
 
 
 
 
 
 
 

 
เร่ืองแจ้งเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญช ี

 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุเคราะห์จัดส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงานด้านบัญชี ในหัวข้อ “มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561” 
ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.62  ณ ห้องประชุม กช. ชั้น 5 อาคาร 5 ตร.   

กช. จึงได้รวบรวมสาระส าคัญเพ่ือจะได้ให้หน่วยผู้เบิกในสังกัด ตร. ได้ถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่อไป ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีวัตถุประสงค ์
     1.1 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชี และจัดท ารายงาน
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง 
     1.2 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือแสดงความเห็นว่าได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
      1.3 เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงินและ
สามารถน ารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 

 2. ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้  
      2.1 หมวดสินทรัพย์ 
       2.2 หมวดหนี้สิน 
      2.3 ส่วนทุน 
      2.4 หมวดรายได้ 
      2.5 หมวดค่าใช้จ่าย 

  
  

 

 

  

 

/3.เกณฑ์การรับรู้... 

 

สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนี้สิน + ส่วนทุน + รายได้ 

สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์ - หนี้สิน  
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 3. เกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ 

     3.1 ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน 
     3.2 วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
           3.2.1 สินทรัพย์ที่มีการแลกเปลี่ยนบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคา
ทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์นั้น ราคาทุนดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานในครั้งแรก 
           3.2.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนให้บันทึกบัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ได้มาของสินทรัพย์นั้น  

 ค าถาม มูลค่ายุติธรรม คืออะไร  

- มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช าระหนี้สิน
ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ    
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

                          - มีสถานที่ท่ีต่อรองอย่างชัดเจน  ส าหรับประเทศไทยสถานที่ต่อรองกันได้อย่างชัดเจน       

คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 มาตรฐานหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 4. สินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร ซึ่งจะต้องเข้าองค์ประกอบตามค านิยาม หมายถึง 
ยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในทางราชการทหารอันจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติการรบ รวมทั้ง
เครื่องมือ ยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการรบ หรือ
ภารกิจของหน่วยงานคือมุ่งเน้นทางด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

     ค าถาม เสื้อเกราะกันกระสุน, อาวุธปืนของ ตร. ท าไมไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ประเภทสินทรัพย์ทางทหาร 

  4.1 ดูตามวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งทหารมีเสื้อเกราะ      
กันกระสุน, อาวุธปืน, กระสุนปืน เพ่ือภารกิจการรบและมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงของประเทศ                                                                                     

                                                       4.2 เสื้อเกราะกันกระสุน, อาวุธปืน, กระสุนปืน อาวุธยุทโธปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
สินทรัพย์ทางทหาร ทหารก็ไม่ได้น ามาบันทึกบัญชีไว้ในระบบ GFMIS แต่จัดท าทะเบียนคุมข้างนอกเนื่องจาก 
                                   4.2.1 เพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
                                   4.2.2 แม้แต่ประเทศที่ออกมาตรฐานบัญชีฉบับนี้ หรือประเทศต่าง ๆ ก็ไม่มี
การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางทหาร (ประเทศไทย แปลจากมาตรฐานการบัญชีจากต่างประเทศ ไม่ได้จั ดท า
ขึ้นมาเอง) 
   4.3 เสื้อเกราะกันกระสุน, อาวุธปืน, อาวุธยุทโธปกรณ์อ่ืน ตร. จะบันทึก ในระบบ 
GFMIS ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน เนื่องจากภารกิจหลักมุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ไม่ได้มภีารกิจหลักเพ่ือการรบหรือมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

 5. สินทรัพย์ชีวภาพ เป็นสินทรัพย์ที่มีลมหายใจและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการ
เกษตร เช่น ม้า, สุนัข, ต้นไม้  

             ค าถาม สุนัขหรือม้าต ารวจบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย 

            - ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจ โดยบันทึกเป็น
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 

/6. รายจ่าย...        



 
- 3 - 

 
   6. รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จะพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อ
รายจ่ายนั้นท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น  กรณีจ้างบริษัทปรับภูมิทัศน์
โดยรอบส านักงานด้วยการถมดิน ต้องพิจารณาตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
  - อายุการใช้งานนานขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  - ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
  - ลดต้นทุนการด าเนินงานที่ประเมินไว้เดิมอย่างเห็นได้ชัด                         

    ตัวอย่างเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีกรณีมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    6.1 กรณีที่มีการปรับภูมิทัศน์เพ่ือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก็ถือเป็นต้นทุน
ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ   
                             6.2 กรณีท่ีปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณก็ต้องปันส่วน ในส่วนของการก่อสร้างอาคาร
ให้บันทึกเป็นต้นทุนของอาคาร ส่วนการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคาร ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
    6.3 กรณีมีรายละเอียดในการจัดหาเรื่องการปรับภูมิทัศน์ ก็จะบันทึกรายละเอียด
ตามรายการนั้น ๆ เช่น 
  - ศาลาที่พัก, บ่อน้ า, สระน้ า, น้ าพุ  บันทึกเป็น สิ่งปลูกสร้าง 
  - ปลูกต้นไม ้    บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย 
  - ปลาคาร์ฟ (ทรัพย์สินที่มีลมหายใจ) บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย   

 7. สินทรัพย์ที่ต้องใช้งานร่วมกัน เป็นส่วนประกอบของสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บันทึกรายการบัญชีเป็นสินทรัพย์ย่อย เช่น ลิฟต์ที่ได้มาพร้อมกับการ
ก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของอาคาร ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ย่อยของอาคาร  
 หากมีกรณีที่หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งตามมูลค่าทางบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและ
เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจาก
บัญชีตามหลักการของการตัดรายการ ยกตัวอย่างเช่น 

    ตัวอย่างเกี่ยวกับการบันทึกสินทรัพย์ประเภทเฮลิคอปเตอร์  

7.1 กรณีที่การได้มาของเครื่องเฮลิคอปเตอร์พร้อมอะไหล่ส ารอง (Spare part)     
และอะไหล่ส ารองนั้นใช้ได้กับเฮลิคอปเตอร์ที่ได้มานั้นเพียงเครื่องเดียว ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ย่อยของ
เฮลิคอปเตอร์นั้น แต่เนื่องจากในสัญญาซื้อขายไม่ได้แยกรายละเอียดและราคาของอะไหล่ส ารองให้ หน่วยจึง
ได้บันทึกรวมเป็นสินทรัพย์ตัวเดียวกัน ถ้าในอนาคตมีการน าชิ้นส่วนอะไหล่ส ารองดังกล่าวมาเปลี่ยนทดแทน 
ก็ไม่ต้องบันทึกอะไรอีก เนื่องจากว่าได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ตัวเดียวกันตั้งแต่แรกการได้มาแล้ว  
 7.2 กรณีที่เป็นเฮลิคอปเตอร์กู้ชีพ ที่มีอุปกรณ์กู้ชีพติดมากับตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 
โดยในสัญญาซื้อขายไม่ได้แยกรายละเอียดและระบุราคาของอุปกรณ์กู้ชีพไว้ ท าให้หน่วยต้องบันทึกรวม   เป็น
สินทรัพย์ตัวเดียวกันตั้งแต่แรกในวันที่ได้มา ต่อมาภายหลังอุปกรณ์กู้ชีพได้เกิดช ารุดเสียหายไม่สามารถ   ใช้
งานได้ และหน่วยได้สั่งซื้ออุปกรณ์กู้ชีพเพ่ือเปลี่ยนทดแทน และใช้งานกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์นั้น อุปกรณ์ กู้
ชีพดังกล่าวต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ย่อยของเฮลิคอปเตอร์นั้น  และตัดจ าหน่ายสินทรัพย์เดิมออกโดย
เทียบเคียงกับราคาและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ย่อยที่น ามาเปลี่ยน 
 

/ส าหรับกรณี... 
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  ส าหรับกรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับอาคาร ที่สามารถเคลื่อนย้าย และน าไปใช้งานที่อ่ืนได้
ตามปกติ ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ตามประเภทของสินทรัพย์นั้น เช่น เครื่องปรับอากาศ รับรู้เป็นครุภัณฑ์ใน
หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นต้น 
  

         มาตรฐานหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 

    ค าถาม เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ใน
รายงานการเงิน ถามว่าถ้ามีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วบุคคลภายนอกฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อ
วันที่ 1 ม.ค.62 และศาลได้ตัดสินว่ามีความผิดจริง  ณ วันที่ 1 พ.ย.62 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ตร. ไม่ไดต้ั้งประมาณการหนี้สินไว้ เหตุการณ์นี้จะถือว่าเป็นกรณีใด 
      - ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายในปีงบประมาณ และคดีมาสิ้นสุดก่อนออกรายงาน
การเงิน จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายในปีงบประมาณที่ออกรายงานการเงินนั้น และจะต้องท าการปรับปรุง
บัญชีหนี้สิน 

**************** 

 

 
 


