เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงิน 
ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และสามารถน ารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 

ขอบเขต 

2. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ใช้กับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4 
ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ และไม่ถือเป็นการบังคับใช้กับทุนหมุนเวียน  ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นทั่วไป
ตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากแหล่งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ หรือ
เงินอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการด าเนินงาน อย่างไรก็ดีหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ไม่ใช้กับรายการที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐก าหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว 

ค านิยาม 

3. ค าศัพท์ที่ใช้ในหลักการและนโยบายการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่
ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก 
หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ 
ไม่รวมรายการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ 

รายงานการเงินรวม หมายถึง รายงานการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจน าเสนอเสมือนว่า
เป็นหน่วยงานเดียว 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ 
หรือปฏิบัติที่หน่วยงานใช้ ในการจัดท าและน าเสนอ 
รายงานการเงิน 
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ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช าระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

มูลค่าที่ตราไว้ หมายถึง ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือ
หลักทรัพย์อ่ืน โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินปันผลสะสม 
ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับราคาที่น าออกขายหรือ
ราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา 

ราคาทุน หมายถึง การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งที่น าไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น 
และการบันทึกหนี้สินด้วยจ านวนเงินที่ได้รับจากการก่อ
ภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือช าระหนี้สินที่เกิด
จากการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน 

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้ นที่ มี สภาพคล่องสู งซึ่ งพร้ อมที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ
มูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญ 

รายได ้ หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน
การให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการ
เพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพ่ิมขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

วิธีเส้นตรง หมายถึง วิธีหนึ่งของการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือบัญชีส่วนลด/ส่วนเกินมูลค่า
พันธบัตรหรือหุ้นกู้ โดยการหารจ านวนมูลค่าที่ต้องการตัด
บัญชีด้วยอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ หรือ
จ านวนงวดที่ต้องการปันส่วน วิธีนี้จะท าให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ตัด
บัญชีในแต่งวดที่มีจ านวนเท่ากัน 

ศักยภาพในการให้บริการ หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพย์ในการส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิง
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 เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้น
แก่หน่วยงาน 

สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการด าเนินงานและ
ใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ 
มิได้มีไว้เพ่ือขาย 

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ หมายถึง มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังจาก
หักหนี้สิน 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกผันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่ ง เป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะ
ส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ
ให้บริการ 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน และน ามาใช้ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้ มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ในชุด
ค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

หลักการบัญชีทั่วไป 

หน่วยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities) 

4. หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและจะต้องจัดท ารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์
ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพ่ือจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุม
ของรัฐบาล หน่วยงานที่ด าเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

4.1 ส่วนราชการ 

4.2 รัฐวิสาหกิจ 

4.3 หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

4.4 องค์การมหาชน 

4.5 ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

4.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.7 หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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5. หน่วยงานที่เสนอรายงาน คือ หน่วยงานที่ถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุผลว่า มีผู้จ าเป็นต้องน าข้อมูลจาก
รายงานการเงินของหน่วยงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และใช้ในการประเมินความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่มีต่อสาธารณะ หน่วยงานที่เสนอรายงานอาจหมายถึง กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ ในการพิจารณาก าหนดว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานนั้น นอกจากเข้า
หลักเกณฑ์ตามค านิยามดังกล่าวแล้วยังอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย ได้แก่ การมีสถานะเป็น
นิติบุคคลของหน่วยงานที่มีอ านาจในการควบคุม ถือครอง และใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน  
เ พื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ความส าคัญหรือขนาดของหน่วยงาน บทบัญญัติเฉพาะ
ตามกฎหมาย และเหตุผลทางวัฒนธรรมและการเมือง 

รายงานการเงิน 

6. หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล ตามย่อหน้าที่ 4 จะต้องจัดท ารายงาน
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

7. รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ตามย่อหน้าที่  4 จะต้องเป็น 
รายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภท และหากมีหน่วยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดท ารายงาน
การเงินรวมที่รวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

8. ในการพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้หลักของการควบคุม
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อ านาจในการควบคุมหน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การเงินและการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น การควบคุมนี้
ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปรับผิดชอบตัดสินใจในการด าเนินงานประจ าวันของหน่วยงานที่ถูกควบคุม แต่เป็น
การเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการด าเนินงานโดยรวมของ
หน่วยงานที่ถูกควบคุม 

9. รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่ วนกลาง หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น
เงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือ
กองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้เ พ่ือให้รายงานการเงินแสดง
รายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานใช้ไปเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน 

10. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ท าให้ข้อมูลใน รายงานการเงินมีประโยชน์ต่อผู ้ใช้
รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และ
การเปรียบเทียบกันได้ 
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 ความเข้าใจได้ 

11. ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล  
ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง
มีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

12. ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจได้เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้รายงานการเงินได้ 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูล ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความมีสาระส าคัญของ
ข้อมูลนั้น 

ความเชื่อถือได้ 

13. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีความ
ผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ไม่มีความ
ล าเอียง และสามารถก าหนดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

14. การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้องแสดงเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช่ตาม
รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบ
ทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ท าข้ึนก็ได้ 

15. ข้อมูลที่มีความเป็นกลางจะท าให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ รายงานการเงินจะขาดความเป็นกลาง 
เมื่อหน่วยงานเสนอรายงานให้ข้อมูลที่มีผลท าให้ผู้ใช้รายงานการเงินเบี่ยงเบนการตัดสินใจไปตาม 
ความต้องการของหน่วยงานนั้น 

16. ในการจัดท ารายงานการเงิน หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น หน่วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการเปิดเผยถึงลักษณะ
ผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพ่ือมิให้สินทรัพย์หรือ
รายได้แสดงจ านวนสูงเกินไป และมิให้หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต่ าเกินไป 

17. ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัดของความมีสาระส าคัญและ
ต้นทุนในการจัดท า การไม่แสดงรายการบางรายการอาจท าให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะท าให้ผู้ใช้  
รายงานการเงินเข้าใจผิด 

 

 



 

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

9            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

การเปรียบเทียบกันได้ 

18. ผู้ใช้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน  
เพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น และยังต้องสามารถ
เปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานเพ่ือประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงิ นของรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม 

นโยบายการบัญชีทั่วไป 

การโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างหน่วยงาน 

19. การโอนย้ายสินทรัพย์และหนี้สินจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล   
ให้รับรู้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นเป็นรายการปรับปรุงส่วนทุนของหน่วยงาน  
ผู้โอนและผู้รับโอน 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

20. การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นสกุลเงินบาท 
โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการที่ก าหนดราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ การกู้ยืมด้วยจ านวนเงินที่ต้องช าระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 

21. ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (เช่น เงินสด และ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะได้รับหรือที่จะต้องช าระเป็นตัวเงินที่แน่นอน) เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด 
ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วย
มูลค่ายุติธรรมให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น 

22. อัตราปิด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ สิ้นวันของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีทั้งอัตราซื้อ
และอัตราขาย ในกรณีกิจการทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อัตราปิดในการแปลงค่าสินทรัพย์ให้ใช้อัตรา
ถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค านวณไว้ อัตราปิดในการแปลงค่าหนี้สิน
ให้ใช้อัตราที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค านวณไว้ และกรณีการแปลงรายงาน
การเงินของกิจการในต่างประเทศให้ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค านวณไว้ 

23. ในกรณีที่มีการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้แปลงยอดการช าระเงิน
ให้เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 



 

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

10            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 24. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือจากการรายงาน
รายการที่เป็นตัวเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้เป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น 

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

การรับรู้สินทรัพย์ 
25. การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ 

25.1 ความหมายของสินทรัพย์ ตามค านิยามในย่อหน้าที่ 3 และ 
25.2 เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ ดังนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์นั้น และ 

(ข) มูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

26. ตามค านิยามของสินทรัพย์ในย่อหน้าที่ 3 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตส าหรับสินทรัพย์ในภาครัฐ
ให้หมายความรวมถึงศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ด้วย การพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดอยู่ภายใต้
การควบคุมของหน่วยงาน ให้พิจารณาว่าหน่วยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการให้บริการที่จะเกิดจากการใช้สินทรัพย์นั้นได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการ
พิจารณาที่กว้างกว่าการพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นการพิจารณาถึงการควบคุม  
ขีดความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้าในอนาคตหรือไม่ก็ตาม หรืออาจกล่าวได้ว่า หน่วยงานจะสามารถควบคุม
สินทรัพย์ได้หากหน่วยงานสามารถกระท าการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
26.1 ใช้สินทรัพย์นั้นในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน 
26.2 ได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์นั้น 
26.3 คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์นั้น 
26.4 สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใช้สินทรัพย์นั้นจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น 

27. ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ หมายถึง การมีโอกาสมากที่สินทรัพย์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงาน และโอกาสนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นได้โดย
มีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยู่บนแนวคิดที่สมเหตุสมผล เช่น แสดงยอดลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ ณ วันที่
มีการจัดท ารายงานเมื่อมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ว่าจะได้รับช าระหนี้นั้น 
ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ก็ตาม แต่ ณ เวลาที่มีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่า มีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้นก็ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การรับรู้ของ
สินทรัพย์ 
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การวัดมูลค่าสินทรัพย์ 

28. หน่วยงานจะบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจั ดหาสินทรัพย์นั้น  
ราคาทุนดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในครั้งแรกด้วย 

29. สินทรัพย์อ่ืนนอกจากเงินสดที่หน่วยงานได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเสมือน 
ได้เปล่า เช่น ได้มาจากการรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ให้บันทึกบัญชีโดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น 

ประเภทของสินทรัพย์ 

30. สินทรัพย์อาจจัดแบ่งตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน รายการสินทรัพย์โดยทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(ข) เงินทดรองราชการ 
(ค) เงินฝากคลัง 
(ง) ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ 
(จ) ลูกหนี้เงินยืม 
(ฉ) เงินให้กู ้
(ช) รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ 
(ซ) รายได้ค้างรับ 
(ฌ) วัสดุคงเหลือ 
(ญ) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
(ฎ) สินทรัพย์อื่น 

นโยบายการบัญชีส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

31. เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินทดรองราชการ 

32. เงินทดรองราชการ คือ เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึก
ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้
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 เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึก 
เงินทดรองราชการรับจากคลัง และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินฝากคลัง 

33. เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้
เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ 

34. ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ  หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับช าระจาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่ง ของการ
ด าเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิ 
ที่จะได้รับ โดยตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้  
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 84 - 85 
ส าหรับการแสดงรายการลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการให้แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีในรายการ
ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินและให้เปิดเผยจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้
จากการขายสินค้าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ลูกหนี้เงินยืม 

35. ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงิน 
ไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให้
แสดงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียด
ของลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เงินให้กู้ 

36. เงินให้กู้ หมายถึง เงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน อาจมีการ
คิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ เงินให้กู้อาจแบ่งเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นและเงินให้กู้ระยะยาวที่มีก าหนดการช าระคืน
เกิน 1 ปี หน่วยงานจะรับรู้เงินให้กู้เมื่อได้จ่ายเงินให้กู้แก่บุคคลอ่ืนและตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับเงินให้กู้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 84 – 85 และให้แสดงรายการเงินให้กู้ด้วยมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน และให้เปิดเผยจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
รายการหักจากเงินให้กู้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ 

37. รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วแต่หน่วยงาน 
ยังไม่ได้รับเงิน ให้หน่วยงานบันทึกรายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ ณ วันที่จัดท ารายงาน หรือ ณ วัน
สิ้นปีงบประมาณ ด้วยจ านวนหนี้สินที่บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างไว้แล้ว และจะต้องเบิก 
เงินงบประมาณมาเพ่ือจ่ายช าระหนี้ ในกรณีของส่วนราชการยอดเงินที่จะบันทึกเป็นรายได้จาก 
เงินงบประมาณค้างรับ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ คือจ านวนหนี้สินที่บันทึกไว้แล้วและจะเบิก 
เงินงบประมาณในลักษณะเป็นเงินเหลื่อมจ่าย (จ านวนเงินที่ส่งค าขอเบิกเงินจากคลังภายในวันที่ 30 
กันยายน แต่ได้รับเงินในปีงบประมาณถัดไป) และให้หน่วยงานแสดงรายการรายได้จากเงินงบประมาณ
ค้างรับรวมไว้ในรายการประเภทรายได้ค้างรับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้ค้างรับ 

38. รายได้ค้างรับ คือ รายได้อ่ืนของหน่วยงาน ซึ่งเกิดรายได้ข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน เช่น รายได้จาก
เงินช่วยเหลือค้างรับ หน่วยงานจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจ านวนเงินเป็นสาระส าคัญหน่วยงานควรเปิดเผยให้
ทราบถึงประเภทของรายการรายได้ค้างรับไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

วัสดุคงเหลือ 

39. วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุส านักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดง
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

40. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่าย 
จ่ายล่วงหน้าตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจ านวนเงินเป็นสาระส าคัญหน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึงประเภท
ของรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

สินทรัพย์อื่น 

41. สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์อ่ืน 
เมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ 25 และให้แสดงรายการดังกล่าวเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย
รายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 
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 หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน 

การรับรู้หนี้สิน 

42. ในการพิจารณาว่ารายการใดจะบันทึกเป็นหนี้สินจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 
42.1 ความหมายของหนี้สิน ตามค านิยามในย่อหน้าที่ 3 และ 
42.2 เกณฑ์การรับรู้หนี้สิน ดังนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือน าไปช าระภาระผูกพันนั้น และ 

(ข) มูลค่าของภาระผูกพันที่จะต้องช าระนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

43. ตามค านิยามดังกล่าว หนี้สินจะเกิดขึ้นเมื่อ 
43.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลให้เกิด 

“ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ” ต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ และ 
43.2 ส่งผลกระทบทางการเงินในเชิงลบแก่หน่วยงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้น  

หรือจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนเพื่อช าระภาระผูกพันนั้น 

44. ลักษณะส าคัญของหนี้สิน คือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปัจจุบัน
อาจเกิดจากสัญญาข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน เช่น  
ในกรณีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปัจจุบันจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
รายการในอดีตที่ท าให้หน่วยงานไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ หรือใช้ดุลยพินิจได้น้อยมากที่จะหลีกเลี่ยง 
การสูญเสียทรัพยากรในอนาคต 

45. ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเกิดจากผลของรายการที่มีความสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างกัน 
เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ หรืออาจเกิดจากผลของรายการที่ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
โดยตรงระหว่างกัน เช่น หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันที่จะต้องน าส่งคลัง 

46. หน่วยงานจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจาก
หน่วยงานเพ่ือช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องช าระนั้นสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันเป็นหนี้สินหากคู่สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ในสัญญา เช่น หน่วยงานไม่ต้องรับรู้รายการที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่ยังมิ ได้รับเป็นหนี้สิน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ประมาณการหนี้สิน 

47. ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจ านวนที่ต้องจ่ายช าระ 
หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินเป็นหนี้สินของหน่วยงานเมื่อประมาณการหนี้สินนั้นท าให้
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หน่วยงานมีภาระผูกพันในปัจจุบันแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันนั้น รวมทั้งสามารถประมาณมูลค่าของ
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย หากหน่วยงานพิจารณาจาก
หลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเห็นว่า ผลของเหตุการณ์ในอดีตท าให้หน่วยงานมีภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินแล้ว หน่วยงานจะต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยจ านวนประมาณการที่ดี
ที่สุดของรายจ่ายที่หน่วยงานจะต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อช าระภาระผูกพันนั้น 
แต่หากหน่วยงานพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็นว่า หน่วยงานไม่น่าจะมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่ 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไม่ต้องรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากข้อมูลดังกล่าวมีนัยส าคัญส าหรับการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน ในกรณีที่หน่วยงานรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
นั้น หน่วยงานต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงประมาณ
การหนี้สินดังกล่าวให้เป็นประมาณการที่ดีที่สุดส าหรับวันนั้น และหน่วยงานจะต้องกลับบัญชีประมาณ
การหนี้สินหากความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือช าระภาระผูกพันนั้น
ไม่อยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

48. หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
48.1 ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อได้รับการ

ยืนยันจากการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคตอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์  
และเหตุการณ์ในอนาคตนั้นต้องเป็นเหตุการณ์ที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด 

48.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้เป็นหนี้สินได้ 
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าหน่วยงานจะต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
เพ่ือน าไปช าระภาระผูกพันนั้นหรือไม่สามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
เพียงพอ 

หน่วยงานไม่ต้องรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หากข้อมูลดังกล่าวมีนัยส าคัญส าหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้ใช้รายงาน
การเงิน 
 

การวัดมูลค่าหนี้สิน 

49. โดยทั่วไปหนี้สินควรวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพัน หรือบันทึกด้วยจ านวนเงินสด
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อช าระภาระผูกพันนั้น 
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 ประเภทของหนี้สิน 

50. รายการหนี้สินโดยทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 
(ก) เจ้าหนี้ 
(ข) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
(ค) รายได้รับล่วงหน้า 
(ง) รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
(จ) เงินทดรองราชการรับจากคลัง 
(ฉ) เงินรับฝาก 
(ช) รายได้รอการรับรู้ 
(ซ) เงินกู ้
(ฌ) ประมาณการหนี้สิน 
(ญ) หนี้สินอื่น 

นโยบายการบัญชีส าหรับหนี้สินแต่ละประเภท 

เจ้าหนี้ 

51. เจ้าหนี้จะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่หน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า
และบริการ เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เจ้าหนี้อ่ืน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า
และบริการ และเจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุนเมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าและบริการและสินทรัพย์จาก
ผู้ขายแล้ว การรับสินค้าและบริการและสินทรัพย์นี้หมายถึงจุดที่หน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว และให้หน่วยงานแสดงรายการเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้
เปิดเผยรายละเอียดประเภทเจ้าหนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

52. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการ
จ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระท าในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อก าหนด
ของกฎหมายข้อตกลงในสัญญาหรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย  
และให้หน่วยงานแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้รับล่วงหน้า 

53. รายได้รับล่วงหน้า คือ จ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์หรือบริการที่หน่วยงานยัง
ไม่ได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือบริการให้ในขณะนั้นแต่จะส่งมอบให้ในอนาคต หรือได้รับเงินนอก
งบประมาณล่วงหน้าโดยมีเงื่อนไขให้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และต้องน าเงินที่ใช้ไม่หมดส่งคืนคลัง 
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รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สินหรือภาระผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการ
ในอนาคต ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะรับรู้
รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงิน และให้หน่วยงานแสดงรายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายได้รับล่วงหน้าแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

54. รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง คือ จ านวนเงินรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
รายได้จากการขายสินทรัพย์และบริการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
เมื่อหน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง ณ วันที่จัดท ารายงาน และให้
แสดงรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลังเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน 
โดยเปิดเผยรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในระหว่างปีงบประมาณ หักด้วยจ านวนรายได้ที่น าส่ง
คลังแล้วจนถึงวันที่จัดท ารายงาน และจ านวนรายได้แผ่นดินที่รอน าส่งคลังไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง 

55. เงินทดรองราชการรับจากคลัง คือ จ านวนเงินทดรองราชการที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น
เงินทดรองราชการของหน่วยงานซึ่งได้รับเพ่ือเก็บไว้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องส่งคืนรัฐบาลเมื่อหมดความจ าเป็นต้องใช้
หรือเมื่อยุบเลิกหน่วยงาน หรือเงินทดรองราชการที่หน่วยงานบางแห่งได้รับเพ่ือน าไปใช้จ่าย 
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เงินทดรองราชการรับจากคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เงินทดรอง
ราชการรับจากคลังตามโครงการเงินกู้ต่างประเทศ เงินทดรองราชการดังกล่าวนี้ เมื่อหน่วยงานน าไป 
ใช้จ่ายแล้วจะต้องส่งใบส าคัญไปเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกู้มาชดใช้ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรอง
ราชการรับจากคลังเมื่อได้รับเงิน และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน 

เงินรับฝาก 

56. เงินรับฝาก คือ จ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ อาจเป็น 
เงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อก าหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอ่ืนใด
ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึก
เป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะรับรู้ เงินรับฝาก 
เมื่อได้รับเงินและให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สิน 
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 ไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี และหากรายการและจ านวนเงินมีสาระส าคัญให้เปิดเผยประเภทของเงิน  
ที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายได้รอการรับรู้ 

57. หน่วยงานอาจได้รับเงินบางประเภท เช่น ได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือได้รับเงินบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด าเนินงาน 
ถ้าหน่วยงานได้รับเงินช่วยเหลือหรือบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือได้รับเป็นสินทรัพย์ แต่หน่วยงานยัง
ไม่อาจรับรู้เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาคตามเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 72 และ 73 
ให้หน่วยงานตั้งพักรายได้ไว้ทางด้านหนี้สินเป็นรายได้รอการรับรู้ แล้วจึงทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ตาม
เกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือ
บริจาค และให้แสดงรายการรายได้รอการรับรู้ เป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่
กรณใีนงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินกู้ 

58. เงินกู้เป็นรายการแสดงจ านวนหนี้สินของหน่วยงานของรัฐ นอกจากส่วนราชการที่รับผิดชอบในการกู้
เงินแทนรัฐบาลแล้ว หน่วยงานของรัฐบางประเภทได้รับอนุญาตให้กู้ เงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด เช่น องค์การมหาชน หน่วยงานจะรับรู้เงินกู้ เมื่อได้รับเงินหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก
แหล่งเงินผู้ให้กู้ว่าได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เจ้าหนี้โดยตรงในกรณีเป็นการกู้เงินแบบจ่ายตรงให้เจ้าหนี้ 
และให้แสดงรายการเงินกู้ที่ถึงก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และเงินกู้ระยะยาว 
ที่จะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เป็นหนี้สินหมุนเวียนและรายการเงินกู้ที่ถึงก าหนดช าระคืนเกินกว่า 
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับการกู้เงินที่เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 20 - 24 

ประมาณการหนี้สิน 

59. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจ านวนที่ต้องจ่าย
ช าระ แต่เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายช าระภาระ
ผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น หนี้สิน
ค่าชดเชยความเสียหาย หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของ
รายจ่ายที่จะต้องจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงาน และให้หน่วยงานแสดง
ประมาณการหนี้สินเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน 
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หนี้สินอื่น 

60. หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้หนี้สินอื่น เมื่อ
หนี้สินประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ 42 และให้แสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนทุนแต่ละประเภท 

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ 

61. รัฐบาลจะถือส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานแทนประชาชน ส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยงานโดยทั่วไปประกอบด้วย 
61.1 ทุน 
61.2 รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

ทุน 

62. หน่วยงานจะบันทึกบัญชีทุนเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงานหรือเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  
โดยหน่วยงานจะต้องส ารวจสินทรัพย์และหนี้สินเพ่ือตั้งยอดบัญชีด้วยจ านวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์
และหนี้สินในบัญชีทุน 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

63. รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจะแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่สะสมมา  
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน่วยงานจะน ามาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่จัดท ารายงาน 

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ 

การรับรู้รายได้ 

64. การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 
64.1 ความหมายของรายได้ตามค านิยามในย่อหน้าที่ 3 และ 
64.2 เกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดข้ึนของรายได้ และ 
(ข) สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

65. รายได้ตามค านิยามดังกล่าวเป็นการไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ซึ่งเกิดจากการด าเนินกิจการตามปกติของหน่วยงาน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับ
การเพ่ิมขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ หรือการลดลงในส่วนของหนี้สินซึ่งมีผลท าให้สินทรัพย์สุทธิของ
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 หน่วยงานเพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ดอกเบี้ย  การส่งมอบสินค้าหรือ
บริการเพ่ือช าระหนี้สิน ฯลฯ กระแสเงินสดเข้า เช่น เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจ านวนที่เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน 

66. หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในงบแสดงผลการด าเนินงาน เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์  
เชิงเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรืออีกนัยหนึ่งการรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้ 
ส่วนที่เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ หรือส่วนที่ลดลงของหนี้สิน 

การวัดมูลค่ารายได้ 

67. รายได้ควรวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 

68. โดยทั่วไปหน่วยงานจะก าหนดจ านวนรายได้ตามที่หน่วยงานตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์ ซึ่งจ านวน
รายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ (ถ้ามี) 

ประเภทของรายได้ 

69. รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้
(ก) รายได้จากเงินงบประมาณ 
(ข) รายได้แผ่นดิน 
(ค) รายได้จากเงินช่วยเหลือ 
(ง) รายได้จากการรับบริจาค 
(จ) รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 
(ฉ) ก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(ช) รายได้อ่ืน 

นโยบายการบัญชีส าหรับรายได้แต่ละประเภท 

รายได้จากเงินงบประมาณ 

70. หน่วยงานของรัฐอาจได้รับเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน  
ในหลายลักษณะ เช่น ได้รับเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือผลิตผลผลิตตามบทบาทภารกิจ
ที่ตกลงกันไว้ หากใช้ไม่หมดต้องน าเงินที่เหลือส่งคืนคลัง ได้รับเงินงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดจาก
รัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข ได้รับเงินงบประมาณที่เบิกแต่ละรายการเพ่ือจ่ายช าระหนี้ที่ถึงก าหนดจ่ายแล้ว 
หรือได้รับเงินงบประมาณโดยไม่มีตัวเงินผ่านมือที่หน่วยงานแต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรง
จากรฐับาลให้กับเจ้าหนี้ของหน่วยงาน โดยภาพรวมให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณ ดังนี้ 

  70.1 กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพ่ือน าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน 
  ให้รับรู้รายไดจ้ากเงินงบประมาณเมื่อไดส้่งค าขอเบิกเงินกับคลัง  
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70.2 กรณีที่เบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่เจ้าหนี้ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
  ไม่ได้รับตัวเงิน ให้รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติค าขอเบิกเงินจากคลัง 

และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยให้
เปิดเผยประเภทของเงินงบประมาณท่ีได้รับไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายได้แผ่นดิน 

71. รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องน าส่งคลัง รายได้แผ่นดิน
ประกอบด้วย รายได้แผ่นดินประเภทภาษี และรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ รายได้จากการขาย
สินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ และรายได้อ่ืน หน่วยงานจะรับรู้เงินรายได้แผ่นดิน
เมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน ามาใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันที่จัดท ารายงาน ให้หน่วยงานปิดบัญชี รายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้
แผ่นดินน าส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง เพ่ือแสดงภาระผูกพันที่หน่วยงานจะต้อง 
น าเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป 

รายได้จากเงินช่วยเหลือ 

72. หน่วยงานอาจได้รับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เงินช่วยเหลืออาจมีข้อจ ากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นเงินช่วยเหลือที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้ ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการจับคู่รายได้จากเงินช่วยเหลือกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นสินทรัพย์ ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีได้รับความช่วยเหลือโดยผู้ให้ความ
ช่วยเหลือมีข้อก าหนดที่หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือเมื่อได้ 
มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินช่วยเหลือไว้ในงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

รายได้จากการรับบริจาค 

73. หน่วยงานอาจได้รับบริจาคเงินเพ่ือไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงาน หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากการ  
รับบริจาคเมื่อได้รับเงิน อย่างไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีข้อจ ากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ เช่น หน่วยงาน
อาจได้รับบริจาคเป็นเงินสดที่มีข้อก าหนดให้ใช้จ่ายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจ
ได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี   
ในกรณีดังกล่าวให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณี
ได้รับเงินบริจาคที่มีข้อก าหนดให้ใช้จ่ายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ให้รับรู้รายได้จากการ 
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 รับบริจาคในงวดเดียวกับการเกิดค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น หรือในกรณีได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์  
ให้รับรู้รายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากการ
รับบริจาคไว้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 

74. ในการด าเนินงานของรัฐบาล นอกจากจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแล้ว บางส่วนอาจจ าเป็นต้องใช้จ่าย
จากเงินกู้ ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้กู้และรับภาระชดใช้หนี้เงินกู้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น 
ผู้ด าเนินงานตามโครงการเงินกู้ หน่วยงานเหล่านั้นจะถือเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้เป็นรายได้เพ่ือ
น ามาใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หน่วยงานเหล่านั้นไม่ต้องรับภาระ
ชดใช้หนี้เงินกู้ หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลเมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้
ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลพร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ 
แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้ และให้แสดงรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลไว้ในงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดโครงการเงินกู้ไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

ก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

75. ก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้ก าไร/ขาดทุนจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือเมื่อมีการจัดท า
รายงานการเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

รายได้อื่น 

76. รายได้อ่ืน คือ รายได้ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และหน่วยงานไม่มีภาระผูกพันต้อง
น าส่งคลัง หน่วยงานจะบันทึกรับรู้รายได้อ่ืนเมื่อเกิดรายได้ และเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 64 
และให้หน่วยงานแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน  
โดยเปิดเผยประเภทของรายไดอ่ื้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

77. การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 
77.1 ความหมายของค่าใช้จ่ายตามค านิยามในย่อหน้าที่ 3 และ 
77.2 เกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดข้ึนของค่าใช้จ่าย และ 
(ข) สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
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78. ความหมายของค่าใช้จ่ายตามค านิยามในย่อหน้าที่ 3 ไม่รวมถึงการจ่ายส าหรับการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน หรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
การจ่ายที่เก่ียวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน เกิดข้ึนเมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชีก่อน แต่การจ่ายมากระท าในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน รายการดังกล่าว  
จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายคู่กับหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ส่วนการจ่ายเงินจริง 
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลดลงของหนี้สิน 
การจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินล่วงหน้าในรอบระยะเวลา
บัญชีหนึ่งซึ่งจะบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  และจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการจากการจ่ายเงินล่วงหน้านั้นแล้ว 
กระแสเงินสดออก เช่น การช าระหนี้สิน หรือกระแสการลงทุน เช่น การซื้อสินทรัพย์ถาวร การน าเงิน
ไปลงทุนซื้อพันธบัตร ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามความหมายในค านิยามย่อหน้าที่ 3 เนื่องจากการช าระ
หนี้สินหรือการลงทุนดังกล่าวไม่มีผลท าให้สินทรัพย์สุทธิลดลง 

79. หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจลดลง
เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลดลงได้อย่างน่าเชื่อถือ หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมการรับรู้
ส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์หรือส่วนที่เพ่ิมข้ึนของหนี้สิน 

ประเภทของค่าใช้จ่าย 

80. ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้
(ก) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(ค) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
(ง) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
(จ) ค่าเสื่อมราคา (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) 
(ฉ) ค่าตัดจ าหน่าย (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) 
(ช) ดอกเบี้ยจ่าย 
(ซ) รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอื่น 

นโยบายการบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

81. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
บ าเหน็จบ านาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น 
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 และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

82. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุ  
ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง  
เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นและให้แสดงรายการดังกล่าวไว้  
ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

83. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือ
บุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยน
โดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์
การรับรู้ค่าใช้จ่าย และให้หน่วยงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในงบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญ 

84. หนี้สงสัยจะสูญ คือ ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ หน่วยงานจะ
ประมาณจ านวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู้หนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่าย 
คู่กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้แสดงรายการหนี้สงสัยจะสูญในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

85. หน่วยงานจะเลือกใช้วิธีใดในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ให้พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
เกีย่วกับจ านวนลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้ การประมาณหนี้สงสัยจะสูญมีวิธีดังนี้  
(ก) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยค านวณเป็นร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของ

หน่วยงาน หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด 
หรือจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่เป็นการขายเชื่อ 

(ข) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ 
หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากยอดลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด หรือจาก
กลุ่มของอายุลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการที่ค้างช าระ 



 

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
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(ค) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการแต่ละราย และรับรู้
เฉพาะลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เท่านั้นเป็นหนี้สงสัยจะสูญ 

หนี้สูญ 

86. หน่วยงานสามารถตัดจ าหน่ายหนี้สูญได้ เมื่อได้ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานที่แน่นอนว่าจะไม่ได้รับ
ช าระหนี้และได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายหนี้สูญจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ตัดจ าหน่ายลูกหนี้จากการขายสินค้า
และบริการ และลูกหนี้อ่ืนเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยการบันทึกบญัชีหนี้สูญและลดจ านวน
ลูกหนี้ พร้อมกับลดจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญด้วยจ านวนเดียวกัน และให้
หน่วยงานแสดงหนี้สูญในรายการค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

ดอกเบี้ยจ่าย 

87. ดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่หน่วยงานจ่ายให้เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน 
หน่วยงานจะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา และให้หน่วยงานแสดง
รายการดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 

88. รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง หมายถึง เงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานจัดเก็บและน าส่งคลังแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
รายได้ภาษีประเภทต่าง ๆ รายได้จากการขายสินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ หรือรายได้อ่ืน
ที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าส่งคลัง หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินน าส่งคลังเมื่อหน่วยงานน าเงินส่งคลัง 
และ ณ วันที่จัดท ารายงาน ให้ปิดบัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง และบัญชีรายได้แผ่นดินไปเข้าบัญชี
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง เพ่ือแสดงให้เห็นภาระผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องน ารายได้แผ่นดิน 
ส่งคลังในปีงบประมาณถัดไป 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

89. ค่าใช้จ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอ่ืน
เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น และเข้าเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 77 และให้หน่วยงานแสดงรายการ
ดังกล่าวในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยประเภทและรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายอื่นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 

90. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลา  
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานน าไปถือปฏิบัติกับรายการ 
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 
เรื่อง 

การน าเสนอรายงานการเงิน 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน พ.ศ. 2549 (IPSAS 1 : PRESENTATION 
OF FINANCIAL STATEMENTS (December 2006)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 ( Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี 
ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

27            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1  
เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

 
 

ย่อหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................................... ๑ 
ขอบเขต ....................................................................................................................................................... 2-4 
ค านิยาม .................................................................................................................................................... 5-10 
 หน่วยงานทางเศรษฐกิจ .................................................................................................................. 6-7 
 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ..................................................... 8 
 ความมีสาระส าคัญ ............................................................................................................................. 9 
 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ..................................................................................................................... 10 
จุดมุ่งหมายของรายงานการเงิน .............................................................................................................. 11-14 
ความรับผิดชอบต่อรายงานการเงิน ............................................................................................................... 15 
องค์ประกอบของรายงานการเงิน ........................................................................................................... 16-20 
ข้อพิจารณาโดยทั่วไป ............................................................................................................................. 21-45 
 การน าเสนอรายงานการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร 
 และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ................................................................................ 21-24 
 การด าเนินงานต่อเนื่อง ............................................................................................................. 25-28 
 ความสม่ าเสมอในการน าเสนอ .................................................................................................. 29-31 
 ความมีสาระส าคัญและการน าเสนอด้วยยอดรวม ..................................................................... 32-34 
 การหักกลบ .............................................................................................................................. 35-39 
 ข้อมูลเปรียบเทียบ .................................................................................................................... 40-45 
โครงสร้างและเนื้อหา ........................................................................................................................... 46-125 
 ความน า ................................................................................................................................... 46-47 
 การระบุชื่อรายงานการเงิน ....................................................................................................... 48-52 
 รอบระยะเวลาการรายงาน ....................................................................................................... 53-54 
 ความทันเวลา .................................................................................................................................. 55 
 งบแสดงฐานะการเงิน ............................................................................................................... 56-81 
  ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน ................................ 56-61 
  สินทรัพย์หมุนเวียน ..................................................................................................... 62-65 
  หนี้สินหมุนเวียน ......................................................................................................... 66-73 
  ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน .............................................................. 74-78 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

28            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

   ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ...... 79-81 
 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ....................................................................................... 82-94 
  รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด ...................................................................... 82-84 
  ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ...................................... 85-88 
  ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินหรือในหมายเหตุ 
  ประกอบงบการเงิน ...................................................................................................... 89-95 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน .................................................................... 96-103 
 งบกระแสเงินสด ............................................................................................................................ 104 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน .............................................................................................. 105-127 
  โครงสร้าง .............................................................................................................. 105-109 
  การเปิดเผยนโยบายการบัญชี ................................................................................ 110-117 
  แหล่งข้อมูลส าคัญเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ ........................... 118-126 
  การเปิดเผยเรื่องอ่ืน ๆ ...................................................................................................... 127 
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ..................................................................................................................... 128 
วันถือปฏิบัติ ................................................................................................................................................ 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

29            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ ๑ ถึง 129 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที ่๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดเกณฑ์การน าเสนอรายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์
ทั่วไปเพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับรายงานการเงินในงวดก่อน ๆ 
ของหน่วยงานและรายงานการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ครอบคลุมถึง
ข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนอรายงานการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต่ า
ส าหรับเนื้อหาที่ต้องแสดงในรายงานการเงินภายใต้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อก าหนดการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ
รายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน เนื่องจากข้อก าหนดดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับอื่น 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงินที่จัดท าขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

3. รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป คือ รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้ใช้รายงานการเงินซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดท ารายงานที่มีการ
ดัดแปลงตามความต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์
ทั่วไป ได้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษี สมาชิกรัฐสภา เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่สัญญา สื่อมวลชน และบุคลากร
ของหน่วยงาน รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปรวมถึงรายงานการเงินที่น าเสนอแยก
ต่างหาก หรือน าเสนอรวมอยู่ในเอกสารอื่น ๆ ที่รายงานต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจ าปี  
ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ใช้ส าหรับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับย่อ 

4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินของหน่วยงาน ของรัฐทุกแห่ง
โดยเท่าเทียมกัน ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ และไม่ถือเป็นการบังคับใช้กับทุนหมุนเวียน และให้ถือปฏิบัติกับ
การน าเสนอรายงานการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม 
(เมื่อมีการประกาศใช้) และการน าเสนอรายงานการเงินเฉพาะหน่วยงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ค านิยาม 

5. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์คงค้าง หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เม่ือเกิดขึ้น 
มิใช่รับรู้เม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
ซึ่งท าให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชีและ
แสดงในรายงานการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการ
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 และเหตุการณ์นั้น รายการที่รับรู้ภายใต้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย 

สินทรัพย ์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มข้ึนแก่หน่วยงาน 

เงินทุนที่ได้รับจาก 

ผู้เป็นเจ้าของ 

หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่
หน่วยงานได้รับจากบุคคล/องค์กรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งไม่ใช่
เงินทุนที่ก่อให้เกิดหนี้สินแก่หน่วยงาน แต่ท าให้เกิดส่วนได้เสีย
ทางการเงินในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงาน ซึ่ง 

ก) มีสิทธิใน 1) การจัดสรรผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือ
ศักยภาพในการให้บริการของหน่วยงานตลอดอายุของ
หน่วยงาน การจัดสรรดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของ
เจ้าของหรือผู้แทนของเจ้าของ และใน 2) การจัดสรร
ส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมากกว่าหนี้สินในกรณีที่มีการยุบเลิก
หน่วยงาน และ/หรือ 

ข) สามารถจ าหน่าย แลกเปลี่ยน โอน หรือไถ่ถอน 

การจัดสรรส่วน
ทุนให้ผู้เป็น
เจ้าของ 

หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่
หน่วยงานได้จัดสรรให้แก่เจ้าของทุกรายหรือบางราย ให้เป็น
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

หน่วยงานทาง
เศรษฐกิจ 

หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงานที่ถูกควบคุม 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ลดลง   
ในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้
ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลดลง
ในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้  ไ ม่รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทั้งหลาย 

การไม่สามารถท า
ได้ในทางปฏิบัติ 

หมายถึง การที่หน่วยงานไม่สามารถน าไปถือปฏิบัติแม้ว่าหน่วยงานได้ใช้
ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกผันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ใน
อดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะส่งผลต่อการสูญเสีย
ทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ     
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 

ความมี
สาระส าคัญ 

หมายถึง ข้อมูลใดจะถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือหากไม่มีข้อมูลนั้นหรือแสดง
ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการประเมิน
ของผู้ใช้รายงานการเงิน ความมีสาระส าคัญขึ้นอยู่กับลักษณะ



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

32            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 หรือขนาดของรายการหรือความผิดพลาดโดยพิจารณาถึง
สถานการณ์เฉพาะนั้น 

สินทรัพย์สุทธิ/ 
ส่วนทุน 

หมายถึง มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลักจากหัก
หนี้สิน 

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ  
งบการเงินเป็นการอธิบาย หรือแยกแสดงรายการที่น าเสนอ        
ในรายงานการเงินดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ มี
คุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในรายงานการเงินที่น าเสนอ 

รายได้ หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

 ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หน่วยงานทางเศรษฐกิจ 

6. ค าว่า “หน่วยงานทางเศรษฐกิจ” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดขึ้น เพ่ือจุดประสงค์
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและ
หน่วยงานใดก็ตามที่ถูกควบคุม 

7. ค าอ่ืน ๆ ที่อาจน ามาใช้ในบางครั้งเพ่ือกล่าวถึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่วยงาน
บริหาร” “หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม” 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 

8. สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน สินทรัพย์ที่มีไว้
เพ่ือการส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
สุทธิรับเข้าหน่วยงานโดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ศักยภาพในการให้บริการ” 
ส่วนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับสุทธิรับเข้าหน่วยงานโดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพ่ือรวมวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้สินทรัพย์
เข้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้ค าว่า “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ” ในการอธิบายคุณสมบัติที่ส าคัญของสินทรัพย์ 
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 ความมีสาระส าคัญ 

9. ข้อมูลจะถือว่ามีสาระส าคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาด มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระส าคัญของข้อมูลต้องอาศัย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ใช้รายงานการเงินด้วย โดยมีข้อสมมติฐานว่าผู้ใช้รายงานการเงิน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน และมีความเต็มใจที่จะ
ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความมีสาระส าคัญต้องพิจารณาถึงผลกระทบ  
ที่มีต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผู้ใช้รายงานการเงิน 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

10. สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน (สินทรัพย์หักหนี้สิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ 

จุดมุ่งหมายของรายงานการเงิน 

11. รายงานการเงิน คือ รายงานที่น าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
อย่างมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 
หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินโดยทั่วไปในภาครัฐควรมุ่งที่
การให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่รับผิดชอบ โดย 

(ก) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การจัดสรร และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางการเงิน 

(ข) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่หน่วยงานจัดหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และบรรลุความ
ต้องการใช้เงินสดของหน่วยงาน 

(ค) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการจัดการทางการเงิน
ส าหรับด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และช าระหนี้สิน ตลอดจนข้อผูกผันต่าง ๆ 

(ง) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินของหน่วยงานและการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเงิน และ 

(จ) ให้ข้อมูลรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในแง่ต้นทุนการ
บริการ ประสิทธิภาพ และผลส าเร็จ 

12. รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปอาจจะน าไปใช้ในการพยากรณ์ โดยให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพยากรณ์ระดับของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรที่อาจจะเกิดจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้นี้ การรายงานทางการเงินอาจให้ข้อมูลต่อผู้ใช้ทุกข้อดังนี้ 
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 (ก) ระบุว่าทรัพยากรมีการได้มาและใช้ไปอย่างสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตามกฎหมาย
หรือไม ่

(ข) ระบุว่าทรัพยากรมีการได้มาและใช้ไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย และเงื่อนไขของสัญญา 
รวมถึงข้อจ ากัดทางการเงินที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนดขึ้นหรือไม่ 

13. เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รายงานการเงินต้องให้ข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้เกี่ยวกับหน่วยงาน 

(ก) สินทรัพย์ 

(ข) หนี้สิน 

(ค) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

(ง) รายได ้

(จ) ค่าใช้จ่าย 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

(ช) กระแสเงินสด 

14. ในขณะที่ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการเงินอาจเป็นประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามย่อหน้าที่ 11 
แต่อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือแสวงหาก าไร ซึ่งผู้บริหารมักจะต้องรับผิดชอบต่อผลส าเร็จในการให้บริการ และ
การท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน ข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่รายงานการเงิน 
อาจต้องมีการรายงานควบคู่ไปกับรายงานการเงิน เพ่ือแสดงภาพกิจกรรมของหน่วยงานที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นในงวดรายการนั้น ๆ 

ความรับผิดชอบต่อรายงานการเงิน 

15. ความรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานอาจมีการก าหนดที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างของหน่วยงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
การเงิน แบ่งเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการกองคลัง 
และผู้อนุมัติและน าเสนอรายงานการเงิน คือ หัวหน้าหน่วยงาน เป็นต้น 

องค์ประกอบของรายงานการเงิน 

16. รายงานการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรายการทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

(ก) งบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(ค) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
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 (ง) งบกระแสเงินสด 

(จ) รายงานเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและจ านวนเงินที่ใช้จริง ซึ่งอาจจะ
แสดงเป็นรายงานแยกต่างหากหรือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ฉ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และข้อมูลที่
ให้ค าอธิบายอ่ืน 

(ช) ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 40 และ 40ก 

17. รายงานการเงินให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพยากรและภาระผูกผันของหน่วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกระแสไหลเข้าและออกของทรัพยากรในช่วงเวลาที่รายงาน ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ใช้ในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการจัดท าผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ณ ระดับที่
ก าหนด และระดับของทรัพยากรที่อาจจ าเป็นต้องจัดหาให้หน่วยงานในอนาคตเพ่ือให้สามารถ
ให้บริการได้ตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

18. หน่วยงานมักจะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อมีการออกกฎหมาย
งบประมาณให้อ านาจอนุมัติการใช้จ่าย การจัดท ารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงาน
อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ไปของทรัพยากรว่าสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตาม
กฎหมายหรือไม่ หน่วยงานที่ให้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง การน าเสนอข้อมูลงบประมาณในรายงานการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

19. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยผู้ใช้ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและก ากับดูแลสินทรัพย์  ตลอดจนการตัดสินใจ
และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตของหน่วยงาน
และผลลัพธ์ในรูปแบบของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน งบแสดงผลการให้บริการ การสอบทานโครงการ
และรายงานอ่ืน ๆ โดยผู้บริหาร เกี่ยวกับผลส าเร็จของหน่วยงานในงวดการรายงานนั้น 

20. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎข้อบังคับที่หน่วยงานภายนอกก าหนดขึ้น ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบนี้ในรายงานการเงิน หน่วยงานควรจะแสดงเอกสารอ้างอิงที่มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และอาจกระทบต่อการประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานและทิศทางการด าเนินงานในอนาคต ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะถูกจัดสรรให้หน่วยงานในอนาคต 
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 ข้อพิจารณาโดยทั่วไป 

การน าเสนอรายงานการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

21. รายงานการเงินต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของ
หน่วยงานโดยถูกต้องตามที่ควร การแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรคือการเป็นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่ืน ๆ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามค านิยามและเกณฑ์การ
รับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ก าหนดไว้ใยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
การน าเสนอรายงานการเงินซึ่งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมให้เหมาะสมแก่กรณีถือว่ารายงานการเงินนั้นน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

22. รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ต้องเปิดเผยถึงการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชัดเจนโดยไม่มีเงื่อนไข 
หน่วยงานจะต้องไม่อธิบายว่ารายงานการเงินได้จัดท าขึ้นตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ถ้ารายงาน
การเงินดังกล่าวไม่จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดทั้งหมดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

23. ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด รายงานการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อ รายงาน
การเงินนั้นถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหน่วยงานยังต้องถือปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(ก) เลือกและน านโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3  
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ซึ่งได้ก าหนด
ล าดับชั้นของแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ในการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีของผู้บริหารใน
กรณีท่ีไมม่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับรายการนั้น ๆ 

(ข) น าเสนอข้อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เชื่อถือได้ 
เปรียบเทียบกันได้ และเข้าใจได้ 

(ค) เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่การปฏิบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์และเงื่อนไขอ่ืน
ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

24. การเปิดเผยนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดท า
ค าอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ไม่เหมาะสมที่หน่วยงานใช้ ไม่ท าให้นโยบายการบัญชีนั้น
เหมาะสมขึ้น 

การด าเนินงานต่อเนื่อง 

25. ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการเงินต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ของหน่วยงาน รายงานการเงินต้องจัดท าขึ้นตามหลักการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อก าหนด 
ในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดด าเนินงาน เม่ือผู้รับผิดชอบต่อ
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 รายงานการเงินได้ท าการประเมินความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากผลปรากฏว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ใด ที่อาจท าให้เกิดความสงสัย
อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยให้ทราบถึงความไม่แน่นอนเหล่านั้น ในกรณีที่รายงานการเงินมิได้จัดท าขึ้นตาม
หลักการด าเนินงานต่อเนื่อง หน่วยงานจะต้องเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงนี้ พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดท ารายงานการเงินนั้น และเหตุผลท่ีหน่วยงานไม่อาจด าเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ 

26. โดยปกติแล้วรายงานการเงินจะถูกท าขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานที่หน่วยงานมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และจะด าเนินงานต่อไปในอนาคตตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่คาดการณ์ได้ ในการ
ประเมินว่าสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม่ ผู้ที่รับผิดชอบต่อรายงานการเงินควร
พิจารณาข้อมูลที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตที่คาดการณ์ได้ ซึ่งไม่ควรต่ ากว่า (แต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง) 12 เดือน 
นับจากวันที่รายงานการเงินได้รับอนุมัติ 

27. การพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี การประเมินข้อสมมติฐานของการด าเนินงานต่อเนื่อง
ไม่ถือการทดสอบสภาพคล่องทางการเงินเป็นหลักเช่นเดียวกับในกรณีของหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้  อาจ
มีสถานการณ์บางอย่างที่มีผลการทดสอบด้านสภาพคล่องทางการเงินไม่ดี แต่ปัจจัยอ่ืน  ๆ ยังชี้ว่า
หน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การประเมินงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานชี้ว่าข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องอาจไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาจมี
ข้อก าหนดหรือข้อตกลงในการสนับสนุนทางการเงินในปีถัดไป หรือแผนการจัดการทางการ เงินอ่ืนๆ 
ที่ท าให้เกิดความม่ันใจว่าหน่วยงานจะมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

28. การพิจารณาว่าข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม่ มักจะใช้กับระดับหน่วยงาน
มากกว่าใช้กับระดับรัฐบาลโดยรวม ส าหรับระดับหน่วยงานนั้น การประเมินว่าหลักการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่ ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการเงินอาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและที่คาดหวังในอนาคต การปรับโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน 
ยอดประมาณการรายได้ หรือความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  
และศักยภาพของแหล่งเงินทุนสนับสนุนทดแทน ก่อนที่จะท าการสรุปว่าข้อสมมติฐานการด าเนินงาน
ต่อเนื่องนั้นเหมาะสม 

ความสม่ าเสมอในการน าเสนอ 

29. หน่วยงานต้องน าเสนอและจัดประเภทรายการในรายงานการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด 
ยกเว้น กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการ
ทบทวนรายงานการเงินแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าการน าเสนอและการจัดประเภทรายการ
ในรายงานการเงินแบบใหม่จะท าให้การน าเสนอรายงานการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
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 โดยค านึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี 
และข้อผิดพลาด 

(ข) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอรายงานการเงิน 

30. การรับโอน ตัดโอน หรือยุบเลิกหน่วยงานที่มีนัยส าคัญ หรือการทบทวนการน าเสนอรายงานการเงิน
ของหน่วยงาน อาจชี้ให้เห็นว่ารายงานการเงินนั้นจ าเป็นต้องแสดงรายการแตกต่างไปจากเดิม 

31. หน่วยงานจะเปลี่ยนแปลงการน าเสนอรายงานการเงินได้ก็ต่อเมื่อ การน าเสนอที่เปลี่ยนไปนั้นให้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน และคาดว่าจะใช้การ
น าเสนอในรูปแบบใหม่นั้นต่อไปเพ่ือให้รายงานการเงินสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการน าเสนอรายงานการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ตาม
ย่อหน้าที่ 42 และ 43 

ความมีสาระส าคัญและการน าเสนอด้วยยอดรวม 

32. รายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระส าคัญ ต้องแยกแสดงในรายงานการเงิน 
รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ไม่คล้ายคลึงกันแต่ละรายการต้องแยกแสดงในรายงานการเงิน  
เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระส าคัญ 

33. รายงานการเงินเป็นผลของการประมวลรายการทางบัญชีหรือเหตุการณ์อ่ืนจ านวนมาก ที่ได้รวมเป็น
ประเภทตามลักษณะหรือหน้าที่ของรายการนั้น ๆ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรวบรวมและ 
จัดประเภทรายการทางบัญชี คือ การน าเสนอข้อมูลที่ได้สรุปและจัดประเภทแล้วซึ่งปรากฏอยู่ในแต่ละ
รายการในรายงานการเงิน รายการแต่ละรายการที่ไม่มีสาระส าคัญ ให้น าไปรวมกับรายการอ่ืน  
เพ่ือน าเสนอในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม รายการที่ไม่มี
สาระส าคัญพอที่จะแยกแสดงต่างหากในรายงานการเงิน อาจมีสาระส าคัญเพียงพอที่จะแยกแสดง
ต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

34. หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหาก
ข้อมูลนั้นไม่มีสาระส าคัญ 

การหักกลบ 

35. หน่วยงานต้องไม่น าสินทรัพย์และหนี้สิน หรือรายได้และค่าใช้จ่าย มาหักกลบกัน นอกจาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีข้อก าหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้ 

36. หน่วยงานต้องแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และรายได้และค่าใช้จ่าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ  
ในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน จะท าให้ความสามารถของผู้ใช้
รายงานการเงินในการเข้าใจรายการ และความสามารถในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
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 ลดลง เว้นแต่การหักกลบนั้นจะสะท้อนสาระของรายการหรือสภาพการณ์นั้น การวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ซึ่งแสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่า ไม่ถือเป็นการหักกลบรายการ ตัวอย่างเช่น การแสดงสินค้า
คงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น 

37. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
ก าหนดนิยามของรายได้ และก าหนดให้หน่วยงานวัดมูลค่ารายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน  
ที่ได้รับหรือที่ค้างรับหักด้วยส่วนลดที่หน่วยงานให้กับผู้ซื้อ หน่วยงานอาจมีรายการอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ถือว่า
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน แต่เป็นรายการที่มักเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยงานต้องแสดงผลของรายการเหล่านั้นโดยหักกลบ
รายไดก้ับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากรายการเดียวกัน หากการแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะช่วยสะท้อน
ให้เห็นสาระของรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น 

(ก) หน่วยงานแสดงผลก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน
และสินทรัพย์อ่ืนที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยน ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายหักจากจ านวนเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย 

(ข) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน ซึ่งมีการรับรู้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
(เมื่อมีการประกาศใช้) และหน่วยงานคาดว่าจะได้รับชดเชยจากบุคคลที่สามภายใต้ข้อตกลง
ตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงในการรับประกันจากผู้ขาย) อาจแสดงสุทธิจากเงินชดเชย
ที่เก่ียวข้อง 

38. นอกจากนี้ ให้หน่วยงานแสดงผลก าไรและขาดทุนที่เกิดจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ตามเกณฑ์สุทธิ ตัวอย่างเช่น ผลก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ  
ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเงินลงทุนเพ่ือค้า อย่างไรก็ตาม หากผลก าไรและขาดทุ น
ดังกล่าวมีสาระส าคัญ ให้หน่วยงานแสดงเป็นรายการแยกจากกัน 

39. การหักกลบกันของของกระแสเงินสดจะมีกล่าวถึงในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง  
งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ข้อมูลเปรียบเทียบขั้นต่ า 

40. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบส าหรับทุกรายการที่แสดงในรายงานการ
เงินงวดปัจจุบันหากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมิได้อนุญาตหรือก าหนดเป็นอย่างอ่ืน หน่วยงานต้อง
แสดงข้อมูลเชิงบรรยายและพรรณนาในลักษณะข้อมูลเปรียบเทียบด้วย หากข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้
รายงานการเงินสามารถเข้าใจรายงานการเงินของงวดปัจจุบัน 
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 40ก. หน่วยงานต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า 
งบแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า งบกระแส
เงินสดอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 

41. ในบางกรณี ข้อมูลเชิงบรรยายในรายงานการเงินงวดก่อน ๆ ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน  
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานเปิดเผยรายละเอียดของข้อพิพาททางกฎหมายในงวดปัจจุบัน โดยที่ผลของ  
คดีความยังไม่มีความแน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและผลของคดียังไม่สิ้นสุดในขณะนี้ ผู้ใช้
รายงานการเงินอาจได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลจากความไม่แน่นอนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลางวดก่อนและจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ได้ด าเนินการในระหว่างงวดเพ่ือให้
ความไม่แน่นอนนั้นหมดไป 

42. เม่ือหน่วยงานมีการแก้ไขการน าเสนอหรือจัดประเภทรายการในรายงานการเงิน หน่วยงานต้อง 
จัดประเภทรายการของจ านวนที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ด้วย เว้นแต่การจัดประเภทใหม่ไม่สามารถ 
ท าได้ในทางปฏิบัติ เม่ือมีการจัดประเภทรายการของจ านวนที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะของการจัดประเภทใหม่ 

(ข) จ านวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทท่ีจัดประเภทใหม่ 

(ค) เหตุผลในการจัดประเภทใหม่ 

43. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทรายการของจ านวนที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ได้ 
หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) เหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจ านวนดังกล่าวได้ 

(ข) ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่ 

44. การท าให้ข้อมูลในรายงานการเงินแต่ละงวดเปรียบเทียบกันได้ดียิ่งขึ้น จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินแนวโน้มของข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือการคาดการณ์ ในบางสถานการณ์ การที่จะน าข้อมูลงวดก่อนมาจัดประเภทใหม่เ พ่ือเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในงวดปัจจุบันไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจไม่ได้เก็บข้อมูลใน
งวดก่อนในลักษณะที่ท าให้หน่วยงานสามารถจัดประเภทรายการใหม่ได้ และอาจไม่สามารถสร้าง
ตัวเลขขึ้นมาใหม่ได้ในทางปฏิบัติ 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

41            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 45. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
และข้อผิดพลาด ได้ก าหนดวิธีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเมื่อหน่วยงานเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชี หรือแก้ไขผิดพลาด 

โครงสร้างและเนื้อหา 

ความน า 

46. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
และก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลรายการอื่น ๆ ไว้ในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงิน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้
ก าหนดเรื่องเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลกระแสเงินสด 

47. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้บางครั้งใช้ค าว่า “การเปิดเผย” ในความหมายกว้าง โดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงรายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด หรือในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลยังได้มีการก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ หน่วยงาน
อาจเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ มีข้อก าหนดเฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การระบุชื่อรายงานการเงิน 

48. รายงานการเงินต้องมีการระบุชื่อไว้อย่างชัดเจนและแยกออกจากข้อมูลอ่ืนที่น าเสนออยู่ในเอกสาร
เผยแพร่ชุดเดียวกัน 

49. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐใช้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินเท่านั้น โดยไม่ใช้ถือปฏิบัติกับข้อมูลอ่ืนที่
น าเสนอในรายงานประจ าปี หรือเอกสารอ่ืน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้รายงานการเงินต้องสามารถ
แยกแยะข้อมูลที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกับข้อมูลอ่ืนที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
รายงานการเงิน แต่ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเหล่านั้น 

50. หน่วยงานต้องระบุชื่อองค์ประกอบของรายงานการเงินแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และยังต้องแสดง
ข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้อย่างเด่นชัด และต้องแสดงซ้ า ถ้าการแสดงซ้ านั้นท าให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

(ก) ชื่อของหน่วยงานที่เสนอรายงานหรือใช้วิธีการอ่ืนที่เป็นการระบุตัวหน่วยงานได้ และการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 

(ข) การระบุว่ารายงานการเงินนั้นเป็นรายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน หรือเป็นรายงานการเงิน
ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

42            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 (ค) วันทีส่ิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมรายงานการเงิน แล้วแต่ว่าจะ
ใช้กับส่วนใดในองค์ประกอบของรายงานการเงิน 

(ง) สกุลเงินที่ใช้รายงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

(จ) หลักท่ีใช้ในการแสดงจ านวนเงินในรายงานการเงิน เช่น พันบาท ล้านบาท เป็นต้น 

51. การปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 50 สามารถท าได้โดยการแสดงข้อความส่วนหัวในแต่ละหน้า 
และข้อความส่วนหัวโดยย่อของสดมภ์ในรายงานการเงิน หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่า
วิธีการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะน าเสนอข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น รายงานการเงินที่น าเสนอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มักไม่แสดงข้อมูลแยกเป็นแต่ละหน้า ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องแสดงรายการต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานการเงินสามารถเข้าใจได้ 

52. หน่วยงานมักแสดงจ านวนเงินไว้เป็นหลักพันหรือหลักล้านตามสกุลเงินที่เสนอรายงาน เพ่ือให้ผู้ใช้
รายงานการเงินสามารถเข้าใจรายงานการเงินได้ดีขึ้น หน่วยงานสามารถท าเช่นนั้นได้หากมีการเปิดเผย
ถึงหลักที่ใช้ในการแสดงจ านวนเงิน และการใช้หลักแสดงจ านวนเงินดังกล่าวไม่เป็นการตัดทอนข้อมูล  
ที่มีสาระส าคัญ 

รอบระยะเวลาการรายงาน 

53. หน่วยงานต้องน าเสนอรายงานการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องน าเสนอรายงานการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชียาว
กว่าหรือสั้นกว่าหนึ่งปี หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับแต่ละงวดในรายงานการเงิน
ดังต่อไปนี้ 

(ก) เหตุผลที่มีการใช้งวดการรายงานอ่ืนนอกเหนือจาก 1 ปี 

(ข) ข้อเท็จจริงที่ท าให้จ านวนเงินที่มีการเปรียบเทียบกันส าหรับรายงานการเงินบางงบ เช่น  
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบได้ 

54. ในบางสถานการณ์ หน่วยงานอาจถูกก าหนดให้เปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น เพ่ือที่จะให้รอบระยะเวลาบัญชีสอดคล้องกับปีงบประมาณ ในกรณีเช่นนี้
ถือว่า มีความส าคัญที่ผู้ใช้จะต้องตระหนักว่าจ านวนตัวเลขที่แสดงในงวดปัจจุบันและจ านวนที่ใช้
เปรียบเทียบกันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ตลอดจนเปิดเผยถึงเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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 ความทันเวลา 

55. ประโยชน์ของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจะด้อยลงไปหากผู้ใช้ไม่สามารถ
ใช้ได้ภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลหลังหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กรมบัญชีกลางได้ก าหนด
ระยะเวลาในการจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานไว้เป็นการเฉพาะ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซับซ้อน
ของการด าเนินงานของหน่วยงานไม่ถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการไม่รายงานอย่างทันเวลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน 

56. หน่วยงานต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้นเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 62 ถึง 73 เว้นแต่การแสดงรายการตามสภาพคล่อง
จะมีความน่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้องมากกว่า หากหน่วยงานปฏิบัติตามข้อยกเว้นนี้สินทรัพย์
และหนี้สินทั้งหมดจะต้องแสดงตามล าดับของสภาพคล่อง 

57. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะน าเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตาม หน่วยงานต้องเปิดเผยจ านวนที่คาดว่า
จะได้รับคืนหรือจ่ายช าระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน ส าหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละ
บรรทัดซึ่งได้รวมยอดคงเหลือ ก) ส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายช าระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน นับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ ข) ส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายช าระหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับ
จากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

58. หากหน่วยงานส่งมอบผลผลิตซึ่งมีรอบระยะเวลาการด าเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน การจัดประเภท
สินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน จะให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิที่หน่วยงานใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 
ออกจากสินทรัพย์สุทธิที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินงานระยะยาว การจัดประเภทในลักษณะนี้ท าให้
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปัจจุบันและหนี้สินที่จะถึงก าหนด
ช าระในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไว้อย่างเด่นชัด 

59. ส าหรับหน่วยงานบางประเภท เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่คล้ายสถาบันการเงิน หรือธุรกิจประกันภัย 
เป็นต้น การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามล าดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเรียงจากมาก
ไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก จะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องได้ดีกว่าการแสดงเป็นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ส่งมอบผลผลิตภายในรอบระยะเวลา 
การด าเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน 

60. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 56 อนุญาตให้หน่วยงานที่มีการด าเนินงานหลากหลายสามารถแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินบางส่วนโดยใช้เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียน  ควบคู่กับการแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินส่วนอ่ืนตามเกณฑ์การแสดงตามล าดับสภาพคล่องก็ได้ หากการแสดงควบคู่นั้นให้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้องมากกว่า 
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 61.  ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับช าระจากสินทรัพย์และจะต้องช าระคืนหนี้สิน  
เป็นประโยชน์ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ของหน่วยงาน มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 30 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) ก าหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันครบก าหนดของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน โดยสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สินค้าคงเหลือ หรือวันที่หน่วยงานต้องช าระหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
ประมาณการหนี้สิน ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นจะแสดงรายการหมุนเวียน
หรือรายการไม่หมุนเวียนก็ตาม 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

62. หน่วยงานต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เม่ือสินทรัพย์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติ

ของหน่วยงาน 
(ข) ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อค้า 
(ค) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
(ง) สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้)) และไม่มีข้อจ ากัดใน
การแลกเปลี่ยนหรือการใช้ช าระหนี้สินภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

63. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใช้ค าว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ให้รวมถึงรายการ สินทรัพย์มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีลักษณะที่เป็นระยะยาว และมิได้มีข้อห้ามในการใช้
ค าอธิบายอื่นหากค าที่เลือกใช้แทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน 

64. รอบระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน คือ รอบระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรเป็นผลผลิต ตัวอย่างเช่น รัฐบาลโอนเงินให้หน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นแปลง
ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลผลิตเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ต้องการ  
หากรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงานไม่สามารถระบุได้โดยชัดเจน ให้ถือว่า
รอบระยะเวลาการด าเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

65. สินทรัพย์หมุนเวียนรวมถึงลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้จากการขายสินค้าและให้บริการ สินค้าคงคลัง และ
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้อาจมีการรับรู้ ใช้ไป หรือขาย เป็นส่วนหนึ่งของวงจร
การด าเนินงานปกติ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
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 รายงาน สินทรัพย์หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย์ที่ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพ่ือค้า (ตัวอย่าง
รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือค้า ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 29 
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และส่วนของสินทรัพย์  
ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หนี้สินหมุนเวียน 
66. หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) คาดว่าจะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน 
(ข) ถึงก าหนดช าระภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
(ค) หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหน้าที่ 70) หากคู่สัญญามีทางเลือก
ให้จ่ายช าระหนี้โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการช าระหนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการ 
จัดประเภทรายการ 

หนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

67. หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เช่น รายการคงค้างที่เกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานและต้นทุน
ด าเนินงานอื่น เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ
ของหน่วยงาน หน่วยงานจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียน แม้ว่าจะครบก าหนด
ช าระเงินเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ตามปกติดังกล่าวนี้ให้ใช้ถือปฏิบัติกับการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงาน ส าหรับกรณี
ที่หน่วยงานไม่สามารถระบุรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติได้อย่างชัดเจน  ให้ถือว่า
รอบระยะเวลาการด าเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

68. หนี้สินหมุนเวียนประเภทอ่ืน ที่การช าระไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ
แต่มีก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น ส่วนของหนี้สิน
ทางการเงินระยะยาวที่ก าหนดช าระในหนึ่งปี เงินน าส่งก าไรค้างจ่าย และเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการค้า
อ่ืน ๆ เป็นต้น ส าหรับหนี้สินทางการเงินซึ่งหน่วยงานใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน) และยังไม่ครบก าหนด
ช าระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้ถือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 
ที่ต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 71 และ 72 

69. หน่วยงานต้องจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือน นับจากวัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นหนี้สินหมุนเวียน ถึงแม้ว่าหนี้สินนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) เงื่อนไขเดิมในการช าระหนี้สิน มีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน 
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 (ข) มีข้อตกลงที่จะช าระหนี้โดยการก่อหนี้สินระยะยาวใหม่ หรือปรับก าหนดเวลาการจ่ายช าระหนี้
ใหม่ให้เป็นหนี้สินระยะยาว ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจัดท าเสร็จสมบูรณ์ภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน 

70. ภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากหน่วยงานคาดหวังและมีสิทธิในการด าเนินการที่จะช าระภาระ
ผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่ที่มีอายุอย่างน้อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนั้นจะต้อง 
จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนแม้ว่าภาระผูกพันนั้นมีก าหนดช าระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน 
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานไม่มีสิทธิในการด าเนินการที่จะช าระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่
หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มีข้อตกลงในการช าระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่) 
ภาระผูกพันนั้นต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องพิจารณาความสามารถของ
หน่วยงานในการช าระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่ 

71. หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือก่อนวันดังกล่าว หน่วยงานละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึ่งเป็นผลให้หนี้สินนั้นเปลี่ยนเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หน่วยงานต้องจัดประเภท
หนี้สินนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียน แม้ว่าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติ
ให้ออกรายงานการเงิน เจ้าหนี้ตกลงที่จะไม่เรียกคืนหนี้ที่ได้มีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้นั้น 
การที่หน่วยงานต้องจัดประเภทหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการช าระหนี้ออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
12 เดือนนับจากวันที่ดังกล่าว  

72. อย่างไรก็ตาม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้ให้กู้ตกลงที่จะผ่อนผันการช าระหนี้ให้เป็น
เวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการแก้ไข 
การละเมิดเงื่อนไข ซึ่งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้หน่วยงานจ่ายช าระ
หนี้คืนในทันที หน่วยงานต้องจัดประเภทหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

73. ในส่วนของเงินกู้ยืมที่จัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน เหตุการณ์
ดังกล่าวถือว่าเข้าเงื่อนไขที่ไม่ต้องปรับปรุงรายงานการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน  

(ก) มีการช าระเงินกู้ยืมโดยการก่อหนี้สินระยะยาวใหม่ 

(ข) มีการแก้ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

(ค) เจ้าหนี้ผ่อนผันการช าระหนี้ให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการแก้ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 
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 ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน 

74. งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย : 

(ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(ค) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

(ง) สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงภายในข้อ 74 (ก), 74 (ข), 74 (ค) และ 74 (ฉ)) 

(จ) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

(ช) วัสดุคงเหลือ 

(ซ) เงินค้างรับจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน (เช่น เงินโอนต่าง ๆ ) 

(ฌ) ลูกหนี้จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยน 

(ญ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(ฎ) เจ้าหนี้เงินโอน 

(ฏ) เจ้าหนี้จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยน 

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน 

(ฑ) หนี้สินทางการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงภายในข้อ 74 (ฎ), 74 (ฏ) และ 74 (ฐ)) 

(ฒ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (ที่แสดงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน) และ 

(ณ) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของหน่วยงานที่ควบคุม 

75. หน่วยงานต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัด หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติม ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในฐานะการเงินของ
หน่วยงาน 

76. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดล าดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการต่า ง ๆ 
ตามย่อหน้าที่ 74 เป็นเพียงการก าหนดไว้อย่างง่าย ตามลักษณะและหน้าที่ที่มีความแตกต่าง 
เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ 

(ก) รายการแต่ละบรรทัดมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน้าที่ของแต่ละรายการหรือ
ผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกันนั้น มีประโยชน์เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะการเงินของ
หน่วยงาน 
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48            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 (ข) ค าอธิบายและการเรียงล าดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกันอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะและรายการของหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ  
ในฐานะการเงินของหน่วยงาน 

77. การใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดต้องแยกแสดงเพิ่มเติมให้พิจารณาโดยถือเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก) ลักษณะและสภาพคล่องของสินทรัพย์ 

(ข) การใช้งานของสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน 

(ค) จ านวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สิน 

78. การใช้เกณฑ์วัดมูลค่าที่ต่างกันส าหรับสินทรัพย์ต่างประเภทกัน เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์นั้น 
มีลักษณะและหน้าที่ต่างกัน หน่วยงานจึงต้องแสดงสินทรัพย์แต่ละรายการนั้นแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น 
สินทรัพย์แต่ละประเภทในกลุ่มที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจแสดงในราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

79. หน่วยงานต้องเปิดเผยประเภทรายการย่อยของรายการแต่ละบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดประเภทให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 

80. รายละเอียดของประเภทรายการย่อยที่แสดงรายการ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ขนาด ลักษณะ และหน้าที่ของจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องนั้น หน่วยงานต้องใช้เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ย่อหน้าที่ 77 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแสดงประเภทรายการ ซึ่งการเปิดเผยรายการแต่ละรายการ
จะมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

(ก) รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้แยกแสดงแต่ละประเภท ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

(ข) ลูกหนี้ ให้แยกแสดงเป็นลูกหนี้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ลูกหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินจ่ายล่วงหน้า และลูกหนี้อ่ืนๆ 

(ค) สินค้าคงเหลือ ให้แยกแสดงแต่ละประเภท ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 
เรื่อง สินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าซื้อมาเพ่ือขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และ
สินค้าส าเร็จรูป  

(ง) เจ้าหนี้เงินโอน ให้แยกแสดงเป็นเงินโอนค้างจ่าย และจ านวนที่ค้างจ่ายแก่หน่วยงานภายใต้
สังกัดหน่วยงานรวม 

(จ) ประมาณการหนี้สิน ให้แยกแสดงเป็นประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 
และรายการอ่ืน และ 
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 (ฉ) องค์ประกอบสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ให้แยกแสดงเป็นทุน รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
และส ารองต่าง ๆ 

81. หน่วยงานต้องแยกแสดงรายการต่อไปนี้ ไม่ว่าจะแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

(ก) ทุน ซึ่งเป็นยอดรวมสะสม ณ วันที่ในรายงานของเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของ หักด้วย
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ 

(ข) รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

(ค) ส ารองต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดลักษณะ และวัตถุประสงค์ของส ารองแต่ละรายการในยอด
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และ 

(ง) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

82. หน่วยงานต้องแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในระหว่างงวดเพื่อน ามาค านวณ
เป็น รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

83. ตามปกติรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในระหว่างงวดต้องน าไปรวมเป็นรายได้สูง/(ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีด้วย อย่างไร
ก็ตามอาจมีบางสถานการณ์ที่ท าให้บางรายการไม่รวมอยู่ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด ได้มีการระบุสถานการณ์ 2 สถานการณ์ดังกล่าว คือ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

84. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ ก าหนดหรืออนุญาตให้รายการที่เข้าเกณฑ์ตามค านิยามของ
รายได้หรือค่าใช้จ่ายแยกออกจากรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด ตัวอย่างเช่น ส่วนเกินจาก
การตีราคา (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเฉพาะ (ก) ก าไร
หรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินของการด าเนินงานในต่างประเทศ (มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(เม่ือมีการประกาศใช้)) และ (ข) ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เผื่อขาย
ใหม่ (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสามารถดูได้จากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 
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 ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
85. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้ส าหรับงวด

เป็นอย่างน้อย 

(ก) รายได้ 

(ข) ต้นทุนทางการเงิน 

(ค) ส่วนแบ่งรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานร่วมและหน่วยงานร่วมค้าที่ใช้วิธี 
ส่วนได้เสีย 

(ง) ก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จาการจ าหน่ายสินทรัพย์และการช าระหนี้สินอันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานที่ยกเลิก 

(จ) รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 

86. หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นการจัดสรร
ส าหรับงวด  ดังนี้ 

(ก) รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวดที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

(ข) รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของหน่ วยงาน 
ผู้ควบคุม 

87. หน่วยงานต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัด หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าวช่วยให้เกิดความเข้าใจในผล
การด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 

88. กิจกรรม รายการทางบัญชี และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่หลากหลายของหน่วยงานมีผลกระทบที่แตกต่างกัน
ต่อความสามารถในการบรรลุพันธกิจในการส่งมอบผลผลิตของหน่วยงาน การเปิดเผยถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงจะ
ช่วยในการพยากรณ์ผลงานในอนาคต การเปิดเผยดังกล่าวอาจเป็นการเพ่ิมหัวข้อรายการใน 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ตลอดจนปรับค าอธิบายต่าง ๆ และล าดับการน าเสนอรายการ
ต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าจ าเป็นต่อการอธิบายถึงองค์ประกอบของผลการด าเนินงาน ปัจจัยที่จะต้องน ามา
พิจารณารวมถึงความมีสาระส าคัญและลักษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายจะมีการหักกลบกันก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรากฏในย่อหน้า 35 

ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

89. ส าหรับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมีสาระส าคัญ หน่วยงานต้องเปิดเผยลักษณะและจ านวนแยก
ส าหรับแต่ละรายการ 
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 90. สถานการณ์ท่ีท าให้หน่วยงานต้องมีการเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ รวมถึง 

(ก) การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือการปรับลดมูลค่าที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ให้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมทั้งการกลับรายการปรับลดมูลค่าดังกล่าว 

(ข) การปรับโครงสร้างกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ได้ตั้งไว้
ส าหรับต้นทุนในการปรับโครงสร้างดังกล่าว 

(ค) การจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ง) การแปรรูปหน่วยงาน หรือการจ าหน่ายเงินลงทุน 

(จ) การด าเนินงานที่ยกเลิก 

(ฉ) การยุติของคดีทางกฎหมาย 

(ช) การกลับรายการประมาณการหนี้สิน 

91. หน่วยงานต้องแสดงประเภทรายการย่อยของรายได้ทั้งหมดในงบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดประเภทรายการให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

92. หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยการจัดประเภทรายการตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

93. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานน าเสนอการวิเคราะห์ตามย่อหน้าที่ 92 ในงบ
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

94. หน่วยงานแสดงประเภทรายการย่อยของค่าใช้จ่ายเพ่ือเน้นให้เห็นถึงต้นทุนและรายได้เพ่ือชดเชย
ต้นทุนของแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม (และส่วนงานภายในหน่วยงาน) 

95. ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หน่วยงานต้องรวมค่าใช้จ่ายจ าพวก
เดียวกันตามลักษณะของค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (ตัวอย่าง เช่น ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เป็นต้น) 
โดยไม่มีการปันส่วนระหว่างส่วนงานภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวิธีนี้อาจง่ายต่อการ
ปฏิบัติ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายนั้น ตัวอย่างการจัดประเภท
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้ 

รายได ้  x 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร x  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน x  

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน x  
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 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย x  

รวมค่าใช้จ่าย  (x) 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย  x 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

96. หน่วยงานต้องน าเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

(ข) รายการแต่ละรายการของรายได้และค่าใช้จ่ายที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน
ก าหนดให้รับรู้โดยตรงในยอดสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และยอดรวมของรายการเหล่านี้ 

(ค) รายได้และค่าใช้จ่ายรวมส าหรับงวด (ค านวณโดย ผลรวมของย่อหน้าที่ 96 (ก) และ 96 
(ข)) ซึ่งแสดงจ านวนรวมที่จัดสรรให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของหน่วยงานที่ควบคุมและ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม แยกออกจากกัน และ 

(ง) ส าหรับแต่ละองค์ประกอบของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ให้แสดงผลกระทบของการน า
นโยบายการบัญชีมาปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขรายงานการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด  

97. นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องน าเสนอรายงานดังต่อไปนี้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ก) รายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะท่ีเป็นเจ้าของ ซึ่งแสดงการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ 

(ข) ยอดดุลรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมในวันต้นงวด และวันสิ้นงวดที่รายงาน ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงส าหรับงวดบัญชีนั้น และ 

(ค) ส าหรับองค์ประกอบแต่ละรายการของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่แยกแสดงออกจากกันจะต้อง
สามารถกระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วันต้นงวด และวันสิ้นงวด เพื่อเป็นการเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

98. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงานระหว่างต้นงวดที่รายงานกับวันสิ้นงวด  
ที่รายงานสะท้อนให้เห็นการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานในระหว่างงวด 

99. การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แสดงถึงรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด
รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการรับรู้โดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
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 100. เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงเงินโอนระหว่าง   
2 หน่วยงาน ภายในหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น เงินโอนจากรัฐบาลในฐานะที่เป็น
เจ้าของให้แก่หน่วยงานของรัฐ) เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของให้แก่หน่วยงาน  
ที่ถูกควบคุม จะถูกรับรู้โดยการปรับปรุงโดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เมื่อเงินทุนนั้นท าให้เกิด
ส่วนได้เสียคงเหลือในหน่วยงานในรูปของสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนเท่านั้น 

101. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้รวมรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้  
ในระหว่างงวดไว้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐบางฉบับก าหนดให้แสดงเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนโดยตรง (ตัวอย่างเช่น การตีราคาเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเฉพาะบางกรณี เป็นต้น) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้จึงเน้นให้แสดงยอดรวมรายได้
และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงรายการที่รับรู้โดยตรงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เนื่องจากทุกรายการของผลรวมรายได้และค่าใช้จ่าย  
มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการประเมินการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินของหน่วยงาน ระหว่าง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 2 งวด 

102. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด ก าหนดให้ใช้วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง  เพ่ือแสดงให้เห็นผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หากท าได้ในทางปฏิบัติ ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนก าหนดให้ใช้วิธีอ่ืน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 3 
ยังได้ก าหนดให้ใช้วิธีปรับรายงานการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด หากท าได้ในทางปฏิบัติ  
โดยการปรับปรุงย้อนหลังและการปรับรายงานการเงินย้อนหลังไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน แต่เป็นการปรับปรุงยอดยกมาของรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนจะก าหนดให้เป็นการปรับปรุงย้อนหลังขององค์ประกอบอ่ืนในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน ย่อหน้าที่ 96 (ง) ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผยการปรับปรุงรวมของแต่ละองค์ประกอบของ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน โดยหน่วยงานต้องเปิดเผยยอดปรับปรุง
ข้างต้นส าหรับแต่ละงวดของรายงานการเงินงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบกับรายงานการเงินงวด
ปัจจุบันและต้นงวด 

103. การปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 96 และ 97 อาจใช้รูปแบบรายงานตามแนวตั้งเพ่ือกระทบ 
ยอดยกมาต้นงวดและยอดยกไปสิ้นงวดขององค์ประกอบแต่ละรายการของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทางเลือกอ่ืนของการปฏิบัติดังกล่าว คือการแสดงเพียงรายการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 96 ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 97 หากเลือกปฏิบัติตาม
ทางเลือกดังกล่าวให้หน่วยงานแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบกระแสเงินสด 

104. ข้อมูลกระแสเงินสดช่วยให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการก่อให้เกิดเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสดของหน่วยงานแก่ผู้ใช้รายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดข้อบัง คับ 
ในการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โครงสร้าง 
105. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้อง 

(ก) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท ารายงานการเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะที่  
หน่วยงานใช้ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 110 ถึง 117 

(ข) เปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด และ 

(ค) ให้ข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หรืองบกระแสเงิน
สดแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจรายงานการเงินเหล่านั้น 

106. หน่วยงานต้องน าเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะเป็นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
ในทางปฏิบัติ โดยแต่ละรายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด หน่วยงานต้อง
มีการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

107. โดยปกติหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้ผู้ใช้
รายงานการเงินเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานกับรายงานการเงินของ
หน่วยงานอื่นได้ 

(ก) ข้อความที่ระบุว่ารายงานการเงินได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ดูย่อหน้าที่ 22) 

(ข) สรุปนโยบายการบัญชีส าคัญที่หน่วยงานใช้ (ดูย่อหน้าที่ 110) 

(ค) ข้อมูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด โดยจัด
เรียงล าดับตามรายงานการเงินและตามล าดับของแต่ละรายการที่น าเสนอในรายงานการเงินนั้น 
และ 
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 (ง) การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง 

(1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) และภาระผูกพัน
ตามสัญญาซึ่งยังไม่ได้รับรู้ 

(2) การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 30 เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

108. ในบางสถานการณ์ หน่วยงานอาจมีความจ าเป็นหรือตั้งใจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงล าดับการแสดงข้อมูล
ของรายการเฉพาะที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างเช่น  หน่วยงานอาจรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย กับข้อมูลเกี่ ยวกับ
ระยะเวลาครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงิน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะเกี่ยวข้อง
กับงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และระยะเวลาครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงิน  
จะเกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังต้องคงหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินไว้ตามโครงสร้างที่เป็นระบบให้มากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

109. หน่วยงานอาจน าเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท ารายงาน
การเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะที่หน่วยงานเลือกใช้ แยกไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายงานการเงิน 

การเปิดเผยนโยบายการบัญชี 
110.  หน่วยงานต้องเปิดเผยทุกเรื่องต่อไปนี้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

(ก) เกณฑ์ (มูลฐาน) การวัดมูลค่าที่ใช้จัดท ารายงานการเงิน 

(ข) เนื้อหาที่หน่วยงานน ามาใช้ปฏิบัติในหัวข้อการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ 

(ค) นโยบายการบัญชีอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานเลือกใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจได้ในรายงาน
การเงินของหน่วยงาน 

111. เกณฑ์หรือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้จัดท ารายงานการเงิน (ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม 
ราคาทุนปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) เป็นส่วนส าคัญที่
หน่วยงานต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้รายงานการเงิน เพราะเกณฑ์ดังกล่าวที่หน่วยงานใช้จัดท ารายงาน
การเงินมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้รายงานการเงิน ดังนั้น ถ้า
หน่วยงานใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าในรายงานการเงินมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น กรณีสินทรัพย์ 
บางประเภทมีการตีราคาใหม่ หน่วยงานต้องเปิดเผยให้ทราบถึงประเภทของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ที่น าเกณฑ์การวัดมูลค่าแต่ละเกณฑ์มาใช้ 
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 112. ในการตัดสินใจว่าหน่วยงานต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องใดบ้างนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานต้อง
พิจารณาว่าการเปิดเผยนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจได้ว่ารายการบัญชี เหตุการณ์อ่ืน ๆ และ
สภาพการณ์ ได้น ามาสะท้อนไว้ให้เห็นในผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงาน
อย่างไร การเปิดเผยให้ทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้จะมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้รายงาน
การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้นั้นเป็นการตัดสินใจจากทางเลือกหลายทาง
ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐอนุญาต ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลว่าหน่วยงานเลือกวิธีมูลค่ายุติธรรม
หรือวิธีราคาทุนส าหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐบางฉบับมีข้อก าหนดพิเศษที่ก าหนดให้
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกที่เลือกโดยผู้บริหาร
ระหว่างนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันตามที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐอนุญาต ตัวอย่างเช่น 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก าหนดการเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้
ในการวัดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
ก าหนดให้เปิดเผยต้นทุนการกู้ยืมโดยรับรู้ทันทีเป็นค่าใช้จ่าย หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

113. แต่ละหน่วยงานต้องพิจารณาเปิดเผยลักษณะการด าเนินงานและนโยบายการบัญชีที่ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ 
รายงานการเงินคาดหวังว่าจะได้รับทราบตามประเภทของหน่วยงานนั้น ตัวอย่างเช่น ส าหรับหน่วยงาน
ที่จัดเก็บรายได้ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ผู้ใช้รายงานการเงินของหน่วยงานคาดหวังจะได้ทราบนโยบาย
การบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน หรือส าหรับหน่วยงานที่มีการ
ด าเนินงานในต่างประเทศหรือมีรายการเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีนัยส าคัญ ผู้ใช้รายงานการเงิน
ย่อมคาดหวังจะทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

114. นโยบายการบัญชีอาจมีความส าคัญเนื่องจากลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงาน แม้ว่าจ านวนเงิน 
ของรายการที่แสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ จะไม่มีสาระส าคัญก็ตาม การเปิดเผยนโยบายการ
บัญชีที่ส าคัญแต่ละเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐก าหนดไว้ แต่หน่วยงานได้เลือกและน า
นโยบายการบัญชีไปใช้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด เป็นการเหมาะสม 

115. หน่วยงานต้องเปิดเผยไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญหรือในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินข้ออ่ืนเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร นอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับ
การประมาณการ (ดูย่อหน้าที่ 118) ที่ผู้บริหารได้น ามาใช้ตามกระบวนการในการน านโยบาย
การบัญชีของหน่วยงานไปถือปฏิบัติ และมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินของรายการที่
รับรู้ในรายงานการเงิน 
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 116. ในกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจ 
หลายอย่างนอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อจ านวนเงินที่รับรู้ในรายงานการเงิน ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารได้แก่ 

(ก) สินทรัพย์ของหน่วยงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่ 

(ข) ข้อตกลงในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์เข้าเนื้อหาของสัญญาเช่า
หรือไม ่

(ค) โดยเนื้อหาของรายการแล้ว การขายสินค้าบางรายการถือเป็นข้อตกลงทางการเงินซึ่งไม่ก่อให้เกิด
รายได้จากการขายหรือไม ่

(ง) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เสนอรายงานกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้หน่วยงานที่เสนอ
รายงานสามารถควบคุมหน่วยงานอื่นนั้นได้หรือไม่ 

117. การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 115 เป็นข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตัวอย่างเช่น  
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 38 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียในหน่วยงานอ่ืน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผยดุลยพินิจที่ใช้ในการพิจารณาว่าหน่วยงานมีอ านาจควบคุม
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ก าหนดว่าในกรณีที่หน่วยงานจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้ยาก หน่วยงานต้องเปิดเผยเกณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้ในการแยกประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สินทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้
ครอบครอง และอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามปกติของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

118. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้เกี่ยวกับอนาคต และแหล่งที่มาที่ส าคัญอ่ืนของ 
ความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญอันเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระส าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินในปีถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซึ่งรวมถึงรายละเอียดทุกข้อ ดังนี้ 

(ก) ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินที่ต้องมีการปรับปรุงมูลค่า 

(ข) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

119. ในการก าหนดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินบางประเภท หน่วยงานต้องใช้การประมาณการ 
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงได้เพ่ือใช้ในการวัดมูลค่า ประมาณการ 
ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่มีต่อสินค้าคงเหลือ และประมาณการ
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 เหล่านี้จะต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสดหรืออัตราคิดลด
ที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนตัวอ่ืน ๆ  

120. ข้อสมมติและที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118 เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประมาณการ ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างล าบากโดยมีจิตส านึกหรือมี
ความซับซ้อน ยิ่งจ านวนของตัวแปรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อผลการคลี่คลายในอนาคตท่ีเป็นไปได้
ของความไม่แน่นอนเพ่ิมมากขึ้นเท่าใด การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารจะยิ่งต้องใช้จิตส านึกมากขึ้นและ
ซับซ้อนขึ้นเท่านั้น ซึ่งมักจะท าให้โอกาสที่เกิดการปรับปรุงอย่างมีสาระส าคัญที่ตามมาต่อมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินมีมากยิ่งขึ้นด้วย 

121. ข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118 ไม่ได้ก าหนดไว้ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญที่มูลค่าตามบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญในปีบัญชีถัดไป หาก ณ วัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์และหนี้สินนั้นถูกวัดมูลค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้มา
จากราคาตลาดที่ส ารวจมาในระยะเวลาไม่นาน มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคัญในปีถัดไป แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อสมมติหรือที่มาของความ 
ไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

122. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118 ต้องน าเสนอในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินมีความ
เข้าใจถึงการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคต และที่มาของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ใช้
ลักษณะและระดับของข้อมูลที่ให้จะแตกต่างกันตามลักษณะของข้อสมมติและสถานการณ์อ่ืน ๆ 
ตัวอย่างของเรื่องที่ควรเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ 

(ก) ลักษณะของข้อสมมติหรือความไม่แน่นอนอ่ืนของการประมาณการ 

(ข) ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการ ข้อสมมติ และประมาณการที่ใช้ในการค านวณ 
รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวนั้น 

(ค) ผลการคลี่คลายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของความไม่แน่นอน และช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่าง  
มีเหตุผลเกี่ยวข้องกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ได้รับผลกระทบในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป 

(ง) ค าอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว  
หาก ความไม่แน่นอนนั้นยังคงอยู่ 

123. ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 118 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดให้หน่วยงาน 
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือการพยากรณ์ต่าง ๆ  

124. ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติที่จะเปิดเผยระดับของผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อสมมติ และ
ที่มาที่ส าคัญอ่ืนของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่ ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริง  
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 ในปีถัดไปซึ่งมีความแตกต่างจากข้อสมมติที่ใช้ อาจท าให้ต้องมีการปรับปรุงอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกกระทบ และไม่ว่ากรณีใด หน่วยงานต้องเปิดเผยลักษณะและ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้เฉพาะรายการ (หรือทั้งประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สิน) ที่ถูก
กระทบโดยข้อสมมติที่หน่วยงานใช้ 

125. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 115 เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจซึ่งผู้บริหารจัดท าขึ้นตามกระบวนการ 
ในการน านโยบายการบัญชีของหน่วยงานไปถือปฏิบัติ ไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของที่มา  
ที่ส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการตามย่อหน้าที่ 118 

126. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ ก าหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่ส าคัญบางประการที่ได้ก าหนดไว้ใน 
ย่อหน้าที่ 118 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่ส าคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อรายการประเภทประมาณการหนี้สินภายใต้สถานการณ์
เฉพาะ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 30 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
(เม่ือมีการประกาศใช้) ก าหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่ส าคัญท่ีหน่วยงานใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก าหนดให้เปิดเผยข้อสมมติส าคัญ 
ที่หน่วยงานใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
เป็นต้น 

การเปิดเผยเร่ืองอื่น ๆ 

127. หน่วยงานต้องเปิดเผยเรื่องต่อไปนี้หากยังมิได้เปิดเผยไว้ที่ใดในข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมรายงาน
การเงิน 

(ก) รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน 

(ข) ค าอธิบายลักษณะการด าเนินงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน 

(ค) การอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่ีควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(ง) ชื่อของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม และหน่วยงานที่ควบคุมล าดับสูงสุดในกลุ่มหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจ (ถ้ามี) และ 

(จ) หน่วยงานที่มีอายุจ ากัด ต้องแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาของหน่วยงาน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

128. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก หน่วยงานอาจน าเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อน  ในรายงานการเงินใด ๆ ที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อนดังกล่าว หน่วยงานต้องแสดงข้อความก ากับข้อมูล



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

60            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 เปรียบเทียบนั้นไว้ด้วยว่าจัดท าตามเกณฑ์เดิมซึ่งไม่ใช่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงที่ส าคัญที่ต้องมีเพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

วันถือปฏิบัติ 

129. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

61            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนอรายงาน
การเงิน (IPSAS 1 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 

เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน ดังนี้ 
1.1 ค าอธิบายหน่วยงานทางเศรษฐกิจว่ารวมถึงหน่วยงานที่ด าเนินการทั้งเรื่องนโยบายทางสังคม

และเรื่องจุดประสงค์ทางธุรกิจ ตามย่อหน้าที่ 10 
1.2 ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการเงินรวมของรัฐบาล ตามย่อหน้าที่ 20 
1.3 การสนับสนุนให้หน่วยงานที่จัดท ารายงานการเงินตามเกณฑ์เดียวกับงบประมาณ ให้ข้อมูล

รายงานการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณ ตามย่อหน้าที่ 24 
1.4 การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ยากจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารของหน่วยงานเห็นว่าการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะท าให้ผู้ใช้รายงานการเงินเกิดความ
เข้าใจผิดอย่างมาก ตามย่อหน้าที่ 31 – 37 

1.5 เงื่อนไขการจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน เรื่องการถือหนี้สินไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือ
ถือไว้เพ่ือค้า ตามย่อหน้าที่ 80(b) 

1.6 การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างหนี้สินทางการเงินและสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน และ
เครื่องมือทางการเงินที่ก าหนดให้หน่วยงานมีภาระผูกพันที่จะน าส่งสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อครบก าหนดช าระและถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 
95(a)  

1.7 ข้ออภิปรายเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่หน่วยงานมีโครงสร้าง
ส่วนทุนเป็นหุ้นทุน ตามย่อหน้าที่ 96 – 98 

1.8 ทางเลือกในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ตาม 
ย่อหน้าที่ 109 และ 113 – 116 

1.9 การเปิดเผยข้อมูลเงินปันผลหรือการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของแบบอ่ืนที่คล้ายกัน และ  
เงินปันผลต่อหุ้น เมื่อมีการจ่ายเงินดังกล่าวในกรณีที่หน่วยงานมีโครงสร้างส่วนทุนเป็นหุ้นทุน 
ตามย่อหน้าที่ 117 

1.10 การเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กระบวนการที่ใช้บริหารทุนของหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ที่ให้สิทธิขายคืนที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน ตามย่อหน้าที่ 148A – 148D 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับข้อความในย่อหน้าที่  19 – 20 29(b) 69 และ 88(f) ของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพ่ิมวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการน ามาตรฐานฯ ไปถือปฏิบัติ
เป็นครั้งแรก 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

62            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

  

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 
เรื่อง 

นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด พ.ศ. 2549 (IPSAS 3 : ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING 
ESTIMATES AND ERRORS (December 2006)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 ( Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี 
ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3  
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเ กณฑ์ในการเลือกและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึง (ก) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ (ค) การแก้ ไข
ข้อผิดพลาด เพ่ือให้รายงานการเงินของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความ
น่าเชื่อถือ และเพ่ือให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินส าหรับงวดต่าง ๆ ของ
หน่วยงานเดียวกัน และเปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานได้ดียิ่งข้ึน 

2. หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 
ส าหรับข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้นข้อก าหนดส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี 

ขอบเขต 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติเม่ือมีการเลือกและน านโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ 
และการบัญชีส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

ค านิยาม 

4. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติ
ที่เฉพาะ ที่หน่วยงานน ามาใช้ในการจัดท าและน าเสนอ
รายงานการเงิน 

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี 

หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน หรือ
จ านวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด  
อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์
และหนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สิน
นั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผลจากการ
ได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

การไม่สามารถท าได้
ในทางปฏิบัติ 

หมายถึง การที่หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหลังจากที่
ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกประการแล้ว เม่ือ
หน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือว่าหน่วยงาน
ไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายงาน
การเงินงวดก่อน หรือไม่สามารถปรับรายงานการเงิน
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 ย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการน า
นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือปรับ
รายงานการเงินย้อนหลังได้ 

(ข) การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือ
การปรับรายงานการเงินย้อนหลังนั้นต้องใช้ข้อสมมติที่
เกี่ยวกับความตั้ งใจของฝ่ายบริหารในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

(ค) การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือ 
การปรับรายงานการเงินย้อนหลังนั้นต้องใช้ประมาณ
การที่ส าคัญและเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประมาณการเหล่านั้นซึ่ง 

(๑) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการที่ให้หลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่รับรู้ วัด
มูลค่า หรือเปิดเผยข้อมูล และ 

(๒) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการที่ควรมีอยู่ ณ 
วันที่อนุมัติให้ออกรายงานการเงินของงวดก่อน 

ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงในรายงานการเงินของหน่วยงานในงวดใดงวด
หนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 

(ก) มีอยู่ในรายงานการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติ
ให้เผยแพร่ 

(ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหา
ข้อมูลได้ และน ามาใช้ในการจัดท าและการแสดง
รายการในรายงานการเงิน 

ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค านวณ
ผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี การ
มองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต 

การเปลี่ยนทันที 
เป็นต้นไป 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู้ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยท่ีเป็นการ 
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(ก) ใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส าหรับรายการ เหตุการณ์และ

สถานการณ์อื ่นหล ังจากว ันที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี 

(ข) รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ทางบัญชีส าหรับงวดปัจจุบันและงวดอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

การน านโยบายการ
บัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ย้อนหลัง 

หมายถึง การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส าหรับรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ์อ่ืนเสมือนหนึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีใน
เรื่องนั้นมาโดยตลอด 

การปรับรายงาน
การเงินย้อนหลัง 

หมายถึง การแก้ไขการรับรู้ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยจ านวนเงิน
ขององค์ประกอบของรายงานการเงินงวดก่อนเสมือนหนึ่ง
ข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดขึ้น 

 ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
ความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่
ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ความมีสาระส าคัญ 

5. ข้อมูลจะถือว่ามีสาระส าคัญหากการไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระส าคัญของข้อมูลต้องอาศัย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ใช้รายงานการเงินด้วย โดยมีข้อสมมติฐานว่าผู้ใช้รายงานการเงิน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน และมีความเต็มใจที่จะ
ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความมีสาระส าคัญต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่
มีต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผู้ใช้รายงานการเงิน 

นโยบายการบัญชี 

การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 

6. เม่ือหน่วยงานน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐไปถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับรายการ เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์อ่ืนทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่น ามาใช้ปฏิบัติกับรายการ
ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐส าหรับเรื่องนั้น 

7. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้ก าหนดนโยบายการบัญชีที่มีผลท าให้รายงานการเงินแสดงข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อ่ืน และสถานการณ์ที่เป็นอยู่  
นโยบายการบัญชีไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มีสาระส าคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นการ  
ไม่เหมาะสมที่จะจัดท ารายงานการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือไม่แก้ไข
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 ข้อผิดพลาดในรายงานการเงินถึงแม้ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน หรือกระแสเงินสด 

8. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเป็นส่วนประกอบส าหรับหน่วยงานในการน าไป
ปรับใช้ตามความต้องการ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือไม่ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐถือเป็นข้อบังคับ ส่วนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ไม่ถือเป็นข้อบังคับส าหรับรายงานการเงิน 

9. ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะส าหรับรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืน 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ส่งผลให้ข้อมูลในรายงานการเงินมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน 

(ข) มีความน่าเชื่อถือ โดยท าให้รายงานการเงินของหน่วยงาน 

(1) แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานอย่างเที่ยง
ธรรม 

(2) สะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนโดยไม่ค านึงถึง
รูปแบบทางกฎหมาย 

(3) มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความล าเอียง 

(4) จัดท าขึ้นตามหลักความระมัดระวัง 

(5) มีความครบถ้วนในทุกส่วนที่มีสาระส าคัญ 

10. การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ ๙ ฝ่ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามล าดับต่อไปนี้ 

(ก) ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐส าหรับเรื่องท่ีคล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกัน 

(ข) ค านิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และเกณฑ์การวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ 
ในภาครัฐ ซึ่งไม่ขัดกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

(ค) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ 

(ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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 11. การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ ๑0 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอ่ืน
ที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามย่อหน้าที ่๑0 (ค) และ ๑0 (ง) 

ความสม่ าเสมอของนโยบายการบัญชี 

12. หน่วยงานต้องเลือกใช้และน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอกับรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้ก าหนดหรือ
อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้ส าหรับรายการแต่ละประเภท หาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐก าหนดหรืออนุญาตให้ปฏิบัติดังกล่าวได้ หน่วยงานต้องเลือกและน า
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอส าหรับรายการแต่ละประเภท 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

13. หน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

(ก) เกิดจากข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

(ข) ท าให้รายงานการเงินให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้นในส่วนที่
เกี่ยวกับผลกระทบรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อ่ืนที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน 

๑4. ผู้ใช้รายงานการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลา
ต่างกันเพ่ือระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน 
ดั ง นั้ น  ห น่ ว ย ง า น จึ ง ต้ อ ง ใ ช้ น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี เ ดี ย ว กั น ใ น แ ต่ ล ะ ง ว ด บั ญ ชี แ ล ะ จ า ก  
งวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่
ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑3 

๑5. การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์การบัญชีหนึ่งไปเป็นอีกเกณฑ์การบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี 

๑6. การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชี การรับรู้ หรือการวัดมูลค่าของรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ 
ภายใต้เกณฑ์การบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

๑7. กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ก) การน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนที่มีเนื้อหา
แตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

(ข) การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อ่ืนที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้นแต่ไม่มีสาระส าคัญ 

๑8. การเริ่มน านโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๑ 
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตาม
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

19. ย่อหน้าที่ ๒0 ถึง ๓2 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๑8 

การน าหลักการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ 

๒0. ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงาน 
การเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒4 

(ก) หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มน า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว 

(ข) หากหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป็นผลจากการเริ่มน ามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐมาถือปฏิบัติ แต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐนั้นไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในช่วง
เปลี่ยนแปลง หรือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยความสมัครใจ หน่วยงาน
ต้องปรับรายงานการเงินย้อนหลงัส าหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

๒1. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ยังไม่เริ่ม
ประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ 

๒2. ในกรณีท่ีไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะส าหรับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืน ฝ่ายบริหาร
อาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ๑1 ซึ่งอนุญาตให้น าประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอ่ืนที่ท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและหน่วยงานเลือกที่จะ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชี หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ 

การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง 
๒3. ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการ

เงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒4 เม่ือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งต้องปรับ
ย้อนหลังตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๒0(ก) หรือ ๒0(ข) หน่วยงานต้องปรับยอดยกมาต้นงวดของ
องค์ประกอบในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ส าหรับรายงานการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ได้แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า
ได้มีการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด 

ข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง 
๒4. เมื่อหน่วยงานต้องน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ๒0(ก) หรือ ๒0(ข) 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลให้หน่วยงานต้องปรับรายงานการเงินย้อนหลัง 
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 เว้นแต่หน่วยงานไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
งวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ 

๒5. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ หน่วยงานต้องน า
นโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินต้นงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน โดยหน่วยงานต้องปรับยอดคงเหลือ
ยกมาต้นงวดของแต่ละองค์ประกอบในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับงวดบัญชีนั้น 

๒6. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวดของงวดบัญชี
ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีก่อน ๆ ได้ หน่วยงานต้องปรับปรุง
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
นับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ 

๒7. หากหน่วยงานน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หน่วยงานต้องน านโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก่อนที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด 
ที่สามารถท าได้ การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการเงินงวดก่อนจะ 
ไม่สามารถท าได้ เว้นแต่หน่วยงานสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอด
คงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จ านวนเงินของรายการปรับปรุงส าหรับงวด
บัญชีก่อน ๆ จะน ามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ในรายงานการเงินงวดแรกสุด 
ที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจน ามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนได้ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งวดบัญชีก่อน เช่น สรุปข้อมูลการเงินในอดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้เช่นเดียวกัน 

๒8. หากหน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการเงินงวดก่อน ๆ ได้ 
เนื่องจากไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒6 หน่วยงานต้องน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตามวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปนับตั้งแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงไม่ต้องค านึงถึงส่วนของ
รายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้อนุญาตให้หน่วยงานสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชี  แม้ว่า
หน่วยงานจะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีก่อน  ๆ ในทางปฏิบัติได้  
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 ย่อหน้าที่ ๕1 ถึง ๕4 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเมื่อหน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม 

การเปิดเผยข้อมูล 

29. เม่ือหน่วยงานเริ่มน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ก) ท าให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี
ปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อน ข) หากหน่วยงานไม่สามารถระบุจ านวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้น หรือ ค) หากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
ทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ีน ามาถือปฏิบัติ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเป็นการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วง
เปลี่ยนแปลง 

(ค) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ง) ค าอธิบายเกี่ยวกับข้อก าหนดในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

(จ) ข้อก าหนดในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป 

(ฉ) ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนอรายงานการเงิน หาก
สามารถปฏิบัติได้ หน่วยงานต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
รายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

(ช) จ านวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ หากสามารถท าได้
ในทางปฏิบัติ 

(ซ) หากหน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ตามที่ก าหนดไว้
ในย่อหน้าที่ ๒0(ก) และ ๒0(ข) ส าหรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อน
งวดที่มีการน าเสนอรายงานการเงิน หน่วยงานต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดขึ้น
ของเงื่อนไขดังกล่าว และรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเม่ือใดและ
อย่างไร 

 รายงานการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 

๓0. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ ก) ท าให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี
ปัจจุบัน หรืองวดบัญชีก่อน ข) ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีนั้น ๆ เว้นแต่จะไม่สามารถ
ท าได้ในทางปฏิบัติที่จะระบุจ านวนเงินที่ต้องปรับปรุง หรือ ค) อาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีใน
อนาคต หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
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 (ข) เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ท าให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร 

(ค) ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนอรายงานการเงิน หาก
สามารถปฏิบัติได้ หน่วยงานต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
รายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

(ง) จ านวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอหากสามารถท าได้
ในทางปฏิบัติ 

(จ) หากหน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการ
เงินงวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนรายงานการเงินงวดที่น าเสนอได้ หน่วยงานต้อง
เปิดเผยสถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้เริ่มเมื่อใดและอย่างไร 

 รายงานการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 

31. เม่ือหน่วยงานยังไม่น ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มาถือปฏิบัติ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อเท็จจริงท่ีหน่วยงานยังไม่น ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

(ข) ข้อมูลที่ทราบหรือข้อมูลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบที่เป็นไปได้ของการน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่มาถือปฏิบัติต่อรายงาน
การเงินของหน่วยงานในงวดที่เริ่มน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

๓2. ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ๓1 ให้หน่วยงานพิจารณาเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่ยังไม่น ามาถือปฏิบัติ 

(ข) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ
เกิดข้ึน 

(ค) วันที่ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีผลบังคับใช้ 

(ง) วันที่ที่หน่วยงานคาดว่าจะน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาเริ่มถือปฏิบัติ 

(จ) ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ค าอธิบายถึงผลกระทบต่อรายงานการเงินของหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเริ่ม
น ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ 

(2) หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
สมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว 
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 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
๓3. เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานอาจไม่สามารถวัดมูลค่ารายการ

หลายรายการในรายงานการเงินได้อย่างแม่นย า การประมาณการดังกล่าวต้องกระท าโดยอาศัยดุลยพินิจ
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ท าให้หน่วยงานต้องใช้
การประมาณการ ได้แก่ 

(ก) หนี้สงสัยจะสูญ 

(ข) สินค้าล้าสมัย 

(ค) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 

(ง) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ท่ีมีการเสื่อมค่า หรือสัดส่วนของงานที่ท าเสร็จ และ 

(จ) ภาระผูกพันจากการรับประกัน 

๓4. การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนส าคัญในการจัดท ารายงานการเงินและไม่ท าให้รายงาน
การเงินสูญเสียความน่าเชื่อถือ 

๓5. หน่วยงานอาจต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณ
การได้เปลี่ยนแปลงไป หรือหน่วยงานได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ไม่เกี่ยวกับรายงานการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาด 

๓6. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่ เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

๓7. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๓8 หน่วยงานต้องรับรู้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายตาม
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบ
ต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว 

(ข) ส าหรับงวดที่ มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต่อ  ๆ ไป หากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว 

๓8. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ 
หนี้สิน หรือรายการในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หน่วยงานต้องรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
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 ของสินทรัพย์ หนี้สินหรือรายการในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่เกี่ยวข้องในงวดบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

39. การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หมายถึง 
การน าการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืน 
ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ  
ทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวด
เดียว หรืออาจมีผลต่อรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายของทั้งงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี
ต่อไป ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน
เพียงงวดเดียว จึงรับรู้ในงวดบัญชีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช้งาน
ของสินทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
งวดบัญชีในอนาคตแต่ละงวดตามอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ ทั้งสองกรณี 
หน่วยงานต้องรับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่องวดบัญชีปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย 
ในงวดบัญชีปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวดบัญชีต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวด
บัญชีที่เก่ียวข้องในอนาคต 

การเปิดเผยข้อมูล 

๔0. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งวดบัญชีต่อไป เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบได้ 

41. หากหน่วยงานไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไม่สามารถประมาณจ านวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ข้อผิดพลาด 

๔2. ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้จากการรับรู้ การวัดมูลค่า การน าเสนอข้อมูล หรือการเปิดเผยองค์ประกอบ
ของรายงานการเงิน รายงานการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหากรายงานการเงิน
นั้นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ หรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพ่ือท าให้
รายงานการเงินของหน่วยงานแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดตามที่  
ฝ่ายบริหารต้องการ หน่วยงานอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่รายงานการเงิน
จะได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งหน่วยงานอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ
ของงวดปัจจุบันในงวดบัญชีถัดไป และข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกแก้ไขโดยปรับรายงานการเงินที่น ามา
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูย่อหน้าที่ ๔3 ถึง ๔8) 
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 43. ยกเว้นข้อจ ากัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๔๕ หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญของงวด
ก่อนโดยปรับย้อนหลังในรายงานการเงินฉบับแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่พบ
ข้อผิดพลาดโดย 

(ก) ปรับรายงานการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไข
ในงวดบัญชีท่ีข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้น หรือ 

(ข) หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ หน่วยงานต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน 
และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนในรายงานการเงินงวดแรกสุดที่น ามาแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ 

ข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังได้ 
๔4. หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงินงวดก่อนโดยการปรับรายงานการเงินย้อนหลัง  

เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่
สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้ 

๔5. หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม หน่วยงานต้องปรับปรุงยอดยกมา
ต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติ
ได้ (ซ่ึงอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน) 

๔6. หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญชีปัจจุบันที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดที่มีต่อรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อน ๆ ได้ หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย
ปรับปรุงข้อมูลที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันแรกสุด
ที่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

๔7. การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่พบ
ข้อผิดพลาด หน่วยงานต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่น าเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป 
โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ในทางปฏิบัติ 

๔8. หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุจ านวนเงินของข้อผิดพลาด (เช่น การน านโยบายการบัญชี
มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน ๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๔6 หน่วยงานต้อง
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปโดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่
ต้องค านึงถึงผลกระทบสะสมที่ต้องปรับปรุงกับสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนในส่วนที่
เกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงาน 
ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส าหรับรายงานการเงินงวดก่อน ๆ ได ้ไว้ในย่อหน้าที่ ๕1 ถึง ๕4 
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 49. การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง
บัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 
ตัวอย่างเช่น ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

๕0. ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ๔3 หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรายงานการเงินงวดก่อน 

(ข) ส าหรับรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ หน่วยงานต้องเปิดเผยจ านวน
เงินของรายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ 

(ค) จ านวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่น ามาแสดง
เปรียบเทียบ 

(ง) หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังส าหรับรายงานการ
เงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้ หน่วยงานต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดขึ้นของ
เงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าหน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาดเม่ือใดและอย่างไร 

 รายงานการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 

กรณีที่ไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังและกรณีที่ไม่สามารถปรับ
รายงานการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบัติ 

๕1. ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลส าหรับงวดก่อน  ๆ ที่แสดง
เปรียบเทียบเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับรายงานการเงินงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจ
ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในงวดก่อน ๆ ในลักษณะที่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ 
(รวมถึงในย่อหน้าที่ ๕2 ถึง ๕4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปกับงวดบัญชีก่อน ๆ) หรือ 
ไม่สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจเป็นไป
ไม่ได้ที่หน่วยงานจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ 

๕2. บ่อยครั้งที่หน่วยงานจ าเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีส าหรับองค์ประกอบ
ของรายงานการเงินที่รับรู้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อ่ืน การ
ประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดท าขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน การประมาณการอาจ  
ท าได้ยากส าหรับการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับรายงานการเงิน
ย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อน เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นหลังจาก
รายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการ
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 ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อน ยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ท าในงวด
ปัจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนถึงรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนที่เกิดข้ึน 

๕3. ดังนั้น ในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 
หน่วยงานต้องจ าแนกข้อมูลดังต่อไปนี้ออกจากข้อมูลอื่น 

(ก) ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนได้เกิดขึ้น และ 

(ข) ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่รายงานการเงินส าหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ 

 ส าหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะแยกข้อมูลข้างต้น (เช่น  
การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้อิงจากราคาที่หาได้หรือข้อมูลที่หาได้) เมื่อการน านโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับรายงานการเงินย้อนหลัง ต้องอาศัยการประมาณการที่มีนัยส าคัญ  
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลังหรือการแก้ไข
ข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

๕4. หน่วยงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือในการ
แก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของฝ่ายบริหารในงวดก่อน
หรือประมาณจ านวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่า หรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานแก้ไข
ข้อผิดพลาดในงวดก่อนในการจัดประเภทอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ก่อนหน้านี้อาคาร
ดังกล่าวจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการเปลี่ยนเกณฑ์การ 
จัดประเภทส าหรับงวดบัญชีนั้น หากฝ่ายบริหารของหน่วยงานได้ตัดสินใจที่จะใช้อาคารนั้นเป็นอาคาร
ส านักงานในเวลาต่อมา การปรับข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับงวดก่อนที่ต้องอาศัยประมาณการที่มี
นัยส าคัญ ไม่ท าให้การปรับปรุงหรือการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเชื่อถือ 

วันถือปฏิบัติ 

๕5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป 
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (IPSAS 3 (2017)) มีข้อแตกต่างที่
ส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับข้อความในย่อหน้าที่ 10 12 14 15 26 และ 37 ของมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข้อผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 
เรื่อง 

ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม พ.ศ. 2543 (IPSAS 5 : 
BORROWING COSTS (May 2000)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 ( Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5  
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 40 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ยืม 
ซึ่งโดยทั่วไปก าหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ ยังอนุญาตแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติส าหรับต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ยืม 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนที่แท้จริงหรือต้นทุนที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน เมื่อมีการน าต้นทุนของเงินทุนมาใช้กับหน่วยงาน ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าต้นทุนของ
เงินทุนนั้น เข้าค านิยามของต้นทุนการกู้ยืมหรือไม่ หรือว่าต้นทุนเงินทุนนั้นควรจัดประเภทเป็นต้นทุนที่
แท้จริงหรือต้นทุนที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ค านิยาม 

3. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ ยและค่าใช้จ่ าย อ่ืนที่ เกิดขึ้นจากการกู้ ยืมของ
หน่วยงาน 

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม
เพื่อให้สามารถน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไป
ขาย 

 ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
ความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่
ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ต้นทุนการกู้ยืม 

4. ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง 

(ก) ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 

(ข) จ านวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เก่ียวกับการกู้ยืม 

(ค) จ านวนที่ตัดบัญชีของค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ที่เก่ียวกับการจัดการกู้ยืม 

(ง) ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน และข้อตกลงสัมปทานบริการ 

(จ) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่น ามาปรับปรุงกับ
ต้นทุนของดอกเบี้ย 
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 หน่วยงานทางเศรษฐกิจ 

5. ค าว่า “หน่วยงานทางเศรษฐกิจ” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดขึ้น เพ่ือจุดประสงค์
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและ
หน่วยงานใดก็ตามที่ถูกควบคุม 

6. ค าอ่ืน ๆ ที่อาจน ามาใช้บางครั้งเพื่อกล่าวถึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่วยงานบริหาร” 
“หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม” 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 

7. สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือ
การส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
สุทธิรับเข้าหน่วยงานโดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ศักยภาพในการให้บริการ” ส่วนสินทรัพย์
ที่ใช้ในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับเข้าสุทธิ เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต” เพ่ือรวมวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้สินทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้ค าว่า “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ” ในการ
อธิบายคุณสมบัติที่ส าคัญของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

8. สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน (สินทรัพย์หักหนี้สิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ 

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

9. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ อาคารส านักงาน โรงพยาบาล สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน สะพาน โรงผลิตพลังงาน และสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ เงินลงทุนอ่ืน และ
สินทรัพย์ที่มีการผลิตเป็นประจ าในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทันทีเมื่อได้มา 

ต้นทุนการกู้ยืม – แนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติ 

การรับรู้รายการ 

๑0. ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น 

11. ตามแนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้น
เกิดข้ึน โดยมิต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
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 การเปิดเผยข้อมูล 

๑2. รายงานการเงินต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืม – แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ 

การรับรู้รายการ 

๑3. ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่
สามารถรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 

๑4. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที ่เข้า
เงื่อนไข ต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องค านวณตามท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ระบุไว้ 

15. ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อ (ก) คาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมข้ึนแก่หน่วยงาน และ (ข) สามารถประมาณจ านวนต้นทุน
การกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ ส าหรับต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดข้ึน 

16. เม่ือหน่วยงานได้เลือกใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องถือปฏิบัติกับต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขทุกรายการของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

17. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  
ต้องเป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากหน่วยงานไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข ดังนั้น เมื่อหน่วยงานกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้นทุนการ
กู้ยืมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์นั้นต้องเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ในทันที 

18. บางครั้งเป็นการยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เขาเงื่อนไขหรือไม 
และเป็นการยากที่จะระบุว่า เงินกู้ใดเป็นเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เช่น ในกรณีที่หน่วยงานมีการ
จัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือในกรณีที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจออกตราสารหนี้หลายชนิด เพ่ือ
กูยืมเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน แล้วน าเงินกูนั้นมาให้หน่วยงานอ่ืนภายในหน่วยงานทาง
เศรษฐกิจกูด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน เงินกู้ยืมแบบรวมศูนย์อาจจะถูกโอนให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใน
หน่วยงานทางเศรษฐกิจ โดยถือเป็นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินเพ่ิมทุน ซึ่งการโอนเงินนั้นอาจจะไม่มีการ
ค านวณดอกเบี้ย หรือค านวณดอกเบี้ยบางส่วน นอกจากนี้ความยุ่งยากอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ี 
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 (ก) เงินกูของหน่วยงานเป็นเงินกู ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกูที่เกี่ยวพันกับเงินตรา
ต่างประเทศ  

(ข) เมื่อหน่วยงานทางเศรษฐกิจด าเนินงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และ 

(ค) มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง 

กรณีดังกล่าวท าให้ยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมจ านวนใดมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข และเป็นเหตุให้ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา 

19. ส าหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาต
ให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้นั้น หัก
ด้วยรายได้ที่เกิดจากการน าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว 

๒0. การจัดการทางการเงินส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข อาจท าให้หน่วยงานได้รับเงินกู้มาล่วงหน้า ท าให้
เกิดต้นทุนการกู้ยืมก่อนที่จะน าเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้เป็นรายจ่ายส าหรับสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขนั้น ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานมักน าเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้นจ านวน
ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดบัญชีนั้น ต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมที่
เกิดข้ึนหักด้วยรายได้จากการลงทุนดังกล่าว 

๒1. ส าหรับเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้น ามาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จ านวนต้นทุน
การกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องค านวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์
นั้น ด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการ
กู้ยืมที่คงค้างในระหว่างงวดที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่
รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้น ต้องไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวด
เดียวกัน 

๒2. เฉพาะต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหน่วยงาน อาจจะถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมกู้ยืมเงินแล้วโอนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ซึ่งไม่มีการปันส่วนต้นทุนการกู้ยืม
หรือปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมให้บางส่วน หน่วยงานที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์นั้นได้เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานที่ถูกควบคุมได้รับเงินช่วยเหลือ
ซึ่งปราศจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินอุดหนุน หน่วยงานนั้นจะไม่มีต้นทุนการกู้ยืม ดังนั้น  จึงไม่ต้องรวม
ต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น 

๒3. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินที่กู้พร้อมกับต้นทุนการกู้ยืมบางส่วนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม 
หน่วยงานที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของ
หน่วยงาน ซึ่งในรายงานการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ จ านวนของต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดควร 
ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังนั้น ควรท าการปรับปรุงรายการที่จ าเป็นในการจัดท า
รายงานการเงินรวม (ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 36 เรื่อง รายงานการเงินรวม และ
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 
เพ่ือตัดรายการต้นทุนการกู้ยืมที่ได้ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์โดยหน่วยงานที่ถูกควบคุม 

๒4. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินกู้โดยไม่โอนต้นทุนการกู้ยืมให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ทั้งหน่วยงานที่
ควบคุมและหน่วยงานที่ถูกควบคุม ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในรายงาน
การเงินของหน่วยงาน 

๒5. ในบางสถานการณ์ การรวมเงินกู้ยืมของหน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงานที่ถู กควบคุมเข้าด้วยกัน 
เป็นการเหมาะสมในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แต่ในบางสถานการณ์ การใช้  
เงินกู้ยืมของหน่วยงานที่ถูกควบคุมแต่ละหน่วยงาน ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
จะเป็นการเหมาะสมกว่า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

26. เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หน่วยงานต้องลดมูลค่าหรือตัดจ าหน่ายมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนลง
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
เงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพ่ิมขึ้น
ด้วยจ านวนที่เคยลดค่าหรือตัดจ าหน่ายออกไปแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับอ่ืน 

การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

27. ต้นทุนการกู้ยืมอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเม่ือเข้าเกณฑ์ทุกข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดขึ้น 

(ข) ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น 

(ค) สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย 

28. รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการโอน
สินทรัพย์อ่ืน หรือโดยการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามปกติมูลค่าตามบัญชีถัวเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่ง
ของสินทรัพย์นั้น จะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณท่ีเชื่อถือได้ เพ่ือใช้คูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุน
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 ของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่นี้เป็นราคาที่รวมต้นทุนการกู้ยืมที่ได้น ามา
บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้านี้แล้ว 

29. การด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ
พร้อมที่จะขาย มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการด าเนินการด้านเทคนิคและ  
การบริหารก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินการนี้ไม่รวมถึงการมีสินทรัพย์ไว้ในครอบครอง โดยไม่มีการผลิตหรือพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สภาพสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒนาที่ดินที่เข้าเงื่อนไข ให้ถือ
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ในขณะที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซื้อมาเพ่ือก่อสร้างอาคาร แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการพัฒนา 
ไม่สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน 

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

๓0. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องหยุดพักในระหว่างที่การด าเนินการพัฒนา
สินทรัพยท์ี่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง 

๓1. หากการด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ
พร้อมที่จะขายหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ไม่อนุญาตให้รวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ แต่หากงานทางด้านเทคนิคและการบริหารที่ส าคัญยังคงด าเนินอยู่ 
หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในกรณีที่
เกิดการล่าช้าชั่วคราวโดยเฉพาะการล่าช้านั้น เป็นสิ่งจ าเป็นของกระบวนการที่จะท าให้สินทรัพย์อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่
เกิดการล่าช้านั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ได้ ในช่วงเวลาที่รอให้ระดับน้ าลดเพ่ือท าการก่อสร้างสะพาน หากว่าระดับน้ าที่ขึ้นสูง ถือเป็น
เรื่องท่ีเกิดข้ึนตามปกติระหว่างการก่อสร้างของภูมิภาคแถบนั้น 

การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

๓2. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องสิ้นสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่  
ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อม
ที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

33. ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย เมื่อการก่อสร้าง
เสร็จสิ้นลงแม้ว่างานประจ าด้านการบริหารจะยังคงด าเนินต่อไป ในกรณีงานที่เหลืออยู่เป็นการ
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย  ให้ถือว่าการด าเนินการที่ส าคัญนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การตกแต่งสินทรัพย์
ตามความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ยังค้างอยู่ ให้ถือว่าสินทรัพย์นั้นได้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว 
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 34. ส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ ขณะที่สินทรัพย์ส่วน
อ่ืนยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนที่สร้าง
เสร็จ หากการด าเนินการส่วนใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วน ให้พร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์หรือพร้อมที่จะขายของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้นลง 

35. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอ่ืนยังคงด าเนิน
ต่อไป ได้แก่ การพัฒนาอาคารส านักงานซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลัง โดยอาคารแต่ละหลัง
สามารถใช้งานได้โดยเอกเทศ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องท าให้เสร็จก่อนที่ส่วนใด 
ส่วนหนึ่งจะใช้งานได้ ประกอบด้วย (ก) ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูก
สร้างให้เสร็จก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากห้องผ่าตัดนั้นได้ (ข) โรงบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องท า
ตามล าดับหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนเกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของโรงบ าบัดน้ าเสีย ( ง) 
สะพาน อันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง 

การเปิดเผยข้อมูล 

36. รายงานการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) นโยบายการบัญชีที่ใช้ส าหรับต้นทุนการกู้ยืม 

(ข) จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด 

(ค) อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ใช้ค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์ 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

37. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก สนับสนุนให้หน่วยงานน าแนวทาง
ที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติ มาใช้ปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลังแต่ไม่ถือเป็นการบังคับ  

38. หากหน่วยงานเริ่มใช้แนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก หรือเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช้
แนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติ หน่วยงานสามารถก าหนดวันที่เริ่มถือปฏิบัติเป็นวันใดก็ได้ก่อนวันที่เริ่ม
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และน าแนวทางดังกล่าวมาใช้
ปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปภายหลังหรือนับตั้งแต่วันที่ก าหนดดังกล่าวนั้น 

39. หากหน่วยงานเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมทั้งที่เกิดขึ้น
ก่อนและหลังวันที่เริ่มใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
ซึ่งมีวันที่เริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนวันที่เริ่มใช้แนวทางฯ ดั งกล่าว 
โดยวิธีปรับย้อนหลัง 

วันถือปฏิบัติ 

40. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
(IPSAS 5 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 

5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ดังนี้ 
1.1 ค าอธิบายหน่วยงานทางเศรษฐกิจว่ารวมถึงหน่วยงานที่ด าเนินการทั้งเรื่องนโยบายทางสังคมและ

เรื่องจุดประสงค์ทางธุรกิจ ตามย่อหน้าที่ 9 
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพ่ิมค าขยายเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐของไทย เช่น 

การจัดท ารายงานการเงินรวมต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 36 เรื่อง รายงาน
การเงินรวม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้) ในย่อหน้าที่ 23 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 
เรื่อง 

สินค้าคงเหลือ 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ พ.ศ. 2544 (IPSAS 12 : INVENTORIES (July 2001))  
ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 
(Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ 12 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 50 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสินค้าคงเหลือ
ประเด็นหลักของการบัญชีส าหรับสินค้าคงเหลือ คือ จ านวนต้นทุนที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และยกยอด
ไปจนกว่าจะมีการรับรู้รายได้ที่สัมพันธ์กัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ยังให้แนวทาง
เกี่ยวกับวิธีการค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลืออีกด้วย 

ขอบเขต 

2. หน่วยงานของรัฐที่จัดท าและน าเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ส าหรับการบัญชีสินค้า
คงเหลือทุกประเภทยกเว้น 

(ก) งานระหว่างก่อสร้างภายใต้สัญญาก่อสร้างซ่ึงรวมถึงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
(ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

(ข) เครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 29 
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

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

(ง) งานบริการระหว่างท าที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนโดยตรงหรือได้รับเพียงเล็กน้อยจากผู้รับบริการ 

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย 

(ก) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่า ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บ
เกี่ยว แร่ และผลิตภัณฑ์จากแร่ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเหล่านั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับซึ่งเป็นวิธีที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น เมื่อหน่วยงาน  
วัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดังกล่าว
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น และ 

(ข) นายหน้า-ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย เม่ือสินค้าคงเหลือดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 
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 ๔. สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 2 (ง) ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และได้รับการยกเว้นในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ด้วย เนื่องจากรายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะในภาครัฐที่ต้องมีการพิจารณา
โดยละเอียดต่อไป 

5. สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 (ก) วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ ขั้นตอนของการ
ผลิตที่ก าหนดไว้แน่นอน เช่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัดแร่ได้แล้ว  และมี
ความแน่นอนว่าหน่วยงานจะสามารถขายสินค้าคงเหลือนั้นได้  เนื่องด้วยมีการท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าไว้แล้ว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินค้านั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับและมี
ความเสี่ยงน้อยมากที่จะขายสินค้าคงเหลือนั้นไม่ได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวอยู่นอกเหนื อขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า 

6. นายหน้า-ผู้ค้า คือ ผู้ซึ่งซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพ่ือบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือตนเอง สินค้าคงเหลือที่
กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 (ข) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายในอนาคต
อันใกล้ เพ่ือที่จะได้รับก าไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ซึ่งเป็นส่วนของ
นายหน้า-ผู้ค้า ในกรณีที่สินค้าคงเหลือเหล่านั้นถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
สินค้าคงเหลือดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่อง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า 

ค านิยาม 
7. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ราคาทุน เปลี่ ยน
แทนปัจจุบัน 

หมายถึง ราคาทุนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานในการจัดหาสินทรัพย์ ณ วันที่
ในรายงาน 

สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตสินค้า 

(ข) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อการน าไปใช้หรือ
แจกจ่ายในการให้บริการ 

(ค) ถือไว้เพื่อขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะการด าเนินงาน
ตามปกติของหน่วยงาน 

(ง) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป
เพื่อขายหรือการแจกจ่าย 

มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะ
ได้รับ 

หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการด าเนินงาน
ตามปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ
และต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปในการขายสินค้า การแลกเปลี่ยน 
หรือการแจกจ่าย 
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 ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

8. มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง จ านวนเงินสุทธิที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าตาม
ลักษณะการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน มูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนเงินซึ่งจะได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือชนิดเดียวกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายที่มีความรอบรู้ และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนในตลาด มูลค่าสุทธิที่จะได้รับสะท้อนถึงมูลค่าเฉพาะของหน่วยงาน ในขณะที่มูลค่า
ยุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าดังกล่าว มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

สินค้าคงเหลือ 

9. สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพ่ือขายต่อ เช่น สินค้าที่หน่วยงานซื้อและถือไว้เพ่ือขายต่อ 
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพ่ือขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิต หรือสินค้า
ระหว่างผลิตของหน่วยงาน นอกจากนี้สินค้าคงเหลือยังประกอบด้วย (ก) วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไว้เพ่ือ
รอท่ีจะใช้ในกระบวนการผลิต (ข) สินค้าท่ีซื้อหรือผลิตโดยหน่วยงานซึ่งมีไว้เพ่ือการแจกจ่ายให้กับผู้อ่ืน
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนเพ่ือการศึกษาที่ผลิต
โดยหน่วยงานด้านสุขภาพส าหรับการบริจาคให้กับโรงเรียน ซึ่งในหลายหน่วยงานสินค้าคงเหลือ
จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการ มากกว่าจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพ่ือขายต่อหรือสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย 
ในกรณีที่เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรวมถึงต้นทุนงานให้บริการตามที่กล่าวไว้ใน  
ย่อหน้าที่ 26 ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 
เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

10. สินค้าคงเหลือในหน่วยงานของรัฐอาจรวมถึง 
(ก) ยุทธภัณฑ์ 
(ข) สินค้าอุปโภคบริโภค 
(ค) วัสดุในการบ ารุงรักษา 
(ง) อะไหล่ส าหรับอาคารและอุปกรณ์ นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี

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

(1) วัสดุทางการศึกษา/วัสดุในการฝึกอบรม 
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 (2) การให้บริการลูกค้า ซึ่งบริการเหล่านั้นมีลักษณะที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีอิสระ 
ในการต่อรองราคากัน เช่น การบริการงานวิจัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การ
บริการให้ค าปรึกษาและการสอบบัญชี เป็นต้น 

(ซ) ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

11. กรณีที่รัฐบาลควบคุมสิทธิในการสร้างและการน าออกใช้ของสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เงินตรา รายการ
เหล่านี้ถือเป็นสินค้าคงเหลือตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ สินค้าคงเหลือ
ดังกล่าว ต้องไม่แสดงมูลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้ แต่ให้วัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 13 คือ ต้นทุนในการผลิต
เหรียญ/ธนบัตร 

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

13. ยุทธภัณฑ์รวมถึงรายการที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น กระสุน ขีปนาวุธ จรวด และระเบิดชนิดต่าง ๆ 
ที่ส่งโดยใช้อาวุธ หรือระบบอาวุธ อย่างไรก็ตาม ขีปนาวุธบางชนิดอาจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17  เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
14. สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า 

ยกเว้นเมื่อปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 15 หรือ 16 
15. สินค้าคงเหลือที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้า 

ณ วันที่ได้รับสินค้านั้น 
16. สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนปัจจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า 

ส าหรับรายการที่ถือไว้เพื่อ 
(ก) การแจกจ่ายท่ีไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 
(ข) การใช้ไปในกระบวนการผลิตสินค้าคงเหลือเพื่อการแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือมี

ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 

17. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือต้องประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอ่ืน ๆ  
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 ต้นทุนในการซื้อ 

18. ต้นทุนในการซื้อของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซื้อ อากรขาเข้า และภาษีอ่ืน (สุทธิจากจ านวน
ที่หน่วยงานจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่ายและ
ต้นทุนอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุการผลิต ในการ
ค านวณหาต้นทุนในการซื้อสินค้าให้น าส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืน และรายการอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
มาหักออกด้วย 

ต้นทุนแปลงสภาพ 

19. ต้นทุนในการแปลงสภาพสินค้าคงเหลือจากงานระหว่างท าให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป  จะเกิดขึ้นเป็นปกติ
ในกรณีที่มีการผลิต ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
จ 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 

20. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เข้าสู่ต้นทุนแปลงสภาพอ้างอิงจากฐานก าลังการผลิตปกติ ก าลังการ
ผลิตปกติ คือ การผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้โดยเฉลี่ยในหลายช่วงเวลาหรือในหลายฤดูกาลภายใต้
สภาวการณ์ปกติ โดยค านึงถึงก าลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบ ารุงรักษาตามแผนที่วางไว้ ระดับ
การผลิตที่เกิดขึ้นจริงอาจน ามาใช้ได้หากใกล้เคียงกับก าลังการผลิตปกติ จ านวนค่าใช้จ่ายคงท่ีที่ปันส่วน
เข้าแต่ละหน่วยการผลิตจะต้องไม่เพ่ิมขึ้นแม้ว่าการผลิตจะลดต่ าลงหรือไม่มีการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตที่ไม่ได้ถูกปันส่วนให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ 
จ านวนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยก็จะถูกปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตน้อยลง เพ่ือไม่ให้สินค้า
คงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตตาม
ต้นทุนการผลิตที่ใช้จริง 

21. ตัวอย่างเช่น การปันส่วนต้นทุนทั้งคงที่และผันแปรที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของที่ดินรอการพัฒนาที่ถือไว้
เพ่ือขาย เพ่ือเข้าอาศัย หรือเพ่ือการค้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ อาจรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับภูมิ
ทัศน์ การระบายน้ า การวางท่อส าหรับเชื่อมต่อสาธารณูปโภค ฯลฯ 

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

ต้นทุนอื่น ๆ 

23. ต้นทุนอื่นที่จะน าไปรวมในต้นทุนสินค้าคงเหลือได้ หากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อท าให้สินค้าคงเหลือ
อยู่ในสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะน าค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้น
จากการผลิตหรือต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเป็น
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้น 

24. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่น ามารวมเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือและให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดข้ึน เช่น 
(ก) วัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติ 
(ข) ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงขั้นตอน

การผลิตถัดไป 
(ค) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวกับการท าให้สินค้าอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ 

ในปัจจุบัน 
(ง) ต้นทุนในการขาย 

25. ในบางสถานการณ์หน่วยงานอาจน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือได้ หากเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

26. หน่วยงานอาจจะซื้อสินค้าโดยมีการจ่ายช าระเงินนานเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อตามปกติ   
ในกรณีดังกล่าว ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่จ่ายจริงกับราคาซื้อที่ต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ตามปกติ ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ 

27. ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสินค้าคงเหลือ (ยกเว้นที่อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ 2 (ง)) ให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าว
ด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าแรงงาน และต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวกับ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ส่วนค่าแรงงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมถึงค่าแรงงานและ
ต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการขายและการบริหารจะไม่รวมเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
ของผู้ให้บริการ แต่ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ  
ไม่รวมถึงก าไรหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักน ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการคิดค่าบริการของ 
ผู้ให้บริการ 
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 ต้นทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพ 

28. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 27 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) สินค้าคงเหลือ
ที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพจะวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลค่าดังกล่าวให้ถือเป็นต้นทุนของสินค้า
คงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

เทคนิคส าหรับการวัดมูลค่าของต้นทุน 
29. เทคนิคส าหรับการวัดมูลค่าของต้นทุน เช่น วิธีต้นทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีกอาจน ามาใช้เพ่ือ

ความสะดวก หากวิธีการประมาณต้นทุนดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับต้นทุนจริง ต้นทุนมาตรฐานก าหนด
จากการใช้วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้ก าลังการผลิตในระดับปกติ ต้นทุน
มาตรฐานต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

30. สินค้าคงเหลืออาจได้รับการโอนให้หน่วยงานในลักษณะของรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น 
องค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศอาจบริจาควัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐหลังจาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวต้นทุนของสินค้าคงเหลือคือมูลค่ายุติธรรม  
ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา 

การค านวณต้นทุน 
31. ต้นทุนสินค้าคงเหลือของแต่ละรายการ ซึ่งโดยปกติไม่อาจสับเปลี่ยนกันได้ และเป็นสินค้าหรือ

บริการที่ผลิตขึ้นและแยกต่างหากไว้ส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต้องค านวณโดยใช้
วิธีราคาเจาะจง 

32. ต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเป็นวิธีการบันทึกต้นทุนที่เจาะจงได้ในสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ วิธีนี้
จึงเหมาะทีจ่ะใช้ส าหรับสินค้าท่ีแยกไว้ส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่ค านึงว่าสินค้า
คงเหลือดังกล่าวจะซื้อมาหรือผลิตขึ้นเอง อย่างไรก็ดี การบันทึกต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไม่
เหมาะสม หากสินค้าคงเหลือมีจ านวนรายการมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปลี่ยนกันได้  
ในสถานการณ์ดังกล่าววิธีที่เลือกตีราคาสินค้าคงเหลือรายการที่เหลือ อาจเป็นช่องทางการก าหนด
ผลกระทบของรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

33. เม่ือหน่วยงานถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 32 หน่วยงานจะต้องค านวณต้นทุนแบบเดียวกันส าหรับ
สินค้าคงเหลือทั้งหมดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งลักษณะหรือการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น สินค้าบางอย่างที่ใช้ในแผนกหนึ่งและเป็นสินค้าประเภท
เดียวกันที่มีไว้ใช้กับแผนกอ่ืน) วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกันอาจสมเหตุสมผล ความแตกต่าง
ทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือ (และในกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง) ไม่ใช่เหตุผล
ที่เพียงพอที่จะใช้วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกัน 

34. ต้นทุนสินค้าคงเหลือนอกจากที่กล่าวในย่อหน้าที่ 31 ต้องค านวณมูลค่าโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
หรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หน่วยงานต้องใช้วิธีการค านวณมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันส าหรับสินค้า
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 คงเหลือทุกชนิดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีลักษณะหรือการใช้
แตกต่างกันการใช้วิธีค านวณต้นทุนที่ต่างกันอาจมีความเหมาะสม 

35. ตัวอย่างเช่น สินค้าคงเหลือของส่วนงานภายในแห่งหนึ่งอาจมีการใช้สินค้าคงเหลือชนิดเดียวกัน  
ที่แตกต่างไปจากส่วนงานภายในอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางด้านสถานที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอท่ีจะใช้วิธีการค านวณต้นทุนที่แตกต่างกัน 

36. วิธีเข้าก่อนออกก่อนมีข้อสมมติฐานว่า สินค้าคงเหลือรายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นก่อนจะขายออกไปก่อน 
จึงเป็นผลให้สินค้าคงเหลือรายการที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเป็นสินค้าที่ซ้ือมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลังสุด 
ส าหรับวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละรายการจะก าหนดจากการถัวเฉลี่ยต้นทุนของ
สินค้าท่ีเหมือนกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนของสินค้าที่เหมือนกันที่ซื้อมา หรือผลิตขึ้นในระหว่างงวด ซึ่ง
วิธีการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยอาจค านวณเป็นระยะ ๆ ไปหรือค านวณทุกครั้งที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของหน่วยงาน 

มูลค่าสทุธิที่จะได้รับ 

37. ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความ
ล้าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนหาก
ประมาณการต้นทุนเพ่ิมขึ้นในการท าต่อให้เสร็จหรือประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพ่ือท าให้สินค้าขาย 
แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายได้ การตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า สินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย การแลกเปลี่ยน การแจกจ่าย หรือ
การใช้ 

38. การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มักพิจารณาจากสินค้าแต่ละรายการ 
แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน 
โดยอาจเป็นกรณีสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสายผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีวัตถุประสงค์หรือการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดท้ายเหมือนกันหรือมีการผลิตหรือขายในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถแยกจากรายการอ่ืนในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ อย่างไรก็ดี ถือเป็นการไม่เหมาะสมที่
จะปรับลดมูลค่าสินค้าลงโดยใช้เกณฑ์การจัดประเภทของสินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าคงเหลือส าเร็จรูป 
หรือสินค้าคงเหลือทุกประเภทในส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือส่วนงานตามภูมิศาสตร์แห่งใด
แห่งหนึ่ง โดยทั่วไปผู้ให้บริการมักค านวณต้นทุนแยกตามการให้บริการแต่ละงาน ซึ่งใช้ก าหนด
ค่าบริการตามงานนั้น ดังนั้น ต้นทุนส าหรับงานให้บริการให้พิจารณาแยกตามงานแต่ละงาน 

39. ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการถือครองสินค้า
คงเหลือด้วย ตัวอย่างเช่น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือที่หน่วยงานถือไว้เพ่ื อขายหรือ
ให้บริการตามสัญญาที่แน่นอน ให้ถือตามราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น หากจ านวนตามสัญญาการ
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 ขายนั้นมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือส่วนที่เกิน
กว่าปริมาณในสัญญาให้ถือตามราคาขายโดยทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินหรือ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณสินค้าคงเหลือตามสัญญาขายที่แน่นอนส่วนที่เกินปริมาณสินค้า
คงเหลือที่ถือไว้ และที่เกิดจากสัญญาซื้อที่แน่นอนของหน่วยงาน ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมี
การประกาศใช้) 

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

41. หน่วยงานต้องประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อสถานการณ์ที่ท าให้มี
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ต่ ากว่าราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามูลค่าสุทธิที่
จะได้รับเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานบันทึกกลับรายการ
ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ได้ไม่เกินจ านวนของมูลค่าที่ปรับลดเดิม) เพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีใหม่
แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ปรับปรุงใหม่แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ตัวอย่าง
ของกรณีนี้ เช่น การที่สินค้าคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีถัดมาด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
เนื่องจากราคาขายลดลง และยังไม่ได้ขายออกไปแต่ต่อมาราคาขายได้เพ่ิมข้ึน 

การแจกจ่ายสินค้าที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 
42. หน่วยงานอาจจะมีสินค้าคงเหลือที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ  

ซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดสุทธิ สินค้าคงเหลือเหล่านี้อาจเกิดขึ้น
เมื่อรัฐบาลได้พิจารณาแล้วที่จะแจกจ่ายสินค้าบางอย่างที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียง
เล็กน้อย ในกรณีดังกล่าวประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินค้า
คงเหลือส าหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินจะถูกสะท้อนจากจ านวนเงินที่หน่วยงาน
จะต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในกรณีที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการไม่สามารถหาได้ในตลาด ควรประมาณการจากราคาเปลี่ยนแทน หาก
วัตถุประสงค์ของสินค้าคงเหลือที่มีไว้เพ่ือการแลกเปลี่ยน มูลค่าการใช้งานของสินค้าคงเหลือดังกล่าว
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14 

การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
43. เม่ือมีการขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้านั้น ต้อง

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง ถ้ารายการดังกล่าวไม่เกี่ยวกับรายได้ 
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 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เม่ือได้น าสินค้าคงเหลือไปแจกจ่ายหรือน าไปให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว 
มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวมทั้งผล
ขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ปรับมูลค่าสินค้าให้ลดลง
หรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จ านวนที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต้องรับรู้โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีมีการกลับรายการดังกล่าว 

44. ส าหรับผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ เมื่อได้ให้บริการหรือเมื่อมีการเรียก
เก็บเงินส าหรับบริการดังกล่าวแล้ว 

45. สินค้าบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อ่ืน เช่น สินค้าท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเอง สินค้าคงเหลือที่ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอ่ืนในลักษณะนี้ให้รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

การเปิดเผยข้อมูล 

46. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในรายงานการเงิน 

(ก) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และวิธีที่ใช้ค านวณราคาทุน 

(ข) มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท
จ าแนกตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

(ค) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

(ง) มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น 

(จ) มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นตามข้อก าหนด 
ในย่อหน้าที่ 41 

(ฉ) มูลค่าการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งหน่วยงานรับรู้โดยน าไปหักจากมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 41 

(ช) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท าให้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าตามย่อหน้าที่ 41 และ 

(ซ) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 

47. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่จ าแนกตามประเภทของสินค้าตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือประเภทดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน โดยทั่วไปสินค้า
คงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าที่มีไว้เพ่ือขาย สินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างท า วัตถุดิบ และวัสดุ
การผลิต ส าหรับสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างท า 
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 48. มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ซึ่งโดยส่วนใหญ่หมายถึง (ก) ต้นทุนขาย 
ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสินค้าที่ขาย แลกเปลี่ยน หรือ แจกจ่ายไป 
และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จัดสรรและต้นทุนการผลิตส่วนที่สูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณ์
หน่วยงานอาจมีเหตุผลในการรวมต้นทุนอ่ืนๆ เข้าไปด้วย เช่น ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายสินค้า 

49. บางหน่วยงานแสดงรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่มีผลให้จ านวนเงินที่เปิดเผยแตกต่างไปจาก
ต้นทุนของสินค้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ภายใต้รูปแบบนี้หน่วยงานจะน าเสนอการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายโดยจ าแนกตามลักษณะค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยต้นทุนที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนอ่ืน พร้อมทั้งมูลค่าการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค้าคงเหลือส าหรับงวดนั้น 

วันถือปฏิบัติ 

50. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (IPSAS 12 
(2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 

เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้ 
1.1 การแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับดังกล่าว ที่เป็นผลมาจาก

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอ่ืนตามย่อหน้าที่ 51(A) ถึง 51(D) 
1.2 การใช้เกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับ

ดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 52 
1.3 การยกเลิก IPSAS 12 ฉบับเดิมที่ออกในปี 2554 ตามย่อหน้าที่ 53 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับแก้ข้อความจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้ 
2.1 ตัดตัวอย่างรายการดวงตราไปรษณียากรที่ถือไว้เพ่ือขายในย่อหน้าที่ 12(g) และการวัดมูลค่า

รายการดังกล่าวในย่อหน้าที่ 13 
2.2 เพ่ิมตัวอย่างการให้บริการลูกค้า การบริการงานวิจัย และการรักษาพยาบาลในย่อหน้าที่ 12(h)(ii) 

ซึ่งตรงกับย่อหน้าที่ 10(ช)(2) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 
เรื่อง 

สัญญาเช่า 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า พ.ศ. 2544 (IPSAS 13 : LEASES 
(December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการ
ปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 77 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ 
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพ่ือน าไปปฏิบัติกับสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเว้น
รายการต่อไปนี้ 

(ก) สัญญาเช่าเพื่อการส ารวจหรือใช้ทรัพยากรแร่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรอ่ืนที่
คล้ายกันซึ่งไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ 

(ข) ข้อตกลงในการให้ใช้สิทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดิทัศน์ ละคร 
บทประพันธ์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ใช้กับการวัดมูลค่ารายการต่อไปนี้ 

(ก) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เช่าถือครองอยู่และบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 

(ค) สินทรัพย์ชีวภาพภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  27 เรื่อง 
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ผู้เช่าถือครองภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

(ง) สินทรัพย์ชีวภาพภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  27 เรื่อง 
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับข้อตกลงที่มีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย์ แม้ว่าผู้ให้เช่า
ยังคงให้บริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพย์เหล่านั้น ในทางกลับกัน มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ต้องน ามาถือปฏิบัติกับข้อตกลงในการให้บริการที่ไม่ได้โอนสิทธิการใช้
สินทรัพย์จากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจมีข้อตกลงที่ซับซ้อน 
ในการท าสัญญาการส่งมอบบริการ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการเช่าสินทรัพย์ การถือปฏิบัติส าหรับข้อตกลง
เหล่านี้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 22 ถึง 24 

๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม่ใช้ถือปฏิบัติกับรายการ (ก) สัญญาเช่าเพ่ือการส ารวจหรือการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ และทรัพยากรอ่ืนที่คล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ได้ และ (ข) ข้อตกลงในการให้ใช้สิทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดิทัศน์ 
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 ละคร บทประพันธ์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เนื่องจากข้อตกลงส าหรับรายการเหล่านี้จะมีประเด็นทาง
บัญชีที่ซับซ้อนมากกว่า จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไว้ต่างหาก 

5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม่ใช้ถือปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  การวัดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ค านิยาม 
6. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการ
ใช้ สิ นทรัพย์ ส าหรับช่ วง เวลาที่ ตกลงกัน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน ซึ่งได้รับช าระในงวดเดียว
หรือหลายงวด 

สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าที่ท าให้ เกิดการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดที่ ผู้ เ ป็น
เจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าใน
ที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ 

สัญญาเช่าด าเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าที่มิใช่สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ หมายถึง สัญญาเช่าที่จะบอกเลิกไม่ได้เว้นแต่จะเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) เม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งโอกาสที่เกิดขึ้น
น้อยมาก 

(ข) เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

(ค) เม่ือผู้เช่าท าสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่ารายเดิม
เพื่อเช่าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่เทียบเท่า
ของเดิม 

(ง) เม่ือผู้เช่าต้องจ่ายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่มต้น
สัญญาเช่าเป็นที่เชื่อถือได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
สัญญาเช่าจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หมายถึง วันที่ท าสัญญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ตกลงตาม
เงื่อนไขหลักของสัญญาเช่า แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้น
ก่อน ซึ่ง ณ วันนี้ 

(ก) สัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน 
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(ข) ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน หน่วยงานต้อง

ก าหนดจ านวนเงินที่จะต้องรับรู้ ณ วันที่สัญญา
เช่าเริ่มมีผล 

วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หมายถึง วันที่ผู้เช่าสามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพย์ 
ที่เช่า ซึ่งคือวันรับรู้รายการเริ่มแรกตามสัญญาเช่า 
(เช่น การรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ หรือค่าใช้จ่าย
อันเป็นผลมาจากสัญญาเช่า) 

อายุสัญญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่าท าสัญญาที่บอกเลิก
ไม่ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะ
เลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพย์นั้นออกไปอีก ไม่ว่า
จะมีการจ่ายเงินเพิ่มอีกหรือไม่ หาก ณ วันเริ่มต้น
ของสัญญาเช่าสามารถเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
ผู้เช่าจะเลือกใช้สิทธิเพื่อต่ออายุสัญญาเช่า 

จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ เช่าต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า  
รวมกับรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ทางด้านผู้เช่า – จ านวนเงินที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้เช่าประกันมูลค่าคงเหลือให้กับ
ผู้ให้เช่า หรือ 

(ข) ทางด้านผู้ ให้ เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ ได้รับ
ประกันจากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า 
หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและมี
ฐานะการเงินที่สามารถให้การประกันแก่ผู้ให้
เช่าได้ 

จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายนี้ไม่รวมถึงค่าเช่าที่อาจ
เกิดขึ้น ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ผู้ให้เช่าจ่าย
และเรียกคืนได้จากผู้เช่า 

อย่างไรก็ตาม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามี
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะต่ า
กว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคัญ ณ วันที่
สามารถใช้สิทธิ เลือกดังกล่าวและเชื่ อได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้
จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายประกอบด้วยจ านวนเงิน
ขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าจนถึงวันที่
คาดว่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อและจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
เม่ือใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ท่ีเช่าด้วย 
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ ยน
สินทรัพย์หรือจ่ายช าระหนี้กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

อายุการให้ประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจ 

หมายถึง ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการกับผู้ใช้
รายเดียวหรือหลายราย 

(ข) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนในลักษณะอ่ืนที่
คล้ายคลึงกันซึ่งผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย
คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ 

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่ เหลืออยู่ โดยประมาณนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งหน่วยงานคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให้บริการจากสินทรัพย์โดยไม่ค านึงถึงอายุสัญญา
เช่า 

มูลค่าคงเหลือที่ได้รับ 
การประกัน 

หมายถึง (ก) ทางด้านผู้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่า
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่ารับประกันที่จะ
จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า (จ านวนที่รับประกัน คือ 
จ านวนเงินสูงสุดที่จะต้องจ่ายไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม) และ 

(ข) ทางด้านผู้ให้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือ
ผู้เช่าหรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ให้เช่า บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ต้องไม่
เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและบุคคลดังกล่าวต้องมี
ความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบต่อ
ภาระผูกพันที่รับประกันไว้ 

มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับ 
การประกัน 

หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งผู้ให้
เช่าอาจไม่ได้รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งได้รับการประกันจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าเท่านั้น 
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ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการต่อรองและ

การท าสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนใน
ส่วนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย 

เงินลงทุนขั้นต้นตาม 
สัญญาเช่า 

หมายถึง ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
ตามสัญญาเช่าการเงินกับมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับ
การประกันให้กับผู้ให้เช่า 

เงินลงทุนสุทธิตาม 
สัญญาเช่า 

หมายถึง เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า 

รายได้ทางการเงิน 
รอการรับรู้ 

หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่ากับ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

อัตราดอกเบี้ยตามนัย 
ของสัญญาเช่า 

หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าที่ท าให้ผลรวม
ของมูลค่าปัจจุบันของ 

(ก) จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย และ 

(ข) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน 

มีจ านวนเท่ากับผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่า และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้
เช่า 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
ส่วนเพิ่มของผู้เช่า 

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่
คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถก าหนดอัตรานั้นได้
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ผู้เช่าจะต้องจ่าย ณ วันเริ่มต้น
ของสัญญาเช่าในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการ
ค้ าประกันคล้ายคลึงกันที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเพื่อซื้อ
สินทรัพย์นั้น 

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ส่วนของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่ง
ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างคงที่ตามระยะเวลาที่ผ่านไป  
แต่ก าหนดให้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน เช่น อัตราร้อยละ
ของยอดขาย ปริมาณการใช้ ดัชนีราคาในอนาคต  
หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าระหว่างวันเริ่มต้นของสัญญาเช่าและวันที่
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
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 7. ในช่วงระยะเวลานับจากวันเริ่มต้นท าสัญญาเช่าถึงวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล  สัญญาเช่าหรือ 
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าอาจมีข้อก าหนดให้มีการปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้ เช่น 
ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการก่อสร้างหรือต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ที่เช่า การปรับราคา
ตามระดับดัชนีราคาที่เปลี่ยนไป หรือต้นทุนทางการเงินของผู้ให้เช่าที่ เปลี่ยนไป ในกรณีเช่นนี้ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้จ านวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว่าเกิดขึ้น ณ วัน
เริ่มต้นท าสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าซื้อ 

8. สัญญาเช่าตามค านิยามรวมถึง สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่า
เมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเช่าดังกล่าวในบางครั้งเรียกว่า สัญญาเช่าซ้ือ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

9. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของหน่วยงานที่กู้ยืมเงินโดยได้รับการค้ าประกันจากรัฐบาล
จะต้องสะท้อนถึงการได้รับการค้ าประกันจากรัฐบาลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะท าให้
ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มที่ต่ าลง 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 

10. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้หน่วยงานจัดประเภทสัญญาเช่า โดยพิจารณาถึงขอบเขต
ของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าว่าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า 
และความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากก าลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ หรือจาก
วิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าจะมีศักยภาพในการบริหารหรือมีก าไรจาก
การด าเนินงานตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และคาดการณ์ว่าจะมีผลก าไร
จากราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

11. หน่วยงานต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า และต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหากสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือ
ผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า 

12. เนื่องจากรายการบัญชีระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเป็นไปตามข้อตกลงร่วมในสัญญาเช่า จึงเป็นการ
เหมาะสมที่จะยึดถือค านิยามอย่างเดียวกันมาใช้สม่ าเสมอ แต่ในบางครั้งการน าค านิยามต่าง ๆ มาใช้
กับสถานการณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกัน อาจท าให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่า
แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นสัญญาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือ
ที่ได้รับการประกันจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า 
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 13. ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน หน่วยงานต้องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตามปกติ หน่วยงานต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้นท าให้เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ 

(ก) สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า 

(ข) ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น โดย
ราคาตามสิทธินั้นมีจ านวนต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มากเพียงพอที่จะท าให้เกิดความ
แนใ่จอย่างสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์นั้น 

(ค) ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น 

(ง) ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายมีจ านวนเท่ากับหรือ
เกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า 

(จ) สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้น โดยไม่
จ าเป็นต้องน าสินทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงที่ส าคัญ 

(ฉ) ไม่สามารถน าสินทรัพย์อ่ืนมาใช้แทนสินทรัพย์ที่เช่าได้โดยง่าย 

14. ข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่ท าให้สามารถจัดสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้ 

(ก) หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่า
เนื่องจากการยกเลิกนั้น 

(ข) ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับผลก าไรหรือผลขาดทุนจาการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ 
(ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า เท่ากับส่วนใหญ่ของจ านวนเงินที่
ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า) 

(ค) ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจ านวนต่ ากว่าค่าเช่าในตลาดอย่าง
เป็นนัยส าคัญ 

15. ตัวอย่างและข้อบ่งชี้ในย่อหน้า 13 และ 14 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็นสัญญา
เช่าการเงิน ถ้าเป็นที่แน่ชัดว่ ายังมีลักษณะอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่เป็นผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่านั้น
จะต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ที่เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า  หรือ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่ไม่ก าหนดแน่นอน (ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น) อันเป็นผลให้ผู้เช่ามิได้
รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า 
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 16. การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องท า ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ตกลงที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเช่า (ที่ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า) ในลักษณะที่จะท าให้การจัด
ประเภทสัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้า 10 ถึง 15 หากเงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแต่วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ข้อตกลงที่มีการแก้ไขถือเป็นข้อตกลง
ใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า) 
หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าผิดสัญญา) ไม่ท าให้ต้องมีการจัดประเภท
สัญญาเช่าใหม่ตามวัตถุประสงค์ทางการบัญชี 

17. ในกรณีที่สัญญาเช่ามีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็นที่ดินและอาคาร ให้หน่วยงานพิจารณาแยกจากกันใน
การจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงาน ตามย่อหน้า 10 ถึง 16 ในการจัด
ประเภทส่วนของที่ดินว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ปัจจัยส าคัญในการพิจารณา
คือโดยปกติที่ดินมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จ ากัด 

18. ในกรณีที่จ าเป็นต้องจัดประเภทและบันทึกบัญชีส าหรับการเช่าที่ดินและอาคาร จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร (รามถึงเงินก้อนที่จ่ายให้ ณ วันเริ่มต้น) จะปันส่วนให้กับที่ดินและ
อาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า 
ถ้าจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายไม่สามารถน ามาปันส่วนตามวิธีสัดส่วนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ สัญญา
เช่าทั้งหมดนั้นต้องถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน เว้นแต่จะเป็นที่แน่ชัดว่าส่วนของที่ดินและอาคารเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานในกรณีเช่นนี้ สัญญาเช่าทั้งหมดให้ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

19. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจ านวนเงินที่เป็นส่วนของที่ดินที่ต้องรับรู้ตามย่อ
หน้า 25 มีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็นสินทรัพย์หน่วย
เดียวกันและจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานตามย่อหน้า 10 ถึง 16  
ในกรณีเช่นนี้ อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเป็นอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีเช่า 

20. หน่วยงานไม่ต้องวัดมูลค่าท่ีดินและอาคารแยกจากกัน ถ้าส่วนได้ส่วนเสียของผู้เช่าในที่ดินและอาคารได้
มีการจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและบันทึกด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้เช่า
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณในการประเมิน เมื่อการจัดประเภทสัญญาเช่าที่เป็นส่วนของ
องค์ประกอบหนึ่งหรือทั้งสององค์ประกอบมีความไม่แน่นอน 

21. ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีความ
เป็นไปได้ที่ผู้เช่าจะจัดประเภทส่วนได้ส่วนเสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีเช่นนี้ ส่วนได้ส่วนเสียในอสังหาริมทรัพย์นั้นจะบันทึกเสมือน
หนึ่งเป็นสัญญาเช่าการเงิน และให้ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผู้เช่ายังคงต้องบันทึกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินต่อไปแม้
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 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจะท าให้ส่วนได้ส่วนเสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 

(ก) ผู้เช่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธ์การครอบครองให้เจ้าของด้วย
จ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ หรือ 

(ข) ผู้เช่าท าสัญญาเช่าช่วง ซึ่งได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้
เป็นเจ้าของพึงได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่า
ช่วงดังกล่าว ผู้เช่าจะบันทึกเป็นสัญญาการเงินที่มีต่อบุคคลที่สาม แม้สัญญานั้นบุคคลที่สามอาจ
บันทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานก็ตาม 

สัญญาเช่าและสัญญาประเภทอื่น 

22. สัญญาเช่าอาจประกอบด้วยข้อตกลงในการเช่าสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การเช่าอาจ
เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในสัญญาที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายส่วนซึ่งท ากับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น
สัญญาที่ครอบคลุมทั้งการท าการก่อสร้าง การเป็นเจ้าของ การด าเนินงาน หรือการโอนสินทรัพย์ 
หน่วยงานของรัฐโดยปกติมักจะท าสัญญาดังกล่าวกับสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานนาน และสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ในข้อตกลงอ่ืนหน่วยงานของรัฐอาจเช่าสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานต้องก าหนดว่าเป็นข้อตกลงสัมปทานบริการตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ผู้ให้สัมปทาน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

23. ในกรณีที่สัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ของสินทรัพย์สัมปทานบริการตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ผู้ให้สัมปทาน (เม่ือมีการประกาศใช้) และสัญญามี
ข้อตกลงในการเช่าที่สามารถพิจารณาจัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติส าหรับส่วนที่เป็นข้อตกลงในการ
เช่าภายใต้สัญญานั้น 

24. หน่วยงานของรัฐอาจมีการท าสัญญาเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ บางสัญญาอาจไม่ชัดเจนว่ามีส่วนที่เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ผู้ให้สัมปทาน (เม่ือมีการ
ประกาศใช้) หรือสัญญาเช่าตามค านิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ช านาญการในวิชาชีพ ถ้าเป็นสัญญาเช่าให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ แต่ถ้ า
ไม่ใช่สัญญาเช่าให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สัญญาเช่าในรายงานการเงินของผู้เช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

การรับรู้เร่ิมแรก 
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 25. ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดง
ฐานะทางการเงินของผู้เช่า ด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่า อัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนขั้นต่ าที่ต้องจ่าย คือ อัตราดอกเบี้ย
ตามนัยของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิบัติ  หากในทางปฏิบัติไม่สามารถก าหนด
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าได้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด 

26. รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีต้องบันทึกและน าเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริง
ทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบของกฎหมาย แม้ว่ารูปแบบของกฎหมายของข้อตกลงในสัญญาเช่า 
จะก าหนดให้ผู้เช่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าตามกฎหมาย แต่หากเป็นสัญญาเช่าการเงินแล้ว
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริงทางการเงิน คือ ผู้เช่าได้รับประโยชน์เชิงเ ศรษฐกิจหรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของสินทรัพย์นั้น โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายส าหรับสิทธิดังกล่าว ด้วยจ านวนที่ใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า รวมกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

27. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่าไม่ได้สะท้อนถึงรายการทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าว
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของหน่วยงานจะต่ ากว่าที่ควรเป็น ซึ่งท าให้อัตราส่วนทางการเงิน
บิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จึงเป็นการเหมาะสมที่ผู้เช่าจะรับรู้รายการเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่จะต้องจ่ายในอนาคตด้วย
จ านวนเดียวกัน แต่ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าให้รับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เช่าด้วย 

28. ในรายงานการเงินไม่ควรแสดงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินหักด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

29. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่าต้องแยกแสดงหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ผู้เช่าต้องแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน 

30. ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและการ
ท าสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ผู้เช่าด าเนินการเพ่ือให้ได้สัญญาเช่าการเงิน 
ต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่านั้น 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก 

31. จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายต้องน ามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะน าไปลดหนี้สินที่
ยังไม่ได้ช าระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อท าให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่า  
ที่อาจเกิดขึ้นต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 

32. ในทางปฏิบัติ หน่วยงานอาจใช้การประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปันส่วนค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อความสะดวกในการค านวณ 
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 33. สัญญาเช่าการเงินท าให้เกิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่เช่าต้อง
สอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซึ่งหน่วยงานเป็นเจ้าของ และค่า
เสื่อมราคาที่รับรู้ต้องค านวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17  เรื่อง 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เม่ืออายุสัญญาเช่าสิ้นสุด
ลง ผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์
แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า 

34. ผู้เช่าต้องปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ที่เช่าให้กับงวดบัญชีแต่ละงวดตลอดระยะเวลาที่ 
คาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น การปันส่วนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายการ
คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่สินทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้งานได้จะเท่ากับ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์นั้นจะไม่ตกเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่า
ต้องคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือภายในอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

35. ในแต่ละงวดบัญชี ผลรวมของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายทางการเงินมักจะไม่เท่ากับจ านวน
เงินที่ได้จ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนั้น จึงไม่เป็นการสมควรที่ผู้เช่าจะรับรู้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกันมักมีจ านวนไม่เท่ากันภายหลังจาก
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล 

36. ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช้) 

การเปิดเผยข้อมูล 

37. ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท 

(ข) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานระหว่างจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นกับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายท้ังสิ้น 

(ค) นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน หน่วยงานต้องเปิดเผยจ านวนเงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้น และมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ส าหรับระยะเวลา
แต่ละช่วงต่อไปนี้ 
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 (1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี 

(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

(3) ระยะเวลาที่เกินห้าปี 

(ง) ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

(จ) จ านวนเงินขั้นต่ าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน 

(ฉ) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีสาระส าคัญของผู้เช่า ซึ่งรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้ 

(1) เกณฑ์ในการก าหนดจ านวนที่ต้องจ่ายส าหรับค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น 

(2) เงื่อนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและข้อก าหนดให้ปรับ
ราคาหรือปรับอัตรา 

(3) ข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงินน าส่งก า ไรหรือการ
จัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของแบบอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน การก่อหนี้เพิ่มเติม และการท า
สัญญาเช่าอ่ืนเพิ่มเติม เป็นต้น 

38. นอกจากนี้ ผู้เช่าที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลจ านวนเงินของสินทรัพย์ที่เช่า
ซึ่งบันทึกไว้เป็นการจัดหาสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน เช่น 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ
ที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

39. ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้
ดีกว่า 

40. จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าประกันภัย และ
ค่าบ ารุงรักษา) ต้องรับรู้เป็นค่าใช่จ่ายตามวิธีเส้นตรง นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบซึ่งสะท้อน
ถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้น 

การเปิดเผยข้อมูล 
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 41. ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
ส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี 

(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

(3) ระยะเวลาเกินห้าปี 

(ข) จ านวนเงินขั้นต่ าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลาการรายงาน 

(ค) จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและตามสัญญาเช่าช่วงที่รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
ซึ่งแยกแสดงจ านวนเงินขั้นต่ าที่จะต้องจ่าย ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น และค่าเช่าช่วง 

(ง) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงส าคัญที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้ 

(1) เกณฑ์ในการก าหนดจ านวนที่ต้องจ่ายส าหรับค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น 

(2) เงื่อนไขของการต่ออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและข้อก าหนดให้ปรับ
ราคาหรือปรับอัตรา 

(3) ข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงินน าส่งก าไรหรือการ
จัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของแบบอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน การก่อหนี้เพิ่มเติม และการท า
สัญญาเช่าอ่ืนเพิ่มเติม เป็นต้น 

สัญญาเช่าในรายงานการเงินของผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

42. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ทางการเงินที่รับรู้ตามสัญญาเช่า
การเงิน ค าว่าผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินทรัพย์ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ให้เช่าสินทรัพย์นั้นด้วย 
โดยไม่ค านึงขนาดของกิจกรรมการเช่า การจ าหน่าย และการผลิต นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ส าหรับผู้ให้
เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย 

43. หน่วยงานของรัฐอาจท าสัญญาเช่าการเงินในฐานะผู้ให้เช่าภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ หน่วยงานบางแห่ง
อาจมีภารกิจในการจ าหน่ายสินทรัพย์เป็นปกติ เช่น รัฐบาลอาจจัดตั้งหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่จัดหาสินทรัพย์และวัสดุให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ การมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่จัดซื้อ 
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 จัดจ้างจะท าให้มีโอกาสได้รับส่วนลดการค้า หรือเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เพ่ิมมากข้ึน ในบางกรณี 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ้างจะท าหน้าที่จัดซื้อสินทรัพย์แทนหน่วยงานอ่ืน
ในนามของหน่วยงานเหล่านั้น แต่บางกรณีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ้างจะ
จัดซื้อสินทรัพย์ในนามตนเอง และ ภารกิจต่าง ๆ อาจรวมถึง 

(ก) การจัดซื้อสินทรัพย์และวัสดุ 

(ข) การโอนสินทรัพย์ด้วยวิธีการขายหรือท าสัญญาเช่าการเงิน 

(ค) การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ เช่น จัดบริการยานพาหนะเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนใช้ และมีไว้เพ่ือการให้
เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพ่ือการขาย 

44. ในบางกรณีหน่วยงานของรัฐอาจจะท าสัญญาเช่าเป็นจ านวนไม่มากนักและเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่หน่วยงานเคยเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานมา
ตั้งแต่ในอดีต เช่น ถนน เขื่อน โรงบ าบัดน้ า เป็นต้น แต่อาจไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์และรับผิดชอบ
บริหารจัดการสินทรัพย์นั้นโดยสมบูรณ์อีกต่อไป หน่วยงานดังกล่าวอาจโอนสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีอยู่ให้กับเอกชนโดยวิธีการขาย หรือท าสัญญาเช่าการเงิน นอกจากนั้น หน่วยงานอาจก่อสร้าง
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนานและสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นใหม่โดยร่วมงานกับเอกชน โดยมี
ความประสงค์ให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ โดยวิธีซื้อเสร็จเด็ดขาด หรือโดยวิธีท าสัญญาเช่า
การเงินเมื่อก่อสร้างเสร็จ ในบางกรณีข้อตกลงการเช่าก าหนดระยะเวลาที่ให้เอกชนควบคุมสินทรัพย์
ก่อนจะโอนกรรมสิทธิ์และอ านาจการควบคุมสินทรัพย์กลับไปให้ภาครัฐ ตัวอย่างเช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสร้างโรงพยาบาลและให้เอกชนเช่าเป็นเวลา 20 ปี หลังจากนั้นสินทรัพย์จะกลับมาอยู่
ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ เป็นต้น 

45. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ค่าตอบแทนที่ค้างช าระตามสัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า 

46. ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ดังนั้น ผู้ให้เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่า คือ สินทรัพย์ที่จะท าให้ผู้เช่าได้ รับเงินต้น
พร้อมกับรายได้ทางการเงิน เพ่ือชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าส าหรับการลงทุนและบริการที่ให้ 

การรับรู้เร่ิมแรก 

47. ผู้ให้เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และต้นทุนทางตรง
ส่วนเพิ่มในการต่อรองและจัดท าสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนทั่วไป เช่น ต้นทุนที่เกิดขึ้น 
กับฝ่ายขายและการตลาด ส าหรับสัญญาเช่าการเงินนอกเหนือจากสัญญาของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือ
ผู้จ าหน่าย ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมค านวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็นส่วนหัก
จากรายได้ในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็นอัตราที่ก าหนดขึ้นโดย
ค านึงถึงต้นทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
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 รวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก ต้นทุนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อรองและการท าสัญญาเช่า ไม่ถือเป็นต้นทุนทางตรงเริ่มแรกตามค านิยามของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ และไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า จึงต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนจากการขายในวันที่สัญญาเริ่มมีผล 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก 

48. การรับรู้รายได้ทางการเงินต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนถึงผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของ  
เงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่า  

49. ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล 
การปันส่วนรายได้ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแต่ละงวดของ 
เงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่าซึ่งคงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน จ านวนที่จ่ายตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับงวด
บัญชี (ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ) ต้องน ามาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นในสัญญาเช่าการเงิน
เพ่ือลดเงินต้นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

50. ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่ใช้ในการค านวณเงินลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม่ าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันมีจ านวน
ลดลง ผู้ให้เช่าต้องทบทวนการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องรับรู้การลดลงของจ านวน
ที่ตั้งค้างรับไว้ในก าไรหรือขาดทุนทันที 

51. ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องรับรู้ก าไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายส าหรับงวด
ตามนโยบายการบัญชีที่หน่วยงานใช้ส าหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 

52. หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราต่ าเกินจริง ก าไรจากการขายต้องก าหนดขึ้นโดยสมมติให้ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อรองและการท าสัญญาเช่าต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 

53. หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายอาจให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซื้อหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่า
การเงินของสินทรัพย์ที่ท าโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายท าให้เกิดรายได้สองประเภทดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าไรหรือขาดทุนที่เทียบเท่ากับก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าด้วย 
และ 

(ข) รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า  

54. ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจะบันทึกรายได้จากการขายด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาดแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า และจะบันทึกต้นทุนขายด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ที่
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 ให้เช่า หรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากราคาทุนของสินทรัพย์ที่ให้เช่า) หักด้วย
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายกับต้นทุนขาย
ถือเป็นก าไรจากการขายซึ่งต้องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่หน่วยงานใช้ส าหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 

55. เพ่ือเป็นการจูงใจลูกค้า ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าความ
เป็นจริงมาก ซึ่งท าให้รายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ ณ เวลาที่ขายมีจ านวนสูงเกินไป หากผู้ให้เช่าเสนออัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ าเกินจริง ก าไรจากการขายต้องเป็นจ านวนที่ค านวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด 

56. ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและท าสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องรับรู้
เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับก าไรจากการขายของ
ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย 

การเปิดเผยข้อมูล 

57. ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้ 

(ก) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 
นอกจากนั้ น  ณ  วันสิ้ น ร อบร ะยะ เ วลากา ร ร าย ง าน  หน่ วย ง านต้ อ ง เ ปิ ด เ ผย 
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี 

(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

(3) ระยะเวลาเกินห้าปี 

(ข) รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

(ค) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันซึ่งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า 

(ง) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่คาดว่าจะเก็บ
ไม่ได้ 

(จ) ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็นรายได้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(ฉ) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงท่ีส าคัญตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่า 

58. การเปิดเผยเงินลงทุนขั้นต้นหักด้วยรายได้ทางการเงินรอการรับรู้จากสัญญาเช่าใหม่ที่เพ่ิมขึ้นระหว่าง
งวดบัญชี หลังจากหักด้วยจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องของสัญญาเช่าที่ได้ยกเลิก ถือเป็นเครื่องบ่งชี้การเติบโต
ที่มักเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน 
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 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

59. ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะ
ของสินทรัพย์ 

60. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
เว้นแต่จะมีเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ที่ลดลงจาก
สินทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า 

61. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุน (ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้รับรายได้ค่าเช่า  เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด และรับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การประกันภัยและ
การบ ารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า แม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ที่ลดลงจาก
สินทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า 

62. ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่าที่เกิดขึ้นในการต่อรองหรือการท าสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเช่า และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
ตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า 

63. ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อม
ราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า และค่าเสื่อมราคาต้องค านวณตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือ ฉบับที่ 31 
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

64. ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีก าร
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช้) 

65. ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย เมื่อได้มีการท าสัญญาเช่าด าเนินงานต้องไม่รับรู้เป็นก าไรจากการขาย
เนื่องจากการท าสัญญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการขาย 

การเปิดเผยข้อมูล 

66. ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้  
โดยแสดงจ านวนรวมส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี 
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 (2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

(3) ระยะเวลาเกินห้าปี 

(ข) ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็นรายได้ส าหรับงวดในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(ค) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงท่ีส าคัญตามสัญญาเช่าส าหรับผู้ให้เช่า 

การขายและเช่ากลับคืน 

67. การขายและการเช่ากลับคืน คือ การที่ผู้ขายขายสินทรัพย์แล้วและผู้ขายท าสัญญาเช่าสินทรัพย์นั้น
กลับคืนมา จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากได้มีการ
ต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการขายและการเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของ
สัญญาเช่าที่เก่ียวข้อง 

68. หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รับรู้เป็นก าไรของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทันที แต่ต้องบันทึก
รับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายไปตลอดอายุสัญญาเช่า 

69. หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่าวเป็นวิธีที่ผู้ให้เช่าจัดหาเงินทุนให้กับผู้เช่า
โดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะถือว่าสิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีเป็นรายได้ แต่ต้องบันทึกส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจ าหน่าย
ไปตลอดอายุสัญญาเช่า 

70. ในกรณีที่การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าด าเนินงาน 

(ก) หากราคาขายมีจ านวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด ผู้ขายต้องรับรู้ผลก าไร
หรือผลขาดทุนจากการขายทันที 

(ข) หากราคาขายมีจ านวนต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการ
ขายทันที เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ 
ต่ ากว่าราคาตลาด ในกรณีนี้ผู้ขายต้องบันทึกผลขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอการตัด
บัญชี และตัดจ าหน่ายตามสัดส่วนของจ านวนค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลา 
ที่ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า 

(ค) หากราคาขายมีจ านวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้จ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
เป็นรายการรอการตัดบัญชี และตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพยท์ีเ่ช่า 

71. หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และจ านวนที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขาย
ก าหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็นรายการขายตามปกติที่หน่วยงานสามารถรับรู้ก าไร
หรือขาดทุนทันท ี
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 72. ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน หากมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ากลับคืนต่ ากว่ามูลค่า 
ตามบัญชีของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
เป็นผลขาดทุนทันที 

73.  ส าหรับสัญญาเช่าการเงิน หน่วยงานไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้นแต่สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช้) ก าหนดให้รับรู้การด้อยค่าดังกล่าว 

74. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและผู้ให้เช่าตาม
สัญญาเช่า ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญ
ในสัญญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่เป็นปกติ หรือเงื่อนไขของการขายและเช่ากลับคืน 

75. หน่วยงานอาจต้องเปิดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหาก เนื่องจากเป็นไปตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน  

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

76. ให้หน่วยงานน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปใช้ปฏิบัติกับสัญญาเช่าที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่  
1 ตุลาคม 2561 โดยไม่ต้องน าไปใช้กับสัญญาเช่าที่ท าขึ้นก่อนหน้านั้นและยังคงมีผลบังคับอยู่  
ณ วันที่ดังกล่าว 

วันถือปฏิบัติ 

77. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เรื ่อง สัญญาเช่า 
(IPSAS 13 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 

เรื่อง สัญญาเช่า ดังนี้ 
1.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงการเช่าของสัญญาเช่าการเงิน ที่ก าหนดให้เปิดเผยในรายงานการเงิน

ของผู้เช่าเรื่องข้อจ ากัดเกี่ยวกับ ผลตอบแทนต่อส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย และผลตอบแทน
ต่อส่วนทุนจากผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 40(f)(iii) 

1.2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงการเช่าของสัญญาเช่าด าเนินงาน ที่ก าหนดให้เปิดเผยในรายงาน
การเงินของผู้เช่าเรื่องข้อจ ากัดเกี่ยวกับ ผลตอบแทนต่อส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย และ
ผลตอบแทนต่อส่วนทุนจากผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 44(d)(iii) 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 
เรื่อง 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน พ.ศ. 2544 (IPSAS 14 : EVENTS 
AFTER THE REPORTING DATE (December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 ( Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14  
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 26 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ือก าหนดว่าเมื่อใดหน่วยงานต้องน าเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานมาปรับปรุงรายการ  
ในรายงานการเงิน และ 

(ข) เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน  
และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้หน่วยงานต้องไม่จัดท ารายงานการเงินโดยใช้เกณฑ์ 
การด าเนินงานต่อเนื่อง หากเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานชี้ ให้เห็นว่าข้อสมมติเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสม 

ขอบเขต 

2. หน่วยงานของรัฐที่จัดท าและน าเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการเปิดเผยเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในรายงาน 

ค านิยาม 
3. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในรายงานกับวันที่
ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์
ดงักล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(ก) เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันที่ในรายงาน (เหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง) และ 

(ข) เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน (เหตุการณ์ภายหลัง
วันทีใ่นรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง) 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมด
รวบรวมไว้ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน 

4. เพ่ือก าหนดว่าเหตุการณ์ใดเป็นไปตามค านิยามของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน จ าเป็นต้องระบุ
ทั้งวันที่ในรายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน 

วันที่ในรายงานคือวันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานที่สัมพันธ์กับวันที่ในรายงานการเงิน 
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 วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงินคือวันที่รายงานการเงินได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน  
ผู้มีอ านาจในการสรุปขั้นสุดท้ายกับผู้สอบบัญชีเพ่ือออกรายงานการเงินแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นต่อรายงานการเงินชุดนั้น 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานคือทุกเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดี ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในรายงานและ
วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการเผยแพร่ตัวเลข
รายได้สูงหรือต่ ากว่าค่าใช้จ่าย การอนุมัติรายงานการเงินของหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือการเผยแพร่
ข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน 

5. ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการอนุมัติให้ออกรายงานการเงินอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเภทของหน่วยงาน โดยอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงานที่ควบคุม 
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีการในการจัดท าและสรุปรายงานการเงินในขั้นสุดท้าย ซึ่ง
โดยปกติหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินของหน่วยงาน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

6. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ในรายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน รัฐบาลอาจมีการ
ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง การพิจารณาว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว 
เป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุงรายงานการเงินหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์นั้นให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ วันที่ในรายงาน และมีหลักฐานเพียงพอว่าจะสามารถด าเนินการได้
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจนบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการประกาศเจตนารมณ์
ของรัฐบาล จะไม่น าไปสู่การรับรู้รายการปรับปรุงรายงานการเงิน เพียงแต่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง 

7. หน่วยงานต้องปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในรายงานการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง 

8. ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้หน่วยงานต้อง
ปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ไว้ในรายงานการเงิน หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนมีดังต่อไปนี้ 

(ก) การยุติหรือการระงับของคดีความในศาลภายหลังวันที่ในรายงาน ซ่ึงเป็นการยืนยันว่าหน่วยงาน
มีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่ในรายงาน ให้หน่วยงานปรับปรุงจ านวนเงินของประมาณการ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม่ มิใช่เพียงเปิดเผยหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากการยุติหรือการระงับของคดีความในศาลให้หลักฐานเพ่ิมเติมที่สามารถ
น าไปพิจารณาตามย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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 (ข) ข้อมูลที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ณ วันที่ใน
รายงาน หรือแสดงให้เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
เคยรับรู้ ตัวอย่างเช่น 

(1) การล้มละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่า
ผลขาดทุนจากลูกหนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในรายงาน และหน่วยงานต้องปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้นั้น และ 

(2) การขายสินค้าคงเหลือภายหลังวันที่ในรายงานอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือนั้น ณ วันที่ในรายงาน 

(ค) ภายหลังวันที่ในรายงานได้มีการก าหนดต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อ หรือสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่ขาย ซึ่งเกิดรายการซื้อหรือขายข้ึนก่อนวันที่ในรายงาน 

(ง) ภายหลังวันที่ในรายงานได้มีการก าหนดจ านวนรายได้ที่จัดเก็บในรอบระยะเวลารายงาน ที่ต้อง
แบ่งสรรปันส่วนกับหน่วยงานอ่ืน ภายใต้ข้อตกลงการแบ่งรายได้ที่มีอยู่ ก่อนแล้วในรอบ
ระยะเวลารายงาน 

(จ) ภายหลังวันที่ในรายงานได้มีการก าหนดเงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงานที่จะจ่ายให้แก่บุคลากร 
หากหน่วยงานมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันที่
ในรายงานที่จะต้องจ่ายเงินนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันที่ในรายงาน และ 

(ฉ) การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงให้เห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง 

9. หน่วยงานต้องไม่ปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในรายงานการเงินเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง 

10. ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง 

(ก) การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ในรายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้
ออกรายงานการเงิน ในกรณีที่หน่วยงานใช้นโยบายการบัญชีปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เป็น
มูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ าเสมอ โดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพ
ของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ในรายงาน แต่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป ดังนั้น แม้จะมีนโยบายปรับมูลค่าอย่างสม่ าเสมอ หน่วยงานจะต้องไม่ปรับ
จ านวนเงินของอสังหาริมทรัพย์ที่รับรู้ไว้ในรายงานการเงิน ในท านองเดียวกันหน่วยงานต้องไม่
ปรับจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดเผยไว้ ณ วันที่ในรายงาน แม้ว่าหน่วยงาน
อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 23 และ 
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 (ข) การพิจารณาตัดสินใจภายหลังวันที่ในรายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมติให้ออกรายงานการเงิน  
ที่จะให้หรือกระจายสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับผู้ เข้าร่วม 
โครงการบริการชุมชนบางอย่าง ที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการ หน่วยงาน
จะต้องไม่ปรับปรุงค่าใช้จ่ายของโครงการที่รับรู้ไว้แล้วในรายงานการเงินของรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบัน แม้ว่าการให้หรือกระจายสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมนั้น อาจเข้าเงื่อนไขที่ต้ อง
เปิดเผยข้อมูลในลักษณะเหตุการณ์ที่ไม่ต้องปรับปรุงตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 23 

การด าเนินงานต่อเนื่อง 

11. หน่วยงานแต่ละแห่งต้องพิจารณาว่าการใช้ข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม การประเมินการด าเนินงานต่อเนื่องมักจะใช้กับระดับหน่วยงานมากกว่าใช้กับรัฐบาล
โดยรวม ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐบาลอาจจะไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาล
ตัดสินใจโอนภารกิจจากหน่วยงานแห่งหนึ่งไปยังหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การปรับ
โครงสร้างนี้จะไม่มีผลกระทบเมื่อประเมินการด าเนินงานต่อเนื่องของรัฐบาลโดยรวม 

12. หน่วยงานต้องไม่จัดท ารายงานการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง หากภายหลังวันที่  
ในรายงานมีข้อก าหนดในกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดการ
ด าเนินงาน หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริงอ่ืนใดนอกเหนือจากการเลิกหน่วยงานหรือหยุด
ด าเนินงาน 

13. ในการประเมินว่าข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่ส าหรับหน่วยงานนั้น 
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการเงินจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงผลการ
ด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและที่คาดหวังในอนาคตของหน่วยงาน การปรับโครงสร้างของแต่ละ
หน่วยงานทั้งที่มีการประกาศแล้วและที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน
จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพของแหล่งเงินทุนสนับสนุนทดแทนหากจ าเป็น 

14. ในกรณีของหน่วยงานที่ต้องได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานเป็นหลัก โดยทั่วไปปัญหา
การด าเนินงานต่อเนื่องจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลมีการประกาศนโยบายยกเลิกการสนับสนุนเงิน
งบประมาณส าหรับหน่วยงานดังกล่าว 

15. บางหน่วยงานของรัฐอาจจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในการด าเนินงานด้วยตนเองทั้งหมดหรือเป็น
ส่วนใหญ่ และมีการเก็บค่าสินค้าและบริการที่คุ้มกับต้นทุนโดยตรงจากผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ  
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานดังกล่าวที่แย่ลงภายหลังวันที่ในรายงาน 
อาจชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาว่าข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องของหน่วยงาน
ดังกล่าวยังเหมาะสมหรือไม่ 

16. หากข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้
หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นผลของเหตุการณ์นั้นในรายงานการเงิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
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 ดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการถ่ายโอนการด าเนินงานไปยังหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือจะมีการจ าหน่าย หรือยุบเลิกหรือไม่ หน่วยงานต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้ในรายงานการเงิน 

17. เมื่อข้อสมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสม หน่วยงานจ าเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จะท าให้มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น หรือจะท าให้เข้าเงื่อนไขบางข้อในสัญญาก่อหนี้
ผูกผัน และน าไปสู่การจัดประเภทหนี้สินบางรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่ 

18. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน ก าหนดให้หน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูล เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานไม่ได้จัดท ารายงานการเงินตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเมื่อไม่ได้จัดท ารายงานการเงินตาม
หลักการด าเนินงานต่อเนื่อง และต้องเปิดเผยเกณฑ์อ่ืนที่ใช้ในการจัดท ารายงานการเงินนั้น 
พร้อมทั้งเหตุผลที่หน่วยงานไม่อาจด าเนินงานต่อเนื่องได้ หรือ 

(ข) ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการเงินตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่ เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
หน่วยงานในการด าเนินงานต่อเนื่อง หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความไม่แน่นอน
ดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท าให้ต้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้นเกิดข้ึนภายหลังวันที่ในรายงาน 

การปรับโครงสร้าง 

19. เมื่อมีการประกาศปรับโครงสร้างภายหลังวันที่ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตามค านิยามของเหตุการณ์ที่ไม่
ต้องปรับปรุง หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  
ซึ่งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการ
ปรับโครงสร้าง ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างโดยการตัดจ าหน่ายบางส่วนของหน่วยงาน อาจไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามหากการประกาศปรับโครงสร้าง
ภายหลังวันที่ในรายงานท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง หน่วยงานอาจจะต้องปรับปรุง
ลักษณะและจ านวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้ในรายงานการเงิน 
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 การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน 

20. หน่วยงานต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน และผู้อนุมัติรายงานการเงิน 

21. เนื่องจากรายงานการเงินไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออก
รายงานการเงิน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้รายงานการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
เมื่อใด 

การปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ ณ วันที่ในรายงานให้เป็นปัจจุบัน 

22. หากหน่วยงานได้รับข้อมูลภายหลังวันที่ในรายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน 
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงาน หน่วยงานต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับ 

23. ในบางกรณีหน่วยงานจ าเป็นต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะท้อนถึง
ข้อมูลที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน แม้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับรู้ไว้ในรายงานการเงินก็ตาม ตัวอย่างของ
กรณีท่ีท าให้หน่วยงานต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ กรณีท่ีหน่วยงานได้รับหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายหลังวันที่ในรายงานเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงาน นอกเหนือจาก
การที่หน่วยงานต้องพิจารณาว่าจะรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นประมาณการหนี้สินในรายงานการเงิน
หรือไม่แล้ว หน่วยงานต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยส าหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นปัจจุบันโดยใช้
หลักฐานที่ได้รับมาใหม่นั้น 

การเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง 
24. เมื่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงมีสาระส าคัญ การไม่เปิดเผยข้อมูลสามารถ

ท าให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน ดังนั้น หน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ส าหรับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ละ
ประเภทท่ีเป็นสาระส าคัญ 

(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว และ 

(ข) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือค าอธิบายที่ว่าหน่วยงานไม่สามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล่าวได้ 

25. ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ปกติต้องเปิดเผยข้อมูล มีดังนี้ 

(ก) สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าตามวิธีมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าลดลงมากอย่างผิดปกติ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
สภาพของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ในรายงาน หากแต่เป็นผลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ใน
รายงาน 
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 (ข) ภายหลังวันที่ในรายงาน หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ด าเนินโครงการได้ตัดสินใจว่าจะให้หรือกระจายสิทธิ
ประโยชน์ในอนาคตเพ่ิมเติมขึ้นอย่างมาก โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ
บริการชุมชน ซึ่งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวมีผลกระทบที่ส าคัญต่อหน่วยงาน 

(ค) การรวมหน่วยงานของรัฐที่ส าคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวม
หน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะ
ในกรณีดังกล่าว) การตัดจ าหน่ายหน่วยงานที่ส าคัญภายใต้การควบคุม หรือการตัดโอนกิจกรรม
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบในปัจจุบันให้แก่บุคคลภายนอกด าเนินการ
ภายหลังวันที่ในรายงาน 

(ง) การประกาศแผนที่จะยกเลิกงานหรือโครงการที่ส าคัญ การจ าหน่ายสินทรัพย์หรือช าระหนี้สินที่
เกี่ยวข้องกับการยกเลิกงานหรือโครงการที่ส าคัญ หรือการท าข้อตกลงผูกพันที่จะจ าหน่าย
สินทรัพย์หรือช าระหนี้สินดังกล่าว 

(จ) การซื้อและการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ส าคัญ 

(ฉ) ความเสียหายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังวันที่ในรายงาน 

(ช) การประกาศหรือเริ่มต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่ส าคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการ
ประกาศใช้)) 

(ซ) การออกกฎหมายเพื่อยกหนี้ให้องค์กรหรือบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการ 

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงอย่างมากผิดปกติของราคาสินทรัพย์หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ภายหลังวันที่ในรายงาน 

(ญ) การด าเนินการที่ท าให้เกิดข้อตกลงผูกพันหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยส าคัญ เช่น การค้ า
ประกันที่มีนัยส าคัญภายหลังวันที่ในรายงาน และ 

(ฎ) การเริ่มต้นของคดีความท่ีส าคัญซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันที่ในรายงานเท่านั้น 

วันถือปฏิบัติ 

26. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื ่อง เหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในรายงาน (IPSAS 14 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ดังนี้ 
1.1 การขยายความตัวอย่างของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินของหน่วยงาน

นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินรวมของ
รัฐบาล ตามย่อหน้าที่ 7 

1.2 การระบุวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงินโดยพิจารณาตามบริบทของกฎหมายในแต่ละ
พ้ืนที่ ที่ให้หรือไม่ให้อ านาจในการแก้ไขรายงานการเงินโดยผู้ที่ได้รับรายงาน ในขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการอนุมัติรายงานการเงิน ตามย่อหน้าที่ 8 

1.3 การประกาศจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของภายหลังวันที่ในรายงาน ตาม
ย่อหน้าที่ 14 15 และ 16 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีหน่วยอ่ืนที่มีอ านาจในการแก้ไขรายงานการเงินของหน่วยงาน
หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน ตามย่อหน้าที่ 26 และ 27 

1.5 ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้หรือมีกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศ
ภายหลังวันที่ในรายงาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในกรณีที่หน่วยงานต้องเสียภาษีเงินได้
ตามยอ่หน้าที ่31(j) 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับข้อความของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ดังนี้ 
2.1 ข้อก าหนดห้ามไม่ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง หาก

ภายหลังวันที่ในรายงาน ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการเงินหรือหน่วยที่ท าหน้าที่ก ากับควบคุม
หน่วยงาน ก าหนดว่ามีความตั้งใจที่จะยุบเลิกหรือหยุดการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือไม่มี
ทางเลือกอ่ืนที่เป็นไปได้จริงนอกจากการยุบเลิกหรือหยุดการด าเนินงาน ตามย่อหน้าที่ 18 

2.2 ข้อก าหนดให้หน่วยที่ท าหน้าที่ก ากับควบคุมหน่วยงาน ประเมินว่าข้อสมมติฐานการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่ส าหรับหน่วยงานนั้น โดยต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามย่อหน้าที ่19 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 
เรื่อง 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน พ.ศ. 2544 
(IPSAS 16 : INVESTMENT PROPERTY (December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดย
มีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16  
เรื่อง อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 95 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ขอบเขต 

2. หน่วยงานของรัฐที่จัดท าและน าเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการบันทึกบัญชีส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ครอบคลุมถึง (ก) การวัดมูลค่าของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินในรายงานการเงินของผู้เช่า และ (ข) การวัดมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่จัดให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานในรายงานการเงินของผู้ให้เช่า 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงทุกรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) การจ าแนกสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 

(ข) การรับรู้รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 
เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

(ค) การวัดมูลค่าของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในรายงาน
การเงินของผู้เช่า 

(ง) การวัดมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าการเงินในรายงานการเงินของผู้ให้เช่า 

(จ) การบัญชีส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และ 

(ฉ) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับทุกรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) สินทรัพย์ชีวภาพที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 27 
เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์) และ 

(ข) สัมปทานเหมืองแร่ ทรัพยากรแร่ เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่สามารถสร้างทดแทนข้ึนได ้
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 ค านิยาม 
5. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

มูลค่าตามบัญชี (ส าหรับ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้) 

หมายถึง จ านวนที่สินทรัพย์ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า เงินสดที่
หน่วยงานจ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนอ่ืนที่หน่วยงานมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์นั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้าง
สินทรัพย์นั้น 

อสังหาริมทรัพย์ 
ที่ครอบครอง 

หมายถึง (ก) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

(ข) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน 

(ค) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 
แต่ไม่ใช่ผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน 

อสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของ
อาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่
ครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อ 

(ก) ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ 
หรือใช้ในการบริหารงานของหน่วยงาน หรือ 

(ข) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้
งาน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง (โดยเจ้าของหรือโดย
ผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) เพื่อใช้ในการผลิต  
หรือจัดหาสินค้า หรือให้บริการ หรือใช้ ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 

6. ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงาน อาจจัดประเภทและบันทึก
บัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ถ้าหากว่า (ก) อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามค านิยาม
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 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ (ข) ผู้เช่าใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 39 
ถึง 61 ในการรับรู้สินทรัพย์นี้ ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไว้เพื่อการพิจารณาอสังหาริมทรัพย์
แต่ละรายการไป อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกจัดประเภทส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่จัด
ประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องบันทึกโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม เมื่อหน่วยงานเลือก
วิธีการจัดประเภทดังกล่าว หน่วยงานต้องเปิดเผยส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกจัดประเภท
เหล่านั้นตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82 ถึง 87 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

7. มีหลายสถานการณ์ที่หน่วยงานของรัฐอาจมีอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า และจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐทีจ่ัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในเชิงพาณิชย์ ในกรณีนี้ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ
ขายต่อตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ อสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่ครอบครองเป็นไปตามค านิยาม
ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หน่วยงานของรัฐอ่ืนอาจมีอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง เพ่ือหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และใช้จ่ายเงินที่ได้รับจาก
อสังหาริมทรัพย์ในกิจกรรมอื่นของหน่วยงาน (การให้บริการตามภารกิจ) เช่น มหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นเจ้าของอาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เช่าในเชิงพาณิชย์แก่บุคคลภายนอก 
เพ่ือจัดหาเงิน มากกว่าที่จะใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวถือว่า
เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเช่นกัน 

8. หน่วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไว้เพ่ือประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจึงก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอิสระจากสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานครอบครอง ท าให้
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต่างจากที่ดินหรืออาคารอ่ืนที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน การผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือการใช้
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ สามารถท าให้เกิดกระแสเงินสดเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐอาจจะใช้อาคารในการผลิต หรือการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับ 
โดยมีการคิดค่าตอบแทนที่คุ้มกับต้นทุนทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานใช้อาคารเพียง
เพ่ือประกอบการผลิตสินค้าและให้บริการ แต่กระแสเงินสดไม่ได้มาจากเฉพาะอาคารเท่านั้น ยังมาจาก
สินทรัพย์อ่ืนที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการด้วย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ใช้ปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 

9. ภาครัฐอาจมีการบริหารจัดการ โดยให้หน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ ซึ่งมี
หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจเป็นผู้ควบคุมและบันทึก
บัญชีอาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน  
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 จะหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครอง และรับรู้เป็นอสังหาริมทรัพย์ในรายงานการเงิน 
ของหน่วยงานนั้น 

10. ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้ 

(ก) ที่ดินที่หน่วยงานครอบครองไว้เพ่ือหวังก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกว่า
ครอบครองไว้เพ่ือขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน เช่น 
ที่ดินที่ครอบครองโดยโรงพยาบาลเพ่ือการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ ที่อาจจะขาย  
ในช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์ในอนาคต 

(ข) ที่ดินที่หน่วยงานครอบครองไว้ โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต  
(ถ้าหน่วยงานยังมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือเพ่ือขายในระยะสั้น
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน ให้ถือว่าที่ดินนั้นถือไว้เพ่ือหาประโยชน์
จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน) 

(ค) อาคารที่หน่วยงานเป็นเจ้าของ (หรืออาคารที่หน่วยงานครอบครองภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) 
และให้เช่าต่อตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาฉบับเดียวหรือมากกว่าหนึ่งฉบับ 
ในเชิงพาณิชย์ เช่น มหาวิทยาลัยอาจครอบครองอาคารที่ให้บุคคลภายนอกเช่าในเชิงพาณิชย์ 

(ง) อาคารที่ยังไม่มีผู้เช่าซึ่งหน่วยงานครอบครองเพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ไม่ว่าจะ
เป็นสัญญาฉบับเดียวหรือมากกว่าหนึ่งฉบับในเชิงพาณิชย์แก่บุคคลภายนอก 

(จ) อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนา เพ่ือใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
ในอนาคต 

11. ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังนั้น จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบญัชีภาครัฐฉบับนี้ 

(ก) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยู่ใน
ขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้า
คงเหลือ) เช่น หน่วยงานเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยอาจมีการจ าหน่ายบ้านพักอาศัยบางส่วนที่สร้าง
เก็บไว้ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากร ซึ่งในกรณีดังกล่าว อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานได้มาเพ่ือจะจ าหน่าย 
ในอนาคตอันใกล้หรือเพ่ือน ามาพัฒนาและขายต่อ จะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ 

(ข) อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือพัฒนาให้บุคคลอ่ืน (ดูมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

(ค) อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครอง เพ่ือใช้งานภายในหน่วยงานในอนาคต 
อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคต และน ามาใช้ งานภายใน
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 หน่วยงานในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์โดยพนักงาน เช่น บ้านพักพนักงาน  
(ไม่ว่าพนักงานจะจ่ายค่าเช่าในอัตราตลาดหรือไม่ก็ตาม) และอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 
รอการจ าหน่าย 

(ง) อสังหาริมทรัพย์ที่ให้หน่วยงานอื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

(จ) อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองไว้เ พ่ือให้บริการต่อสังคมและก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่จัดหาอาคารที่อยู่อาศัย อาจครอบครองอาคารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ 
เพ่ือให้เช่าแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในอัตราค่าเช่าที่ต่ ากว่าราคาตลาด ในสถานการณ์เช่นนี้
ถือว่าหน่วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไว้เพ่ือการให้บริการที่อยู่อาศัยมากกว่า เพ่ือหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และรายได้ค่าเช่าที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของวัตถุประสงค์ของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริม
ทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครองไว้เพ่ือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่จะต้องบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

12. ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานของรัฐอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์
ของการให้บริการตามภารกิจ มากกว่าเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าของสินทรัพย์ ในสถานการณ์เช่นนี้ อสังหาริมทรัพย์จะไม่เป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ 
ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
ในบางสถานการณ์ หน่วยงานของรัฐอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์บางรายการที่ประกอบด้วย  
(ก) ส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์มากกว่าที่จะให้บริการ และ (ข) อีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจัดหา
สินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น โรงพยาบา ลหรือ
มหาวิทยาลัยอาจเป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งในอาคารดังกล่าวมีส่วนหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน และอีกส่วนหนึ่งของอาคารให้เช่าเป็นอพาร์ทเมนท์ในเชิงพาณิชย์ ถ้าแต่ละ
ส่วนสามารถแยกขาย (หรือแยกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) หน่วยงานต้องบันทึกส่วนต่าง ๆ แยก
จากกัน แต่ถ้าไม่สามารถแยกส่วนได้ หน่วยงานจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนได้ ต่อเมื่อสัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้ เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานนั้นไม่มีสาระส าคัญ 

13. ในบางกรณี หน่วยงานให้บริการเสริมอ่ืนๆ แก่ผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครอง 
หน่วยงานจะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หากบริการเสริมนั้น
เป็นส่วนประกอบที่ไม่มีสาระส าคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอย่างเช่น เมื่อหน่วยงาน (ก) ครอบครอง
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 อาคารส านักงานที่มีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้เช่าในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ และ (ข) จัดให้มียาม
รักษาความปลอดภัย และการบริการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้เช่าที่ใช้อาคารนั้น 

14. ในกรณีอ่ืน ๆ การบริการที่ให้ถือเป็นส่วนที่มีสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจเป็นเจ้าของโรงแรม
หรือห้องพัก ซึ่งมีการบริหารงานโดยหน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ การบริการ
ต่าง ๆ ที่ให้กับแขกที่เข้าพักถือเป็นองค์ประกอบที่มีสาระส าคัญของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น 
โรงแรมหรือห้องพักที่บริหารโดยเจ้าของ ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน 

15. ในบางกรณีอาจเป็นการยากที่จะระบุว่า บริการเสริมนั้นมีสาระส าคัญมากจนท าให้อสังหาริมทรัพย์  
ขาดคุณสมบัติในการเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตัวอย่างเช่น ในบางครั้งรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่เป็นเจ้าของโรงแรม อาจโอนความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่สามภายใต้
สัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่ง
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล อาจเป็นเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน แต่
อีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล อาจเพียงแต่
ต้องการตัดภาระงานประจ าวันไปให้แก่บุคคลภายนอก ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานของโรงแรม 

16. หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
หรือไม่ หน่วยงานต้องก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างสม่ าเสมอ โดยให้สอดคล้อง
กับค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและแนวทางที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  7 ถึง 15  
ย่อหน้าที่ 83(ค) ระบุให้หน่วยงานเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์นั้นท าได้ยาก 

16ก. หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นการได้มา 
ซึ่งสินทรัพย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์ หรือการรวมหน่วยงานของรัฐภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) หน่วยงานควรอ้างอิง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือ
พิจารณาว่าเป็นการรวมหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ค าอธิบายในย่อหน้าที่ 7 ถึง 16 ของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือใช้
งานหรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แต่ไม่ได้ก าหนดว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เป็นการรวม
หน่วยงานของรัฐตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ 
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ การพิจารณาว่ารายการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามค านิยามของการรวม
หน่วยงานของรัฐตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ 
(เมื่อมีการประกาศใช้) และรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้หรือไม ่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐทั้งสองฉบับมาใช้แยกต่างหากจากกัน 
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 17. ในบางกรณี หน่วยงานอาจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า และครอบครองโดยหน่วยงานที่ควบคุม 
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุมอีกหน่วยหนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนในรายงานการเงินรวมของหน่วยงานเหล่านั้น ทั้งนี้ เพราะสินทรัพย์ เหล่านั้น จัดเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานในภาพรวมของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากพิจา รณา
เฉพาะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ถ้าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ดังนั้น ผู้ให้เช่า จึงบันทึก
อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในรายงานการเงินเฉพาะของหน่วยงานได้ 
สถานการณ์เช่นนี้ อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือบริหาร
จัดการอาคารส านักงานของรัฐบาล ซึ่งอาคารดังกล่าวน าไปให้เช่าแก่หน่วยงานของรัฐอ่ืนในเชิงพาณิชย์ 
ในรายงานการเงินของหน่วยงานที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นั้น จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อย่างไรก็ตามในรายงานการเงินรวมของรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

การรับรู้รายการ 

18. หน่วยงานต้องรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ เม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ
ต่อไปนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(ข) สามารถวัดราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม (ส าหรับรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ 25) 
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

19. ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นไปตามเงื่อนไขข้อแรกของการรับรู้รายการหรือไม่ หน่วยงานต้อง
ประเมินระดับของความแน่นอนของการที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการ
ให้บริการในอนาคต ตามหลักฐานที่ปรากฏในขณะที่รับรู้รายการเริ่มแรก ความแน่นอนเพียงพอที่
หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในอนาคต เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ให้การรับประกันได้ว่า หน่วยงานจะได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และเป็นผู้รับความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง โดยปกติการให้การรับประกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปให้แก่หน่วยงาน ซึ่งก่อนที่จะมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนดังกล่าว รายการ
จัดหาสินทรัพย์จะยังสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าปรับเป็นจ านวนที่มีสาระส าคัญ ท าให้ยังไม่มีการรับรู้
สินทรัพย์  

20. โดยปกติรายการจัดหาสินทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่สองของการรับรู้รายการได้โดยไม่ยุ่งยาก 
เนื่องจากเมื่อหน่วยงานได้รับสินทรัพย์จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยนโดยการซื้อ ย่อมท าให้ทราบราคาทุน
ของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  
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 ในบางกรณีหน่วยงานอาจได้รับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมาโดยไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนน้อยมาก 
ในกรณีนี้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการลงทุนให้วัดโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา 

21. ภายใต้หลักการรับรู้รายการ หน่วยงานต้องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ณ เวลาที่ต้นทุนเกิดขึ้น ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก ที่ท าให้หน่วยงานได้
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมา และต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพ่ือต่อเติม เปลี่ยนแทน (บางส่วน) หรือ
ให้บริการแก่อสังหาริมทรัพย์ 

22. ภายใต้หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 18 หน่วยงานต้องไม่รวมต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจ าวัน
เป็นมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แต่ต้องรับรู้ต้นทุนเหล่านี้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่าย ในงวดที่เกิดขึ้น ต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจ าวันหลัก ๆ คือค่าแรงงาน และต้นทุนที่ใช้
หมดไปและอาจรวมถึงต้นทุนค่าชิ้นส่วนชิ้นเล็ก ๆ ด้วย วัตถุประสงค์ของรายจ่ายเหล่านี้บ่อยครั้ง  
มักเป็นเรื่องของการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ 

23. ชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอาจได้มาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผนัง
ภายในเพื่อทดแทนผนังเดิม ภายใต้หลักการรับรู้รายการ หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทน
ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนนั้น 
ณ เวลาที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นหากเข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการ และหน่วยงานต้องตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูก
เปลี่ยนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้น ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการตัดรายการที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 

24. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเม่ือเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนในการท ารายการ 

25. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา 

26. ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ได้มาโดยการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่าย
โดยตรงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างของรายจ่ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ 
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ และต้นทุนในการ
ท ารายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

27. ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้ 

(ก) ต้นทุนก่อนการด าเนินงาน (ยกเว้นรายจ่ายที่จ าเป็นเพ่ือท าให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร) 

(ข) ขาดทุนจากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนก่อนที่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะมีผู้เข้าครอบครองใน
ระดับท่ีวางแผนไว้ 
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 (ค) จ านวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

28. หากหน่วยงานซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยการผ่อนช าระ หน่วยงานต้องบันทึกราคาทุน  
ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่าที่เทียบเท่ากับการซื้อด้วยเงินสด ผลต่างระหว่างราคา
เทียบเท่าเงินสด และจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระทั้งหมด ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของการได้
สินเชื่อ 

29. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจโอน
อาคารส านักงานที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าอาคารดังกล่าวไปให้เช่าในราคาตลาด นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอาจ
ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนโดยใช้อ านาจอายัด ในสถานการณ์เช่นนี้ ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา 

30. ในกรณีที่หน่วยงานรับรู้ราคาทุนเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม  
ย่อหน้าที่ 25 มูลค่ายุติธรรมนั้นถือเป็นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานต้องตัดสินใจ  
ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (ตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 61) 
หรือวิธีราคาทุน (ตามย่อหน้าที่ 62) 

31. ต้นทุนเม่ือเริ่มแรกของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่า ที่จัดประเภทเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ส าหรับสัญญาเช่าการเงินในย่อหน้าที่ 
25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า นั่นคือสินทรัพย์จะต้องรับรู้ด้วยมูล
ค่าที่ต่ ากว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า และรับรู้จ านวนที่เท่ากันนั้นเป็นหนี้สินตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าเดียวกัน 

32. เงินส่วนเกินใด ๆ ที่จ่ายตามสัญญาเช่า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ส าหรับวัตถุประสงค์นี้ ดังนั้นจึงให้รวมจ านวนดังกล่าวในราคาทุนของสินทรัพย์ แต่ให้แยกออกจาก
หนี้สิน หากส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่า ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุน รายการที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม คือ ส่วนได้เสีย ไม่ใช่ตัวอสังหาริมทรัพย์ แนวทางในการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ได้ก าหนดไว้ ในส่วนของวิธีมูลค่ายุติธรรม 
ในย่อหน้าที่ 39 ถึง 58 แนวทางนี้ยังใช้กับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมเมื่อใช้มูลค่าดังกล่าวเป็นราคาทุน
ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

33. หน่วยงานอาจได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนบางรายการ หรือมากกว่าหนึ่งรายการ จากการ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ หรือกับสินทรัพย์ซึ่ง
ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ค าอธิบายต่อไปนี้อ้างอิงถึงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการหนึ่งกับอีกรายการหนึ่ง แต่สามารถใช้ได้กับการ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในประโยคข้างต้นด้วย ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต้อง
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 วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มี
เนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ (ข) หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับและสินทรัพย์ที่
ให้ไปในการแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยวิธีดังกล่าว 
ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยนได้ทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่สามารถ
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมได้ ให้วัดราคาทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้ไปในการ
แลกเปลี่ยน 

34. ในการก าหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้หน่วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผล  
มาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับหรือศักยภาพ  
ในการให้บริการจากสินทรัพย์ แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่น าไป
แลกเปลี่ยน หรือ 

(ข) รายการแลกเปลี่ยนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเฉพาะหน่วยงานในส่วนของการ
ด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

(ค) ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 34 (ก) หรือ 34 (ข) มีสาระส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยน 

35. ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้ จะถือว่าหน่วยงานสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีสาระส าคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพย์นั้น หรือ (ข) สามารถ
ประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่าง ๆ ในช่วงของประมาณการได้
อย่างสมเหตุสมผล เพ่ือใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม หากหน่วยงานสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มา หรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุน
ของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 

นโยบายการบัญชี 

36. ยกเว้นที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 40 หน่วยงานต้องใช้นโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใช้วิธี
มูลค่ายุติธรรม ตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 61 หรือวิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 62 และต้องใช้นโยบายการ
บัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดของหน่วยงาน 
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 37. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด ระบุว่าหน่วยงานจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ ก็ต่อเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นท าให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงินน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้น 
เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่ืน หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานทาง
การเงิน หรือกระแสเงินสดของหน่วยงาน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธี
มูลค่ายุติธรรมเป็นวิธีราคาทุนจะท าให้ข้อมูลที่น าเสนอมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากข้ึนกว่าเดิม 

38. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนไม่ว่าจะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากหน่วยงานเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม) หรือเพ่ือการ
เปิดเผยข้อมูล (หากหน่วยงานเลือกใช้วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุน (แต่ไม่ได้
ก าหนด) ให้หน่วยงานต้องก าหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยใช้การประเมิน
มูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
และประสบการณ์ในการตีราคาในท าเลพ้ืนที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

39. หลังจากรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกแล้ว หน่วยงานที่เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมต้องวัดมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 59 

40. เม่ือส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ถูกจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามย่อหน้าที่ 6 หน่วยงานไม่สามารถเลือกนโยบายการบัญชีตามย่อหน้าที่ 36  
ได้อีกต่อไป แต่ต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น 

41. หน่วยงานต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย ในงวดที่เกิดขึ้น 

42. มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพย์นั้นมีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 5) 
มูลค่ายุติธรรมจะไม่รวมราคาส่วนที่ปรับเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณ์พิเศษ เช่น 
การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเช่ากลับคืน สิ่งตอบแทนพิเศษ หรือสิทธิพิเศษที่ได้รับจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย 

43. หน่วยงานต้องก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่หักต้นทุนในการท ารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรือ
จ าหน่ายสินทรัพย์นั้น 

44. มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องสะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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 45. มูลค่ายุติธรรมเป็นมูลค่าเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากสภาพของตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จ านวนที่รายงานเป็นมูลค่ายุติธรรมอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากท าการ
ประมาณ ณ เวลาอ่ืน ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมนั้นมีข้อสมมติว่า การแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของ
สัญญาขายเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหว่างบุคคลที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันที่มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้น หากการ
แลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดข้ึนไม่พร้อมกัน 

46. มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน และ
ข้อสมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได้ โดยข้อสมมตินั้นสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้มีความรอบรู้และเต็มใจ
ได้คาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ในขณะเดียวกันก็จะต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ (รวมทั้งค่าเช่า และกระแสเงินสดจ่ายอ่ืน ๆ) 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ กระแสเงินสดจ่ายบางรายการได้สะท้อนอยู่ในหนี้สินแล้ว 
ในขณะที่รายการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจ่าย ยังไม่มีการรับรู้ในรายงานการเงินจนกระทั่ง 
ในภายหลัง (ตัวอย่าง การจ่ายเงินรายงวด เช่น ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน) 

47. ย่อหน้าที่ 31 ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของราคาทุนของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์
ที่เช่า ย่อหน้าที่ 39 ก าหนดให้หน่วยงานต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าใหม่ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม (ถ้าจ าเป็น) ในสัญญาเช่าที่มีการเจรจาต่อรองที่อัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสีย
ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่ได้สินทรัพย์มาสุทธิด้วยค่าเช่าทั้งสิ้นที่คาดไว้ (รวมทั้งรายจ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่รับรู้) ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ มูลค่ายุติธรรมต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าในทางบัญชี 
สินทรัพย์ที่เช่าและหนี้สินจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่ าเช่าขั้นต่ าตาม 
ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ดังนั้น การวัดมูลค่าใหม่ของ
สินทรัพย์ที่เช่า จากราคาทุนที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 31 เป็นมูลค่ายุติธรรมตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 
39 ต้องไม่ท าให้เกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมนี้มีการวัดมูลค่า ณ เวลาที่
ต่างกันไป กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู้เมื่อ
เริ่มแรก 

48. ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงถึง “ความรอบรู้และเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู้” หมายถึงทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขายได้รับข้อมูลอย่างสมเหตุผล เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง ศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และสภาพของตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผู้ซื้อท่ีมีความเต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแต่ไม่ใช่การบังคับให้ซื้อ ผู้ซื้อนี้ต้องไม่มีความ
กระตือรือร้นมากเกินไปที่จะซื้อ หรือมุ่งมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได้ ผู้ที่จะซื้อจะไม่จ่ายซื้อในราคาที่  
สูงกว่าราคาตลาดที่ก าหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความรอบรู้และเต็มใจที่จะซื้อขาย 

49. ผู้ขายที่มีความเต็มใจขายต้องไม่ใช่ผู้ที่มีความกระตือรือร้นมากเกินไปที่จะขาย หรือผู้ที่ถูกบังคับให้ขาย 
ณ ราคาใดก็ได้ หรือผู้ที่ประวิงการขาย เพ่ือให้ได้ราคาขายที่ไม่ถือเป็นราคาที่เหมาะสมในสภาพตลาด
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 ปัจจุบัน ผู้ขายที่มีความเต็มใจขายเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตาม
เงื่อนไขของตลาดเพ่ือให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณ์จริง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
ที่แท้จริงจะไม่เข้าข่ายข้อพิจารณานี้เพราะผู้ขายที่มีความเต็มใจขายเป็นเจ้าของในทางทฤษฎี 
(ตัวอย่างเช่น ผู้ขายที่เต็มใจขายจะไม่ค านึงถึงสถานการณ์ทางภาษีท่ีเฉพาะของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน) 

50. ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมอ้างถึง รายการที่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายถึง 
รายการที่ผู้มีส่วนร่วมไม่มีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษ ที่ก่อให้เกิดการตกลงราคาซึ่งไม่ได้สะท้อนถึง
สภาพตลาด รายการนี้เกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนร่วมไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และเจรจาต่อรองในลักษณะที่
เป็นอิสระจากกัน 

51. ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม คือ ราคาปัจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคล่องส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันทั้งสภาพและท าเลที่ตั้ง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่า หรือ
สัญญาอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานต้องระบุความแตกต่างในลักษณะ ท าเลที่ตั้ง หรือสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์หรือเงื่อนไขในสัญญาเช่า หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

52. หากไม่มีราคาปัจจุบันในตลาดซื้อขายคล่องตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 51 ให้หน่วยงานพิจารณาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง 

(ก) ราคาปัจจุบันในตลาดซื้อขายคล่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะ สภาพ หรือท าเลที่ตั้งที่
แตกต่างกัน (หรืออยู่ภายใต้สัญญาเช่าหรือสัญญาอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน) โดยปรับปรุงให้สะท้อน
ถึงความแตกต่างนั้น 

(ข) ราคาล่าสุดของอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคล่องรองลงมา  
โดยปรับปรุงให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่เกิดการซื้อขายด้วย
ราคานั้น และ 

(ค) ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้พ้ืนฐานของประมาณการที่เชื่อถือได้ของกระแสเงินสด
ในอนาคต ที่สนับสนุนด้วยเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่มีอยู่ และสัญญาอ่ืน ๆ และ (หากเป็นไปได้) 
หลักฐานภายนอก เช่น ค่าเช่าในตลาดปัจจุบันของอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ในท าเล
เดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนถึงการประเมินของตลาดปัจจุบัน 
ในเรื่องของความไม่แน่นอนของจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

53. ในบางกรณีแหล่งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในย่อหน้าก่อน อาจให้ข้อสรุปเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่แตกต่างกัน หน่วยงานต้องพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกต่างนั้น 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นอย่างน่าเชื่อถือที่สุดภายใต้ช่วงของการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมที่สมเหตุสมผล 
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 54. ในกรณียกเว้นซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่เมื่อหน่วยงานเริ่มได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (หรือ
เมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม ได้เปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดว่าความผันแปรในช่วงของ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกว้างมาก และเป็นการยากที่จะประมาณความน่าจะเป็น
ของประมาณการดังกล่าว จนท าให้ประโยชน์ในการใช้ตัวเลขประมาณการมูลค่ายุติธรรมเพียงค่าเดียวนั้น
มีน้อยมาก กรณีเช่นนี้ อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่สามารถหาได้อย่าง
น่าเชื่อถือและอย่างต่อเนื่อง (ดูย่อหน้าที่ 59) 

55. มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) มูลค่ายุติธรรม
สะท้อนถึงความรู้ และการประมาณของผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความรอบรู้และเต็มใจ ในทางตรงกันข้าม 
มูลค่าจากการใช้สะท้อนถึงการประมาณของหน่วยงาน รวมถึงผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีเฉพาะ
ต่อหน่วยงานและไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงานโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมจะไม่สะท้อนถึงปัจจัย
ต่อไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ซื้อและผู้ขายที่รอบรู้และเต็มใจในการซื้อขายมักจะไม่มีข้อมูลดังกล่าว 

(ก) มูลค่าส่วนเพิ่มที่เกิดจากการมีกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

(ข) การประสานประโยชน์ จากการใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนร่วมกับสินทรัพย์อื่น ๆ 

(ค) สิทธิหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะต่อเจ้าของสินทรัพย์คนปัจจุบันเท่านั้น และ 

(ง) ผลประโยชน์ทางภาษีหรือภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเจ้าของสินทรัพย์  
คนปัจจุบันเท่านั้น 

56. ในการหามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องไม่
บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วซ้ าอีก เช่น 

(ก) อุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ หรือเครื่องปรับอากาศ มักเป็นส่วนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะรวมอยู่ใน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มากกว่าจะแยกรับรู้ต่างหากเป็นรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 

(ข) หากให้เช่าส านักงานที่ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้ว โดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมของส านักงาน 
จะรวมมูลค่ายุติธรรมของเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้ว เนื่องจากรายได้ค่าเช่าได้รวมถึงการใช้เฟอร์นิเจอร์
ดังกล่าวด้วย เมื่อเฟอร์นิเจอร์ได้รวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแล้ว 
หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายการเฟอร์นิเจอร์เป็นสินทรัพย์ที่แยกต่างหาก 

(ค) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้องไม่รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า หรือ
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานค้างรับ เนื่องจากหน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวเป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินแยกต่างหาก 
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 (ง) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ครอบครองภายใต้สัญญาเช่า สะท้อนถึง
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับหรือจะต้องจ่าย (รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหน่วยงานต้องจ่าย
ในอนาคต) ดังนั้น หากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เป็นมูลค่าสุทธิจากจ านวนเงินทั้งหมดที่
คาดว่าจะต้องจ่ายจึงจ าเป็นที่จะต้องบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเช่าที่ได้รับรู้ เพ่ือให้ได้มูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรม 

57. มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ไม่ได้สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตที่จะจ่าย 
เพ่ือปรับปรุงหรือท าให้อสังหาริมทรัพย์นั้นดีขึ้น และไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ในอนาคตที่เกี่ยวข้อง 
ทีจ่ะได้รับจากรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตนั้น 

58. ในบางกรณี หน่วยงานคาดได้ว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่จะต้องจ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน (นอกเหนือจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรู้แล้ว) สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคต หน่วยงานต้องใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการพิจารณาว่าควรรับรู้
รายการหนี้สินหรือไม่ และหากต้องรับรู้รายการหนี้สินจะวัดมูลค่าหนี้สินอย่างไร 

กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

59. ข้อสันนิษฐานที่โต้แย้งได้อย่างหนึ่งคือ หน่วยงานจะสามารถหามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณียกเว้นซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า 
เม่ือหน่วยงานเริ่มได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมา (หรือเม่ืออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมได้
เปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน
ของสินทรัพย์) หน่วยงานไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้
อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือรายการซื้อขายทางการตลาดที่เทียบเคียง
ได้ไม่เกิดขึ้นบ่อยและการประมาณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอ่ืน (เช่น การประมาณการโดยใช้ประมาณ
การกระแสเงินสดคิดลด) ไม่สามารถจัดท าได้ หากหน่วยงานระบุว่ามูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้น ไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ 
แต่หน่วยงานคาดว่าจะสามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือเม่ือการก่อสร้างนั้นเสร็จ
สิ้น หน่วยงานจะต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นด้วยวิธี
ราคาทุน จนกระทั่งสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือเม่ือการก่อสร้างเสร็จสิ้น 
(แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน) หากหน่วยงานระบุว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ไม่สามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่อง หน่วยงานต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุนที่
ก าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
โดยสมมติให้มูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับศูนย์ หน่วยงานต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17  เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จนกว่าจะมีการ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น 
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 59ก. เมื่อใดที่หน่วยงานเริ่มสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างที่แต่ก่อนหน่วยงานวัดมูลค่าที่ราคาทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานจะต้องวัดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น 
ให้ถือว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 หน่วยงานจะต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนดังกล่าว ด้วยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

59ข. ข้อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนั้น จะสามารถโต้แย้งได้ในการรับรู้เริ่มแรกเท่านั้น การที่หน่วยงาน
วัดมูลค่ายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างได้ อาจไม่สามารถสรุปได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่สร้างเสร็จสิ้น
แล้ว ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

60. ในกรณียกเว้นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 หน่วยงานต้องใช้วิธีราคาทุน ในการวัด
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามแนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แล้ว หน่วยงานยังคงต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนอ่ืนด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ ในระหว่างก่อสร้าง  
ในกรณีดังกล่าว แม้ว่าหน่วยงานอาจใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ 
หน่วยงานยังคงต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมส าหรับอสังหาริมทรัพย์รายการที่เหลืออ่ืน ๆ ต่อไป 

61. หากหน่วยงานใช้วิธีวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว หน่วยงานต้อง
ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการจ าหน่าย (หรือจนกระทั่ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือหน่วยงานเริ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติในภายหลัง) แม้ว่า
รายการในตลาดที่เทียบเคียงกันได้ จะเกิดขึ้นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้นก็ตาม 

วิธีราคาทุน 

62. หลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หน่วยงานที่เลือกใช้วิธีราคาทุน ต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนทั้งหมด ด้วยแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ กล่าวคือ ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนสะสมจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ 
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 การโอน 

63. การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชี อ่ืน ๆ หรือโอนจากบัญชี อ่ืน ๆ มาเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะท าได้ก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์
นั้น โดยมีหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) เริ่มมีการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในหน่วยงานเอง ท าให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 

(ข) เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อมีไว้ขาย ท าให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือ 

(ค) สิ้นสุดการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในหน่วยงานเอง ท าให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(ง) เริ่มสัญญาเช่าแบบด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน (ในเชิงพาณิชย์) ท าให้มีการโอนจากสินค้า
คงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

64. การใช้งานอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลตัดสินใจเข้าใช้งาน
อาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน หรือเปลี่ยนจากอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็น
โรงแรมและมีการบริหารงานโดยบุคคลภายนอก ในกรณีแรกหน่วยงานต้องบันทึกบัญชีอาคารดังกล่าว
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจนถึงวันที่เริ่มเข้าครอบครองเพ่ือใช้งาน ส่วนในกรณีหลังหน่วยงาน
ต้องบันทึกบัญชีอาคารดังกล่าวเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จนถึงวันที่หยุดครอบครองเพ่ือใช้งาน
และจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

65. ย่อหน้าที่ 63 (ข) ก าหนดให้หน่วยงานโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปเป็นสินค้าคง เหลือ  
ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน โดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย
เมื่อหน่วยงานตัดสินใจที่จะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยไม่มีการพัฒนา หน่วยงานต้อง
ถือว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จนกว่าจะมีการตัดรายการออกจาก 
งบแสดงฐานะการเงิน และต้องไม่จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือ ในท านอง
เดียวกันหากหน่วยงานมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต่อในอนาคต หน่วยงานต้องถือว่าสินทรัพย์นั้น
ยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และต้องไม่โอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นอสังหาริม
ทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่ 

66. หน่วยงานที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของรัฐบาล อาจทบทวนว่าอาคารที่ครอบครองอยู่ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ ถ้าหน่วยงานครอบครองอาคารไว้เพ่ือขาย อาคารดังกล่าวจะ
จัดเป็นสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะครอบครองอาคารไว้ เพ่ือหาประโยชน์
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 จากรายได้ค่า เช่า และจากการเ พ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์  อาคารดังกล่าวจะจัดเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตั้งแต่วันเริ่มแรกของการน าไปให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน 

67. ย่อหน้าที่ 68 ถึง 73 ใช้กับการรับรู้รายการและวัดมูลค่า ในกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน หากหน่วยงานเลือกใช้วิธีราคาทุน การโอนระ หว่าง
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และสินค้าคงเหลือ จะไม่ท าให้มูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงและจะไม่ท าให้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการวัด
มูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลเปลี่ยนแปลง 

68. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่
มีไว้ใช้งานหรือสินค้าคงเหลือ ให้ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เป็นราคา
ทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ  

69. หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานหน่วยงานต้องปฏิบัติกับผลต่างที่เกิดขึ้น 
ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรม ด้วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ ตามที่ก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

70. หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หน่วยงาน
ต้องปฏิบัติต่อผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ด้วย
วิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ กล่าวคือ 

(ก) กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลงให้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม 
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้น และมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากตีราคา
สินทรัพย์” ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส่วนที่ลดลงต้องน าไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

(ข) กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน ให้รับรู้ดังนี้ 

(1) หากมูลค่าตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้น เป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ค่าที่เคยบันทึกไว้ จ านวนที่เพ่ิมขึ้นให้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
ส าหรับงวด จ านวนที่รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด จะต้องไม่เกินกว่า
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 จ านวนที่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น 
(สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาก่อน 

(2) ส่วนที่เพ่ิมขึ้นที่คงเหลือจากข้อ (2) ให้รับรู้ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หากมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในเวลาต่อมา
ให้โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมการ
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะไม่ท าผ่านรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 

71. การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หน่วยงานต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับมูลค่าตาม
บัญชีก่อนการโอนในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

72. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ที่จะบันทึกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมถือว่ามีความสม่ าเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินค้าคงเหลือ 

73. เมื่อหน่วยงานเสร็จสิ้นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้างขึ้นเอง ที่จะ
บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ 
ณ วันเสร็จสิ้นกับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นใน รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

การจ าหน่าย 

74. หน่วยงานต้องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน  
เมื่อหน่วยงานจ าหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการจากการจ าหน่ายอีก 

75. การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อาจเกิดจากการขายหรือการท าสัญญาเช่าการเงิน ในการ
พิจารณาวันที่ถือเป็นวันจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หน่วยงานต้องใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้)  
ในการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และพิจารณาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ได้กับการจ าหน่าย
โดยการท าสัญญาเช่าการเงิน และการขายและเช่ากลับคืน 

76. ตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 18 หากหน่วยงานรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีที่หน่วยงานบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธี 
ราคาทุน ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหาก หากในทางปฏิบัติหน่วยงาน
ไม่สามารถหามูลค่าตามบัญชีเฉพาะของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนของการเปลี่ยน
แทน เป็นตัวบ่งชี้ถึงต้นทุนของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ เวลา ที่หน่วยงานได้มาหรือสร้างสินทรัพย์นั้น 
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 ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจสะท้อนถึงการลดมูลค่าของ
ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแล้ว ในกรณีอ่ืน ๆ อาจเป็นไปได้ยากท่ีจะประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมที่ควรลดลง
เนื่องจากส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนเป็นเท่าใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ ทางเลือกหนึ่งส าหรับการลดลงของ
มูลค่ายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือให้รวมต้นทุนของการเปลี่ยนแทนไว้ในมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ จากนั้นจึงท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับกรณี  
การต่อเติมที่ไม่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแทน 

77. ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใช้หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องพิจารณา
จากผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่าย กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
และต้องรับรู้รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย ในงวดที่เลิกใช้หรือจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น (เว้นแต่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า ได้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและเช่ากลับคืน
ไว้เป็นอย่างอ่ืน) 

78. หน่วยงานรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับ จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่ีเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยให้มีการผ่อนช าระเป็นงวด ให้รับรู้
สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาเทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างจ านวนที่จะได้รับกับ
ราคาเทียบเท่าราคาเงินสดจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

79. หน่วยงานต้องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสม ส าหรับหนี้สินที่หน่วยงานยังคงมีพันธะผูกพันอยู่หลังจากที่ได้จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนไปแล้ว 

80. ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สาม ส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ด้อยค่า สูญเสียหรือ
ยกเลิก ต้องรับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยนั้น 

81. การด้อยค่าหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การขอเงินคืน หรือการจ่ายเงินค่าชดเชย
จากบุคคลที่สาม และการซื้อที่ เกิดขึ้นภายหลัง หรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพื่อเปลี่ยนแทน  
เป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เก่ียวข้องกัน และต้องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต่อไปนี้ 

(ก) การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

(ข) การเลิกใช้หรือการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รับรู้ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 74 
ถึง 79 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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 (ค) ค่าชดเชยจากบุคคลที่สามส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ด้อยค่า สูญเสีย หรือยกเลิก 
ให้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยนั้น 

(ง) ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ฟ้ืนฟู ซื้อ หรือก่อสร้างเพ่ือเปลี่ยนแทน ให้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 ถึง 35 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การเปิดเผยข้อมูล 

วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน 

82. การเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ก าหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13  เรื่อง สัญญาเช่า 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า หน่วยงานซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน ตามวิธีสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ต้องเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่าส าหรับสัญญา
เช่าการเงิน และด้านผู้ให้เช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

83. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน 

(ข) หากหน่วยงานใช้วิธี มูลค่ายุติธรรม หน่วยงานจัดประเภท และบันทึกส่วนได้เสียใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือตามสัญญาเช่าด าเนินงาน เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่ 
และในสถานการณ์ใด 

(ค) หากการจัดประเภทท าได้ยาก (ดูย่อหน้าที่  16) เกณฑ์ใดที่หน่วยงานใช้ในการแยก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และเกณฑ์ในการแยก
ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

(ง) วิธีการและข้อสมมติที่มีสาระส าคัญ ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมทั้งข้อความที่ระบุว่า การก าหนดมูลค่ายุติธรรมมีหลักฐานสนับสนุนจาก
ตลาด หรือก าหนดจากปัจจัยอ่ืน (ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล) เนื่องจากลักษณะเฉพาะ
ของอสังหาริมทรัพย์นั้น และการขาดข้อมูลของตลาดที่เปรียบเทียบได้ 

(จ) ระดับที่มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ซึ่งได้มีการวัดมูลค่าหรือเปิดเผย
ข้อมูลไว้ในรายงานการเงิน) ได้มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ ในท าเลที่ตั้งและประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไม่มีการประเมินดังกล่าว หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงไว้ด้วย 

(ฉ) จ านวนที่ได้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย ส าหรับ 
(1) รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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 (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา) ที่เกิด
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส าหรับงวด และ 

(3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส าหรับงวด 

(ช) ข้อจ ากัดที่มีและจ านวนที่มีข้อจ ากัดในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือการโอน
รายได้และเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย 

(ซ) ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ
ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือท าให้ดีขึ้น 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

84. นอกเหนือจากการเปิดเผยตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 83 แล้ว หน่วยงานที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 
ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 39 ถึง 61 ต้องเปิดเผยข้อมูลในการกระทบยอด ระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้นงวด โดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่วนเพิ่ม โดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ และส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจาก
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

(ข) ส่วนเพิ่มท่ีเป็นผลมาจากการรวมหน่วยงาน 

(ค) การจ าหน่าย 

(ง) ผลก าไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

(จ) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินไปเป็นสกุลเงิน  
ที่น าเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่ารายงานการเงินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศ มาเป็นสกุลเงินของหน่วยงานที่เสนอรายงาน 

(ฉ) การโอนไปหรือโอนกลับจากสินค้าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 

(ช) การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ 

85. เม่ือการวัดมูลค่าที่ได้ส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีการปรับปรุงอย่างมีสาระส าคัญ
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายงานการเงิน ตัวอย่างเช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ าสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่ได้รับรู้แล้วเป็นสินทรัพย์และหนี้สินต่างหากตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56 
หน่วยงานต้องเปิดเผยการกระทบยอดระหว่างการวัดมูลค่าที่ได้กับการวัดมูลค่าที่ปรับปรุงแล้ว
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวมของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่รับรู้ซึ่งมีการ
บวกกลับและยอดปรับปรุงท่ีมีสาระส าคัญอ่ืน ๆ 
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 86. ในกรณียกเว้นที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 59 เมื่อหน่วยงานวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
โดยใช้ราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
การกระทบยอดที่ระบุในย่อหน้าที่ 84 จะต้องเปิดเผยจ านวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนนั้นแยกต่างหากจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอ่ืน นอกจากนี้หน่วยงานต้องเปิดเผยทุก
ข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(ข) ค าอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 

(ค) ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมท่ีมีความเป็นไปได้สูง (หากสามารถหาได้) 

(ง) เมื่อมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(1) ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานได้จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้บันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

(2) มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่จ าหน่าย และ 

(3) จ านวนผลก าไรหรือขาดทุนที่ได้รับรู้ 

วิธีราคาทุน 

87. นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 83 แล้ว หน่วยงานที่ใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 
62 ต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(ก) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

(ข) อายุการใช้งานหรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมกับผลขาดทุน
สะสมจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด 

(ง) การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้นงวดกับ 
วันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนเพิ่ม โดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจากการซื้อ กับส่วนเพิ่มท่ีเป็น
ผลมาจากการรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

(2) ส่วนเพิ่มท่ีเป็นผลมาจากการรวมหน่วยงาน 

(3) การจ าหน่าย 

(4) ค่าเสื่อมราคา 
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 (5) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ และจ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ที่กลับรายการในระหว่างงวด ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

(6) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินไปเป็นสกุล
เงินที่น าเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่ารายงานการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินของหน่วยงานที่เสนอรายงาน 

(7) การโอนไปหรือโอนกลับจากสินค้าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 

(8) การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ 

(จ) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณียกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 
59 เม่ือหน่วยงานไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(2) ค าอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และ 

(3) ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมท่ีมีความเป็นไปได้สูง (หากสามารถหาได้) 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 
88. ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องรับรู้ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐฉบับนี้ เป็นรายการปรับปรุงรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ในงวดบัญชีที่มี
การน ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ 

(ก) หากหน่วยงานได้เคยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิดเผยในรายงานการเงิน
หรือที่ใดก็ตาม) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงวดก่อนหน้านั้น (ซึ่งการ
ก าหนดมูลค่าท าให้มูลค่ายุติธรรมเป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 และแนวปฏิบัติ
ในย่อหน้าที่ 42 ถึง 58) หน่วยงานอาจปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปรับปรุงรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ในงวดแรกสุดที่ได้มีการ
น าเสนอมูลค่ายุติธรรมนั้น และ 

(2) ท าการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับงวดดังกล่าว 
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 (ข) หากหน่วยงานไม่เคยเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 88(ก) ต่อสาธารณะ หน่วยงานไม่ต้อง
ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ไว้ 

89. เมื่อมีการน ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็นครั้ งแรก หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการรับรู้ไว้แล้วในรายงานการเงินของหน่วยงาน ในกรณีนี้ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้หน่วยงานปรับปรุงรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ด้วยผลของ
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในงวดบัญชีที่มีการน ามาตรฐาน
ฉบับนี้มาใช้เป็นครั้งแรก มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 ก าหนดให้
ท าการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบยกเว้นในกรณีท่ีไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ แต่มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพียงแต่สนับสนุนให้ท าการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบในบาง
สถานการณ ์

90. เมื่อหน่วยงานเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก การปรับปรุงรายได้สูง/(ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ให้รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย 

91. หน่วยงานที่ (ก) ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก และ (2) เลือกจัดประเภทและ
บันทึกบัญชีส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์บางรายการ หรือทุกรายการตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการลงทุน ต้องรับรู้ผลกระทบของการเลือกนั้น เป็นการปรับปรุงในรายได้สูง/(ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ส าหรับงวดที่หน่วยงานได้เลือกวิธีการบัญชีนี้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้
หากหน่วยงานได้เคยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิดเผยในรายงานการเงินหรือที่ใดก็ตาม) 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงวดก่อนหน้านั้น ให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 88(ก) 
หากหน่วยงานไม่เคยเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ให้ถือปฏิบัติ
ตามย่อหน้าที่ 88(ก) และย่อหน้าที่ 88(ข) 

วิธีราคาทุน 

92. ก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานอาจรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนตามหลักการอ่ืนที่ไม่ใช่ราคาทุน เช่น มูลค่ายุติธรรม หรือวัดมูลค่าตามหลักการอ่ืน 
หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ส าหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เมื่อ
หน่วยงานเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรกและเลือกใช้วิธีราคาทุน โดยให้ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และให้รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพ่ิมด้วย 
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 93. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานน านโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนใหม่ มาใช้กับ
รายงานการเงินทุกงวดย้อนหลังยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น หากหน่วยงาน (1) 
เริ่มรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นครั้งแรกในราคาทุน และ (2) เลือกใช้วิธีราคาทุนตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย เสมือนว่าหน่วยงานได้ใช้นโยบายการบัญชีนั้นมาตั้งแต่ต้น 

94. ส าหรับหน่วยงานที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 33 
ถึง 35 เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ ให้ถือเป็นการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการในอนาคต 

วันถือปฏิบัติ 

95. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (IPSAS 16 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้ 
1.1 ตัวอย่างประกอบบางรายการที่ไม่พบในหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยตามย่อหน้าที่ 12 และ 13 
1.2 การให้พิจารณามูลค่าเฉพาะหน่วยงานในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากรายการ

แลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหลังหักภาษีตามย่อหน้าที่ 37 วรรคท้าย 
1.3 การแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอ่ืนที่ปรากฏในมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับนี้ตามย่อหน้าที่ 101A ถึง 101E 
1.4 การถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง

ประเทศฉบับนี้ตามย่อหน้าที่ 102 
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพ่ิมถ้อยค าที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังนี้ 
2.1 ค านิยาม “อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง” ตามย่อหน้าที่ 5 
2.2 ก าหนดหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติมจากผู้ประเมินราคาอิสระ ในการสนับสนุนให้หน่วยงานใช้ในการ

ก าหนดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 38 
3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเปลี่ยนถ้อยค าจากค าว่า “ที่ถือครอง” (Hold) เป็นค าว่า 

“ครอบครอง” (Occupied) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐทั้งฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพ่ิมค าขยายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม 
ในการรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยนตามย่อหน้าที่ 18(ข) 
ซึ่งตรงกับย่อหน้าที่  20(b) ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่  16 เรื่อง 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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เรื่อง 
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ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ พ.ศ. 2544 (IPSAS 17 : 
PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 ( Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี
ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 88 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้รายงานการเงินได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของหน่วยงานใน
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว ประเด็นหลัก
ในทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การก าหนด
มูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
(เม่ือมาตรฐานที่เก่ียวข้องประกาศใช้) 

ขอบเขต 

2. หน่วยงานของรัฐที่จัดท าและน าเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนก าหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

(ข) สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม (ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม) 

(ค) สินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร ซึ่งหมายถึง ยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ใช้ในทางราชการทหารอันจ าเป็นเพื่อปฏิบัติการรบ รวมทั้งเครื่องมือ ยานยนต์ ชิ้นส่วน 
อะไหล่ สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรบ หรือมุ่งเน้นทางด้าน
การรักษาความม่ันคงของประเทศ (ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม) 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึง 

(ก) สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และ 

(ข) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสัมปทาน หลังจากการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการครั้งแรกตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ด้านผู้ให้สัมปทาน (เมื่อ
มีการประกาศใช้) 

4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง 

(ก) สินทรัพย์ชีวภาพที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗ 
เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

(ข) สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือบ ารุงรักษาสภาพของสินทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4 (ก) หรือ 4 (ข) 
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 5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนอาจก าหนดให้หน่วยงานรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
โดยใช้วิธีซึ่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า ก าหนดให้หน่วยงานพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์นั้น มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๒ ก าหนดให้หน่วยงานพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การให้บริการจัดการตามสัญญาสัมปทานโดยใช้หลักการควบคุมสินทรัพย์นั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ดังกล่าว การปฏิบัติทางบัญชีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้น รวมทั้งการคิด
ค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

6. หน่วยงานที่เลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จะต้องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม 

7. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดให้หน่วยงานรับรู้สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมแม้จะ
เป็นไปตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

8. สินทรัพย์บางรายการอาจถือเป็นสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากมีความส าคัญทางด้าน
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือประวัติศาสตร์ ตัวอย่างของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
อาคารที่ เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ หนังสือและภาพยนตร์เก่าที่ทรงคุณค่า พระราชวัง แหล่งโบราณคดี พื้นที่อนุรักษ์
และพื้นที่สงวนรักษาไว้ตามธรรมชาติ และผลงานทางศิลปะ สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมมักจะมี
ลักษณะบางอย่าง ซึ่งรวมถึงลักษณะดังต่อไปนี้ (แม้ว่าลักษณะเหล่านี้จะไม่ใช่ลักษณะของสินทรัพย์
มรดกทางวัฒนธรรมได้เพียงประเภทเดียว) 

(ก) คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และประวัติทางศาสตร์ ไม่สามารถสะท้อน
ออกมาให้เห็นได้ทั้งหมดในมูลค่าทางการเงินที่คิดจากราคาตลาดเพียงอย่างเดียว 

(ข) ข้อผูกพันทางกฎหมายอาจท าให้มีข้อห้ามหรือข้อจ ากัดอย่างเข้มงวดในเรื่องการจ าหน่าย
สินทรัพย ์

(ค) สินทรัพย์เหล่านั้นมักจะไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนได้ และมักมีมูลค่าสูงขึ้น
ตามกาลเวลา แม้ว่าสภาพทางกายภาพจะเสื่อมไป และ 

(ง) การประมาณอายุการใช้งานอาจท าได้ยาก ซึ่งในบางกรณีอาจมีอายุได้ถึงหลายร้อยปี 

หน่วยงานของรัฐอาจมีการครอบครองสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งได้มาเป็นเวลา
หลายปีแล้ว และได้มาด้วยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การซื้อ การบริจาค การยกมรดกให้ และการ
อายัดยึดทรัพย์ สินทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ครอบครองไว้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลเข้าหน่วยงาน 
และอาจจะมีกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางสังคมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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 ค านิยาม 

9. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

มูลค่าตามบัญชี (ส าหรับ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้) 

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ 
(เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) 

ประเภทของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะหรือหน้าที่ท่ีคล้ายคลึง
กันต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะแสดงเป็น
รายการเดียวส าหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผย
รายการในรายงานการเงิน 

จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอ่ืนที่ใช้แทนราคา
ทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
นั้น 

มูลค่าเฉพาะหน่วยงาน หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซึ่งหน่วยงานคาดว่า
จะได้รับจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง และจากการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้นเม่ือสิ้น
อายุการให้ประโยชน์ หรือที่คาดว่าจะเกิดเม่ือมีการ
โอนสินทรัพย์นั้นเพื่อช าระหนี้สิน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด 

หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดเงินสด 

หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าบริการที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต  
ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า 
หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน 

(ข) หน่วยงานคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ง
รอบระยะเวลา 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์และมูลค่าจากการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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 มูลค่าบริการที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์และมูลค่าจากการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า 

มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับในปัจจุบัน
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่คาด
ว่าจะขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้นหากสินทรัพย์
นั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุ
การให้ประโยชน์ 

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้
ใช้ 

(ข) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอ่ืน
ที่คล้ายคลึงกันซึ่งหน่วยงานคาดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์ 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การรับรู้รายการ 

10. หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์เม่ือเป็นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให้บริการเพิ่มข้ึนจากรายการนั้น และ  

(ข) สามารถวัดมูลค่าต้นทุน หรือมูลค่ายุติธรรม (รายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ ๒0) 
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

11. รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะถูกรับรู้ตาม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสินค้าหรือวัสดุคงเหลือ 

๑2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ดังนั้น หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการน าเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมหรือ
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะน ารายการที่ไม่มีนัยส าคัญ  
หลายรายการ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และรายการขนาดเล็กของอุปกรณ์มาบันทึกรวมเป็น
สินทรัพย์รายการเดียว แล้วใช้เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม 
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 ๑3. หน่วยงานต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการ
รับรู้รายการ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนเริ่มแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ
ต่าง ๆ หรือการซ่อมบ ารุงสินทรัพย์ดังกล่าว 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 

14. โดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์บางอย่างจัดเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ยังไม่มีค านิยามของสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล สินทรัพย์เหล่านี้มักจะแสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน
ดังต่อไปนี้ 

(ก) สินทรัพย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย 

(ข) สินทรัพย์นั้นมีลักษณะเฉพาะและไม่สามาถน าไปใช้ประโยชน์ทางอ่ืนได้ 

(ค) สินทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ และ 

(ง) สินทรัพย์นั้นมีข้อจ ากัดในการจ าหน่าย 

ถึงแม้สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ได้จ ากัดความเป็นเจ้าของว่าจะต้องเป็นของหน่วยงานของรัฐ  
แต่สินทรัพย์ดังกล่าวที่ส าคัญ ๆ มักจะเป็นของหน่วยงานของรัฐ สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปตาม
ค านิยามของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้องรับรู้รายการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ ตัวอย่างของสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงข่ายถนน ระบบท่อระบายน้ าทิ้ง 
ระบบประปาและไฟฟ้า และระบบเครือข่ายการสื่อสาร 

ต้นทุนเร่ิมแรก 

15. หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยหรือ
สภาพแวดล้อม การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิมประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นโดยตรงให้กับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใด ๆ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน แต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นจากสินทรัพย์อ่ืนของ
หน่วยงานได้ ดังนั้น การได้มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเข้าเกณฑ์การรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์เพราะท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพ 
ในการให้บริการจากสินทรัพย์ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่หน่วยงานไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว 
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลจ าเป็นต้องติดตั้งระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงใหม่เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดด้านการป้องกันอัคคีภัย หน่วยงานต้องรับรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงพยาบาลครั้งนี้
เป็นสินทรัพย์ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดได้โดยปราศจาก
อุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องสอบทานมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทั้งรายการที่ติดตั้ง
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 ใหม่และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) ด้วย 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง  
16. ภายใต้เกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ ๑0 หน่วยงานต้องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์นั้น แต่หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อมบ ารุงที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง และอาจรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเป็น  
“ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

17. หน่วยงานอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางรายการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนพ้ืนผิวการจราจรของถนนใหม่
ทุกรอบสองถึงสามปี หรืออาจจ าเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากมีการใช้งานครบตาม
จ านวนชั่วโมงที่ก าหนด หรืออาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแทนเครื่องตกแต่งภายในเครื่องบิน เช่น เก้าอ้ีและ
ห้องครัวหลายครั้งตลอดอายุของล าตัวเครื่องบิน หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
บางรายการมาเพ่ือลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแทนผนังภายในอาคาร 
หรือการเปลี่ยนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้หลักการรับรู้รายการ 
ในย่อหน้าที่ ๑0 หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับรู้รายการ หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของ
การตัดรายการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ (ดูย่อหน้าที่ 74 ถึง 79) 

18. หน่วยงานอาจจ าเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติ  
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น กรณีของเครื่องบิน) หน่วยงานต้องรับรู้
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการ หน่วยงานต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูกบันทึกไว้
ในรายการบัญชีเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่ก็ตาม ในกรณีจ าเป็นหน่วยงานอาจ
ใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการ
ก าหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์  
เมื่อหน่วยงานได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ 

การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 

19. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน 
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 20. ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา 

21. หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน เช่น 
รัฐบาลได้รับบริจาคที่ดินจากนักพัฒนาที่ดิน โดยไม่มีต้นทุน หรือมีน้อยมากเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา
เป็นสวนสาธารณะ ถนน และทางเดินเท้า นอกจากนี้หน่วยงานอาจได้รับสินทรัพย์มาโดยการใช้อ านาจ
ในการยึดทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ราคาทุนของสินทรัพย์ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับ
สินทรัพย์มา 

๒2. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยไม่มีราคาทุนหรือมีราคาทุนน้อยมาก ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ ๒0 ไม่ถือ
เป็นการตีราคาใหม่ ดังนั้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ในย่อหน้าที่ 37 และข้ออภิปรายเพ่ิมเติม
ในย่อหน้าที่ 38 ถึง 43 จะใช้กับกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีการตีราคารายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ใหม่ในงวดการรายงานภายหลังจากการรับรู้ครั้งแรกเท่านั้น 

ส่วนประกอบของราคาทุน 
23. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย 

(ก) ราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้า และจ านวนที่ได้รับคืน
จากผู้ขาย 

(ข) ต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

(ค) ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ 
ซึ่งเป็นภาระผูกพันของหน่วยงานที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานได้สินทรัพย์นั้นมา หรือเป็นผลจากการ
ใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น 

24. ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(ก) ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้างหรือการ
ได้มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ข) ต้นทนุการเตรียมสถานที่ 

(ค) ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา 

(ง) ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

(จ) ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหักมูลค่า  
สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้อมของ
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 สินทรัพย์เพ่ือให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สินค้าตัวอย่างที่ผลิตขึ้น
ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

(ฉ) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

25. หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ ส าหรับต้นทุน 
ที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันของหน่วยงานในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นในการผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่ง
ส าหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้นั้น หน่วยงานต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

26. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ 

(ก) ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

(ข) ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 

(ค) ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการฝึกอบรม
พนักงาน) และ 

(ง) ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

27. การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะสิ้นสุดเมื่อ
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริ หาร ดังนั้น 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ หรือการน าสินทรัพย์มาใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิม
จึงไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ 

(ก) ต้นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่าย
บริหาร แต่ยังไม่ได้น าสินทรัพย์มาใช้หรือน าสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงานในระดับที่ยังไม่เต็ม
ก าลังการผลิต 

(ข) ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างความต้องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ 

(ค) ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของ
หน่วยงาน 

28. หน่วยงานอาจด าเนินการบางอย่างเพ่ือการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
แต่ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความ
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 ประสงค์ของฝ่ายบริหาร การด าเนินการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการก่อสร้างหรือ
การพัฒนานั้น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารใน
อนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เช่า
จอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม
ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น หน่วยงานต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการ
ด าเนินงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย และรวมถึงการจัดประเภทรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

29. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่หน่วยงานสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่า
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้มา หากหน่วยงานผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ) ดังนั้น ต้นทุนของสินทรัพย์ต้องไม่รวมก าไรที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน ในท านองเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอ่ืนที่สูญเสียเกินกว่าปกติ  
ในการก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่ให้น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เอง การรับรู้
ดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

การวัดมูลค่าของราคาทุน 

๓0. ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด หรือมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับรายการที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ ๒0 ณ วันที่รับรู้รายการ หากมีการขยายก าหนดการช าระเงิน
ออกไปนานกว่าปกติ หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจ านวนเงิน
ทั้งหมดที่ต้องช าระเป็นดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการได้รับสินเชื่อนั้น เว้นแต่หน่วยงานรับรู้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

๓1. หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หนึ่งรายการหรือมากกว่าหนึ่งรายการจากการ
แลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินอ่ืน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณา
ดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

(ข) หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกได้อย่าง
น่าเชื่อถือ  
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 หน่วยงานต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถตัด
รายการสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์นั้นโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน 

๓2. ในการก าหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้หน่วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล  
มาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับหรือศักยภาพ  
ในการให้บริการจากสินทรัพย์ แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดหรือศักยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน หรือ 

(ข) รายการแลกเปลี่ยนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเฉพาะหน่วยงานในส่วนของการ
ด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

(ค) ความแตกต่างในย่อหน้าที่ ๓2 (ก) หรือ ๓2 (ข) มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน 

33. ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้จะถือว่าหน่วยงานสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์นั้น หรือ 

(ข) สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ
ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม  

หากหน่วยงานสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
น าไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่กรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 

34. ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 

35. หน่วยงานสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 36 หรือวิธีการ 
ตีราคาใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 37 ทั้งนี้ หน่วยงานต้องใช้นโยบายบัญชีเดียวกันส าหรับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 
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 วิธีราคาทุน 

36. ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ หน่วยงานต้องแสดงรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมของสินทรัพย์ (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) 

วิธีการตีราคาใหม่ 

37. ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ตี
ใหม่ ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (เม่ือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หน่วยงานต้อง 
ตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า มูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระส าคัญ วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการตีราคา
ใหม่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 47 ถึง 49 

38. มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารจะก าหนดโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการประเมินราคาที่อ้างอิงจาก
ราคาตลาด โดยปกติจะด าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือหน่วยงานของรัฐ มูลค่ายุติธรรมของ
อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ราคาตลาดที่ได้จากการประเมินราคา ซึ่งการประเมินราคาของสินทรัพย์นั้น 
ตามปกติจะด าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จ านวนมากสามารถหามาได้อย่างง่ายโดยการอ้างอิงจากราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีการซื้อขายคล่อง ตัวอย่างเช่น ราคาตลาดในปัจจุบันสามารถใช้ได้กับ ที่ดิน  
อาคารใช้งานโดยทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง ยานพาหนะ และอาคารและอุปกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ 

39. การก าหนดราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐบางรายการอาจท าได้ยาก เนื่องจากไม่มี
รายการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดส าหรับสินทรัพย์เหล่านี้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐบางแห่งอาจมีการ
ครอบครองสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในจ านวนที่มีนัยส าคัญ 

๔0. หากไม่สามารถก าหนดราคาตลาดได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ใช้ก าหนดราคาตลาดในตลาดที่มีการซื้อ
ขายคล่องได้ มูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าวอาจก าหนดโดยอ้างอิงจากสินทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ในสถานที่และสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าที่รัฐบาลถือครองไว้เป็นระยะเวลานาน และในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีรายการเกิดขึ้นน้อยมาก 
หน่วยงานอาจประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของที่ดินที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน 
และอยู่ในสถานที่ที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน ในกรณีของอาคารที่มีลักษณะเฉพาะ และโครงสร้าง
อ่ืนๆ ที่สร้างขึ้นได้ อาจประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หรือ
ต้นทุนในการบูรณะทรัพย์สิน หรือราคาตามจ านวนหน่วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อประกาศใช้)) ในหลายๆ กรณี 
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 ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์สามารถก าหนดขึ้น โดยอ้างอิงจากราคาซื้อของ
สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการที่เหลืออยู่ที่คล้ายคลึงกันในตลาดซื้อขายคล่อง 
ในบางกรณี การใช้ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใหม่อาจจะเป็นตัวก าหนดที่ดีที่สุดของต้นทุนเปลี่ยน
แทน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อาคารรัฐสภาเกิดความเสียหาย อาจใช้วิธีการสร้างอาคารแบบเดียวกัน  
ขึ้นใหม่แทนการหาสถานที่ใหม่หรือสร้างอาคารลักษณะอ่ืนแทน เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีความส าคัญ
ต่อชุมชน 

๔1. หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่สามารถก าหนดจากหลักฐานที่อ้างอิงจากตลาดได้เนื่องจากรายการ 
อาคาร และอุปกรณ์นั้นมีลักษณะเฉพาะ หน่วยงานอาจจ าเป็นต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
วิธีการอ่ืน เช่น ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใหม่ ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หรือ
ต้นทุนในการบูรณะทรัพย์สิน หรือราคาตามจ านวนหน่วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ต้นทุนเปลี่ยน
แทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ประเภทอาคารหรืออุปกรณ์ อาจก าหนดขึ้นโดยอ้างอิงจาก
ราคาซื้อในตลาดของส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินทรัพย์นั้น หรือราคาตามดัชนีราคาของสินทรัพย์
อย่างเดียวกันหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยอ้างอิงจากราคาส าหรับรอบระยะเวลาก่อน เมื่อน าวิธี
ดัชนีราคามาใช้ หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าเทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีสาระส าคัญตลอดรอบระยะเวลาหรือไม่ และก าลังการผลิตของสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงเท่ากับ
สินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่าหรือไม่ 

๔2. ความถี่ในการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่นั้น ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไปจาก
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ หน่วยงานจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง มูลค่า
ยุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญจนท าให้หน่วยงานจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรก็ตาม การตีราคาบ่อยครั้ง  
ไม่จ าเป็นส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว  
การตีราคาใหม่ทุก ๓ ถึง ๕ ปี ถือว่าเพียงพอ 

43. เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 
เป็นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วันที่ตีราคาใหม่ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ปรับมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับการตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ปรับมูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมโดยการอ้างอิงจาก
ข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือปรับให้เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ และปรับค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่ให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
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 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เก่ียวข้องประกาศใช้) หรือ 

(ข) น าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถื อเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงซึ่งต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 47 และ 48 

44. หากหน่วยงานเลือกตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ หน่วยงานต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับ
รายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย 

44ก. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ได้ท าให้หน่วยงานจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมดในประเภทเดียวกันกับ
สินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่เกิดการด้อยค่าหรือกลับรายการด้อยค่านั้น 

45. ประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ หรือหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ 

(ก) ที่ดิน 

(ข) อาคารที่ใช้ในการด าเนินงาน 

(ค) ถนน 

(ง) เครื่องจักร 

(จ) ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า 

(ฉ) เรือ 

(ช) เครื่องบิน 

(ซ) ยานพาหนะ 

(ฌ) เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 

(ญ) อุปกรณ์ส านักงาน 

(ฎ) แท่นขุดเจาะน้ ามัน 
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 46. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งนี้เพ่ือมิให้
มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในรายงาน
การเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอาจทยอยตีราคา
สินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

47. หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น หน่วยงานต้องรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่โดยตรงไปยังส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่าย ไม่เกินจ านวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่าย 

48. หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง หน่วยงานต้องรับรู้มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานต้องน าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่ มีอยู่
ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไปหักออกจากบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ประเภทเดียวกันนั้น  

49. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการตีราคาของสินทรัพย์แต่ละรายการที่อยู่ในกลุ่มรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน ต้องน ามาหักกลบกัน แต่ห้ามหักกลบกันหากสินทรัพย์นั้น 
อยู่ในประเภทท่ีแตกต่างกัน 

50. หน่วยงานต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งหมดหรือบางส่วน
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ไปยังรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมโดยตรงเมื่อหน่วยงานตัดรายการ
สินทรัพย์นั้น โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว ไปยังรายได้
สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เมื่อหน่วยงานจ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับ
ประเภทสินทรัพย์ที่มีการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่หน่วยงานใช้งาน
สินทรัพย์ดังกล่าว หน่วยงานอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม ในกรณีนี้ จ านวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม จะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ กับค่าเสื่อมราคา
ที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังรายได้
สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้องไม่กระท าผ่านรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 
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 ค่าเสื่อมราคา 

๕1. หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกัน เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับต้นทุน
ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น 

52. หน่วยงานต้องปันส่วนมูลค่าที่รับรู้ เริ่มแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคาร  และอุปกรณ์ ไปยัง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์นั้น และคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น 
โดยส่วนใหญ่ระบบถนน จะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกันระหว่าง ผิวทาง ดินถมคันทาง  
คันขอบทางและร่องน้ า ทางเท้า สะพาน และระบบแสงสว่าง ในท านองเดียวกัน หน่วยงานอาจแยกคิด
ค่าเสื่อมราคาโครงเครื่องบิน และเครื่องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่าหน่วยงานจะเป็นเจ้าของเครื่องบิน
นั้นเองหรือเป็นการเช่าที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกัน หากหน่วยงานได้มาซึ่งรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และให้ผู้อ่ืนเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน กล่าวคือหน่วยงานเป็นผู้ให้เช่า 
อาจเป็นการเหมาะสมที่หน่วยงานจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจาก
รายการอื่น เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลที่ดีและผลที่ไม่ดีของอายุของสัญญาเช่า
เมื่อเทียบกับในตลาด 

53. หากส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีอายุการให้ประโยชน์และใช้
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ในกรณี
ดังกล่าว หน่วยงานอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา 

54. ในกรณีที่หน่วยงานคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
แยกจากกัน หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย 
ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญ หากหน่วยงานคาดว่าส่วนประกอบ
ต่างๆ จะมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน หน่วยงานอาจคิดค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณซึ่งเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบการใช้
ประโยชน์และ/หรืออายุการให้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว 

55. หน่วยงานอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ว่าต้นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
รายการนั้น 

56. หน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้น
กรณีที่ต้องน าค่าเสื่อมราคาดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอ่ืน 

57. โดยปกติหน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ 
อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการผลิตสินทรัพย์อ่ืน ในกรณีนี้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
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 ที่เกิดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนของสินทรัพย์อ่ืนดังกล่าว และรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อื่นนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ) ใน
ท านองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานรับรู้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ 
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา 

58. หน่วยงานต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่าง มีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

59. หน่วยงานต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น
รอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่
ได้ประมาณไว้ หน่วยงานต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

๖0. แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี หน่วยงานยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์บางอย่าง
อาจได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไม่ดี หรือเลื่อนการบ ารุงรักษาออกไปอย่างไม่มีก าหนด  
ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ หากนโยบายการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานท าให้สินทรัพย์ช ารุด
เสียหายมากขึ้น หน่วยงานควรมีการประเมินและปรับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ใหม่ 
ให้สอดคล้องกัน 

๖1. จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจ านวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ มูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ ดังนั้น มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระส าคัญในการ
ค านวณจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

62. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมข้ึนจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกรณี
ดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระท่ังมูลค่าคงเหลือลดลงต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง 

63. การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้นเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุด
เมื่อหน่วยงานตัดรายการสินทรัพย์นั้น ดังนั้น หน่วยงานไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อ
หน่วยงานไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์นั้น หรือปลดจากการใช้งานประจ า และถือไว้เพ่ือจ าหน่าย เว้นแต่
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 สินทรัพย์นั้นได้คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตาม
ปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

64. โดยหลักการแล้ว หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
จากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการใช้สินทรัพย์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอ่ืน เช่น 
ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์ 
มักท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให้บริการที่จะได้รับจากสินทรัพย์นั้นลดลง ดังนั้น 
ในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(ก) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือผลผลิตที่  
คาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้น 

(ข) การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เช่น 
จ านวนผลัดในการใช้ และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบ ารุงรักษา
สินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์ 

(ค) ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงการ
ผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตหรือบริการ
ที่ได้จากสินทรัพย์นั้น การลดลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในราคาขายของรายการสินค้าที่มี
การผลิตโดยใช้สินทรัพย์ อาจบ่งชี้ถึงความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของสินทรัพย์นั้น ซึ่งอาจสะท้อนถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ  
ในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้น 

(ง) ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอ่ืนที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุ
ของสัญญาเช่า 

65. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์นั้น หน่วยงานอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน
สินทรัพย์ไประยะหนึ่ง หรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศั กยภาพในการ
ให้บริการจากสินทรัพย์แล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้น อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์ของหน่วยงานจากการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน 

66. ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทึกแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน ที่ดินจะมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่ที่ท า
บนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนจึงเป็น
สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารไม่มีผลกระทบต่อการ
ก าหนดจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 
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 67. หากหน่วยงานรวมต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ที่ดิน หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
หรือศักยภาพในการให้บริการจากต้นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด จึงต้อง
มีการคิดค่าเสื่อมราคาในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากท่ีดินดังกล่าว 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

68. หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 

69. หน่วยงานต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุ ดทุกสิ้นรอบปีบัญชี 
หากหน่วยงานพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
หรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ หน่วยงานต้อง
เปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จที่
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี  
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

๗0. หน่วยงานสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งมีหลายวิธี  เพ่ือปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี  
เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคามี
จ านวนคงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่
เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ วิธีจ านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่ คาดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์ หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงที่สุดและต้องใช้อย่าง
สม่ าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนไป 

๗0ก วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากรายได้ที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปรายได้ที่
เกิดจากการใช้สินทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ แต่ไม่ได้เกิดจากการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น รายได้ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตสินค้า กิจกรรมการขาย หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาขาย 
องค์ประกอบของราคาอาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับวิธีการใช้สินทรัพย์ 
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 การด้อยค่า 

71. หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ก่อ 
ให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เกิดการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่หน่วยงานใช้ในการทบทวนมูลค่า
ตามบัญชี และวิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ รวมถึงเวลาที่หน่วยงานต้องรับรู้
หรือกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น 

ค่าชดเชยส าหรับการด้อยค่า 

72. ค่าชดเชยที่หน่วยงานได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า 
สูญหาย หรือเลิกใช้ ต้องน ามารวมในรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายเม่ือหน่วยงานมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยนั้น 

73. การด้อยค่าหรือการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปลี่ยนแทนในภายหลั ง  
ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต่อไปนี้ 

(ก) การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

(ข) การตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เลิกใช้งาน หรือจ าหน่ายไป ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

(ค) ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีการด้อยค่า 
สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้รับรู้ในการค านวณรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยนั้น และ 

(ง) ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้าง
เพ่ือเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การตัดรายการ 

74. หน่วยงานต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี 
เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือ 

(ข) หน่วยงานคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
จากการใช้สินทรัพย์หรือจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
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 75. หน่วยงานต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายเม่ือหน่วยงานตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณี
ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนในกรณีของการขาย
และเช่ากลับคืน) 

75ก อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีการขายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่า ที่เกิดขึ้น
เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน หน่วยงานต้องโอน
สินทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้
หยุดการให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นรายได้ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) 

76. การจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย 
โดยการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และในกรณีการจ าหน่าย
สินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง 
สัญญาเช่า 

77. ภายใต้เงื่อนไขการรับรู้รายการที่ก าหนดในย่อหน้าที่ ๑0 หากหน่วยงานรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน โดยไม่ค านึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นได้มีการคิดค่าเสื่อม
ราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์นั้นหรือไม่ หากหน่วยงานไม่สามารถก าหนดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ ในทางปฏิบัติ หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็นตัวบ่งชี้
ถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนในขณะที่หน่วยงานได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบที่ถูก
เปลี่ยนแทนนั้น 

78. ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบ
แทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

79. หน่วยงานต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการช าระเงินเกิดขึ้นในภายหลัง ให้หน่วยงานรับรู้ผลตอบแทนที่จะ ได้รับ 
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าการขายด้วยเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่จะ
ได้รับช าระกับราคาขายเงินสดเป็นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้
จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบ
แทนที่จะได้รับ 
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 การเปิดเผยข้อมูล 
80. หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ทุกข้อในรายงานการเงินส าหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

แต่ละประเภท 

(ก) เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ก าหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ 

(ข) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

(ค) อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

(ง) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ  
ด้อยค่าสะสม (เม่ือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) ของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและ 
สิ้นงวด และ 

(จ) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึง 

(๑) มูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 

(๒) การจ าหน่ายออก 

(๓) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน 

(๔) การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ 37 
47 และ 48 และจากการรับรู้หรือกลับรายการบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
โดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) 
หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

(๕) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

(๖) การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

(๗) ค่าเสื่อมราคา 

(๘) ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินจากสกุลเงินที่
ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่หน่วยงานใช้เสนอรายงาน รวมถึงการแปลงค่า
รายงานการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่หน่วยงานใช้เสนอรายงาน และ 
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 (๙) การเปลี่ยนแปลงอ่ืน 

๘1. หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ทุกรายการในรายงานการเงินส าหรับที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์แต่ละประเภทด้วย 

(ก) จ านวนและข้อจ ากัดที่มีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
หนี้สิน 

(ข) จ านวนรายจ่ายทั้งสิ้นที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จากการก่อสร้าง 

(ค) จ านวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ 

(ง) จ านวนค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีการ
ด้อยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่งได้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณีที่ได้
เปิดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน) 

82. การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นเรื่องที่ต้องใช้
ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิดเผยวิธีการที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตราค่าเสื่อมราคา 
จะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้รายงานการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ และท าให้
สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับของหน่วยงานอ่ืนได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันหน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ 

(ก) ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย หรือรับรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์อ่ืนในระหว่างงวด และ  

(ข) ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

83. หน่วยงานต้องเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มี
ผลกระทบในงวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจมีผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่าคงเหลือ 

(ข) ประมาณการต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ค) อายุการให้ประโยชน์ 

(ง) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 
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 84. หากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการ
ต่อไปนี้ทุกรายการในรายงานการเงิน 

(ก) วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

(ข) ข้อเท็จจริงท่ีว่าผู้ประเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

(ค) วิธีการและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญท่ีใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรม 

(ง) ขอบเขตในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แต่ละรายการว่า เป็นผลโดยตรงจากการ
อ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง หรือราคาซื้อขายในตลาดล่าสุด ซึ่งเป็นการซื้อขาย 
ที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผล
จากการใช้เทคนิคอ่ืนในการวัดมูลค่าเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม 

(จ) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่างงวด 

(ฉ) ผลรวมของก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละ
รายการซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน  

(ช) ผลรวมของขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
แต่ละรายการซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน 

85. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช้)หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ ๘0 (จ) ข้อ (4) ถึง ๘0 (จ) ข้อ (๖) 

86. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน 

(ก) มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีหน่วยงานหยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว 

(ข) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวน
แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งปลดจากการใช้งานประจ าและจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือการจ าหน่าย และ 

(ง) ในกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีราคาทุน ให้หน่วยงานเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์  เมื่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 
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 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

87. ในการน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการ
ที่ได้มาและรายการเปลี่ยนแทนตั้งแต่วันที่มาตรฐานฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

วันถือปฏิบัติ 

88. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (IPSAS 17 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 

เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้ 
1.1 ข้อก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมที่หน่วยงานเลือกรับรู้รายการ

ตามย่อหน้าที่ 2(b)  
1.2 การก าหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กับระบบอาวุธ ตามย่อหน้าที่ 5(a) และการระบุ

ถึงการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 95 ถึง 104 ที่ให้ยกเว้นการรับรู้รายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เป็นเวลา 5 ปี ตามย่อหน้าที่ 5 วรรคท้าย 

1.3 การก าหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กับพืชเพ่ือการให้ผลิตผลแต่ไม่รวมถึงผลิตผลที่
เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผล ตามย่อหน้าที่ 6(a)  

1.4 การก าหนดว่าหากหน่วยงานรับรู้สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ 17 ด้วย และให้หน่วยงานสามารถน าข้อก าหนดเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ในมาตรฐานฯ 
ฉบับดังกล่าวไปใช้ได้แต่ไมเ่ป็นการบังคับ ตามย่อหน้าที่ 9 

1.5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมบางรายการที่อาจมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการนอกเหนือจากคุณค่าในทางมรดกทางวัฒนธรรม และ
ข้อก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม ตามย่อหน้าที่ 11 และ 12 

1.6 ค านิยาม ข้อก าหนดเรื่องการบันทึกรายการ และการยกตัวอย่างเป็นประเภทของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ส าหรับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล ตามย่อหน้าที่ 13 36A และ 52(m) ตามล าดับ 

1.7 ค าอธิบายเกี่ยวกับระบบอาวุธ และการก าหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ 17 กับระบบอาวุธ ตามย่อหน้าที่ 20 และการยกตัวอย่างประเภทของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ส าหรับระบบอาวุธตามย่อหน้าที่ 52(h) 

1.8 ข้อก าหนดในการพิจารณารายการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ ซึ่งให้พิจารณามูลค่าเฉพาะ
หน่วยงานในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากรายการแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจาก
กระแสเงินสดหลังหักภาษีตามย่อหน้าที่ 39 วรรคท้าย 

1.9 การอ้างอิงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการตีราคาใหม่ ใน
มาตรฐานการบัญชีในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเงินได้ ตามย่อหน้าที่ 58 

1.10 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องข้อจ ากัดในการจ่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือ 
 ผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 92(e) 
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2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพ่ิมเติมถ้อยค าที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้ 
2.1 ขอบเขตการถือปฏิบัติที่เป็นข้อยกเว้นเพ่ิมในเรื่องสินทรัพย์เฉพาะทางการทหารตามย่อหน้าที่ 2(ค) 

พร้อมทั้งก าหนดค านิยามของสินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร 
2.2 ตัวอย่างเพ่ิมเติมของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย 

ได้แก่ เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร์ หนังสือและภาพยนตร์เก่าท่ีทรงคุณค่า 
พระราชวัง ตามย่อหน้าที่ 8 ซึ่งตรงกับย่อหน้าที่ 10 ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 17 

2.3 การเพ่ิมค าขยายเพ่ือให้เกิดความเข้าเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการเริ่มแรกของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ 10(ข) ซึ่งตรง
กับย่อหน้าที่ 14(b) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 

2.4 การก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ิมเติม ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้
รายการด้วยวิธีตีราคาใหม่ ตามย่อหน้าที่ 38 ซึ่งตรงกับย่อหน้าที่ 45 ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 

2.5 การเพ่ิมค าว่า “ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม” ต่อท้ายรายการสินทรัพย์
มรดกทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร ที่เป็นข้อยกเว้นในการถือปฏิบัติ 
ในย่อหน้าที่ 2(ข) และ 2(ค) 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการปรับแก้ถ้อยค าที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้ 
3.1 การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 87 มีการตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 105 106 

และ 106A ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 ออกทั้งหมด และเพ่ิม
ข้อความใหม่ส าหรับการน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

3.2 วันถือปฏิบัติในย่อน้าที่ 88 ตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 107 107A-107N และ 108 ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 ออกทั้งหมด และเพ่ิมข้อความใหม่ให้ถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 
เรื่อง 

สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ. 2553 (IPSAS 31 : INTANGIBLE ASSETS 
(January 2010)) ซึ่งเป็นการจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการ
ปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31  
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 123 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน โดยก าหนดให้
หน่วยงานต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และก าหนดวิธีการ
วัดมูลค่าตามบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขอบเขต 

2. หน่วยงานของรัฐที่จัดท าและน าเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการบันทึกบัญชีส าหรับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยกเว้น 

(ก) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน 

(ข) สินทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน: การแสดงรายการ (เม่ือมีการประกาศใช้) และเงินลงทุนตามค านิยาม
ที่ระบุไว้ในนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

(ค) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์จากการส ารวจและการประเมินค่า เช่น 
แหล่งทรัพยากรแร่ 

(ง) รายจ่ายในการพัฒนาและการขุดเจาะ แร่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่
คล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ 

(จ) อ านาจและสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ หรือโดยวิธีการอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากับ 
การตรากฎหมาย 

(ฉ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

(ช) ต้นทุนการได้มารอตัดจ าหน่ายและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม์
ประกันภัยของผู้รับประกันภัย 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

4. หากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนได้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใด
ไว้โดยเฉพาะแล้ว หน่วยงานต้องน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทน ตัวอย่างของรายการ
ที่ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 
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 (ก) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตามปกติ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้) 
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ) 

(ข) สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 

(ค) สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

(ง) สินทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ (เมื่อมีการประกาศใช้) การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินบางรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานการเงิน
เฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงาน
การเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 36 เรื่อง เงินลงทุนใน
หน่วยงานร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) และเงินลงทุนที่ระบุไว้ในนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสัมปทานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงตามสัญญาสัมปทาน : ด้านผู้ให้สัมปทาน
(เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการวัด
มูลค่าภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดังกล่าว และ 

(ฉ) ค่าความนิยม (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)) 

5. เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์   
(ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร)  
หรือแผ่นฟิล์ม ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ที่มีองค์ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือเป็น
สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงาน
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยส าคัญมากกว่ากัน ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบน าวิถีส าหรับเครื่องบินขับไล่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน ให้ถือว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบน าวิถีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
เช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ (Operating System) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่เป็นส่วนประกอบที่สามารถแยกออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
ต้องถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

205            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 6. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมด้านการโฆษณา การอบรม  
การเริ่มด าเนินงานใหม่ การวิจัย และการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยและการพัฒนาถือเป็นกิจกรรม
ที่มุ่งพัฒนาความรู้ ดังนั้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการสร้างสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น 
ต้นแบบ แต่องค์ประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพย์ดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญน้อยกว่าองค์ประกอบที่ไม่มี
ตัวตน อันได้แก่ องค์ความรู้ที่อยู่ในสินทรัพย์ที่มีตัวตนนั้น 

7. ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก ให้ผู้เช่าน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าว สิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาตให้ใช้
รายการต่าง ๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วีดิทัศน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  ไม่อยู่
ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า และให้ถือว่าอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

8. ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรม หรือรายการบัญชี
บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนท าให้เกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างไป 
ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการส ารวจพัฒนาและขุดเจาะ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรแร่ใน
อุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องน า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือหน่วยงานผู้รับประกันภัย ต้องน ามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น 
ต้นทุนในการเริ่มด าเนินงานใหม่ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจาก  
มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือประวัติศาสตร์ ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น บันทึกเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างลักษณะ 
บางประการของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (แม้ว่าลักษณะเหล่านี้จะไม่ใช่
ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้เพียงประเภทเดียว) 
(ก) คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า

ทั้งหมดท่ีคิดจากราคาตลาดเพียงอย่างเดียว 
(ข) มีข้อห้ามหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
(ค) เป็นสินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา และ 
(ง) การประมาณอายุการให้ประโยชน์อาจท าได้ยาก ซึ่งในบางกรณีอาจมีอายุได้ถึงหลายร้อยปี 
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 ค านิยาม 
10. ค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

การตัดจ าหน่าย หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นั้น 

มูลค่าตามบัญชี หมายถึง จ านวนที่รับรู้ เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังจากหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ 

การพัฒนา หมายถึง การน าผลของการวิจัยหรือความรู้อ่ืนมาใช้ในแผนงาน
หรือการออกแบบเพื่อการผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่มการผลิต หรือการใช้ในเชิง
พาณิชย์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ ไ ม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่ มี
ลักษณะทางกายภาพ 

การวิจัย หมายถึง การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้และความเข้าใจใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ
ทางด้านเทคนิค 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11. หน่วยงานมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหนี้สินเพ่ือการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับ หรือการสร้าง
มูลค่าให้กับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค 
การออกแบบ การน าระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา และ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์และชื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างของรายการที่เกิดจาก
ทรัพยากรข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ รายชื่อผู้ใช้บริการ 
ใบอนุญาตท าการประมง โควตาน าเข้าสินค้า และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

สามารถระบุได้ 

12. รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 11 อาจไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยามที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ทุกรายการ รายการที่จะถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้   
ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน และต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ หากรายการใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการถือปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้องรับรู้
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 รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในเพ่ือก่อให้เกิดรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที  
อย่างไรก็ตาม หากได้มาจากการรวมหน่วยงานให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมที่รับรู้ ณ วันที่ รวม
หน่วยงาน (ดยู่อหน้าที่ 60) 

12ก. ค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก าหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุได้ เพ่ือแยกสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยม ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมหน่วยงานถือเป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ืนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถ
ระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจเกิดจากการ
ผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ที่ระบุได้หลาย ๆ รายการที่ได้มา หรือเกิดจากสินทรัพย์หลายรายการ  
ซ่ึงแต่ละรายการแยกกันไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะรับรู้ในรายงานการเงิน 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อ 

(ก) สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกออกจากความเป็นหน่วยงานได้ และ
สามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะโดยเอกเทศหรือโดยรวมกัน
ตามสัญญา หรือรวมกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่สามารถระบุได้ โดยไม่ค านึงว่า
หน่วยงานตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

(ข) ได้มาจากการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) 
โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากหน่วยงาน หรือจาก
สิทธิและภาระผูกพันอื่นหรือไม่ 

14. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การด าเนินการให้มีผลผูกพัน หมายถึง  
การจัดท าข้อตกลงที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันต่อทุกฝ่ายตามข้อตกลงเสมือนเป็นการท าสัญญา 

การควบคุมของสินทรัพย์ 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีอ านาจที่จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น และสามารถ
จ ากัดไม่ให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยทั่วไปความสามารถในการควบคุมการใช้ประโยชน์ดังกล่าว 
จะเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใช้สิทธิตาม
กฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการควบคุม ทั้งนี้ เพราะหน่วยงานอาจสามารถควบคุมประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการในลักษณะอ่ืนได้ 

16. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ หน่วยงานจะถือว่าสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการนั้นได้ ถ้าหาก ตัวอย่างเช่น มีกฎหมายคุ้มครองความรู้นั้นในรูปของลิขสิทธิ์  
มีข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาตให้ท าได้) หรือมีกฎหมายก าหนดหน้าที่ของ
พนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับความรู้นั้น 
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 ๑7. หน่วยงานอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานอาจสามารถระบุได้ว่าความเชี่ยวชาญ
ของพนักงานที่เพ่ิมขึ้นจากการอบรมจะท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ และอาจคาดว่าพนักงานเหล่านั้นจะใช้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอส าหรับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่มพนักงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและจากการอบรมพนักงานเหล่านี้ให้เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าว ในท านองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด้านเทคนิคอาจ
ไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่หน่วยงานจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่
จะใช้ประโยชน์และจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจาก
ความสามารถดังกล่าวตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ความสามารถนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอ่ืนของ  
ค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วย 

18. หน่วยงานอาจมีกลุ่มผู้ใช้บริการหรือมีอัตราความส าเร็จในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่คาดหวัง และคาดว่า
ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะยังคงใช้บริการของหน่วยงานต่อไป เนื่องจากหน่วยงานได้สร้างความสัมพันธ์อันดี 
กับผู้ใช้บริการเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มี
วิธีการควบคุมอ่ืน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน หน่วยงานมักจะ
ไม่มีอ านาจเพียงพอที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความ
จงรักภักดีของผู้ ใช้บริการ ดังนั้น รายการข้างต้น (เช่น กลุ่มผู้ ใช้บริการ ส่วนแบ่งการตลาด 
ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ) จึงไม่เข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม 
อย่างไรก็ดี การไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ แต่หากมีรายการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน (ที่ไม่ได้มาจากการ
รวมหน่วยงาน) แม้จะไม่ได้ท าเป็นสัญญาแต่ถือว่ามีหลักฐานที่หน่วยงานสามารถควบคุมประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการได้ 
และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการดังกล่าวสามารถแยกออกจากความเป็นหน่วยงานได้ 
ดังนั้น ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการดังกล่าวจะเข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 

19. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ที่หน่วยงานจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน อาจรวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อ่ืน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นโดยหน่วยงาน เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาที่น ามาใช้กับ
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ อาจช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการในอนาคต 
หรือปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่าที่จะท าให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เช่น ระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้
ประชาชนต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถลดจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ 
และช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการท างาน 
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 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

20. ในการรับรู้รายการใดรายการหนึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า
รายการนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 
(ก) เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 11 ถึง 19) 
(ข) เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 22 ถึง 24)  
ข้อก าหนดดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติกับต้นทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเม่ือรับรู้รายการ (ต้นทุนในรายการที่มี
การแลกเปลี่ยน หรือต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในหน่วยงานเอง หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานได้รับจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน) และต้นทุนที่
เกิดขึ้นในภายหลังเพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนแทนบางส่วน หรือบ ารุงรักษาสินทรัพย์นั้น 

20ก. ย่อหน้าที่ 26 ถึง 33 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และย่อหน้าที่ 33ก 
ถึง 35 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานของรัฐ ย่อหน้าที่ 36 ถึง 37 
เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ย่อหน้าที่ 38 
ถึง 39 เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และย่อหน้าที่ 40 ถึง 42 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับ 
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ย่อหน้าที่ 43 ถึง 59 เกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวที่สร้างขึ้นภายในหน่วยงาน 

21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแทนส่วนหนึ่งส่วนใด ดังนั้น รายจ่าย 
ที่เกิดขึ้นภายหลังส่วนใหญ่ จึงเป็นการจ่ายเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น  มากกว่าที่จะเป็นรายจ่ายที่เข้าเกณฑ์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ นอกจากนี้แล้วเป็นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยตรง แต่จะถือเป็นรายจ่ายของหน่วยงานโดยรวมมากกว่า ดังนั้น จึงแทบจะ
ไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในครั้งแรก หรือรายจ่ายที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 55 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลัง
ส าหรับชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้บริการ และรายการอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
(ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากภายนอกหน่วยงานหรือหน่วยงานสร้างขึ้นเองภายใน) ให้รับรู้
ในรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรายจ่ายเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่าง
ชัดเจนจากรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานโดยรวม 

22. หน่วยงานต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการที่จะเกิดจากสินทรัพย์นั้น และ 

(ข) ราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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 23. หน่วยงานต้องประเมินความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
หรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมี
หลักฐานสนับสนุน ข้อสมมติดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

24. หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ จากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐาน 
ที่มีอยู่ขณะที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก โดยให้ความส าคัญกับหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

25. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุน ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 26 
ถึง ๓7 หากหน่วยงานได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ราคาทุนเริ่มแรก 
ณ วันได้มาต้องเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก 
26. โดยทั่วไป ราคาที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือให้ได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาแบบแยกต่างหาก จะสะท้อนถึงความ

คาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ 
ในการให้บริการจากสินทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หน่วยงานคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หรือศักยภาพในการให้บริการ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลา หรือจ านวนที่จะได้รับ ดังนั้น 
จึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหากเข้าเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ 22 (ก) เสมอ 

27. นอกจากนี้ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ถือว่าสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกรณีท่ีสิ่งตอบแทนของการจ่ายซื้ออยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอ่ืน 

28. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 
(ก) ราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่าง ๆ และจ านวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 
(ข) ต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค ์
29. ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

(ก) ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการท าให้สินทรัพย์ 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

(ข) ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 

(ค) ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

30. ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

211            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 (ก) ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย) 

(ข) ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ
ฝึกอบรมพนักงาน) และ 

(ค) ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

31. การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้นสุดเมื่อสินทรัพย์นั้น
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จึงไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

(ก) ต้นทุนที่เกิดขึ้นขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของฝ่าย
บริหารแล้ว แต่ว่ายังไม่ถูกน ามาใช้ และ 

(ข) ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความต้องการผลผลิต
ยังอยู่ในระดับเริ่มต้น 

32. การด าเนินงานบางอย่างอาจมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ถือเป็นการ
ด าเนินงานที่จ าเป็นเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 
การด าเนินงานเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์นั้น เนื่องจากการ
ด าเนินงานเหล่านี้ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานจึงต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานดังกล่าวในรายได้สูง/ 
(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

33. หากระยะเวลาการจ่ายช าระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สินเชื่อตามปกติ 
หน่วยงานต้องก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์นั้นให้เท่ากับมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด และบันทึก
ผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระ เป็นดอกเบี้ยตลอดอายุ
ของการได้รับสินเชื่อ เว้นแต่หน่วยงานรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน (การรวมหน่วยงานของรัฐ) 

33ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนด
ว่าหากหน่วยงานได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาจากการรวมหน่วยงาน ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รวมหน่วยงาน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนถึงความ
คาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่รวมหน่วยงาน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์
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 เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่อยู่ในสินทรัพย์นั้นตามที่คาดไว้ หรือกล่าว 
อีกนัยหนึ่ง หน่วยงานคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 
แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะได้รับ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
ได้มาจากการรวมหน่วยงานย่อมถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเรื่องความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 22 (ก) เสมอ หากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานสามารถแยกเป็น
เอกเทศได้ หรือได้มาจากการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิทาง
กฎหมายอ่ืน) จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานย่อมถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์การวัด
มูลค่าในเรื่องการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือตามย่อหน้าที่ 22 (ข) เสมอ 

33ข. เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 
เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) หน่วยผู้รับต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
หน่วยผู้โอนแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่รวมหน่วยงาน ไม่ว่าหน่วยผู้โอนได้รับรู้สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนนั้นก่อนที่จะมีการรวมหน่วยงานหรือไม่ หมายความว่า หน่วยผู้รับรับรู้โครงการวิจัยและ
พัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยผู้โอนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หาก
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่
ระหว่างด าเนินการของหน่วยผู้โอนจะเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตาม
ข้อก าหนดทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ และ 

(ข) สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากการด าเนินการให้มีผลผูกพัน 
(รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน (การรวมหน่วยงานของรฐั) 

33ค. หากสินทรัพย์ไม่มีตัวที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากการ
ด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) จะถือว่ามีข้อมูล
เพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่หน่วยงานน า
ประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยก าหนดเป็นช่วงของผลลัพธ ์
ค่าต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งมีความน่าจะเป็นที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอน
ดังกล่าวได้น าไปรวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้ว 

33ง. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ
การด าเนินการให้มีผลผูกพันที่เกี่ยวข้อง หรือรวมกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่สามารถระบุได้เท่านั้น  
ในกรณีดังกล่าวหน่วยผู้รับต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้น ามารวม
กับรายการที่เก่ียวข้อง 
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 33จ. หน่วยผู้รับอาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์ 
แต่ละรายการมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ค าว่า "ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์" และ "ชื่อยี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์" มักน ามาใช้แทนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม "ยี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์" และ "ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์" ถือเป็นค าศัพท์ด้านการตลาดโดยทั่วไป ซึ่งน ามาใช้เพ่ือ
หมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งประกอบกัน เช่น เครื่องหมายการค้า (หรือเครื่องหมายการค้าประเภท
การบริการ) และชื่อทางการค้า สูตร ส่วนผสม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

34. รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง 
(ก) เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งได้มาแยกต่างหาก หรือ

ได้มาจากการรวมหน่วยงาน และรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ 
(ข) เกิดขึ้นหลังจากการได้มาซึ่งโครงการ 
ให้หน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 46 ถึง 54 

35. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 46 ถึง 54 ก าหนดว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนา 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งได้มาแยกต่างหากและได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง 

(ก) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีท่ีเกิดข้ึน หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย 

(ข) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 49 และ 

(ค) บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่ได้มา 
หากรายจ่ายในการพัฒนานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม 
ย่อหน้าที่ 49 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน 

36. ในบางกรณี หน่วยงานอาจได้รับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน กรณีนี้
อาจเกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานของรัฐอ่ืนโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาให้หน่วยงาน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยน 
ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่โอนให้กัน ได้แก่ สิทธิส าหรับเครื่องบินลงจอด ใบอนุญาตด าเนิน
กิจการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ใบอนุญาตหรือโควตาน าเข้า หรือสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรที่มีข้อจ ากัดอ่ืน 
หรืออาจเกิดจากลิขสิทธิ์ของผลงานของบุคคลที่ได้รับรางวัลอันเป็นที่ยอมรับ และได้ส่งมอบผลงาน
ดังกล่าว ให้แกห่น่วยงานของรัฐโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน 

37. ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ราคาทุนของสินทรัพย์ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก
รายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 68 ไม่ถือเป็นการตีราคาใหม่ ดังนั้น 
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 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ในย่อหน้าที่ 68 และข้ออภิปรายเพ่ิมเติมในย่อหน้าที่ 69 ถึง 80 
จะใช้กับกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ในงวดการรายงานภายหลังการ
รับรู้รายการเท่านั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 

38. หน่วยงานอาจได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหนึ่งรายการหรือมากกว่า จากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับท้ังรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ เป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ 
ที่ไม่เป็นตัวเงินอ่ืน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยน
ทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของ
สินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์  
ที่ได้มาตามวิธีการนี้ แม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้
ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์นั้นด้วยมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน 

39. ย่อหน้าที่ 22 (ข) ระบุถึงเกณฑ์ในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่า ราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสามารถ
วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรายการในตลาด  
ที่เทียบเคียงได้จะถือว่าสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์นั้น หรือ 

(ข) หน่วยงานสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการค่าต่าง ๆ ในช่วงของประมาณการ
ได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม หากหน่วยงานสามารถก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา หรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้อง
วัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่
กรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

40. หน่วยงานต้องไม่รับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเป็นสินทรัพย์ 

41. ในบางกรณี หน่วยงานอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ แต่รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้
รายการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานมักชี้แจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนท าให้เกิด  
ค่าความนิยมข้ึนภายในหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต้องไม่รับรู้เป็น
สินทรัพย์ เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยก
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 ออกได้หรือไม่เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ) ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานซึ่งสามารถวัดราคาทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

42. ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน่วยงานกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตาม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงาน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

43. ในบางครั้ง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่นั้น  
ท าได้ยาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการหรือไม่และเมื่อใด และ 

(ข) การก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ในบางกรณี หน่วยงานจะไม่สามารถแยก
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากต้นทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือคงไว้ซึ่งค่าความนิยม
ที่เกิดขึ้นภายใน หรือท าให้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในนั้นดีขึ้นกว่าเดิม หรือไม่สามารถแยก
ออกจากต้นทุนที่เกิดจากการด าเนินงานประจ าวันได้ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้จึง
ก าหนดให้หน่วยงานต้องน าข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 44 ถึง 59 มา
ประยุกต์กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานเพ่ิมเติมจากข้อก าหนด
ทั่วไปส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

44. ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ หน่วยงานต้อง
แยกข้ันตอนการก่อให้เกิดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ขั้นตอนการวิจัย และ 

(ข) ขั้นตอนการพัฒนา 

ค าว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าค าว่า “วิจัย” และ 
“พัฒนา”ตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

45. หากหน่วยงานไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนา ส าหรับโครงการภายในของ
หน่วยงานที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกิดใน
ขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น 

ขั้นตอนการวิจัย 

46. หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น 
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 47. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน หน่วยงานไม่สามารถท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้
เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่หน่วยงาน 
ดังนั้น หน่วยงานต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทันที 

48. ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมซึ่งมุ่งท่ีจะให้ได้ความรู้ใหม่ 

(ข) การค้นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพ่ือน าผลการวิจัยหรือความรู้อ่ืนมา
ประยุกต์หรือปฏิบัติ 

(ค) การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

(ง) การคิด การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือกที่เป็นไปได้ 
ส าหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน 
ระบบ หรือบริการ 

ขั้นตอนการพัฒนา 

49. หน่วยงานจะรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา หรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน  
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเม่ือหน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ
ต่อไปนี้ 
(ก) มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่หน่วยงานจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์เพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 
(ข) หน่วยงานมีความตั้งใจที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ และน ามาใช้ประโยชน์

หรือขาย 
(ค) หน่วยงานมีความสามารถที่จะน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
(ง) หน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานต้องสามารถแสดง
ให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่จะเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น มีตลาดรองรับ 
อยู่จริง หรือหากหน่วยงานน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็นการภายใน หน่วยงานต้อง
สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น 

(จ) หน่วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้
เพียงพอที่จะน ามาใช้เพื่อท าให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้
ประโยชน์หรือน ามาขายได้ 

(ฉ) หน่วยงานมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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 50. ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน หน่วยงานอาจสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
สามารถแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นขั้นตอนที่
ก้าวหน้ามากกว่าขั้นตอนการวิจัย 

51. ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

(ก) การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบ และต้นแบบ ในระหว่างขั้นตอนก่อนการ
ผลิต หรือข้ันตอนก่อนการใช้ 

(ข) การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ 

(ค) การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของโรงงานน าร่อง หรือการด าเนินงานอ่ืนซึ่ง
ไม่ใช่ขนาดที่จะสามารถท าการผลิตในเชิงพาณิชย์หรือที่จะใช้เพ่ือให้บริการได้  

(ง) การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ ทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว ในการใช้วัตถุดิบ 
ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ ๆ หรือท่ีได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น และ 

(จ) ต้นทุนการพัฒนาเว็บไซต์ และต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

52. หน่วยงานต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการได้อย่างไร หาก
สินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้องใช้ร่วมกับสินทรัพย์อ่ืน หน่วยงานต้องน า
แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ  

53. ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเสร็จสมบูรณ์ หรือท าให้หน่วยงานสามารถใช้ หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 
แผนการด าเนินงานที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนที่จ าเป็น และหน่วยงานมี
ความสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี หน่วยงานอาจแสดงถึง
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจ านงที่จะให้เงินสนับสนุน
โครงการจากผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้ทุนสนับสนุน 

54. ตามปกติ ระบบการเก็บต้นทุนของหน่วยงานจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้น
ภายในได้อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นเพ่ือปกป้องตราสัญลักษณ์ 
ลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 55. หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายการที่หน่วยงานก่อให้เกิดขึ้นภายใน เช่น ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์  
หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้บริการ และรายการ อ่ืน ที่โดยเนื้อหาแล้วคล้ายคลึงกันเป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

56. รายจ่ายส าหรับชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้บริการ และรายการอ่ืนที่โดย
เนื้อหาแล้วคล้ายคลึงกัน ซึ่งหน่วยงานก่อให้เกิดขึ้นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกจากต้นทุน  
ในการพัฒนาการด าเนินงานโดยรวม ดังนั้น หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

57. ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 25 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ตามที่ก าหนดไว้ใน  
ย่อหน้าที่ 22 23 และ 49 เป็นครั้งแรก ข้อก าหนดที่ระบุไว้ตามย่อหน้าที่ 64 ไม่อนุญาตให้หน่วยงาน
น ารายจ่ายที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายกลับมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

58. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน ประกอบด้วย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการ
ที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์ ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์
ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของต้นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้แก่ 

(ก) ต้นทุนวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(ข) ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(ค) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ 

(ง) ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ให้แนวทางที่อาจเลือกน าดอกเบี้ยมารวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

59. ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

(ก) รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปอ่ืน เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

(ข)  ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการด าเนินงานเริ่มแรก ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่สินทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่วางไว้ 

(ค) รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพ่ือน าสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน 
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 การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

60. หน่วยงานต้องรับรู้รายจ่ายส าหรับรายการที่ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น เว้นแต่จะเป็นไป
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) รายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
รับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 20 ถึง 59) 

(ข) หน่วยงานได้มาซึ่งรายการดังกล่าวจากการรวมหน่วยงาน และไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ในกรณีนี้ หน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม ณ วันที่
รวมหน่วยงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ 
(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

61. ในบางกรณี หน่วยงานก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ  
ในการให้บริการ แต่ไม่สามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อ่ืนได้  
ในกรณีของสินค้า หน่วยงานรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้า
เหล่านั้น ในกรณีของบริการ หน่วยงานรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานได้รับบริการนั้น 
เช่น รายจ่ายในการวิจัยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 46) เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ได้มาจากการรวมหน่วยงาน ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอ่ืนที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึง
รายการต่อไปนี้ 

(ก) รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการด าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) เว้นแต่รายจ่ายนั้น
ได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานอาจ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายบริหาร
จัดการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นตามกฎหมาย รายจ่ายในการเปิดสถานที่ตั้ง
หน่วยบริการหรือแผนกด าเนินงานใหม่ (ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินงาน) หรือรายจ่ายส าหรับเริ่ม
การด าเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ (ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่ม
ด าเนินงาน) 

(ข) รายจ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรต่าง ๆ 

(ค) รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงรายการแผ่นพับให้ข้อมูล) 

(ง) รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้าย
สถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

62. หน่วยงานมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเมื่อหน่วยงานเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน 
หน่วยงานมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเมื่อสินค้าดังกล่าวได้สร้างขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และ
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 หน่วยงานสามารถได้รับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนการจ่ายเงิน ส าหรับการบริการ หน่วยงาน
ถือว่าได้รับบริการเมื่อมีการให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงานตามสัญญา และไม่ใช่เมื่อหน่วยงาน 
ใช้บริการนั้นเพื่อให้บริการอื่น เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการให้แก่ผู้ที่จะใช้บริการนั้น 

63. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 60 ไม่ได้ห้ามหน่วยงานรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่ายค่าสินค้า
ล่วงหน้านั้น เป็นการจ่ายเพ่ือให้หน่วยงานได้รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่านั้น ในท านองเดียวกัน 
ข้อก าหนด ในย่อหน้าที่ 60 ไม่ได้ห้ามหน่วยงานรับรู้การจ่ายค่าบริการล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการ
จ่ายล่วงหน้านั้น เป็นการจ่ายเพื่อให้หน่วยงานได้รับบริการเหล่านั้น 

ค่าใชจ้่ายในอดีตที่ต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ 

64. หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการที่ไม่มีตัวตนซึ่งได้รับรู้เม่ือเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
ในภายหลัง 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 

65. หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 67 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ 68 เป็น
นโยบายการบัญชีของหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่ สินทรัพย์อ่ืน  
ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกัน เว้นแต่จะไม่มีตลาด  
ซื้อขายคล่องส าหรับสินทรัพย์เหล่านั้น 

66. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งานที่
คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของหน่วยงาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท
เดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บางรายการ
และการรายงานจ านวนเงินในรายงานการเงินผสมผสานกันระหว่างราคาทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ 
ที่แตกต่างกัน 

วิธีราคาทุน 

67.  หลังจากการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) 

วิธีการตีราคาใหม่ 

68. หลังจากการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึง 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม  (เม่ือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) ส าหรับวัตถุประสงค์ของการตีราคาใหม่ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนโดย
อ้างอิงกับตลาดซื้อขายคล่อง นอกจากนี้การตีราคาใหม่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มูลค่าตาม
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 บัญชีของสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์นั้น 

69. วิธีการตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้หน่วยงาน 

(ก) น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

(ข) รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

70. วิธีการตีราคาใหม่จะน ามาถือปฏิบัติหลังจากที่หน่วยงานได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วย
ราคาทุน อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานรับรู้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็นสินทรัพย์
เนื่องจากสินทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่ง (ดูย่อหน้าที่ 
57) วิธีการตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจ านวน ทั้งนี้ วิธีการตี ราคาใหม่
อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน (ดูย่อหน้าที่ 36 
ถึง 37) 

71. โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดซื้อขายคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางครั้งตลาดซื้อขายคล่อง
ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในบางประเทศอาจมีตลาดซื้อขายคล่อง
ส าหรับใบอนุญาตประเภทที่โอนเปลี่ยนมือได้อย่างอิสระ หรือโควตาการผลิตที่หน่วยงานได้รับจาก
หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม ตลาดซื้อขายคล่องไม่มีส าหรับชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิ
ในการเผยแพร่ดนตรีและภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าว 
มีลักษณะเฉพาะตัว แม้ว่าจะมีการซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ท าขึ้นเป็นการ
เจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ละราย และการซื้อขายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวราคาที่จ่ายซื้อสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง อาจจะยังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอ
ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการอ่ืน นอกจากนี้ราคาที่ซื้อขายกันมักไม่เป็นที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

72. ความถี่ของการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีการ 
ตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่าง 
มีสาระส าคัญ หน่วยงานจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่ง มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยส าคัญ จนท าให้จ าเป็นต้องมีการตีราคา
สินทรัพย์นั้นใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีความผันผวนอย่างไม่มีนัยส าคัญ
หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่บ่อยครั้ง 

73. เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องปรับปรุงให้เป็น
ราคาที่ตีใหม่ หน่วยงานต้องปฏิบัติกับสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ปรับมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับการตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ปรับ
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยการอ้างอิง
จากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือปรับปรุงเป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ตามบัญชี ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมกับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศใช้) หรือ 

(ข) น าค่าตัดจ าหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์  

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 78 และ 79 

74. หากหน่วยงานไม่สามารถตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ตีราคาใหม่ เนื่องจากสินทรัพย์รายการนั้นไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ หน่วยงานต้อง
แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) 

75. หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับตลาดซื้อ
ขายคล่องได้อีกต่อไป มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นต้องเท่ากับราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่มี
การตีราคาครั้งล่าสุดที่มีการอ้างอิงกับตลาดซื้อขายคล่องหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) 

76. ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีตลาดซื้อขายคล่องมารองรับส าหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกต่อไป 
อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจเกิดการด้อยค่าและหน่วยงานจ าเป็นต้องท าการทดสอบ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

77. หากหน่วยงานสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยอ้างอิงกับตลาดซื้อขายคล่อง  
ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา หน่วยงานต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

78. หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการตีราคาใหม่ หน่วยงานต้อง
รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยตรงไปยังส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานได้รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลง
จากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ต้องรับรู้ในรายได้
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 สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายเพื่อกลับรายการในจ านวนที่ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ลดลงของสินทรัพย์รายการเดียวกันที่ได้รับรู้ในรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายแล้วในงวดก่อน 

79. หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ หน่วยงานต้องรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มีตัวตนที่ลดลงดังกล่าวในรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม 
หากหน่วยงานได้รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ เป็น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่นี้ต้องรับรู้
โดยตรงในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของสินทรัพย์นั้น โดยการรับรู้ส่วนที่ลดลงโดยตรง 
ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน จะมีผลท าให้จ านวนที่สะสมไว้ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนภายใต้บัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ลดลง 

80. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนอาจโอนไปยังรายได้สูง/ (ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมโดยตรงเมื่อส่วนเกินทุนนั้นกลายเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง โดยส่วนเกินทุน 
ทั้งจ านวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อหน่วยงานจ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรก็ตามส่วนเกินทุนบางส่วน
อาจเกิดขึ้นจริงเมื่อหน่วยงานใช้สินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวจ านวนของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจริง 
จะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าตัดจ าหน่ายที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กับค่าตัดจ าหน่าย 
ที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังรายได้
สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้องไม่โอนผ่านรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 

อายุการให้ประโยชน ์

81. หน่วยงานต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าสามารถทราบได้แน่นอน
หรือไม่ และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์จะก าหนดจากระยะเวลาหรือจ านวน
การผลิตหรือหน่วยวัดอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานต้องถือว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้
ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน เม่ือผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่พบขอบเขต 
ที่สามารถคาดคะเนได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิ
หรือศักยภาพในการให้บริการแก่หน่วยงาน 

82. การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องตัด
จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 90 ถึง 99) แต่ไม่ต้อง
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 100 ถึง 103)  

83. ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพ่ือก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง 

(ก) การน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ และหากเป็นคณะผู้บริหารอ่ืนจะ
สามารถบริหารสินทรัพย์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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 (ข) วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน 

(ค) ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่น ๆ 

(ง) เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของตลาดส าหรับสินค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(จ) การโต้ตอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคต 

(ฉ) ระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและ
ความตั้งใจของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุระดับของรายจ่ายดังกล่าว 

(ช) ระยะเวลาที่หน่วยงานสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมาย หรือขอบเขตอ่ืน
เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น วันครบก าหนดของสัญญาเช่าที่เก่ียวข้อง และ 

(ซ) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ่ืน 
ของหน่วยงานหรือไม่ 

84. “อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการให้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด อายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่จ าเป็นเพื่อให้สินทรัพย์คงไว้ซึ่งมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามท่ีได้มีการประเมินไว้ 
ณ เวลาที่มีการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและความตั้งใจของ
หน่วยงานที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว การสรุปว่าอายุการให้ประโยชน์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ทราบ แน่นอนต้องไม่เกิดจากรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผนไว้เกินกว่ารายจ่ายที่
จ าเป็นเพื่อให้สินทรัพย์มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว้ 

85. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อ่ืนหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะมีอายุการให้ประโยชน์ที่สั้น ราคาขายที่คาดว่าจะลดลงในอนาคตของรายการ
ที่ผลิตขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ว่าจะเกิดความล้าสมัยทาง
เทคโนโลยีหรือทางการพาณิชย์ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ที่ลดลง 

86. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ  
ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่หน่วยงานจะ
สามารถน ามาอ้างเพ่ือก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นกว่าความเป็นจริง 
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 87. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิ
จากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน)  ต้องไม่เกินระยะเวลาของการด าเนินการให้มีผล
ผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์นั้น หากการด าเนินการให้มีผลผูกพัน 
(รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) มีระยะเวลาที่จ ากัดแต่สามารถต่ออายุได้ 
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มี
หลักฐานสนับสนุนได้ว่าหน่วยงานไม่มีต้นทุนที่เป็นนัยส าคัญ 

87ก. อายุการให้ประโยชน์ของ : 

(ก) ใบอนุญาตหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกันที่ได้รับรู้ไว้โดยหน่วยที่คงอยู่จากการควบรวมหน่วยงาน 
ซึ่งได้รับมาก่อนการรวมหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืน หรือ 

(ข) สิทธิที่ได้รับกลับมาใหม่ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมหน่วยงาน 

คือ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการท าสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอ่ืน) ที่ท าให้เกิดการโอนสิทธิ และต้องไม่รวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่ 

88. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ก าหนดระยะเวลาที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมาย
อาจจ ากัดระยะเวลาที่หน่วยงานสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ
ที่จะได้รับจากสินทรัพย์นั้น หน่วยงานต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาก
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

89. ปัจจัยที่บ่งชี้ว่าหน่วยงานจะสามารถต่ออายุการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิตามสัญญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอื่น) โดยไม่เกิดต้นทุนท่ีมีนัยส าคัญ มีดังนี้ 

(ก) มีหลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึง
สิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) จะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบของบุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมไปถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สาม
จะให้ความเห็นชอบด้วย 

(ข) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ต่ออายุ และ 

(ค) ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการที่หน่วยงานคาดว่าจะได้จากการต่ออายุนั้น หากต้นทุนในการต่ออายุ 
มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่า
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 หน่วยงานจะได้รับจากต่ออายุนั้น ต้นทุนในการต่ออายุสัญญานี้ โดยเนื้อหาแล้วถือเป็นต้นทุน
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

ระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่าย 

90. หน่วยงานต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้อง
เริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ได้ กล่าวคือ เม่ื อ
สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน
ต้องหยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่หน่วยงานเลิกรับรู้สินทรัพย์นั้น วิธีการ  
ตัดจ าหน่ายที่ใช้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่หน่วยงานคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ 
หน่วยงานต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าหน่ายในแต่ละงวดต้องรับรู้ในรายได้สู ง/
(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้หรือฉบับอ่ืนจะอนุญาตหรือก าหนดให้
หน่วยงานน าค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่ืน ๆ 

91. วิธีการตัดจ าหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามเกณฑ์ 
ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นมีหลายวิธี วิธีดังกล่าวรวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอด
คงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีการตัดจ าหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่า  
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
และต้องใช้วิธีการตัดจ าหน่ายนั้นอย่างสม่ าเสมอทุกงวดการรายงาน เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป 

๙1ก. มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าวิธีการคิดค่าตัดจ าหน่ายจากรายได้ที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมซึ่งรวมการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
จะสะท้อนปัจจัยที่ไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ  
ที่แฝงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น รายได้ซึ่งถูกกระทบโดยปัจจัยน าเข้าอ่ืน ๆ และกระบวนการ 
กิจกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและราคา องค์ประกอบด้านราคาของรายได้  
อาจได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่สินทรัพย์ถูกใช้ประโยชน์ ข้อสันนิษฐานนี้
จะถูกหักล้างได้ในสถานการณ์จ ากัดบางอย่างเท่านั้น ได้แก่ 

(ก) เมื่อใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็นหน่วยวัดรายได้ ตามท่ีอธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ๙1ค หรือ 

(ข) เมื่อสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการให้บริการของสินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก 
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 ๙1ข. ในการเลือกวิธีตัดจ าหน่ายที่เหมาะสมตามย่อหน้าที่ ๙1 หน่วยงานสามารถระบุปัจจัยที่เด่นชัดซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น สัญญาที่ก าหนดสิทธิของหน่วยงานเหนือการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจจะระบุให้หน่วยงานใช้งานสินทรัพย์ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง หรือส าหรับจ านวน
หน่วยผลิตหนึ่ง หรือระดับรายได้หนึ่งตามที่ก าหนดไว้แล้วเท่านั้น การระบุปัจจัยที่เด่นชัดซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่งชี้เกณฑ์การตัดจ าหน่ายที่เหมาะสม หน่วยงานอาจถือปฏิบัติตาม
เกณฑ์อ่ืนได้ถ้าเกณฑ์นั้นสะท้อนรูปแบบที่คาดหวังของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและศักยภาพ  
ในการให้บริการของสินทรัพย์ได้ใกล้เคียงกว่า 

๙1ค. ในสถานการณ์ที่ปัจจัยที่เด่นชัดซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นตัวชี้วัดของระดับ
รายได้ หน่วยงานสามารถใช้รายได้ที่จะเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการตัดจ าหน่าย เช่น สิทธิในการ
บริหารจัดการทางพิเศษ สามารถก าหนดตามจ านวนคงที่ของรายได้รวม ซึ่งจะเกิดขึ้นจากยอดรวม
สะสมของการเก็บค่าผ่านทาง (เช่น สัญญาอาจให้สิทธิหน่วยงานในการบริการจัดการทางพิเศษได้ 
ไม่เกินจ านวนรายได้ค่าผ่านทางสะสม ๑๐๐ ล้านบาท) ในกรณีที่รายได้ถูกก าหนดเป็นปัจจัยที่เด่นชัด
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในสัญญาส าหรับการใช้งานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นเกณฑ์ที่
เหมาะสมในการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายใต้เงื่อนไขว่าได้มีการระบุจ านวนคงที่ของรายได้รวม
ทีจ่ะเกิดขึ้นซึ่งจะน ามาใช้ในการพิจารณาการตัดจ าหน่ายไว้ในสัญญา 

92. โดยปกติ หน่วยงานต้องรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายในรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลิตสินทรัพย์อ่ืน ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจ าหน่ายจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น 
และต้องน าไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ) 

มูลค่าคงเหลือ 

93. หน่วยงานต้องก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 
ให้เป็นศูนย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลที่สามให้สัญญาว่าจะซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเ ม่ือสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดอายุการให้
ประโยชน์ หรือ 

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดโดยอ้างอิงกับราคาที่ได้จากตลาดซื้อขายคล่องนั้น และ 

(2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซื้อขายคล่องนั้นจะมีอยู่เม่ือสิ้นสุดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
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 94. จ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้องก าหนด
หลังจากที่หักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์บ่งชี้ ว่าหน่วยงานคาดว่าจะจ าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สินทรัพย์นั้นจะสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

95.  หน่วยงานต้องประมาณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ ส าหรับการขายสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ที่หน่วยงานคาดว่าจะน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต หน่วยงานต้องทบทวน
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานต้องบันทึก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

96.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าคงเหลือเพ่ิมขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์  จนกว่ามูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์จะลดลงต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีในภายหลัง 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่าย 

97. หน่วยงานต้องทบทวนระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนอย่างน้อยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานต้อง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ที่คาดไว้แตกต่างจากที่เคยประมาณไว้ในอดีต ในท านองเดียวกัน หน่วยงานต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไป หาก
รูปแบบของการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์นั้น
เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

98. ในระหว่างช่วงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานอาจเห็นว่าอายุการให้ประโยชน์
ที่ประมาณไว้นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า  (เมื่อมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) อาจบ่งชี้ว่าระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง 

99.  เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 
ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจ
เห็นว่าการตัดจ าหน่ายด้วยวิธียอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในกรณีที่
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 การใช้สิทธิที่ได้รับจากใบอนุญาตจ าเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากต้องรอให้ส่วนประกอบอ่ืนของ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด าเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

100. หน่วยงานต้องไม่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

101. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้หน่วยงานต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งาน โดยการเปรียบเทียบมูลค่า  
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่าบริการที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ความเหมาะสม กับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น 

(ก)  เป็นประจ าทุกปี และ 

(ข)  เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดการด้อยค่า 

การทบทวนการประเมินอายุการให้ประโยชน์ 

102. หน่วยงานต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้มีการตัดจ าหน่ายทุกงวด
การรายงาน เพื่อประเมินว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ยังคงสนับสนุนว่าอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ไม่สนับสนุนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หน่วยงานต้องบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน โดยถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

103. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
เงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนนั้น 
การที่หน่วยงานประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้ แน่นอน 
เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า ดังนั้น หน่วยงานต้องทดสอบการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่าบริการที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
เงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของ
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 สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) แล้วแต่ความเหมาะสม กับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ และบันทึกผลต่างของมูลค่าตามบัญชีที่เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่าบริการที่
คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

104. ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) 
หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวอธิบายว่าเมื่อใดที่หน่วยงานจะทบทวนมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และทบทวนมูลค่าดังกล่าวอย่างไร วิธีก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่า
บริการที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่ต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ 

การเลิกใช้และการจ าหน่าย 

105. หน่วยงานต้องเลิกรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อ 

(ก)  หน่วยงานจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีจากการ
ท ารายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน) หรือ 

(ข) หน่วยงานคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในอนาคต
จากการน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือจ าหน่าย 

106. หน่วยงานต้องรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ถ้ามี) 
กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นในรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย เม่ือเลิกรับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า จะก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืนส าหรับการขายและเช่ากลับคืน)  

107. การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้นได้ในหลายวิธี (เช่น การขาย การท าสัญญาเช่าการเงิน หรือ
การท ารายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว หน่วยงานต้องใช้
เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน  (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ส าหรับการจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

108. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 22 หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนแทน
บางส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น และเลิกรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กรณีท่ีไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติในการก าหนดมูลค่าตาม
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 บัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนการเปลี่ยนแทนเพ่ือบ่งชี้ต้นทุนของส่วนที่ ถูก
เปลี่ยนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในหน่วยงาน 

108ก. ในกรณีของ: 

(ก) ใบอนุญาตหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกันที่ได้รับรู้ไว้โดยหน่วยที่คงอยู่จากการควบรวมหน่วยงาน ซึ่งได้
รับมาก่อนการรวมหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น หรือ 

(ข) สิทธิที่ได้รับกลับมาใหม่ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมหน่วยงาน  

หากสิทธิดังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) ให้กับบุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
ต้องน าไปใช้ในการก าหนดผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม่ 

109. หน่วยงานต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หากมีการยืดเวลาที่จะได้รับช าระออกไป หน่วยงานต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเริ่มแรกด้วย
มูลค่าที่เทียบเท่าราคาขายเป็นเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ก าหนดไว้ของสิ่งตอบแทนกับราคาขาย
เป็นเงินสด ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ 

110. หน่วยงานต้องไม่หยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน  
เมื่อไม่ได้ใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่หน่วยงานได้คิดค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์
ดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 

การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป 

111. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในรายงานการเงินส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท 
โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทอ่ืน 

(ก) ข้อเท็จจริงที่ว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทราบได้แน่นอนหรือไม่ทราบ
แน่นอน หากเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจ าหน่ายที่ใช้ 

(ข) วิธีการตัดจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์ไม่ตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

(ค) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าตัดจ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผลขาดทุน
สะสมจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)) ณ วันต้นงวด
และวันสิ้นงวด 

(ง) รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินซึ่งได้รวมค่าตัด
จ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไว้ 
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 (จ) การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 
ที่แสดงถึงรายการต่อไปนี้ 

(1) จ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิด
จากการพัฒนาขึ้นภายในหน่วยงาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน 

(2) การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยกเลิก 

(3) จ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างงวดที่เกิดจากการ 
ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 68 และ 78 ถึง 79 (ถ้ามี) 

(4) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับรู้ในรายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
ระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

(5)  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลับรายการในรายได้สูง/ (ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมี
การประกาศใช้) 

(6) ค่าตัดจ าหน่ายท่ีรับรู้ในระหว่างงวด 

(7) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินให้เป็นสกุล
เงินที่ใช้เสนอรายงาน และการแปลงค่าผลการด าเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้เสนอรายงานของหน่วยงาน และ 

(8) การเปลี่ยนแปลงอ่ืนของมูลค่าตามบัญชีในระหว่างงวด 

112. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน
ที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของหน่วยงาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้ตามตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
(ก) ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 
(ข) หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์ 
(ค) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(ง) ใบอนุญาต  
(จ) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการด าเนินงานและการ

ให้บริการ 
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 (ฉ) สูตรอาหาร สูตรอ่ืน แบบจ าลอง การออกแบบ และต้นแบบ และ 
(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในข้ันตอนการพัฒนา 
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น
ประเภทที่ใหญ่ขึ้นได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมนั้นท าให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงินมากขึ้น 

113. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 
21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติม
จากข้อมูลที่ก าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 111 (จ) (3) ถึง 111 (จ) (๕) 

114. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด ก าหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดปัจจุบัน หรือคาดว่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดต่อไป การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
รายการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(ข) วิธีการตัดจ าหน่าย หรือ 

(ค) มูลค่าคงเหลือ 

115. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในรายงานการเงิน 

(ก) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และเหตุผล 
สนับสนุนการประเมินอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน ในการให้เหตุผล หน่วยงาน
ต้องอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญในการก าหนดว่าสินทรัพย์มีอายุการให้
ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน 

(ข) ค าอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหลืออยู่
ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการที่มีสาระส าคัญต่อรายงานการเงินของหน่วยงาน 

(ค) ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนและรับรู้เม่ือเริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 36 ถึง 37) 

(1) มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้เม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์เหล่านั้น 

(2) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น และ 

(3) สินทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคา
ใหม่ 
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 (ง) การมีอยู่และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีข้อจ ากัดในเรื่องสิทธิ และมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 

(จ) จ านวนเงินที่หน่วยงานมีข้อผูกมัดตามสัญญาส าหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

116. กรณีที่หน่วยงานอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างเป็นนัยส าคัญในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หน่วยงานต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 83 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่ 

117. หากหน่วยงานบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาที่ตีใหม่ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ
ต่อไปนี้ 

(ก) แสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(1) วันที่ตีราคาใหม่ 

(2) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ และ 

(3) มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 
๖๗ ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการกับประเภทของสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย
วิธีการตีราคาใหม่ 

(ข) จ านวนเงินของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวดการรายงาน โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
การรายงาน และ 

(ค) วิธีการและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

118. ในการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานอาจจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น
ประเภทที่ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้องไม่น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น
ประเภทเดียวกัน หากการรวมนั้นจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจ านวนเงินที่วัดมูลค่าด้วยทั้งวิธี
ราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

119. หน่วยงานต้องเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย  
ในระหว่างงวด 

120. รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 58 ถึง 59 ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่ต้องน ามารวม
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 119) 
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 การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน 

121. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ 

(ก) ค าอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้คิดค่าตัดจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่หน่วยงานยังใช้
ประโยชน์อยู่ และ 

(ข) ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยส าคัญภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน 
แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

122. ในการน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการ
ที่ได้มาและรายการเปลี่ยนแทนตั้งแต่วันที่มาตรฐานฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

วันถือปฏิบัติ 

123. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(IPSAS 31 (2017)) มีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้ 
1.1 ข้อก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หน่วยงาน

เลือกรับรู้รายการ ตามย่อหน้าที่ 3(k)  
1.2 การก าหนดว่าหากหน่วยงานรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 ด้วย และให้หน่วยงานสามารถน าข้อก าหนดเรื่องการ
รับรู้สินทรัพย์ในมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าวไปใช้ได้แต่ไมเ่ป็นการบังคับ ตามย่อหน้าที่ 11 

1.3 ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทสิทธิ์ในการใช้ภาพเหมือน
ของบุคคลส าคัญบนดวงตราไปรษณียากรหรือเหรียญที่ระลึก ตามย่อหน้าที่ 12 

1.4 ค าอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ข้อก าหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมบางรายการที่อาจมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการนอกเหนือจากคุณค่าในทางมรดกทางวัฒนธรรม และข้อก าหนดเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตามย่อหน้าที่ 13 14 
และ 15 

1.5 ตัวอย่างแนบท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ซึ่งแสดงการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แตกต่างกัน และการ
บัญชีภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ที่อ้างถึงตามย่อหน้าที่ 88 

1.6 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องข้อจ ากัดในการน าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มาแบ่งปันให้แก่ 
ผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 123(b) 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการปรับแก้และเพ่ิมเติมถ้อยค าที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้ 
2.1 ขอบเขตการถือปฏิบัติที่เป็นข้อยกเว้นเพ่ิมในเรื่องเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ 3(ข) 
2.2 ข้อยกเว้นเพ่ิมเติมในการถือปฏิบัติส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทเงินลงทุนตามที่นโยบาย

การบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามย่อหน้าที่ 4(ง) 
2.3 การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 122 มีการตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 128 

และ 131A ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 ออกทั้งหมด และเพ่ิม
ข้อความใหม่ส าหรับการน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

2.4  วันถือปฏิบัติในย่อน้าที่ 123 ตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 132 132A-132I และ 133 ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 ออกท้ังหมด และเพ่ิมข้อความใหม่ให้ถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป 
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นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
เรื่อง 

เงินลงทุน 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
 นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐๕ เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
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 นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
เรื่อง เงินลงทุน 
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นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 74 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน  
และต้องอ่านโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ 

 นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินลงทุนใน 
ตราสารหนี้และตราสารทุนไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุน
ในความต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ขอบเขต 

1. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน 

ค านิยาม 

2. ค าศัพท์ที่ใช้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

 เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือในรูปของ
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่หน่วยงานได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า) รายการ
ต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเงินลงทุน 

(ก) สินค้าคงเหลือตามท่ีนิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท าให้หน่วยงาน 
ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่หน่วยงาน 
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก าหนดไถ่ถอน 

 ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียในสินทรัพย์ 
ที่เหลืออยู่ของกิจการหรือหน่วยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

 ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้อง
จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ถือตราสารตามจ านวนและเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้โดยชัดเจนหรือ
โดยปริยาย 

 ราคาตลาด หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานสามารถได้รับจากการขายสินทรัพย์ในตลาดซื้อขายคล่อง 

 ตลาดซื้อขายคล่อง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน 

(ข) ต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาท าการ 

(ค) ต้องเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน 
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  วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง วิธีค านวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุ
ของตราสารหนี้ 

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับ 
ในอนาคตตลอดอายุของตราสารหนี้เท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้ 

 หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอ่ืนที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายคล่องจึงท าให้สามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที  
มูลค่ายุติธรรมจะถือว่าสามารถก าหนดได้ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการ
เผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อ่ืนที่ท าการเผยแพร่
ราคาต่อสาธารณชน 

 หน่วยงานผู้ควบคุม หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจในการควบคุมหน่วยงานอื่นหรือกิจการอย่าง
น้อยหนึ่งแห่ง 

 อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หมายถึง อ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 

 การควบคุม หมายถึง การมีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการหรือหน่วยงานนั้น 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและน ามาใช้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ ใน
ชุดค าศัพท์บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

รูปแบบของเงินลงทุน 

๓. หน่วยงานถือเงินลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน เช่น เพ่ือสะสมเงินทุนส่วนเกิน เพ่ือให้ได้รับก าไรจาก  
การขึ้นลงของมูลค่าเงินลงทุนในระยะสั้น เพ่ือผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการถือครองเงินลงทุน  
จนครบก าหนดอายุ เพ่ือผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งก าไรจากการถือครองเงินลงทุนในตราสารทุน หรือ
เพ่ือด ารงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในกิจการหรือหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชน์
สาธารณะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้น 

๔. เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอ่ืนในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม่มี
เอกสารสิทธิ เงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานของกิจการอ่ืน เช่น หุ้นทุน  
ในนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึง
เงินลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่น เช่น ทอง เพชร หรือสินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

๕. เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน จัดเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง 
หน่วยงานต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากมีก าหนดจ่ายคืนภายใน ๑ ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา



 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

243            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 รายงาน หน่วยงานต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและต้องแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  
ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือหากมีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๑ ปี ต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว
และต้องแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัด
ในการเบิกถอน หน่วยงานต้องจัดประเภทและแสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนหรือสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอ่ืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับก าหนดเวลาของข้อจ ากัดในการเบิกถอน หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากประจ าและบัตรเงินฝากที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน ดังต่อไปนี้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน  

(ก) อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตร
เงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน 

(ข) ยอดเงินฝากแยกตามก าหนดเวลาในการจ่ายคืน เช่น ภายใน ๑ ปี เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
และเกินกว่า ๕ ปี  

(ค) ข้อจ ากัดในการเบิกถอน เช่น เงินฝากประจ าที่ใช้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 

ต้นทุนของเงินลงทุน 

๖. ราคาของเงินลงทุนสะท้อนถึงต้นทุนของเงินลงทุนซึ่งรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น เช่น ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียม ต้นทุนของการจัดท า
รายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการบริหารและ
ต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา 

๗. หากหน่วยงานได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อ่ืน  รายจ่ายในการ
ได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลก เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจน
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้นเป็นราคาท่ีเหมาะสมกว่า 

๘. ตามปกติ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้ เนื่องจากกระแสเข้า
ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์กระแสเข้านั้นเป็นรายจ่ายที่
หน่วยงานได้รับคืนจากการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ตัวอย่างเช่น 
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยมา ซึ่งดอกเบี้ยนั้นรวมอยู่ในราคาซื้อ
ของหุ้นกู้ดังกล่าว ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมาต้องปันส่วนให้กับช่วงเวลา
ก่อนและหลังการซื้อหุ้นกู้  หน่วยงานต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซื้อเป็นรายได้ 
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 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

การจัดประเภทเงินลงทุน 

๙. ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารหนี้แต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามล าดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

(ข) หลักทรัพย์เพ่ือค้า หรือ 

(ค) หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่แสดงไว้แต่เดิม 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

๑๐. หน่วยงานจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดก็ต่อเมื่อหน่วยงานมีความ
ตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด โดยที่หน่วยงานจะไม่ขาย
ตราสารดังกล่าวก่อนครบก าหนดหรือจะไม่โอนเปลี่ยนประเภทตราสารดังกล่าว เว้นแต่จะเกิด
สถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑๑ หน่วยงานต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนดทุกรายการเพ่ือโอนเปลี่ยนประเภท หากหน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบก าหนดรายการใดรายการหนึ่งทั้งท่ีสถานการณ์ในย่อหน้าที่ ๑๑ ไม่เกิดขึ้น 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจท าให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้  
ไปจนครบก าหนด โดยที่ไม่จ าเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอ่ืนไปจนครบ
ก าหนด การจ าหน่ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่  
ไม่สม่ าเสมอกับการจัดประเภทที่ท าไว้เดิม 

(ก) มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

(ข) มีการรวมหรือจ าหน่ายกิจการหรือหน่วยงานที่ส าคัญซึ่งท าให้หน่วยงานผู้ลงทุนต้องขายหรือโอน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรักษาระดับความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้านเครดิตของหน่วยงานไว้ดังเดิม 

(ค) มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่
หน่วยงานเคยถือไว้ได้  ท าให้หน่วยงานจ าเป็นต้องจ าหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าว 

(ง) มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินลงทุนของหน่วยงาน 
ท าให้หน่วยงานต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว 
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  นอกจากสถานการณ์ข้างต้น หน่วยงานอาจไม่จ าเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือ
ตราสารหนี้รายการอ่ืนไปจนครบก าหนดหากหน่วยงานต้องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
รายการหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติส าหรับ
หน่วยงานหรือเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๗๐ 

๑๒. หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หากหน่วยงานเพียงแต่
ตั้งใจจะถือตราสารหนี้นั้นไปอย่างไม่มีก าหนด  หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ 

(ก) อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไปท าให้ความเสี่ยงในการช าระหนี้สูงขึ้น 

(ข) เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า 

(ค) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน 

(ง) มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

๑๓. หากหน่วยงานขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าการขายนั้นกระท า
เมื่อครบก าหนด 

(ก) หน่วยงานขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนด  หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิ
ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกตราสารจะใช้สิทธิไถ่ถอนนั้น 
ซึ่งระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบก าหนดใกล้เคียงกันจนท าให้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ไม่เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดราคาของตราสารอีกต่อไป 

(ข) หน่วยงานขายตราสารหนี้หลังจากที่ได้รับช าระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ได้
ตราสารมา 

หลักทรัพย์เพื่อค้า 

๑๔. ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง ตราสารหนี้ที่หน่วยงานถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ท าให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือหาก าไรจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์  ดังนั้น  หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง 

๑๕. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๒ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย 

๑๖. ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  หมายถึง  ตราสารหนี้ทุกชนิดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า
และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว 

๑๗. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๓ 
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 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

การวัดมูลค่าเริ่มแรก 

๑๘. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท ารายการ 

การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

๑๙. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้ทุกชนิดที ่หน่วยงานตั ้งใจจะถือจนครบก าหนด   
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยราคาทุน 
ตัดจ าหน่าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาเมื่อเริ่มแรก หักเงินต้นที่จ่ายคืนและบวกหรือหัก
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้วิธีการตัดจ าหน่าย
ส่วนต่างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอ่ืนที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่าง
มีสาระส าคัญ 

๒๐. ผู้ลงทุนต้องตัดจ าหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(ส่วนลดหรือส่วนเกินจากการได้มาซึ่งเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสารหนี้จนถึง
วันครบก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงที่  จ านวนที่ตัดจ าหน่ายของส่วนลด
หรือส่วนเกินต้องน าไปลดหรือเพ่ิมรายได้ประหนึ่งว่าเป็นดอกเบี้ย และบวกหรือหักจากราคาตามบัญชี
ของตราสารนั้น ราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่ของเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในขณะนั้น 

การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

๒๑. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดจะด้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

๒๒. หน่วยงานต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดใน  
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทันทีที่เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า  และต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 
ในเวลาต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น 

๒๓. หน่วยงานอาจค านวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของตราสารหนี้ 
ที่คล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้  หน่วยงานอาจก าหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใช้ราคาตลาด
ของตราสารหนี้นั้น (ราคาขายสุทธิ) หรือมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน (มูลค่าจากการใช้) หาก
หน่วยงาน คาดว่าหลักประกันที่มีอยู่จะเป็นแหล่งช าระหนี้เพียงแหล่งเดียวของตราสารหนี้ดังกล่าว  
ในเวลาต่อมา หากหน่วยงานพบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อน 



 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

247            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 ได้หมดไปหรือลดลง หน่วยงานต้องบันทึกเพ่ิมมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้เท่าที่ไม่ เกินราคาทุน 
ตัดจ าหน่ายที่ควรเป็น หากหน่วยงานไม่เคยบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ามาเลยในงวดก่อน ๆ 
หน่วยงานต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทันที  
ที่เกิดหลังจากที่หน่วยงานปรับมูลค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดให้เท่ากับมูลค่าปัจจุบัน
ตามท่ีระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๒๑ หน่วยงานต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้นโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

๒๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งใจจะ
ถือจนครบก าหนดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

๒๕. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๔ 

ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

๒๖. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่อยู่ในความต้องการของตลาดและไม่ได้อยู่ใน 
ความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

๒๗. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๕ 

๒๘. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๕๗ และ ๕๘ 

๒๙. ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดรองรับ หน่วยงานอาจต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ราคาซื้อขายของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ  หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันได้ หน่วยงานต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้นโดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

การจัดประเภทเงินลงทุน 

๓๐. ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารทุนแต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามล าดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม 
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 (ข) เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม 

(ค) เงินลงทุนทั่วไป 

(ง) หลักทรัพย์เพ่ือค้า หรือ 

(จ) หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุน  
ในตราสารทุนที่แสดงไว้แต่เดิม 

เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม 

๓๑. หน่วยงานที่ถูกควบคุม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (หน่วยงานของรัฐ) อ่ืน 

อ านาจในการควบคุมหน่วยงานที่ถูกควบคุม 
๓๒. หน่วยงานผู้ควบคุมถือว่ามีอ านาจในการควบคุมเมื่อหน่วยงานผู้ควบคุมมีอ านาจในการออกเสียงไม่ว่า

จะเป็นทางตรง หรือทางอ้อมโดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุมเกินร้อยละ ๕๐ ในกิจการอ่ืน ยกเว้นใน
กรณีที่หน่วยงานผู้ควบคุมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอ านาจในการออกเสียงนั้นไม่ท าให้
หน่วยงานผู้ควบคุมสามารถควบคุมกิจการอื่นดังกล่าวได้ กรณีตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ถือว่าหน่วยงาน
ผู้ควบคุมมีอ านาจควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น แม้ว่าจะมีอ านาจในการออกเสียงไม่เกินร้อยละ ๕๐ 

(ก) หน่วยงานผู้ควบคุมมีอ านาจในการออกเสียงเกินร้อยละ ๕๐ เนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้น
รายอื่น 

(ข) หน่วยงานผู้ควบคุมมีอ านาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการก าหนดนโยบายทางการเงิน
และการด าเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานอื่น 

(ค) หน่วยงานผู้ควบคุมมีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะผู้บริหารอ่ืนที่มีอ านาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผู้บริหารอ่ืนนั้นมีอ านาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น 

(ง) หน่วยงานผู้ควบคุมมีอ านาจในการก าหนดทิศทางในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอ่ืนที่มีอ านาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอ่ืนนั้นมีอ านาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น 

๓๓. หน่วยงานอาจเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share 
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอ่ืนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ ซึ่งหากหน่วยงานเลือกใช้
สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะมีอ านาจในการออกเสียงต่อนโยบายทาง
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 การเงินและการด าเนินงานของกิจการอ่ืนมากขึ้น หรือในท านองเดียวกันเป็นการลดอ านาจในการ 
ออกเสียงดังกล่าวของบุคคลอ่ืน ในการประเมินว่าหน่วยงานมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อกิจการอื่น 
หรือมีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการอ่ืนหรือไม่ หน่วยงาน
ต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่อาจเกิดจากความเป็นไปได้ที่หน่วยงานสามารถ
ใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ถืออยู่ด้วย ในบางกรณี หน่วยงานอาจมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้แต่ไม่สามารถ
ใช้สิทธิในปัจจุบันได้ ตัวอย่างสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสาร
ได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ในกรณีที่ตราสารนั้นยังไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่
ก าหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในอนาคต 

เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม 

๓๔. หน่วยงานร่วม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญของผู้ลงทุน (หน่วยงานของรัฐ) และไม่ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม 

อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญในหน่วยงานร่วม 

๓๕. หากผู้ลงทุนมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุม) 
ในกิจการอ่ืนอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อ
กิจการอ่ืน นอกจากผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดขึ้น ในทาง
กลับกันหากผู้ลงทุนมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูก
ควบคุม) ในกิจการอ่ืนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคัญนอกจากจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อ
กิจการอ่ืนนั้น การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในกิจการเป็นจ านวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ลงทุนจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญในกิจการดังกล่าวได้ 

๓๖. หลักฐานต่อไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ 

(ก) การมีตัวแทนอยู่ ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหาร อ่ืนที่มีอ านาจเทียบเท่า
คณะกรรมการบริษัทของกิจการหรือหน่วยงานอื่น 

(ข) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผลหรือ
การแบ่งปันส่วนทุนด้วยวิธีอ่ืน 

(ค) มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการหรือหน่วยงานอื่นอย่างเป็นสาระส าคัญ 

(ง) มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

๓๗. หน่วยงานสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญในกิจการหรือหน่วยงานอ่ืน เมื่อหน่วยงานสูญเสีย
อ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
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 กิจการหรือหน่วยงานอ่ืน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับของการถือครองหุ้นในกิจการอ่ืนหรือไม่ ตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ กรณีที่
หน่วยงานร่วมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู หรือหน่วยงานก ากับดูแล
รวมทั้งกรณีท่ีเกิดจากผลของข้อตกลงตามสัญญา 

เงินลงทุนทั่วไป 

๓๘. หากหน่วยงานลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแต่ไม่มีความสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะ
สามารถควบคุมกิจการหรือหน่วยงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญได้ หน่วยงานต้องจัดประเภท
ตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

หลักทรัพย์เพื่อค้า 

๓๙. ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานถือไว้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ท าให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลา  
สั้น ๆ เพ่ือหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงมีอัตราการ
หมุนเวียนสูง 

๔๐. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๒ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย 

๔๑. ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่ถือเป็น
หลักทรัพย์เพ่ือค้า และเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม และเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม 

๔๒. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๓ 

๔๓. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดให้หน่วยงานปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน  มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะถือว่าสามารถ
ก าหนดได้ทันทีหากมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยลงทุนสามารถก าหนดได้และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในกรณีนี้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะเทียบเท่ากับตราสารทุนในความต้องการของตลาด 

การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

การวัดมูลค่าเริ่มแรก 

๔๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท ารายการ 

 

 



 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

251            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา 

ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป 

๔๕. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือ
หน่วยงานร่วม หรือเงินลงทุนทั่วไป ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป 

๔๖. ในกรณีที่มีสถานการณ์ว่าเงินลงทุนทั่วไปหรือเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม  
มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและมีความเป็นไปได้มากว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะไม่กลับคืนมาในระยะยาว 
เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมี
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างมีสาระส าคัญ กิจการหรือ
หน่วยงานมีผลการด าเนินงานตกต่ าอย่างมาก และติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือต้อง
ด าเนินงานภายใต้ข้อจ ากัดทางการเงินโดยผลของกฎหมายจากการประสบปัญหาทางการเงินเป็น
เวลานาน หน่วยงานต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน หากหน่วยงานสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป 
และราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายเงินลงทุนต่ ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่
ปรากฏว่ามีสถานการณ์ข้างต้นอีกต่อไป หน่วยงานสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

๔๗. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

๔๘. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๔ 

ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

๔๙. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

๕๐. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๕ 

๕๑. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๕๗ และ ๕๘ 
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 ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

การจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย 

๕๒. โดยปกติหน่วยงานจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าเมื่อปรากฏชัดเจนว่า
หน่วยงานเข้าท าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพซื้อง่ายขายคล่องและสามารถเปลี่ยนมือได้โดยมี
วัตถุประสงค์ในการหาก าไรจากการขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่ง
หน่วยงานเจาะจงถือไว้เพ่ือค้า ท าให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่าหลักทรัพย์ที่หน่วยงานได้มาเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า  ได้แก่  การที่หน่วยงานท าการซื้อขายกลุ่ม
หลักทรัพย์อย่างสม่ าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพ่ือท าก าไรช่วงสั้น
อย่างแน่นอนในกรณีดังกล่าวหน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 

๕๓. หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือการใด ๆ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้า 
หลักทรัพย์นั้น แม้ว่าหน่วยงานจะเต็มใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอ านวย ดังนั้น หลักทรัพย์
ที่หน่วยงานได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  

การวัดมูลค่าภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและเผื่อขาย 

๕๔. หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้า ซึ่งคือส่วนต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น เป็นรายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิใน
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทันทีในงวดนั้น รายการก าไรและรายการขาดทุนของหลักทรัพย์
เพ่ือค้าทุกรายการให้น ามารวมเพ่ือแสดงเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิ   

๕๕. หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
ส่วนต่างดังกล่าวถือเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 
ซึ่งหน่วยงานตั้งพักไว้ จนกระทั่งได้จ าหน่ายหลักทรัพย์จึงจะรับรู้ส่วนต่างนั้นในงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน หน่วยงานสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน   

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

๕๖. มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาด เช่น  เงินลงทุนในตราสารที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนของตลาด
ซื้อขายคล่องเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติหน่วยงานจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
ที่ถืออยู่ด้วยราคาเสนอซื้อปัจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปัจจุบันไม่สามารถหาได้ หน่วยงานอาจใช้ราคา
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 ซื้อขายครั้งล่าสุดเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญระหว่างวันที่มีการ
ซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่วัดมูลค่า ในกรณีที่หน่วยงานมีตราสารที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดมาก่อน
หน่วยงานสามารถใช้ราคาที่ผู้ออกตราสารเสนอขายเป็นทอดแรก เช่น ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดเป็นครั้งแรก 

การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

๕๗. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้น
ด้อยค่า โดยการบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หาก
หน่วยงานมีบัญชีส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ใน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หน่วยงานต้องโอนบัญชีส่วนต่ ากว่าทุนดังกล่าว เป็นรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทันทีที่เกิด แต่หากหน่วยงานมีบัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน หน่วยงานต้องกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะบันทึก
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

๕๘. หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้ 

(ก) กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงิน 

(ข) กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดช าระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา 

(ค) มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

(ง) หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 

การแสดงรายการเงินลงทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

๕๙. ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือ  
เงินลงทุนระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนระยะสั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาว
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

๖๐. เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่ 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดซึ่งจะครบก าหนดภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ 
ระยะเวลาการรายงาน ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหัก 
ค่าเผื่อการด้อยค่า 
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 (2) ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจาก
การขายเงินลงทุนนั้น 

(3) ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า การวัดมูลค่ายุติธรรม  
ไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน 

(1) ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปเฉพาะ
รายการที่หน่วยงานมีการตกลง หรือเจรจาถึงขั้นตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสาร
ดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการหรือหน่วยงานอ่ืน ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(2) ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(3) ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า 

๖๑. เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่ 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน  
ตัดจ าหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(2) ตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  
ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน 

(1) ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและหน่วยงานร่วม ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(2) ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากรายการในย่อหน้าที่ ๖๑.๒.๑ ซึ่ง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า 

(3) ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า 
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 ๖๒. ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความส าคัญต่อหน่วยงานผู้ลงทุน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพ่ือดูความเหมาะสมของ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

๖๓. รายการต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับงวด 

(ก) รายไดด้อกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว 

(ข) รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะ
ยาวที่ค านวณตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๖๕ ถึง ๖๖ 

(ค) รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนระยะสั้นที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

(ง) รายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

(จ) รายการขาดทุนจากการด้อยค่า และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

๖๔. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มิได้ก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานต้องรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินแต่ละงวดตามปกติโดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินปันผล 
หรือดอกเบี้ยรับ ซึ่งรวมค่าตัดจ าหน่ายของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุนรายการก าไรหรือ
รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายเงินลงทุนต้องรับรู้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทันที 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

๖๕. ในการจ าหน่ายเงินลงทุน หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด หน่วยงานต้องบันทึกกลับบัญชีทุกบัญชี 
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จ าหน่ายเพ่ือรับรู้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน เช่น ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาเงินลงทุนในกรณีของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

๖๖. หากหน่วยงานจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการบันทึกรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายของเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

๖๗. หน่วยงานต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(ก) การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้ 
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 (1) ส าหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพ่ือค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืน หน่วยงานต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทันที 

(2) ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า หน่วยงานต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอน
เปลี่ยนในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทันที 

(3) ส าหรับตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนด หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุง
ส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุน
ดังกล่าวยังคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และต้องตัด
จ าหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจ าหน่ายส่วนเกิน
หรือส่วนลดของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอ่ืนที่ให้ผลไม่แตกต่างกัน 

(4) ส าหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 
หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน   

(5) ส าหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงานต้องใช้ราคาทุน ในการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งกลับ
บัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายเสมือนกับหน่วยงานได้บันทึกหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมหรือหน่วยงานที่ถูกควบคุมมาตั้งแต่แรก 

(6) ส าหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงาน
ร่วมไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก
บัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการ
แยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

(ข) การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

(1) ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงิน
ลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงานร่วม หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชี ณ 
วันที่โอนในการบันทึกบัญชี 
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 (2) ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงานร่วมไปเป็น 
เงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นราคาโอนเปลี่ยน หากเงินลงทุนส่วนที่จ าหน่ายไปมีราคาขาย 
ต่ ากว่าราคาตามบัญชี หน่วยงานต้องพิจารณาว่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือด้อยค่าหรือไม่เพ่ือ
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า  

๖๘. ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจาก
หน่วยงานต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปอาจท าให้หน่วยงานต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  การโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ  เช่น  การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์
เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายต้องมีหลักฐานสนับสนุนในเวลาต่อมาว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การเปิดเผยข้อมูล 

๖๙. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 

(ก) นโยบายการบัญชีส าหรับ 

(1) การก าหนดมูลค่าของเงินลงทุน  

(2) ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนในการ
ก าหนดต้นทุนของตราสารที่จ าหน่าย 

(3) การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 

(ข) รายการที่มีสาระส าคัญท่ีรวมอยู่ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินดังต่อไปนี้ 

(1) รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว 

(2) จ านวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

(3) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจากการโอน
เปลี่ยนหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

(4) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนแต่ละประเภท 

(5) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของ
หลักทรัพย์เพ่ือค้าและเงินลงทุนทั่วไป 

(ค) การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า และลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 
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 (ง) หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด
โดยแสดงแยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเป็นแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) มูลคา่ยุติธรรม 

(2) จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า 

(3) จ านวนรวมของราคาทุนตัดจ าหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

(4) ตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดตามสัญญาโดยจัดกลุ่มตามระยะเวลาที่จะถึงก าหนด เช่น 
ภายใน ๑ ปี ภายใน ๒ ถึง ๕ ปี หรือภายใน ๖ ถึง ๑๐ ปี 

๗๐. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนต้นทุนตัดจ าหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปลี่ยน 

(ข) จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึน 

(ค) จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึน 

(ง) สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ ๑๑ ที่ท าให้หน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น 

๗๑. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของหน่วยงานร่วม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายกิจการหรือหน่วยงาน หรือข้อมู ล
ของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้ และก าไรหรือขาดทุน 

๗๒. รายละเอียดของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมที่ส าคัญ รายชื่อของ
กิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือสถานที่ ประกอบการ 
สัดส่วนของความเป็นเจ้าของและสัดส่วนของอ านาจในการออกเสียงในกรณีที่ต่างจากสัดส่วนของ
ความเป็นเจ้าของ รวมทั้งวิธีการบัญชีที่ใช้บันทึกเงินลงทุน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

73. ในการน านโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการเดิม
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนก่อนวันที่เริ่มถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นราคาทุนใหม่ 

วันถือปฏิบัติ 

74. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 


