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บทนํา 
 
 ภายใตนโยบายปฏิรูประบบราชการ   รัฐบาลไดดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร 
ภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนไปสูระบบบริหารภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนผลงานและผลลัพธแทนการ  
ควบคุมปจจัยนําเขาและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินใหหนวยงานมีอิสระและ
คลองตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ   หนวยงานจึงจําเปนตองมีขอมูลทางบัญชีที่สมบูรณเพียงพอตอการ
วิเคราะหฐานะการเงินและประเมินผลการดําเนินงานทางการเงิน  มีขอมูลตนทุนในการผลิตผลผลิต
และบริการเพื่อใชเปนเกณฑในการขอจัดสรรงบประมาณ  และมีขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน
ทางการเงิน  การบริหารจัดการทรัพยสินและการตรวจสอบกํากับดูแลองคกรของผูบริหารและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    การบัญชีตามเกณฑคงคางจะชวยวางกรอบในการผลิตขอมูลทางบัญชีที่มี
คุณภาพเพื่อนําไปใชในการวิเคราะห วางแผน และประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การกําหนดหลักการบัญชีตามเกณฑคงคางเปนการบันทึกรายไดกับคาใชจายเพื่อรับรู       
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมีกระแสผลประโยชนไหลเขาหรือออกจาก
หนวยงาน โดยไมไดคํานึงถึงแตเฉพาะกระแสเงินสดเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา    การบันทึกบัญชี
ตามเกณฑคงคาง  หนวยงานจะตองจัดทํางบการเงินที่แสดงทรัพยากรทั้งหมดที่อยูในความควบคุม  
ดูแล  ภาระหนี้สินและสวนทุนของหนวยงาน  รวมทั้งรายงานที่แสดงรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้น
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงานนอกเหนือจากงบกระแส 
เงินสดที่หนวยงานจะตองจัดทําตามปกติดวย  และโดยที่ทิศทางการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ   
แนวใหมจะมุงเนนใหความสําคัญกับผลผลิต และผลลัพธของหนวยงาน   แนวคิดในการจัดทํา      
งบการเงินและการเปดเผยขอมูลจึงใหความสําคัญกับขอมูลทางการเงินซึ่งมุงเนนผลผลิต
เชนเดียวกัน ดังนั้นเงินทุกประเภทไมวาจะเปนเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ   หาก
หนวยงานนํามาใชในการผลิตผลผลิตหรือบริการตามบทบาทภารกิจของหนวยงานแลว  จะตอง
นํามารวมแสดงไวในงบการเงินของหนวยงานนั้นทั้งหมด  เพื่อแสดงภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงาน  นอกจากนั้นหนวยงานภาครัฐยังมีขอแตกตางกับ
หนวยงานภาคเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจการควบคุมดูแล และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในหนวยงาน  แนวคิดในการกําหนดหลักการและนโยบายบัญชีจึงตองคํานึงถึงขอจํากัดในการ
ควบคุมและการบริหาร   จัดการทรัพยากรดวย    เนื่องจากทรัพยากรบางรายการหนวยงานไมมี
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อํานาจควบคุมและตัดสินใจนําไปใชเพื่อกอใหเกิดผลผลิตโดยตรงแกหนวยงาน  แตจําเปนตอง
บริหารจัดการตามที่กําหนดไวในกฎหมายหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

 โดยที่ระบบการบริหารงบประมาณและระบบบริหารการเงินการคลังซึ่งมีผลกระทบ      
โดยตรงตอระบบบัญชียังอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ  ดังนั้นแนวคิดและมาตรฐานการบัญชีตางๆ ที่นํามาใชในการกําหนดหลักการและนโยบาย
บัญชีฉบับนี้จึงอาจมีขอจํากัดไมสามารถนํามาใชไดอยางเต็มรูปแบบ และอาจทําใหประโยชนที่   
คาดวาจะไดรับจากการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีมีขอจํากัดไปดวยเชนกัน  อยางไรก็ตาม          
การกําหนดหลักการและนโยบายบัญชีนี้เปนพัฒนาการกาวแรกของการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ
และจะมีการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไปในอนาคตเมื่อระบบตางๆ ตามแนวทาง         
การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐซึ่งมีผลกระทบตอระบบบัญชีมีความชัดเจนมากขึ้น 

หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐนี้ ประกอบดวย หลักการและนโยบาย
บัญชีทั่วไป และหลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายการที่เปนองคประกอบสําคัญในการจัดทํา 
งบการเงิน ซ่ึงไดแก สินทรัพย หนี้สิน สวนทุน รายได และคาใชจาย  โดยในแตละสวนจะกลาวถึง
เกณฑการรับรู  การวัดมูลคา  และการจัดประเภทของแตละองคประกอบในงบการเงิน 
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       หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
 

1. หลักเกณฑในการกําหนดหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ  
หนวยงานภาครัฐ 

1.1 หลักการและนโยบายบัญชีที่จะกลาวถึงตอไปนี้กําหนดขึ้นโดยใชหลักเกณฑพื้นฐาน      
จากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ (International Public Sector Accounting 
Standards หรือ IPSAS) ซ่ึงประกาศใชโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหวางประเทศ (International Public Sector Committee หรือ IPSC) แหงสมาพันธนัก
บัญชีระหวางประเทศ (International Federation of Accountants หรือ IFAC)     IPSAS 
ดังกลาวนี้ไดกําหนดขึ้นโดยใชหลักเกณฑจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(International Accounting Standards หรือ IAS) ที่ประกาศใชโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standards Board หรือ IASB)   ซ่ึง
เปนหลักเกณฑพื้นฐานที่นํามาใชในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยเชนเดียวกัน 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 หลักการและนโยบายบัญชีนี้กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

(1) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี  และจัดทํา         
งบการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปตามเกณฑคงคางไดอยางถูกตองเหมาะสม  และ
เปนไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานการเงินใน
ภาพรวมของแผนดิน 

(2) เปนแนวทางสําหรับผูตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหนวยงาน  
ภาครัฐวาไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(3) ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงิน      
ซ่ึงจัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด  และสามารถ
นํางบการเงินมาวิเคราะหเปรียบเทียบกันได 
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3. ขอบเขตการถือปฏิบติั 
3.1 ใหยกเลิกหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 1  และใชหลักการ

และนโยบายบัญชีฉบับนี้แทน 
 
3.2 หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้จะใชกับหนวยงานภาครัฐที่เปนหนวยงานที่เสนอ 

รายงานของรัฐบาล ตามที่กําหนดในยอหนา 5.1  ยกเวนรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงาน       
เชิงพาณิชยของรัฐบาลที่มีการดําเนินงานหลากหลายทั้งทางดานการคาและดานการเงิน  
โดยมีวัตถุประสงคมุงหวังผลกําไรซึ่งหลักการและนโยบายบัญชีฉบับนี้ยังไมครอบคลุมถึง 
สําหรับหนวยงานภาครัฐอื่น เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหนําหลักการและนโยบาย
บัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนดนี้ไปปรับใชเปนเกณฑในการกําหนดระบบบัญชีและ
จัดทํารายงานการเงินสงใหกระทรวงการคลังนํามาวิเคราะห และจัดทํารายงานเพื่อการ
บริหาร การเงินการคลังในภาพรวมของประเทศตอไป 

 
3.3  หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงเปนระยะ ๆ  อยาง    

ตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศไทย และสอดคลองกับมาตรฐาน 
IPSAS และ IAS ที่เกี่ยวของ 

 

4. คําอธิบายศัพท 
4.1 คําศัพทที่ใชในหลักการและนโยบายบัญชีนี้  มีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ
ในการใหบริการในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  
ในรูปของกระแสออก (Outflow) หรือการลดลงของ
สินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซ่ึงมีผลทําให
สินทรัพยสุทธิลดลง  ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรสวน
ทุนใหกับเจาของ 
 

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินที่หนวยงานทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือน
วาเปนหนวยงานเดียว 
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นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ  หลักเกณฑ  ประเพณีปฏิบัติ  
กฎเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่หนวยงานใชในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน 
 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพในการกอใหเกิดกระแสเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดแกหนวยงานทั้งทางตรงและทางออม 
 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือ
ชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคา 
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน 
 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง จํานวนเงินที่คาดวาจะขายไดตามปกติของหนวยงาน 
หักดวยตนทุนสวนเพิ่มที่จะผลิตใหเสร็จ  (สําหรับ 
สินคาที่อยูระหวางการผลิต)   และคาใชจายอื่นๆ  
ที่จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคานั้นได 
 

มูลคาที่ตราไว หมายถึง ราคาที่ตราไวบนเหรียญ  ธนบัตร  พันธบัตร  ตั๋วเงิน 
หุนกูหรือหลักทรัพยอ่ืน โดยไมรวมดอกเบี้ยหรือ  
เงินปนผลสะสม  ราคาที่ตราไวนี้ไมจําเปนตองเทากับ
ราคาที่นําออกขายหรือราคาที่ไถคืนในเวลาตอมา 
 

ราคาทุน หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเทา เงินสดที่จ ายไปหรือบันทึกดวยมูลคา  
ยุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพยมา ณ เวลาที่  
ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น   และการบันทึกหนี้สินดวย
จํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือบันทึก
ดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่  
คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้ สินที่ เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน 
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รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งพรอมที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่เทากันหรือใกลเคียงกบั
มูลคาเดิม ซ่ึงความแตกตางในมูลคาดังกลาวไมมี  
นัยสําคัญ 
 

รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ
ในการใหบริการในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  
ในรูปของกระแสเขา (Inflow) ซ่ึงมีผลทําใหสินทรัพย
สุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไมรวมการเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่
ไดรับจากเจาของ 
 

วิธีเสนตรง หมายถึง วิธีหนึ่งของการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย  การตัด
บัญชีคาใชจายลวงหนา  หรือบัญชีสวนลด สวนเกิน
มูลคาพันธบัตรหรือหุนกู  โดยการหารจํานวนมูลคา 
ที่ตองการตัดบัญชีดวยอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพย หรือจํานวนงวดที่ตองการปนสวน  
วิธีนี้จะทําใหไดคาใชจายที่ตัดบัญชีในแตละงวดที่มี
จํานวนเทากัน 
 

ศักยภาพในการ 
ใหบริการ 

หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพยในการสงผลทั้ง
ทางตรงและทางออม เพื่อชวยใหการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐเปนไปตามวัตถุประสงค 
 

สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของหนวยงานซึ่งเปน
ผลจากเหตุการณในอดีต  และคาดวาจะทําใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพใน
การใหบริการเพิ่มขึ้นแกหนวยงาน 
 

สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยอันมีลักษณะคงทน ที่ใชในการดําเนินงาน
และใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติ  มิไดมีไวเพื่อขาย 
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สินทรัพยที่ไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมี
รูปธรรม ซ่ึงเปนสินทรัพยที่หนวยงานถือไวเพื่อใชใน
การผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการเพื่อใหผูอ่ืน
เชา  หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน 
 

สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้ 
1) สินทรัพยที่หนวยงานคาดวาจะรับรูประโยชน

จากสินทรัพยนั้น  หรือถือสินทรัพยไวเพื่อขาย
หรือเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานภายในรอบ
ระยะเวลาดําเนินงานปกติของหนวยงาน 

2) สินทรัพยที่หนวยงานถือไวโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อการคา หรือถือไวในระยะสั้น  และคาด
วาจะรับรูประโยชนจากสินทรัพยนั้นภายใน  
12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

3) เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่ไมเขาลักษณะตามคํานิยามของสินทรัพย
หมุนเวียน 
 

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ หมายถึง มูลคาสุทธิคงเหลือในสินทรัพยของหนวยงานหลัง
หักหนี้สินแลว 
 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของหนวยงานซ่ึงเปนผลจาก
เหตุการณในอดีตและการชําระภาระผูกพันนั้นจะ
ส งผลใหหนวยงานตองสูญ เสี ยท รัพยากรที่ มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพใน
การใหบริการ 
 

หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่ง  ดังนี้ 
1) หนวยงานคาดวาจะชําระหนี้ สินภายในรอบ

ระยะเวลาการดําเนินงานปกติของหนวยงาน 
2) หนี้สินถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจาก

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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หนี้สินไมหมุนเวียน หมายถึง หนี้ สินที่ไม เขาลักษณะตามคํานิยามของหนี้ สิน  

หมุนเวียน 
 

หนวยงานทางเศรษฐกิจ หมายถึง กลุมของหนวยงานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย หนวยงาน
ที่ควบคุมหนึ่งหนวยงานและหนวยงานที่ถูกควบคุม
หนึ่งหนวยงานหรือมากกวา 
 

หลักทรัพยเผ่ือขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนใน
ความตองการของตลาดซึ่งไมถือเปนหลักทรัพย  
เพื่อคา และในขณะเดียวกันไมถือเปนตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกําหนด หรือเงินลงทุนในบริษัทยอย
หรือบริษัทรวม หลักทรัพยเผ่ือขายสามารถแยกเปน  
เงินลงทุนระยะสั้น หรือเงินลงทุนระยะยาว 
 

หลักทรัพยเพือ่คา หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนใน
ความตองการของตลาดที่หนวยงานถือไวโดยมี
วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล  ทําให
หนวยงานถือหลักทรัพยนั้นไวเปนระยะเวลาสั้นๆ 
เพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย 
ดังนั้นหลักทรัพยเพื่อคาจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง 
 

หลักทรัพยหรือเงินลงทุน 
ในความตองการของตลาด 

หมายถึง หลักทรัพยหรือเงินลงทุนอื่นที่มีการซื้อขายในตลาด
ซ้ือขายคลอง  จึงทําใหสามารถกําหนดมูลคายุติธรรม
ของหลักทรัพยหรือเงินลงทุนนั้นไดในทันที  มูลคา
ยุติธรรมจะถือวาสามารถกําหนดไดในทันทีหากราคา
ขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย มีการเผยแพรที่
เปนปจจุบันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือตลาดหลักทรัพยอ่ืนที่ทําการเผยแพรราคาตอ  
สาธารณชน 
 

อิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ 

หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
หนวยงาน  แตไม ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
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ดังกลาว  

5. หลกัการและนโยบายบัญชีท่ัวไป 
 หนวยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities) 

5.1 หนวยงานภาครัฐที่เปนหนวยงานที่เสนอรายงานและจะตองจัดทํางบการเงินเพื่อ
วัตถุประสงคทั่วไปสงใหกระทรวงการคลังเพื่อจัดทํารายงานการเงนิของแผนดินใน

ภาพรวม  ไดแก หนวยงานทั้งหมดที่อยูในความควบคมุของรัฐบาล  รวมทั้งหนวยงานที่
ดําเนินงานโดยใชเงินทั้งหมดหรือเงินสวนใหญจากเงินงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวย 
(1) สวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากรม 
(2) หนวยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ ไดแก หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคการ

มหาชน  และหนวยงานอิสระอื่นของรัฐที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ รวมท้ังกองทุน
เงินนอกงบประมาณ 

(3) รัฐวิสาหกิจ 
โดยในสวนของรัฐวิสาหกิจนั้น  แมจะเปนหนวยงานที่อยูในความควบคุมของรัฐบาล      
แตเนื่องจากเปนหนวยงานเชิงพาณิชยของรัฐบาล ซ่ึงหลักการและนโยบายบัญชีนี้ยังไม
ครอบคลุมถึง  ในชั้นตนนี้จึงใหนํามารวมโดยแสดงมูลคาสินทรัพยสุทธิของรัฐวิสาหกิจ
เฉพาะในสวนที่รัฐบาลเปนเจาของไวในรายงานการเงินของแผนดินในภาพรวม 
 

5.1.1 หนวยงานที่เสนอรายงาน คือ หนวยงานที่ถูกคาดการณ อยางสมเหตุผลวา มีผูจําเปนตองนํา
ขอมูลจากรายงานการเงินของหนวยงานนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจ และใชในการ
ประเมินความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสาธารณะ  หนวยงานที่เสนอรายงานอาจ
หมายถึง  กระทรวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ในการพิจารณากําหนดวาหนวยงาน
ใดเปนหนวยงานที่เสนอรายงานนั้นนอกจากจะเขาหลักเกณฑตามคํานิยามดังกลาวแลว    
ยังอาจพิจารณาปจจัยอ่ืนประกอบดวย  ไดแก  การมีสถานะเปนนิติบุคคลของหนวยงาน  
อํานาจในการควบคุม ถือครองและใชทรัพยากรของหนวยงานเพื่อดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค  ความสําคัญหรือขนาดของหนวยงาน  และเหตุผลทางวัฒนธรรมและ
การเมือง 
 

5.1.2 การกําหนดหนวยงานที่เสนอรายงานตามยอหนาที่ 5.1  ใหใชหลักของการควบคุม         
เปนเกณฑในการพิจารณา   การควบคุม  หมายถึง  อํานาจในการควบคุมหนวยงานอื่น   

เกี่ยวกับนโยบายดานการเงินและการดําเนนิงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากการ
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ดําเนินงานของหนวยงานนัน้  การควบคมุนี้ไมจําเปนตองเขาไปรับผิดชอบตัดสินใจในการ
ดําเนินงานประจําวนัของหนวยงานที่ถูกควบคุม  แตเปนการเขาไปมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดวัตถุประสงคและนโยบายการดําเนนิงานโดยรวมของหนวยงานที่ถูกควบคุม 
 

5.1.3 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  แมรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนวยงานที่         
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  และมีอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารบุคคล  การเงนิและการคลัง  แตเพื่อ

ประโยชนในการกํากับดแูลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรัฐบาลกลางไดจัดสรร            
งบประมาณสวนหนึ่งเปนเงนิอุดหนนุในการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดระบบบัญชีใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด  
และจัดสงงบการเงินในรูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดเพื่อนํามาวเิคราะหภาพรวม   

การเงินการคลงัของประเทศดวยเชนกนั 
 
 งบการเงิน 
5.2 หนวยงานภาครัฐที่เปนหนวยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล ตามยอหนา 5.1 จะตองจัดทํา

งบการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป 
 

5.2.1 งบการเงินที่จดัทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป  มีเปาหมายในการใหขอมูลเกี่ยวกบัฐานะ   
การเงิน ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของหนวยงาน  ซ่ึงเปนประโยชนตอผูใช    
งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ   งบการเงนิที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปนี้   
จัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินทุกประเภท  ซ่ึงไมอยูใน

ฐานะที่จะไดรับขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว 
 

5.3 หนวยงานภาครัฐตามยอหนา 5.1 จะตองจัดทํางบการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปซึ่ง
ประกอบดวย 
(1) งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
(3) งบกระแสเงินสด 
(4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 รูปแบบงบการเงินดังกลาว  ปรากฏในภาคผนวก 1 
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5.4 งบการเงินที่จดัทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปของหนวยงานภาครัฐ ตามยอหนา 5.1 จะตอง
เปนงบการเงินรวมที่รวมเงินทุกประเภทและรวมทุกหนวยงานยอยที่อยูภายใตการควบคุม

ของหนวยงานภาครัฐนั้น 
 
5.4.1 ในการพิจารณาวาหนวยงานยอยใดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานภาครัฐ  ใหนํา

หลักการควบคุมตามยอหนาที่ 5.1.2 มาเปนเกณฑในการพิจารณาเชนเดียวกัน 
 
5.4.2 งบการเงินของสวนราชการระดับกรม จะตองแสดงภาพรวมของสวนราชการสวนกลาง  

สวนราชการสวนภูมิภาค  และหนวยงานยอยภายใตสังกัด  รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงิน
นอกงบประมาณ  ไมวาจะเปนเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตใหนําไปใชจายได
โดยไมตองนําสงคลัง  เงินทุนหมุนเวียน  หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยูใน      
ความควบคุมของสวนราชการ  ทั้งนี้เพื่อใหงบการเงินแสดงรายการที่ครอบคลุมทรัพยากร
ทั้งหมดที่สวนราชการใชไปเพื่อกอใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายของสวนราชการ 

 
 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
5.5 ลักษณะเชิงคณุภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใช     

งบการเงิน ซ่ึงประกอบดวย ความเขาใจได  ความเกี่ยวของกับการตัดสนิใจ  ความเชือ่ถือได  
และการเปรียบเทียบกนัได 

 
ความเขาใจได 

5.6 ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว  ขอมูล
ที่ซับซอนแตถาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไมควรละเวนที่จะแสดงในงบ
การเงิน จึงตองมีขอสมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
และ   การบัญชี 

 
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

5.7 ขอมูลที่มีประโยชนตองเกีย่วของกับการตดัสินใจของผูใชงบการเงิน  ขอมูลจะเกีย่วของกับ
การตัดสินใจไดเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต  รวมทั้งชวยยืนยันหรือช้ีขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของ  



 

  หลักการและนโยบายบัญชี 
12  สําหรับหนวยงานภาครัฐ  ฉบับที่ 2 

ผูใชงบการเงินได  ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลขึ้นอยูกบัลักษณะของขอมูล
และความมนีัยสําคัญของขอมูลนั้น 

 
ความมีนัยสําคัญ 

5.8 เกณฑการพิจารณาวารายการใดมีนยัสําคัญหรือไม  ใหพิจารณาวาหากละเวนไมเปดเผย  
หรือเปดเผยผดิพลาดจะมีผลทําใหงบการเงินผิดไปจากความเปนจริง  และมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจและการวิเคราะหของผูใชงบการเงิน 
 
5.9 การจัดทํางบการเงินควรแสดงขอมูลที่มีนัยสําคัญ  รายการที่มีนยัสําคัญโดยลักษณะของ   

รายการควรแยกแสดงรายการนั้นในงบการเงิน  รายการที่มีนยัสําคัญโดยขนาดและ            
มีลักษณะรายการเหมือนกันควรแสดงรวมกัน  สวนรายการที่ไมมีนัยสําคัญควรนําไปรวม
กับรายการที่มลัีกษณะคลายคลึงกัน โดยไมจําเปนตองแยกแสดง 

 
ความเชื่อถือได 

5.10 ขอมูลที่เปนประโยชนตองเปนขอมูลที่เชื่อถือได  ซ่ึงขอมูลที่เชื่อถือไดจะตองเปนขอมูลที่
ไมมีความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ  และตองเปนขอมูลที่เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม  ซ่ึง   
หมายถึง ขอมูลที่ไมมีความลําเอียง  และสามารถกําหนดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 

 
5.11 การแสดงรายการหรือเหตกุารณทางบัญชีจะตองแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริง         

เชิงเศรษฐกจิ  มิใชตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดยีว  เนื้อหาของรายการหรือ          
เหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบทีท่ําขึ้นก็ได 

 
5.12 ขอมูลที่มีความเปนกลางจะทําใหงบการเงนิมีความนาเชือ่ถือ  งบการเงินจะขาดความเปน

กลางเมื่อหนวยงานที่เสนอรายงานใหขอมลูที่มีผลทําใหผูใชงบการเงินเบี่ยงเบนการ
ตัดสินใจไปตามความตองการของหนวยงานนั้น 

 
5.13 ในการจดัทํางบการเงิน  หนวยงานจะตองใชความระมัดระวังในเรือ่งความไมแนนอนที่ 

หลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกบัเหตกุารณตางๆ  เชน ความสามารถในการเกบ็หนี้  การประมาณ
อายุการใชงานของสินทรัพยถาวร เปนตน  หนวยงานอาจแสดงความไมแนนอนดงักลาว
โดยการเปดเผยถึงลักษณะผลกระทบ  รวมถึงการใชดุลยพินจิในการประมาณการภายใต
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ความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป  และมิใหหนี้สิน
หรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป 

 
5.14 ขอมูลในงบการเงินที่เชื่อถือไดตองมีความครบถวนภายใตขอจํากัดของความมีนยัสําคัญ

และตนทุนในการจัดทํา  การไมแสดงรายการบางรายการอาจทําใหขอมูลมีความผิดพลาด  
หรือจะทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด 

 
การเปรียบเทียบกันได 

5.15 ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของหนวยงานในรอบระยะเวลาตางกัน
เพื่อคาดคะเนแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานนัน้  และยัง
ตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางหนวยงานเพือ่ประเมินฐานะการเงิน  ผลการ
ดําเนินงาน  และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน  ดังนั้นการวัดมูลคาและการแสดงผล
กระทบทางการเงินของรายการและเหตกุารณทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จึง
จําเปนตองปฏบิัติอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนการปฏิบัติภายในหนวยงานเดียวกนัแตตาง

รอบระยะเวลา  หรือเปนการปฏิบัติของหนวยงานแตละแหงก็ตาม 
 

 การบัญชีตามเกณฑคงคาง 
5.16 ใหหนวยงานที่เสนอรายงานตามขอ 5.1 จัดทํางบการเงนิตามเกณฑคงคาง  ยกเวนขอมูลที่

เกี่ยวกับกระแสเงินสด 
 

5.16.1 เกณฑคงคาง หมายถึง หลักเกณฑทางบัญชีที่ใชรับรูรายการและเหตุการณเมื่อเกดิขึ้น มิใช
รับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงนิสดหรือรายการเทียบเทาเงนิสดซึ่งทําใหรายการและเหตุการณ

ตางๆไดรับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดทีเ่กี่ยวของกับการเกดิ
รายการและเหตุการณนัน้  

 ในทางบัญชี การรับรูรายการเมื่อเกิดขึ้นเปนการบันทึกสนิทรัพย หนี้สิน สวนทุน รายได 
และคาใชจายเมื่อเปนที่คอนขางแนนอนวาหนวยงานจะไดรับหรือจะสญูเสียประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสามารถวัดมูลคาของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ   ดังนั้นหนวยงานอาจจะ 

บันทึกรายการกอนที่จะไดรับหรือจายเงนิสด 
 งบการเงินที่จดัทําขึ้นตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลเกี่ยวกับรายการในอดีตที่

เกี่ยวของกับการรับและจายเงินสดแลว  ยังใหขอมูลเกี่ยวกับภาระผกูพันที่หนวยงานตอง
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ชําระเปนเงินสดในอนาคต และทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสดในอนาคต  รวมทั้ง
ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีดวย 

 เกณฑคงคางจงึเปนหลักการที่แสดงใหเหน็ผลกระทบจากการใชจายเงินโดยเฉพาะเงิน     
งบประมาณในปจจุบันที่มีตอความสามารถของหนวยงานในการใหบริการและภาระผูกพัน

ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 
 

 รอบระยะเวลาบัญชี 
5.17  งบการเงินจะจดัทําขึ้นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปโดยใชปงบประมาณเปนเกณฑ  

คือเร่ิมตั้งแตวนัที่ 1  ตุลาคม  ถึงวันที่ 3 0  กันยายน  ของปถัดไป 
 

 การดําเนินงานตอเนื่อง 
5.18 การจัดทํางบการเงินอยูบนขอสมมติฐานของการดําเนินงานอยางตอเนือ่งของหนวยงานนั้น 

หากหนวยงานใดไมสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่องไดตอไป ใหเปดเผยเกณฑการจัดทํา
งบการเงิน และเหตุผลที่ไมอาจดําเนนิงานอยางตอเนื่องไวในนโยบายบัญชีของหนวยงาน

นั้น 
 

5.18.1 การพิจารณาขอสมมติฐานของการดําเนินงานตอเนื่องของหนวยงานขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
ของแตละกรณี  และในการประเมินขอสมมติฐานดังกลาวไมอาจสรุปไดจากการทดสอบ
ความสามารถในการชําระหนี้ดังเชนที่ใชกับหนวยงานภาคเอกชน  ในบางสถานการณ
เกณฑการทดสอบสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้อาจแสดงวาหนวยงานอยู
ในสภาพที่ไมนาพอใจ  แตเมื่อนําปจจัยอ่ืนมาพิจารณาแลวหนวยงานยังสามารถดําเนินงาน
ไดอยางตอเนื่อง  ตัวอยางเชน 
(1) ในการประเมินวารัฐบาลอยูบนขอสมมติฐานของการดําเนินงานตอเนื่องนั้น  การมี

อํานาจในการจัดเก็บภาษีทําใหพิจารณาไดวาการดําเนินงานของรัฐเปนไปตามขอ
สมมติฐานของการดําเนินงานตอเนื่อง   ถึงแมวาจะดําเนินงานโดยมีสินทรัพยสุทธิ 
หรือสวนทุนที่เปนลบติดตอกันหลายงวดก็ตาม 

(2) สําหรับหนวยงานภาครัฐแตละแหง  หากประเมินจากฐานะการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่รายงานแลว  อาจพิจารณาไดวาหนวยงานไมสามารถดําเนินงานอยูบน
ขอสมมติฐานของการดําเนินงานอยางตอเนื่องได   อยางไรก็ตาม หนวยงานอาจมีขอ 
ตกลงไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนเปนเวลาหลายป  หรือมีขอตกลงอื่นๆ ซ่ึงทํา
ใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
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5.18.2 ขอสมมติฐานของการดําเนนิงานอยางตอเนื่องนั้นเหมาะสมที่จะนํามาใชพิจารณากับ   
หนวยงานภาครัฐมากกวารัฐบาลในภาพรวม  ในการพิจารณาวาการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐเปนไปตามขอสมมติฐานของการดําเนนิงานตอเนื่องหรือไม  ตอง
พิจารณาปจจัยหลายประการประกอบกัน  เชน  ผลการดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต       
แผนการปรับโครงสรางหนวยงาน  ประมาณการรายได  และความนาจะเปนที่จะไดรับ  

การสนับสนุนทางดานเงินทนุอยางตอเนื่อง 
 

 การโอนสินทรัพยและหนี้สินระหวางหนวยงาน 
5.19 การโอนยายสนิทรัพยและหนี้สินจากหนวยงานหนึ่งไปยงัอีกหนวยงานหนึ่งตามนโยบาย

ของรัฐบาล  ใหรับรูมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นเปนรายการปรบัปรุง
สวนทุนของหนวยงานผูโอนและผูรับโอน 

 
5.20 การโอนยายสนิทรัพยและหนี้สินของหนวยงานหนึ่งไปยงัอีกหนวยงานหนึ่ง หากเกดิจาก

ดุลยพินจิและการตัดสินใจของหนวยงานเอง และมีกําไรขาดทุนจากการโอนอัน
เนื่องมาจากผลตางระหวางราคาที่โอนกับราคาตามบัญชี  ใหบันทึกกําไรหรือขาดทุนนั้น

เปนรายไดหรือคาใชจายของหนวยงานในงวดบัญชีนั้น 
 

 รายการพิเศษ 
5.21 ใหแสดงลักษณะและจํานวนเงินของรายการพิเศษเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงผล

การดําเนินงานทางการเงิน โดยแสดงเปนรายการตอทายผลการดําเนินงานจากกิจกรรม 
ตามปกติของหนวยงาน  และเปดเผยรายละเอียดของรายการพิเศษในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 
 

5.21.1 รายการพิเศษ หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากเหตกุารณหรือรายการซึ่งเห็นได 
ชัดเจนวาแตกตางจากกจิกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติของหนวยงาน   ดวยเหตนุี้รายการเหลานี้ 
จึงไมควรเกิดขึ้นบอยๆ  หรือเกิดขึ้นเปนประจํา และเปนรายการที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของหนวยงาน  เปนรายการที่ไมไดเกดิขึ้นตามปกติ  และมีนยัสําคัญ 
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 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 
5.22 การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหบันทึกเปนสกุลเงิน

บาทโดยการแปลงจํานวนเงนิตราตางประเทศเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด   
รายการ  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ  เชน การซื้อหรือขายสินคาและบริการที่กาํหนด
ราคาเปนเงินตราตางประเทศ  การกูยืมดวยจํานวนเงนิที่ตองชําระคืนเปนเงนิตรา
ตางประเทศ  เปนตน 

 
5.23 ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ใหแปลงคารายการที่เปนตัวเงนิที่เปนเงินตราตางประเทศ      

(เชน เงินสด  และสินทรัพยหรือหนี้สินทีจ่ะไดรับหรือที่จะตองชําระเปนตัวเงนิที่แนนอน)  
เปนเงินบาทโดยใชอัตราปด  สวนรายการที่ไมเปนตัวเงนิที่เปนเงินตราตางประเทศ          

ซ่ึงบันทึกไวดวยราคาทุนเดมิหรือบันทึกไวดวยมูลคายุตธิรรมใหรายงานโดยใชอัตรา    
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกดิรายการ  หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กําหนดมูลคายุติธรรมนั้น 

 
5.23.1 อัตราปด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ ส้ินวันของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงมี

ทั้งอัตราซื้อและอัตราขาย  ในกรณีกิจการทั่วไปที่ไมใชสถาบันการเงิน  อัตราปดในการ
แปลงคาสินทรัพยใหใชอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณไว  อัตราปดในการแปลงคาหนี้สินใหใชอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย       
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว  และกรณีการแปลงงบการเงินของกิจการใน      
ตางประเทศใหใชอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขายซึ่งธนาคาร
แหงประเทศไทยคํานวณไว 

 
5.24 ในกรณีที่มีการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงนิตราตางประเทศ  ใหแปลงยอด

การชําระเงินใหเปนเงนิบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 
5.25 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงิน  หรือจาก

การรายงานรายการที่เปนตวัเงินดวยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่
ใชในการบันทึกรายการครัง้แรกในระหวางงวด  หรือที่ไดรายงานไวในงบการเงนิของงวด
บัญชีกอน  ใหรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีนั้น 
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6 หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย 
 การรับรูสินทรัพย 

6.1 การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนสินทรัพยจะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ คือ 
(1) ความหมายของสินทรัพย ตามคําอธิบายศัพท  ยอหนาที่ 4  และ 
(2) เกณฑการรับรูสินทรัพย  ดังนี้ 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสนิทรัพยนัน้  และ 

(2.2) มูลคาของสินทรัพยนั้นสามารถวัดไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
 
6.1.1 ตามความหมายของสินทรัพยในยอหนาที่ 4  ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับ    

สินทรัพยในภาครัฐใหหมายความรวมถึงศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยดวย             
การพิจารณาวาสินทรัพยใดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน ใหพิจารณาวาหนวยงาน
นั้นสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการ
ใหบริการที่จะเกิดจากการใชสินทรัพยนั้นไดหรือไม  ซ่ึงเปนการพิจารณาที่กวางกวาการ
พิจารณาเฉพาะประโยชนเชิงเศรษฐกิจ  แตเปนการพิจารณาถึงการควบคุมขีดความสามารถ
ในการใชสินทรัพยเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคไมวาจะ   
กอใหเกิดกระแสเงินสดเขาในอนาคตหรือไมก็ตาม  หรืออาจกลาวไดวา หนวยงานจะ
สามารถควบคุมสินทรัพยไดหากหนวยงานสามารถกระทําการขอใดขอหนึ่ง  ดังนี้ 
(1) ใชสินทรัพยนั้นในการผลิตผลผลิตของหนวยงาน 
(2) ไดรับประโยชนจากการขายสินทรัพยนั้น 
(3) คิดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากการใชสินทรัพยนั้น 
(4) สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใชสินทรัพยนั้นจากหนวยงานอืน่หรือบุคคลอื่น 

 
6.1.2 ความเปนไปไดคอนขางแนตามเกณฑการรับรูสินทรัพย  หมายถึง  การมีโอกาสมากที่     

สินทรัพยจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกหนวยงาน  และโอกาสนั้นตอง
สามารถแสดงใหเห็นไดโดยมีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยูบนแนวคิดที่สมเหตุสมผล 
เชน แสดงยอดลูกหนี้เปนสินทรัพย ณ วันที่มีการจัดทํารายงานเมื่อมีหลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงโอกาสหรือความเปนไปไดวาจะไดรับชําระหนี้นั้น ถึงแมวาในอนาคตอาจมีเหตุการณ  
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ก็ตาม  แต ณ เวลาที่มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา       
มีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้นก็ใหถือวาผานเกณฑความเปนไปไดตามเกณฑการรับรูของ       
สินทรัพย 
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 เกณฑมูลคาขั้นต่ําในการรับรู 
6.2 ใหหนวยงานรับรูรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของหนวยงาน เฉพาะสินทรัพยที่มีมูลคา

ขั้นต่ําตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป  
 
6.2.1 การรับรูรายการสินทรัพยโดยพิจารณาจากเกณฑมูลคาขั้นต่ํานั้น  ใหพิจารณาดวยวา       

สินทรัพยแตละรายการอาจมีมูลคาต่ํากวาเกณฑมูลคาขั้นต่ําที่กําหนด  แตมูลคาของ        
สินทรัพยประเภทเดียวกันโดยรวมแลวอาจสูงกวาเกณฑมูลคาขั้นต่ําที่กําหนด  สินทรัพย
เหลานั้นอาจนํามารวมกันและรับรูเปนประเภทของสินทรัพยนั้นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน  
นอกจากนั้นใหพิจารณาสินทรัพยที่มีลักษณะเปนกลุม ซ่ึงหมายถึง ระบบหรือชุดของ     
สินทรัพยที่ประกอบดวยสินทรัพยมากกวาหนึ่งรายการที่ตองใชงานรวมกันและจัดหามา
พรอมกันในคราวเดียวหรือในเวลาใกลเคียงกัน เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบ
เสียง เปนตน  สินทรัพยแตละรายการในกลุมอาจมีมูลคาต่ํากวาเกณฑมูลคาขั้นต่ํา  แตหาก
มูลคาของสินทรัพยทั้งกลุมโดยรวมแลวมีมูลคาสูงกวาเกณฑมูลคาขั้นต่ํา  ใหนําสินทรัพย
เหลานั้นมารวมกันและรับรูเปนกลุมสินทรัพย 

 
 การวัดมูลคาสินทรัพย 

6.3 หนวยงานจะบันทึกมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยตามราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรพัย
นั้น  ราคาทุนดังกลาว รวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใช
งานไดในครั้งแรกดวย 

 
6.3.1 การระบุวาคาใชจายรายการใดเปนราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย  หนวยงานตอง

พิจารณาเฉพาะคาใชจายที่ระบุไดวาเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยโดยตรง  ราคาทุนที่
เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย ประกอบดวย ราคาซื้อ  รวมภาษีนําเขา  ภาษีซ้ือที่เรียกคืน
ไมได และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงานได  สวนลดการคาตางๆ  และคาภาษีที่จะไดรับคืนตองนํามาหักจากราคา
ซ้ือ      ตัวอยางของตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย  ไดแก 
(1) ตนทุนการจัดเตรียมสถานที่ 
(2) ตนทุนการขนสงเริ่มแรกและการเก็บรักษา 
(3) ตนทุนการติดตั้ง 
(4) คาธรรมเนียมวิชาชีพ เชน คาจางสถาปนิกและวิศวกร 
(5) ประมาณการรายจายในการรื้อถอนสินทรัพย  และการบูรณะสถานที่ 
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6.3.2 คาใชจายในการบริหารและคาใชจายทั่วไปอื่นๆ  เชน เงินเดือน  คาจาง  คาใชจายในการ
ฝกอบรม  ไมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย  เวนแตคาใชจายนั้นจะเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดมาของสินทรัพย  หรือเปนคาใชจายเพื่อทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน
ได  ในทํานองเดียวกันคาใชจายในการเริ่มเดินเครื่องจักรหรือคาใชจายอื่นในทํานอง
เดียวกัน  ไมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย  เวนแตหนวยงานจําเปนตองจายคาใชจาย
ดังกลาวเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได  สวนผลขาดทุนเริ่มแรกจาก
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นกอนที่สินทรัพยจะสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่กําหนดไว  ให
รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด 

 
6.4 สินทรัพยที่หนวยงานสรางขึ้นเองโดยใชทรัพยากรของหนวยงาน ใหบันทึกในราคาตาม  

ตนทุนที่เกิดขึ้นในการสรางสินทรัพยนั้น  ตนทุนดังกลาวควรรวมทั้งคาแรงงาน  วัตถุดิบ 
และคาใชจายที่ใชไปในการสรางสินทรัพยโดยตรง  โดยใชหลักการเดียวกับการกําหนด
ราคาทุนของสินทรัพยตามยอหนา  6.3.1  และ  6.3.2 

 
6.5 สินทรัพยอ่ืนนอกจากเงินสดที่หนวยงานไดมาโดยไมเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายนอย

มากเสมือนไดเปลา เชน ไดมาจากการรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน
อ่ืน  ใหบันทึกบัญชีโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดมาของสินทรัพยนั้น 

 
 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย 
6.6 หนวยงานอาจไดรายการที่เปนที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ มาจากการแลกเปลี่ยนกับรายการ

ที่เปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  หรือสินทรัพยอ่ืนที่ไมคลายคลึงกัน  ใหหนวยงานบันทึก
ราคาทุนของรายการดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมา ซ่ึงมีมูลคาเทากับ    
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน ปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสดที่หนวยงานตองโอน หรือรับโอนเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพยนั้น  
ในกรณีนี้อาจมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนดังกลาว 

 
6.7 ในบางกรณี  หนวยงานอาจไดรายการที่ เปนที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ มาจากการ

แลกเปลี่ยนกับสินทรัพยที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงหมายถึงสินทรัพยที่มีประโยชนใชสอยแบบ
เดียวกันในการดําเนินงานลักษณะเดียวกัน และมีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกัน  ใหหนวยงาน
บันทึกราคาทุนของสินทรัพยที่ได รับมาดวยราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไป
แลกเปลี่ยน  โดยไมมีการรับรูรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนดังกลาว  



 

  หลักการและนโยบายบัญชี 
20  สําหรับหนวยงานภาครัฐ  ฉบับที่ 2 

อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับมาอาจเปนหลักฐานที่แสดงวาสินทรัพย
ที่โอนไป   ดอยคาลงแลว  หนวยงานตองบันทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่โอนไป 
และใชราคาตามบัญชีที่ปรับลดแลวเปนราคาทุนของสินทรัพยใหม  หากมีการนําสินทรัพย
อ่ืน  เชน  เงินสด มารวมเปนสวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนดวย  แสดงวารายการแลกเปลี่ยน
นี้มีมูลคายุติธรรมไมใกลเคียงกัน เปนการแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่ไมคลายคลึงกัน  ใหถือ
ปฏิบัติตามยอหนาที่ 6.6 

 
 รายจายภายหลังการไดมาซึ่งสินทรัพย 
6.8 หลังจากหนวยงานบันทึกสินทรัพยถาวรแลว  หนวยงานตองบันทึกรายจายที่เกิดขึ้นใน

ภายหลังเกี่ยวกับรายการสินทรัพยเพิ่มเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เกี่ยวของ  หากรายจายนั้นจะทําใหหนวยงานไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน
การใหบริการตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
เปนอยูในปจจุบัน  สวนรายจายประเภทอื่นที่เกิดขึ้นในภายหลังใหบันทึกเปนคาใชจายใน
งวดที่เกิดขึ้น 

 
6.8.1 หนวยงานจะบันทึกรายจายเกี่ยวกับสินทรัพยถาวรที่เกิดขึ้นในภายหลังเปนสินทรัพยไดก็

ตอเมื่อรายจายนั้นทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
เปนอยูในปจจุบัน  ตัวอยางของการปรับปรุงสินทรัพยซ่ึงทําใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้น รวมถึง 
(1) การปรับปรุงสภาพอาคารใหมีอายุการใชงานยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
(2) การปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพชิ้นสวนของเครื่องจักรเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น

อยางเห็นไดชัด 
(3) การใชวิธีการผลิตใหมๆ ที่สามารถลดตนทุนการดําเนินงานที่ประเมินไวเดิมอยางเห็น

ไดชัด 
 

 ประเภทของสินทรัพย 
6.9 สินทรัพยอาจจัดแบงตามสภาพคลองของสินทรัพย โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ

สินทรัพยไมหมุนเวียน  ดังนี้ 
(1) สินทรัพยหมุนเวียน 

(1.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(1.2) เงินทดรองราชการ 
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(1.3) เงินฝากคลัง 
(1.4) ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ 
(1.5) ลูกหนี้เงินยืม 
(1.6) ลูกหนี้ภาษีของแผนดิน 
(1.7) เงินใหกู 
(1.8) รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ 
(1.9) รายไดแผนดินคางรับ 
(1.10) รายไดคางรับ 
(1.11) สินคาคงเหลือ 
(1.12) วัสดุคงเหลือ 
(1.13) รายไดแผนดินนําสงคลังลวงหนา 
(1.14) คาใชจายจายลวงหนา 
(1.15) เงินลงทุน 
(1.16) สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 
(2.1) เงินใหกู 
(2.2) เงินลงทุน 
(2.3) ที่ดิน 
(2.4) อาคาร 
(2.5) อุปกรณ 
(2.6) สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 
(2.7) สินทรัพยไมมีตัวตน 
(2.8) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับสินทรัพยแตละประเภท 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

6.10 เงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เช็ค  ดราฟต  และธนาณัติ   หนวยงานจะรับรูเงินสดและ
เงินฝากธนาคารในราคาตามมูลคาที่ตราไว  และแสดงรายการดังกลาวไวในเงินสดและ   
รายการเทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินทดรองราชการ 
6.11 เงินทดรองราชการ  คือ  เงินที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจาย   

ปลีกยอยในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ   การใชจายเงินทดรอง
ราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน   ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเปนยอดคงที่ตาม 
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ  เมื่อหนวยงานใชจายเงินทดรองราชการแลว จะรวบรวมหลักฐานการ
จายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใชเงินทดรองราชการ  หนวยงานจะบันทึกรับรูเงนิทดรอง
ราชการเมื่อไดรับเงินควบคูไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลัง  และใหแสดง
รายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เงินฝากคลัง 

6.12 เงินฝากคลัง  หมายถึง  เงินนอกงบประมาณที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลัง   
หนวยงานจะรบัรูเงินฝากคลังในราคาตามมูลคาที่ตราไว  โดยแสดงรายการเงินฝากคลังใน

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ 

6.13 ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ  หมายถึง  จํานวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชําระ
จากบุคคลภายนอกหรือหนวยงานอื่นซึ่งเกดิจากการขายสินคาและบริการอันเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนนิงานปกติของหนวยงาน   หนวยงานจะรับรูลูกหนีจ้ากการขายสนิคาและ
บริการตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยตัง้บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีส้วนที่
คาดวาจะไมสามารถเรียกเกบ็ได  การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กาํหนดในยอหนาที่ 9 .6  สําหรับการแสดงรายการลูกหนี้จากการขายสินคา
และบริการ     ใหแสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีในรายการลูกหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงนิและ
ใหเปดเผยจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายการหกัจากลูกหนีจ้ากการขายสินคาและ

บริการไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

ลูกหนี้เงินยืม 
6.14 ลูกหนี้เงินยืม  หมายถึง  ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนกังาน หรือเจาหนาที่

ยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมดีอกเบี้ย  เชน  ลูกหนี้เงินงบประมาณ   ลูกหนี้
เงินนอกงบประมาณ   หนวยงานจะรับรูลูกหนีใ้นกรณีนีต้ามมูลคาที่จะไดรับโดยไมตองตั้ง
บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  และใหแสดงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินยืมในรายการ     
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ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน  โดยแสดงรายละเอียดของลูกหนี้เงนิยืมแตละประเภท    
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ลูกหนี้ภาษีของแผนดิน 

6.15 ลูกหนี้ภาษีของแผนดิน  หมายถึง  จํานวนเงินรายไดแผนดินประเภทภาษีที่ผูเสียภาษีคาง
ชําระแกหนวยงานที่จัดเก็บภาษี  มีลักษณะเปนลูกหนี้ที่เกิดจากรายการที่ไมตางตอบแทน  
หรือไมมีการแลกเปลี่ยน  เนื่องจากเปนการใชอํานาจรัฐในการจัดเก็บภาษีจากประชาชน   
หนวยงานจะบันทึกรับรูลูกหนี้ภาษีของแผนดินเมื่อผูเสียภาษียื่นแบบฟอรมในการชําระ
ภาษีตอหนวยงานที่จัดเก็บ  และตกลงกันที่จะจายภาษีเปนจํานวนเงินที่แนนอนแลว แตยัง
ไมไดชําระเงินทันทีในขณะนั้น  โดยผูเสียภาษีขอผอนชําระเปนงวดๆ  หนวยงานที่จัดเก็บ
ภาษีจะรับรูลูกหนี้ภาษีของแผนดินตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยอาจตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ภาษีของแผนดินสวนที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บได  การ
ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในยอหนาที่ 9.6  
และใหแสดงรายการลูกหนี้ภาษีของแผนดินดวยมูลคาสุทธิตามบัญชีในรายการลูกหนี้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน  และเปดเผยจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายการหักจากลูกหนี้
ภาษีของแผนดินไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
เงินใหกู 

6.16 เงินใหกู หมายถึง เงินที่หนวยงานใหบุคคลภายนอกกูยืม โดยมีสัญญาการกูยืมเปนหลักฐาน 
อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได  เงินใหกูอาจแบงเปนเงินใหกูระยะส้ันและเงนิใหกูระยะ
ยาวที่มกีําหนดการชําระคืนเกิน 1 ป   หนวยงานจะรับรูเงินใหกูเมื่อไดจายเงินใหกูแกบุคคล
อ่ืน และตั้งบญัชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูสวนที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บ
เงินได  การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในยอ
หนาที่ 9.6  และใหแสดงรายการเงินใหก ู ดวยมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของหนวยงาน  และใหเปดเผยจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายการหักจากเงินใหกูใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ 
6.17 รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ  หมายถึง  รายไดจากเงินงบประมาณที่เกดิขึ้นแลวแต

หนวยงานยังไมไดรับเงิน  ใหหนวยงานบันทึกรายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ณ วันที ่ 
จัดทํารายงาน หรือ ณ วนัสิ้นปงบประมาณ ดวยจํานวนหนี้สินทีบ่ันทึกบัญชีตามเกณฑ     
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คงคางไวแลวและจะตองเบกิเงินงบประมาณมาเพื่อจายชําระหนี้  ในกรณีของสวนราชการ  
ยอดเงินทีจ่ะบนัทึกเปนรายไดจากเงนิงบประมาณคางรับ ณ วนัสิ้นปงบประมาณคือจํานวน
หนี้สินที่บันทกึไวแลวและจะเบิกเงนิงบประมาณในลักษณะเปนเงนิเหล่ือมจาย  (จํานวน
เงินที่วางฎกีาเบิกภายในวันที่ 30 กันยายน  แตไดรับเงินในปงบประมาณถัดไป)  เงินกัน  
ไวเบิกเหล่ือมป  (เงินงบประมาณปกอนทีไ่ดรับอนุมัติใหยกไปใชจายในปถัดไป)  หรือเงิน
งบประมาณคางเบิกขามป  (คาใชจายทีไ่มสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณที่เกิด    
คาใชจาย)  และใหหนวยงานแสดงรายการรายไดจากเงินงบประมาณคางรับรวมไวใน   
รายการประเภทรายไดคางรบั เปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
รายไดแผนดินคางรับ 

6.18 รายไดแผนดินคางรับ  หมายถึง รายไดแผนดินประเภทอื่นๆ นอกจากรายไดภาษ ี  ซ่ึงเกิด
รายไดขึ้นแลวแตยังไมไดรับชําระเงิน เชน รายไดแผนดินประเภทเงนิปนผล  ใหหนวยงาน
รับรูเปนรายไดแผนดนิคางรับดวยมูลคาทีค่าดวาจะไดรับ และใหแสดงรายการรายได    
แผนดินคางรบัรวมไวในรายการประเภทรายไดคางรับ เปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
 

รายไดคางรับ 
6.19 รายไดคางรับ  คือ รายไดอ่ืนของหนวยงาน ซ่ึงเกิดรายไดขึ้นแลวแตยังไมไดรับชําระเงิน 

เชน รายไดจากเงินชวยเหลือคางรับ   หนวยงานจะรับรูรายไดคางรับตามมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับ โดยแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวยีนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจํานวนเงิน
เปนสาระสําคัญ  หนวยงานควรเปดเผยใหทราบถึงประเภทของรายการรายไดคางรับไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิดวย 
 

สินคาคงเหลือ 
6.20 สินคาคงเหลือ  หมายถึง  สินทรัพยที่ 

(1) มีไวเพื่อขายในการดําเนนิงานตามปกติของหนวยงาน  หรือ 
(2) อยูในระหวางการผลิตตามกระบวนการผลิตสินคาเพื่อขาย  หรือ 

(3) มีไวเพื่อใชไปในกระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ 
สินคาคงเหลือ ไดแก วัตถุดิบ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป 

หนวยงานจะรบัรูสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด       
จะต่ํากวา  โดยแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และแสดง           



 

 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  25 

รายละเอียดของสินคาคงเหลือแยกเปนวัตถุดิบและวัสดุการผลิต  งานระหวางทํา  และ    
สินคาสําเร็จรูปไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
6.20.1 ราคาทุนของสินคาคงเหลือ  รวมถึง  ตนทุนในการจัดซื้อ  ตนทุนแปลงสภาพ  คาใชจาย

อ่ืนๆ ที่เกิดขึน้เพื่อทําใหสินคาอยูในสภาพและสถานทีท่ี่พรอมจะจําหนายหรือนําไปใชใน
การผลิตได 

ตนทุนในการจัดซื้อ  รวมถึง  ราคาซื้อ  คาขนสง  อากรนําเขา  ภาษี  และคาใชจายจัดการ
ตางๆ ที่เกิดขึน้ในการจัดซื้อโดยตรง  หกัดวยสวนลดการคาและเงินที่จะไดรับคนืตางๆ 
ตนทุนแปลงสภาพ  รวมถึง  ตนทุนตางๆ ที่เกิดขึ้นในการแปลงสภาพจากวัตถุดิบไปเปน 
สินคาสําเร็จรูปซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสนิคาที่ผลิตได  ไดแก คาแรงทางตรง  และ           
คาใชจายในการผลิตคงที่และผันแปรตางๆ   คาใชจายในการผลิตคงที่  คือ  ตนทนุการผลิต    
ทางออมที่เกิดขึ้นโดยไมสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการผลิต  เชน คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  
และคาใชจายบริหารจัดการโรงงาน เปนตน  สวนคาใชจายการผลิตผันแปร คือ ตนทุน  
การผลิตทางออมที่เกิดขึ้นและผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต  เชน  วัตถุดิบทางออม  
คาแรงทางออม  เปนตน 

 
6.20.2 มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลืออาจลดลงจนต่ํากวาราคาทุนเนื่องจากความเสียหาย  

ลาสมัย  หรือราคาขายลดลง เชน สินคานั้นมีคุณสมบัติเสื่อมลง  หมดอายกุารใชงาน           
มีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไปจากเดิม  มีการพัฒนาเทคโนโลยใีหมจนทําใหสินคานั้น
ไมไดรับความนิยม  หรือราคาขายลดลงจากสาเหตุอ่ืน  แตไมรวมถึงสินคาสูญหายหรือ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตกุารณไมปกติซ่ึงเขาลักษณะของรายการพิเศษ   หนวยงาน
ตองปรับลดราคาสินคาคงเหลือลงใหเทากบัมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  โดยทั่วไปจะพจิารณา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับสําหรับสินคาแตละรายการ  แตในกรณีที่เหมาะสมอาจพิจารณาสินคา
ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมีความเกีย่วพันกันเขาเปนกลุม  โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
เชื่อถือไดมากที่สุดในเวลาที่ประมาณมูลคา เชน ราคาขายสินคาภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 
6.21 หนวยงานจะคาํนวณราคาทุนของสินคาคงเหลือโดยใชวิธีเขากอน-ออกกอน หรือวธีิ       

ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก  วิธีใดวิธีหนึ่งกไ็ด 
 

6.21.1 วิธีเขากอน-ออกกอนมีขอสมมติฐานวาสนิคาที่ซ้ือหรือผลิตกอนจะถกูขายออกไปกอน    
สินคาคงเหลือปลายงวด จงึเปนสินคาที่ซ้ือมาหรือผลิตขึ้นครั้งหลัง ซ่ึงสอดคลองกับการ
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บริหารสินคาโดยทั่วไปโดยเฉพาะสินคาทีม่ีอายุจํากดั   สวนวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักเปนการ
แสดงตนทุนสนิคาที่ขายดวยตนทุนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากตนทุนของสินคาคงเหลือตนงวดและ
จากการซื้อหรือผลิตในระหวางป มูลคาสินคาคงเหลือปลายงวดจึงคํานวณขึ้นโดยใชตนทุน
เฉลี่ยคร้ังหลังสุด  วิธีนี้จะมีการถัวเฉลี่ยตนทุนของสินคาที่เหมือนกนั ณ วันตนงวดกับ     
ตนทุนสินคาทีซ้ื่อหรือผลิตระหวางงวด  และอาจคํานวณตนทุนถัวเฉลีย่ตอเนื่องไปตลอดป
เปนระยะๆ หรือคํานวณทกุครั้งที่ไดรับสินคาขึ้นอยูกับหนวยงาน  วธีินี้สอดคลองกับการ
บริหารสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกันนอยในแตละครั้งที่ไดรับมา โดยเฉพาะ

สินคาที่ราคาไมเคลื่อนไหวมาก 
 

วัสดุคงเหลือ 
6.22 วัสดุคงเหลือ  หมายถึง  สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกต ิ

โดยทั่วไปมีมลูคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานกังาน หนวยงานจะ
รับรูวัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดง

ฐานะการเงิน  
 

รายไดแผนดินนําสงคลังลวงหนา 
6.23 หนวยงานภาครัฐบางแหงอาจไดรับเงินรายไดแผนดินลวงหนาโดยที่ยังไมไดสงมอบสินคา

หรือบริการ เชน ไดรับคาเชาที่ราชพัสดุลวงหนา  หนวยงานจึงไมอาจรับรูเปนรายได
แผนดินในขณะที่ไดรับเงนิ  และโดยที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่ไดรับเงนิรายได
แผนดินจะตองนําเงินสงคลังทันที  ดังนั้น หนวยงานที่มีเงินรายไดแผนดนิรับลวงหนา  
จะตอง     รับรูรายไดแผนดินนําสงคลงัลวงหนาเมื่อนําเงินไปสงคลัง  และจะลางบัญชี
รายไดแผนดินนําสงคลังลวงหนาเปนรายไดแผนดนินําสงคลัง  พรอมกับการลางบัญชี
รายไดแผนดิน     รับลวงหนาเปนรายไดแผนดินเมื่อหนวยงานไดสงมอบสินคาหรือบริการ
แลว  และใหหนวยงานแสดงรายไดแผนดินนําสงคลังลวงหนาในรายการสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นใน       งบแสดงฐานะการเงิน โดยเปดเผยจํานวนรายไดแผนดนินําสงคลัง

ลวงหนาไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

คาใชจายจายลวงหนา 
6.24 คาจายจายลวงหนา  คือ  คาใชจายทีห่นวยงานจายเพื่อซ้ือสินทรัพยหรือบริการไปแลวและ

จะไดรับประโยชนตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดวาจะใชหมดไปในระยะสั้น  หนวยงานจะ 
รับรูคาใชจายจายลวงหนาตามมูลคาของสินทรัพยหรือบริการที่คาดวาจะไดรับ  โดยแสดง
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เปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิ  และหากจํานวนเงินเปนสาระสําคัญ 
หนวยงานควรเปดเผยใหทราบถึงประเภทของรายการคาใชจายจายลวงหนาไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินดวย 
 
เงินลงทุน 

6.25 เงินลงทุน  หมายถึง  สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งใหกับหนวยงาน ไมวา
จะอยูในรูปของสวนแบงที่จะไดรับ (เชน ดอกเบี้ย  คาสทิธิ  เงินปนผล) ในรูปของราคาที่
เพิ่มขึ้น  หรือในรูปของประโยชนอยางอื่นที่กิจการไดรับ   เงินลงทุนแบงเปนเงนิลงทุน
ระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาว   เงนิลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่หนวยงานมเีจตนาที่
จะถือไวเพื่อหาผลประโยชนในระยะเวลาไมเกิน 1 ป   เงินลงทุนระยะสั้นอาจจะ
ประกอบดวยเงินฝากประจําระยะเวลาไมเกิน 1 ป  เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด ไมวาจะเปนประเภทหลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผ่ือขาย  หรือตราสารหนี้ที่จะ
ครบกําหนดภายใน 1 ป   ถาเงินลงทุนนัน้หนวยงานมีเจตนาจะถือไวเพื่อหาผลประโยชน
ในระยะเวลาเกิน 1 ป  จะจัดเปนเงนิลงทุนระยะยาว  ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดประเภทหลักทรัพยเผ่ือขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดหรือเงินลงทุนทั่วไป  และเงินลงทุนใน
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา   หนวยงานจะบนัทึกเงนิลงทุนเปนสนิทรัพย     
ณ วันทีห่นวยงานไดรับเงินลงทุนครั้งแรกในราคาทุน    ราคาทุนของเงินลงทุน หมายถึง 
รายจายโดยตรงทั้งสิ้นที่หนวยงานจายไปเพือ่ใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น  เชน ราคาจายซื้อ
เงินลงทุน  คานายหนา  คาธรรมเนียม  และคาภาษีอากร 

 
6.26 ในกรณีที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด  ใหหนวยงานตรีาคาเงิน 

ลงทุนหรือหลักทรัพยใหมโดยใชราคายุตธิรรม ณ วันทีจ่ัดทํารายงาน  กลาวคือ ถาเปนเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา  ใหหนวยงานบันทึกผลตางของราคาตามบัญชีกับราคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในบัญชีกําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ซ่ึงจะปดโอนไปเขา
บัญชีรายไดสูงหรือต่ํากวาคาใชจายในงวดนั้น  หากเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย    
ใหหนวยงานบันทึกผลตางดังกลาวในบญัชีกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงนิลงทุน 

ซ่ึงจะนําไปแสดงเปนรายการเพิ่มหรือลดในสวนทุน 
 

6.27 ในกรณีที่เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่หนวยงานจะถือจนครบกําหนด  เชน เงินลงทุนใน
หุนกู   การวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่จดัทํารายงาน ใหแสดงดวยราคาทุน           



 

  หลักการและนโยบายบัญชี 
28  สําหรับหนวยงานภาครัฐ  ฉบับที่ 2 

ตัดจําหนาย   ราคาทุนตัดจาํหนาย  หมายถึง  ราคาทุนที่ไดมาตั้งแตเร่ิมแรก หักเงินตนที่  
จายคืน  และบวกหรือหกัคาตัดจําหนายสะสมของสวนตางระหวางราคาทุนเริ่มแรกกับ   
มูลคาที่ตราไว  การตัดจําหนายสวนตางดังกลาวใหคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยทีแ่ทจริง 
ซ่ึงหมายถึง อัตราคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตเทากับ

ราคาตามบัญชีของตราสารหนี้ 
 

6.28 ในกรณีที่เปนการลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด หรือเงินลงทุน  
ทั่วไป  ใหหนวยงานวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่จดัทํารายงาน ดวยราคาทุน 

 
6.29 ในกรณีที่เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือบริษัทยอย  หรือกรณีที่รัฐบาลนําเงินไปลงทุน

ในรัฐวิสาหกิจซึ่งหนวยงานผูลงทุนสามารถมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนืออีก
หนวยงานหนึง่ หรือสามารถควบคุมหนวยงานที่ไปลงทนุได  หนวยงานผูลงทุนตองบันทึก
บัญชีดวยวิธีสวนไดเสีย (Equity method)  ซ่ึงวิธีดังกลาวเงินลงทุนเริม่แรกจะตองบนัทึก
ดวยราคาทนุและตอมาภายหลังราคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยสวน
แบงกําไรหรือขาดทุนของหนวยงานที่ไปลงทุนตามสัดสวนที่หนวยงานผูลงทุนมีสวนได

เสียอยู 
 

6.30 ในกรณีที่หนวยงานจําหนายเงินลงทุน ใหหนวยงานบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุนทันทีที่เกดิ  ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  พรอมทั้งปดโอนทุกบัญชทีี่เกี่ยวของกับเงินลงทุนที่จําหนาย  
เชน กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน  สําหรับการแสดงรายการเงินลงทุนให
หนวยงานแสดงเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสนิทรัพยหมนุเวียน และสินทรัพยไม
หมุนเวียนแลวแตกรณใีนงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงาน พรอมทั้งแสดงรายละเอียด

ของเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
6.31 สินทรัพยหมนุเวยีนอื่น  หมายถึง  สินทรัพยหมุนเวยีนประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาว

ขางตน  หนวยงานจะรับรูสินทรัพยหมนุเวียนอืน่ เมื่อสินทรัพยประเภทนั้นเขาหลักเกณฑ
การรับรูตามยอหนาที่ 6.1  และใหแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  โดยเปดเผย     

รายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ท่ีดิน 

6.32 ที่ดิน  คือ  อสังหาริมทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน หนวยงาน
จะรับรูที่ดินตามราคาทุน เฉพาะที่ดนิที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ และใหแสดงที่ดินเปน
สินทรัพยไมหมุนเวยีนในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบแสดงฐานะการเงิน  
สําหรับ ที่ราชพัสดุที่หนวยงานครอบครองและใชประโยชนนัน้ใหแสดงขอมูลเพิ่มเติมไว
ใน   หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 
อาคาร 

6.33 อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสรางประเภทตางๆ  เชน อาคารสํานักงาน อาคารที่ใช
เพื่อประโยชนอ่ืน  อาคารโรงงาน  ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ  เชน โรงเรือนเลี้ยงสัตว  โรงเพาะชํา  
โรงเก็บรถยนต  รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคารซึ่งเปนตนทุนในการตกแตง ตอเติม หรือ   
ปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากที่จัดสรางอาคารเสร็จแลว  รวมทั้งงานระหวางกอสรางที่  
ยังไมเสร็จสมบูรณ ซ่ึงจะบันทึกบัญชีเปนอาคารระหวางกอสรางไว  เมื่องานกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวจึงจะโอนมาบันทึกเปนอาคารและสิ่งปลูกสรางประเภทนั้นๆ  หนวยงานจะ
รับรูอาคารและสิ่งปลูกสรางตามราคาทุนทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมี
กรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินงาน  หนวยงานจะตองบันทึกคาเสื่อมราคาสะสมเพื่อนําไปหักออกจากราคาทุน  
ของสินทรัพยเพื่อใหไดมูลคาสุทธิตามบัญชี  การรับรูคาเสื่อมราคาและคาเสื่อมราคาสะสม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในยอหนาที่ 9.9  และใหแสดงรายการอาคารเปน       
สินทรัพยไมหมุนเวียนในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบแสดงฐานะการเงิน     
ตามมูลคาสุทธิตามบัญชี  โดยเปดเผยรายละเอียดของราคาทุน  คาเสื่อมราคาสะสม  และ
มูลคาสุทธิตามบัญชีสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรางแตละประเภทไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

 
อุปกรณ 

6.34 อุปกรณ รวมถึงครุภัณฑประเภทตางๆ  เชน ครุภัณฑสํานักงาน  ยานพาหนะ  เครื่องมือและ
อุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน  หนวยงานจะรับรูอุปกรณตามราคาทุน และบันทึกคาเสื่อม
ราคาสะสมเพื่อนําไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพยเพื่อใหไดมูลคาสุทธิตามบัญชี    
การรับรูคาเสื่อมราคาและคาเสื่อมราคาสะสมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในยอ
หนาที่ 9.9  และใหแสดงรายการอุปกรณเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในรายการที่ดิน อาคาร  
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และอุปกรณในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี โดยเปดเผยรายละเอียดของ
ราคาทุน  คาเสื่อมราคาสะสม  และมูลคาสุทธิตามบัญชีสําหรับอุปกรณแตละประเภทไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 

6.35 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  หมายถึง  สินทรัพยที่ใหบริการแกสาธารณะซึ่งจําเปนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  เชน ถนน  ระบบทอน้ําเสีย  ระบบการประปาและอางเก็บน้ํา  ระบบ
การระบายน้ํา  ระบบเครือขายการติดตอส่ือสาร  เปนตน  

 สินทรัพยที่เปนโครงสรางพื้นฐานโดยทั่วไปจะมีลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือทุกขอ ดังนี้ 
(1) เปนสวนประกอบของระบบหรือเครือขาย 
(2) มีลักษณะพิเศษและลักษณะการใชงานโดยเฉพาะ 
(3) เปนสินทรัพยที่เคลื่อนที่ไมได 
(4) เปนสินทรัพยที่อาจจะมีขอจํากัดในการจําหนาย 

 สินทรัพยที่เปนโครงสรางพื้นฐานนี้จะพิจารณาเปนสินทรัพยเดี่ยวหรือสินทรัพยกลุมก็ได 
องคประกอบของสินทรัพยที่เปนโครงสรางพื้นฐานก็อาจมีความแตกตางกัน  เชน มีอายุ
การใชงานที่แตกตางกัน  หนวยงานจะรับรูสินทรัพยที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามราคาทุน      
ซ่ึงรวมทั้งงานระหวางกอสรางที่ยังไมเสร็จสมบูรณ  หากมีการตรวจรับงานเปนงวดๆ      
ใหบันทึกเปนสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสรางไวกอน  เมื่องานกอสราง     
เสร็จแลวจึงจะโอนมาบันทึกเปนสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานแตละประเภท และบันทึก   
คาเสื่อมราคาสะสมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในยอหนาที่ 9.9  และใหแสดง    
รายการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามมูลคาสุทธิตามบัญชี  โดยเปดเผยรายละเอียดของราคาทุน  คาเสื่อมราคาสะสม  และ
มูลคาสุทธิตามบัญชีสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานแตละประเภทไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
6.36 การบันทึกมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน ณ วันเริ่มตนปฏิบัติตามระบบ

บัญชีเกณฑคงคางใหใชราคาทุน  ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาทุนไดใหบันทึกโดยใชราคา
ปจจุบันของสินทรัพยใหมที่สามารถใชแทนที่สินทรัพยเดิมได โดยอางอิงถึงสินทรัพยที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน โดยพิจารณาถึงความแตกตางของสินทรัพยใหมและสินทรัพยเดิมทั้ง
สภาพของสินทรัพยและความสามารถของสินทรัพยดวย  หรือหากไมสามารถหาสินทรัพย
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ใหมที่มีลักษณะใกลเคียงกันมาอางอิงได  ใหใชราคาตนทุนในการผลิตสินทรัพยแบบ
เดียวกันขึ้นมาใหม  

 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

6.37 สินทรัพยไมมีตัวตน  หมายถึง  สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมี
รูปธรรมซึ่งเปนสินทรัพยที่หนวยงานถือไวเพื่อใชในการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือ
ใหบริการ   เพื่อใหผูอ่ืนเชา  หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน  ตัวอยางสินทรัพยไม
มีตัวตนของหนวยงาน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร  สิทธิการเชา  เปนตน 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

6.38 โปรแกรมคอมพิวเตอร  รวมถึงชุดคําสั่งงานคอมพิวเตอรตางๆ ทั้งสําหรับผูใชและผูพัฒนา
ระบบ ทั้งที่หนวยงานพัฒนาขึ้นเอง  จางผูพัฒนาระบบภายนอกใหพัฒนาขึ้น  และ
โปรแกรมที่หนวยงานไดรับสิทธิในการใชงานจากเจาของโดยจายคาตอบแทนให       
หนวยงานจะรับรูโปรแกรมคอมพิวเตอรตามราคาทุน  และบันทึกคาตัดจําหนายสะสมเพื่อ
นําไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพยเพื่อใหไดมูลคาสุทธิตามบัญชี  การรับรูคาตัด
จําหนาย และคาตัดจําหนายสะสม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในยอหนาที่ 9.11 
สําหรับกรณีที่หนวยงานอยูระหวางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงยังไมเสร็จสมบูรณ 
หากมีการตรวจรับงานเปนงวดๆ ใหบันทึกเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางการพัฒนา 
เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวจึงจะโอนมาบันทึกเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละประเภท 
และใหแสดงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนภายใตหัวขอ        
สินทรัพยไมมีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลคาสุทธิตามบัญชี โดยเปดเผย
รายละเอียดของราคาทุน  คาตัดจําหนายสะสม  และมูลคาสุทธิตามบัญชีของรายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
6.38.1 ราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร  รวมถึงตนทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาหรือพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรสวนที่ระบุไดโดยตรงวาเกี่ยวของกับการจัดหาหรือพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร  หรือตนทุนในการไดมาซึ่งสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 
6.38.2 ในกรณีของโปรแกรมที่เปนระบบปฏิบัติการ เชน WINDOWS   WINDOWS NT UNIX 

เปนตน ซ่ึงจําเปนตองติดตั้งลงในอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรทํางานได
ตามปกติ หรือในกรณีของโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องมือหรืออุปกรณบางอยาง
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ที่ใชเทคโนโลยีสูง  เชน เครื่องมือทางการแพทยที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมการ
ทํางาน  ตนทุนของโปรแกรมลักษณะนี้ควรถือรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนอุปกรณ 

 
สิทธิการเชา 

6.39 สิทธิการเชา  หมายถึง  สิทธิที่ไดรับเหนืออสังหาริมทรัพยที่เชาจากเจาของสินทรัพย           
โดยตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน  เชน  หนวยงาน
เชาที่ดิน หรืออาคารตามสัญญาเชาระยะยาว  หนวยงานจะตองบันทึกจํานวนเงินที่จาย           
ลวงหนาเพื่อใหไดสิทธิการเชาสินทรัพยตามสัญญาเชาระยะยาวเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน  
และตองตัดจําหนายตลอดอายุของสัญญาเชานั้นโดยใชวิธีเสนตรง และใหหนวยงานแสดง
รายการสิทธิการเชาเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนภายใตหัวขอสินทรัพยไมมีตัวตนใน             
งบแสดงฐานะการเงินตามมูลคาสุทธิตามบัญชี  โดยเปดเผยรายละเอียดของราคาทุน          
การตัดจําหนาย  และมูลคาสุทธิตามบัญชีของรายการสิทธิการเชาไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 

6.40 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กลาวขางตน  หนวยงานจะรับรูสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเมื่อสินทรัพยประเภทนั้นเขา
หลักเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 6.1  และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

7.  หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและสวนทุน 
 การรับรูหนี้สิน 

7.1 ในการพิจารณาวารายการใดจะบันทึกเปนหนี้สิน จะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก 
(1) ความหมายของหนี้สิน ตามคําอธิบายศัพทในยอหนาที่ 4   และ 
(2) เกณฑการรับรูหนี้สิน  ดังนี้ 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน   
เชิงเศรษฐกจิเพื่อนําไปชําระภาระผูกพนันัน้ และ 

(2.2) มูลคาของภาระผูกพันทีจ่ะตองชําระนั้นสามารถวัดไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
 

7.1.1 ตามคําอธิบายศัพทดังกลาว หนี้สินจะเกิดขึ้นเมื่อ 
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(1) มีภาระผูกพันในปจจุบันที่เกิดจากเหตุการณในอดีต กลาวคือ มีเหตุการณในอดีตที่
สงผลใหเกิด “ภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบ” ตอบุคคลหรือองคกรใดๆ   และ 
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(2) สงผลกระทบทางการเงินในเชิงลบแกหนวยงาน กลาวคือ หนวยงานจะตองกอหนี้
เพิ่มขึ้น หรือจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น 

 
7.1.2 ลักษณะสําคัญของหนี้สิน คือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของหนวยงาน  ภาระผูกพัน

ในปจจุบนัอาจเกิดจากสัญญาขอผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ
ของหนวยงาน เชน ในกรณีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ภาระผูกพันใน

ปจจุบันจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตกุารณหรือรายการในอดีตที่ทําใหหนวยงานไมสามารถใช    
ดุลยพินจิ หรือใชดุลยพินจิไดนอยมากทีจ่ะหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรในอนาคต 

 
7.1.3 ภาระผูกพนัดังกลาวอาจเกิดจากผลของรายการที่มีความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยนโดยตรง

ระหวางกัน  เชน การซื้อสินคาหรือบริการ  หรืออาจเกิดจากผลของรายการที่ไมมี
ความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยนโดยตรงระหวางกนั  เชน หนวยงานจัดเก็บรายไดแผนดิน
แทน  รัฐบาล  และมีภาระผูกพนัที่จะตองนําสงคลัง 

 
7.1.4 หนวยงานจะรบัรูหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจของทรพัยากร

จะออกจากหนวยงานเพื่อชําระภาระผูกพนัในปจจุบัน  และเมื่อมูลคาของภาระผูกพนัที่ตอง
ชําระนั้นสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ  หนวยงานไมตองรับรูภาระผูกพันเปนหนี้สิน      
หากคูสัญญายงัมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพนัในสัญญา  เชน หนวยงานไมตองรับรูรายการ    
ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินคาที่ยังมิไดรับ เปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ประมาณการหนี้สิน 

7.2 ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตอง
จายชําระ  หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินเปนหนีสิ้นของหนวยงานเมื่อประมาณการ 
หนี้สินนัน้ทําใหหนวยงานมภีาระผูกพนัในปจจุบันแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่หนวยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้น    

รวมทั้งสามารถประมาณมูลคาของภาระผูกพันนัน้ไดอยางสมเหตุสมผล  เชน การฟองรอง
ตามกฎหมาย  หากหนวยงานพจิารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยูแลวเหน็วาจากผลของ
เหตุการณในอดีตทําใหหนวยงานมภีาระผกูพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแลว        
หนวยงานจะตองรับรูประมาณการหนี้สินดงักลาวดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของ  

รายจายทีห่นวยงานจะตองจาย ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น 
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แตหากหนวยงานพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแลวเหน็วาหนวยงานไมนาจะมภีาระผูกพัน
ในปจจุบนัอยู ณ วันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไมตองรับรูเปนหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงิน แตใหเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิหากขอมูลดงักลาวมี
นัยสําคัญสําหรับการวิเคราะหและการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน  ในกรณีที่หนวยงาน
รับรูประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินนั้น  หนวยงานตองทบทวนประมาณการ    
หนี้สิน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกลาวใหเปน
ประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับวันนัน้ และหนวยงานจะตองกลับบัญชีประมาณการหนี้สิน
หากความนาจะเปนทีห่นวยงานจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น

ไมอยูในระดับเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป 
 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
7.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจริงก็ตอเมื่อ
ไดรับการยืนยันจากการเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นของเหตุการณในอนาคตอยางนอย    
หนึ่งเหตุการณ  และเหตุการณในอนาคตนั้นตองเปนเหตุการณที่หนวยงานไมสามารถ
ควบคุมไดทั้งหมด 

(2) ภาระผูกพันในปจจุบันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีตแตไมสามารถบันทึกรับรูเปน   
หนี้สินไดเนื่องจากยังมีความไมแนนอนวาหนวยงานจะตองสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันนั้นหรือไมสามารถวัดมูลคาของ
ภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ 

 หนวยงานไมตองรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แตใหเปดเผยขอมูลไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากขอมูลดังกลาวมีนัยสําคัญสําหรับการวิเคราะหและ
การตัดสินใจของผูใชงบการเงิน 

 
การวัดมูลคาหนี้สิน 

7.4 โดยทั่วไปหนีสิ้นควรวัดมูลคาดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพัน หรือบันทึก
ดวยจํานวนเงนิสดหรือรายการเทียบเทาเงนิสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น 
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ประเภทของหนี้สิน 
7.5 หนี้สินอาจจดัแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้

(1) เจาหนี้ 
(2) คาใชจายคางจาย 
(3) รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา 
(4) รายไดแผนดินรับลวงหนา 
(5) รายไดรับลวงหนา 
(6) รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
(7) เงินทดรองราชการรับจากคลัง 
(8) เงินรับฝาก 
(9) รายไดรอการรับรู 
(10) เงินกู 
(11) ประมาณการหนี้สิน 
(12) หนี้สินอื่น 

 
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนี้สินแตละประเภท 

เจาหนี้ 
7.6 เจาหนีจ้ะเกิดขึน้จากภาระผูกพันที่หนวยงานมีตอบุคคลภายนอก  เชน  เจาหนี้จากการ     

ซ้ือสินคาและบริการ  เจาหนี้รายจายประเภททุน  เจาหนี้อ่ืน  เปนตน   หนวยงานจะรับรู  
เจาหนีจ้ากการซื้อสินคาและบริการ  และเจาหนี้รายจายประเภททุนเมื่อหนวยงานไดรับ  
สินคาและบริการ  และสินทรัพยจากผูขายแลว   การรับสินคาและบริการ  และสินทรัพยนี้
หมายถึงจุดทีห่นวยงานไดมีการตรวจรับเรียบรอยแลว  และใหหนวยงานแสดงรายการ   
เจาหนีเ้ปนหนีสิ้นหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ  โดยใหเปดเผยรายละเอียดประเภท

เจาหนีไ้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

คาใชจายคางจาย 
7.7 คาใชจายคางจาย  คือ จํานวนเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นแลวในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันแต  

ยังไมไดมีการจายเงิน การจายเงินจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป  คาใชจายดังกลาว
อาจเกิดจากขอกําหนดของกฎหมาย ขอตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ไดรับแลว  เชน  
เงินเดือนหรือคาจางคางจาย  คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย  ดอกเบี้ยคางจาย       
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หนวยงานจะรับรูคาใชจายคางจายเมื่อเกิดคาใชจาย โดยการประมาณคาตามระยะเวลาที่ 
เกิดคาใชจายนั้น  และใหหนวยงานแสดงคาใชจายคางจายเปนหนี้สินหมุนเวียนใน          
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา 

7.8 หนวยงานภาครัฐอาจไดรับเงินงบประมาณในหลายลักษณะ  เชน ไดรับงบประมาณ      
เปนการลวงหนาตามแผนการใชจายเงินโดยมีเงื่อนไขวาใหนําไปใชเพื่อผลิตผลผลิต     
ตามบทบาทภารกิจที่ตกลงกันไว หากใชไมหมดจะตองนําเงินที่เหลือสงคืนคลัง   ไดรับ  
งบประมาณมาในลักษณะจายขาดจากรัฐบาลโดยไมมีเงื่อนไข  ไดรับเงินงบประมาณที่  
เบิกมาแตละรายการเพื่อจายชําระภาระผูกพันของรายการที่เกิดคาใชจายขึ้นแลว  หรือไดรับ
งบประมาณในลักษณะไมมีตัวเงินผานมือที่หนวยงาน แตเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปน
การจายตรงจากรัฐบาลใหกับเจาหนี้ของหนวยงาน  หากเปนการรับเงินงบประมาณเปนการ
ลวงหนาตามแผนการใชจายเงินดังกลาว   ใหหนวยงานรับรูเปนรายไดจากเงินงบประมาณ
รับลวงหนาเมื่อไดรับเงิน  และใหรับรูเปนรายไดจากเงินงบประมาณเมื่อเกิดคาใชจาย    
รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนาที่ไมไดรับอนุญาตใหเก็บไวหรือใหยกไปใชจายใน 
ปตอไป จะตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน   และใหหนวยงานแสดงรายไดจากเงิน       
งบประมาณรับลวงหนาที่จะยกไปใชจายปตอไปไวในรายการประเภทรายไดรับลวงหนา 
เปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
รายไดแผนดินรับลวงหนา 

7.9 รายไดแผนดินรับลวงหนา  คือ จํานวนเงินรายไดแผนดินที่หนวยงานไดรับลวงหนาแลว  
แตยังไมสามารถรับรูเปนรายไดของแผนดินในขณะนั้น  เชน รายไดแผนดินประเภทคาเชา
สินทรัพย ซ่ึงหนวยงานไดรับเงินคาเชาแลวแตหนวยงานยังไมไดใหบริการในขณะนั้น  
หนวยงานจะรับรูรายไดแผนดินรับลวงหนาเมื่อไดรับเงิน   และเมื่อหนวยงานสงมอบ      
สินทรัพยหรือใหบริการแลวจึงจะรับรูเปนรายไดแผนดิน  และใหหนวยงานแสดงรายการ
รายไดแผนดินรับลวงหนาไวในรายการประเภทรายไดรับลวงหนา เปนหนี้สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
รายไดรับลวงหนา 

7.10 รายไดรับลวงหนา  คือ จํานวนเงินที่หนวยงานไดรับลวงหนาเปนคาสินทรัพยหรือบริการที่
หนวยงานยังไมไดสงมอบสินทรัพยหรือบริการใหในขณะนั้นแตจะสงมอบใหในอนาคต 
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หรือไดรับเงินนอกงบประมาณลวงหนาโดยมีเงื่อนไขใหใชเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ 
และตองนําเงินที่ใชไมหมดสงคืนคลัง  รายไดรับลวงหนาจึงเปนหนี้สินหรือภาระผูกพัน
ของหนวยงานที่จะตองสงมอบสินทรัพยหรือใหบริการในอนาคต จึงจะถือเปนรายได   
หนวยงานจะรับรูรายไดรับลวงหนาเมื่อไดรับเงิน  และใหหนวยงานแสดงรายไดรับ      
ลวงหนาเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  โดยเปดเผยรายละเอียดของราย
ไดรับลวงหนาแตละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

7.11 รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  คือ  จํานวนเงินรายไดที่หนวยงานไดรับหรือจัดเก็บแทน      
รัฐบาล  และมีภาระผูกพันที่จะตองนําสงคลังเปนรายไดของแผนดิน  เชน รายไดภาษี    
รายไดคาธรรมเนียมและคาปรับ  รายไดจากการขายสินทรัพยและบริการ  เปนตน      
หนวยงานจะรับรูรายไดแผนดินรอนําสงคลังเมื่อหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและ
บัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง ณ วันที่จัดทํารายงาน และใหแสดงรายไดแผนดินรอนําสง
คลังเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงาน โดยเปดเผยประเภท  
ของรายไดแผนดินที่หนวยงานไดรับทั้งหมดตั้งแตตนปงบประมาณ หักดวยจํานวนรายได
แตละประเภทที่นําสงคลังแลวจนถึงวันที่จัดทํารายงาน และจํานวนรายไดแผนดินที่        
รอนําสงคลังไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
เงินทดรองราชการรับจากคลัง 

7.12 เงินทดรองราชการรับจากคลัง  คือ จํานวนเงินทดรองราชการที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาล
ไมวาจะเปนเงนิทดรองราชการของหนวยงานซึ่งไดรับเพือ่เก็บไวทดรองจายเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานภายในหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนมุัติ  และจะตองสงคืนรัฐบาล     
เมื่อหมดความจําเปนตองใชหรือเมื่อยุบเลกิหนวยงาน  หรือเงินทดรองราชการที่หนวยงาน
บางแหงไดรับเพื่อนําไปใชจายตามวัตถุประสงคเฉพาะ  เชน เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพบิัติ  เงินทดรองราชการรับจากคลังตามโครงการเงินกู
ตางประเทศ  เงินทดรองราชการดังกลาวนี้ เมื่อหนวยงานนําไปใชจายแลว จะตองสง
ใบสําคัญไปเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกูมาชดใช   หนวยงานจะบนัทึกรับรูเงินทดรอง
ราชการรับจากคลังเมื่อไดรับเงิน  และใหแสดงรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังเปน
หนี้สิน  หมุนเวยีน หรือหนี้สินไมหมุนเวยีนแลวแตกรณีในงบแสดงฐานะการเงินของ

หนวยงาน 
 



 

 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  39 

 
เงินรับฝาก 

7.13 เงินรับฝาก  คือ  จํานวนเงินที่หนวยงานไดรับฝากไว อาจเปนเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินฝาก  เงินมัดจําประกนัสัญญา  หรือเงินอื่นใด  ซ่ึงจะตองจายคืนใหแกผูฝาก หรือเปน 
เงินผานมือที่จะตองสงตอไปยังบุคคลที่สาม  หนวยงานจะบันทกึเปนหนี้สินไวจนกวาจะมี
การจายคืน หรือจายตอไปยังบุคคลที่สาม  หนวยงานจะรับรูเงนิรับฝากเมื่อไดรับเงิน     

และใหแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวยีนหรือหนี้สิน        
ไมหมุนเวียนแลวแตกรณี  และหากรายการและจํานวนเงินมีสาระสําคัญ  ใหเปดเผย

ประเภทของเงนิที่รับฝากไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 รายไดรอการรับรู 
7.14 หนวยงานอาจไดรับเงินบางประเภท เชน ไดรับเงนิตามโครงการชวยเหลือรวมมือจาก      

รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือไดรับเงินบริจาคโดยมีผูมอบให
หนวยงานไวใชในการดําเนนิงาน  ถาหนวยงานไดรับเงนิชวยเหลือหรือบริจาคไมวาจะเปน
เงินสดหรือไดรับเปนสินทรัพยแตหนวยงานยังไมอาจรับรูเปนรายไดจากเงินชวยเหลือหรือ      
เงินบริจาคตามเกณฑในยอหนาที่ 8.7 และ 8.8 ได  ใหหนวยงานตั้งพักรายไดไวทางดาน
หนี้สินกอนเปนรายไดรอการรับรู แลวจงึทยอยตัดบัญชีเปนรายไดตามเกณฑที่เปนระบบ
และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกีย่วของ  เชน 
ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือ
หรือบริจาค และใหแสดงรายการรายไดรอการรับรูในงบแสดงฐานะการเงนิประเภท      

หนี้สินไมหมนุเวยีน 
 

 เงินกู 
7.15 เงินกูเปนรายการแสดงจํานวนหนี้สินของหนวยงานภาครัฐ  นอกจากสวนราชการที่รับ    

ผิดชอบในการกูเงินแทนรัฐบาลแลว  หนวยงานภาครัฐบางประเภทไดรับอนุญาตใหกูเงิน
ไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เชน องคการมหาชน  หนวยงานจะรบัรูเงินกู  
เมื่อไดรับเงิน  หรือเมือ่ไดรับแจงจากแหลงเงนิผูใหกูวาไดมกีารเบิกจายเงินกูใหเจาหนี้
โดยตรงในกรณ ีเปนการกูเงนิแบบจายตรงใหเจาหนี้  และใหแสดงรายการเงนิกูที่ถึง
กําหนดชําระคนืภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีและเงินกูระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ป เปนหนี้สินหมนุเวยีน  และรายการเงินกูที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งรอบ
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ระยะเวลาบัญชีเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ  สําหรับการกูเงินที่เปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ใหปฏิบัติตามยอหนาที ่  5.22-5.25 

 
ประมาณการหนี้สิน 

7.16 ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา  หรือจํานวน
ที่ตองจายชําระ  แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงาน
จะตองจายชําระภาระผูกพันนั้นในอนาคต  และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ  เชน หนี้สินคาชดเชยความเสียหาย  หนี้สินบําเหน็จบํานาญ   หนวยงานจะ
รับรูประมาณการหนี้สิน ดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่จะตองจายชําระ
ภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน  และใหหนวยงานแสดงประมาณการหนี้สิน
เปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงาน 

 
หนี้สินอื่น 

7.17 หนี้สินอื่น  หมายถึง หนี้สินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน  หนวยงานจะรับรู
หนี้สินอื่น เมือ่หนี้สินประเภทนั้นเขาหลักเกณฑการรับรูตาม  ยอหนาที่ 7.1  และใหแสดง
รายการดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวยีน หรือหนี้สินไมหมุนเวยีน แลวแตกรณี ในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
 

 สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ 
7.18 รัฐบาลจะถือสวนทุนหรือสินทรัพยสุทธิของหนวยงานแทนประชาชน  สวนทุนหรือ      

สินทรัพยสุทธิของหนวยงาน ประกอบดวย 
(1) ทุน 
(2) รายไดสูง /(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 
(3) กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 

 
ทุน 

7.19 หนวยงานจะบันทึกบัญชีทนุเมื่อเร่ิมตั้งหนวยงานหรือเมื่อเร่ิมปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ
คงคาง  โดยหนวยงานจะตองสํารวจสินทรัพยและหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีดวยจํานวน     

ผลตางระหวางสินทรัพยและหนี้สินในบญัชีทุน  
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รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 
7.20 รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมจะแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงินของหนวยงานที่

สะสมมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงหนวยงานจะนํามาบนัท ึกเพิ่มหรือลดสวนทุน
หรือสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่จดัทํารายงาน 

 
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 

7.21 หนวยงานทีไ่ดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนไดนัน้ หากนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย    
ในความตองการของตลาดประเภทหลักทรพัยเผ่ือขาย จะตองปรับราคาทุนของหลักทรัพย
หรือเงินลงทุนนั้นใหเปนมูลคายุติธรรม  โดยหนวยงานจะบนัทึกกาํไรหรือขาดทนุที่ยัง   
ไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนดวยจํานวนเงินผลตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี  กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นของเงินลงทุนนี้
จะปดโอนไปรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายเมื่อมีการจําหนายเงินลงทนุนั้น 

 

8.  หลกัการและนโยบายบัญชีเกีย่วกับรายได 
 การรับรูรายได 

8.1  การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนรายไดจะตองเขาหลักเกณฑ 2  ประการ ไดแก 
 (1) ความหมายของรายไดตามคําอธิบายศัพท ยอหนาที่ 4  และ 
 (2) เกณฑการรับรูรายได  ดังนี้ 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนในการเกิดขึ้นของรายได   และ 
(2.2) สามารถวัดมูลคาของรายการดังกลาวไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ 

 
8.1.1 รายไดตามคําอธิบายศัพทดงักลาวเปนการไหลเขาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจตลอดรอบ

ระยะเวลาบัญชีซ่ึงเกิดจากการดําเนินกจิการตามปกติของหนวยงาน  ประโยชนเชิง
เศรษฐกิจทีเ่พิม่ขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิม่ขึ้นในสวนของสินทรัพย หรือการลดลงในสวน
ของหนี้สินซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิของหนวยงานเพิม่ขึ้น เชน รายไดจากการขาย    
สินคาและบริการ  รายไดดอกเบี้ย  การสงมอบสินคาหรือบริการเพื่อชําระหนี้สิน ฯลฯ  
กระแสเงินสดเขา  เชน เงนิกูยืมไมถือเปนรายไดเนื่องจากทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากันจึงไมมีผลกระทบตอสินทรัพยสุทธิของหนวยงาน 
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8.1.2 หนวยงานจะรบัรูรายไดในงบแสดงผลการดําเนินงาน เมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพิม่ขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อหนวยงานสามารถวัด

มูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ไดอยางนาเชื่อถือหรืออีกนัยหนึ่งการรับรู     
รายไดจะเกดิขึน้พรอมกับการรับรูสวนที่เพิม่ขึ้นของสินทรัพย หรือสวนที่ลดลงของ     

หนี้สิน 
 

 การวัดมูลคารายได 
8.2 รายไดควรวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ 
 

8.2.1 โดยทั่วไปหนวยงานจะกําหนดจํานวนรายไดตามที่หนวยงานตกลงกับผูซ้ือหรือผูใช        
สินทรัพย ซ่ึงจํานวนรายไดดังกลาวเปนมลูคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ
หลังจากหกัสวนลดตางๆ  (ถามี) 

 
 ประเภทของรายได 

8.3 รายไดอาจจัดแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
(1) รายไดจากเงินงบประมาณ 
(2) รายไดแผนดิน 
(3) รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
(4) รายไดจากเงินชวยเหลือ 
(5) รายไดจากการรับบริจาค 
(6) รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 
(7) รายไดดอกเบี้ย 
(8) กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 
(9) กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 
(10) กําไร/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
(11) รายไดอ่ืน 
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หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับรายไดแตละประเภท 
รายไดจากเงินงบประมาณ 

8.4 หนวยงานภาครัฐอาจไดรับเงนิงบประมาณประเภทตางๆ  เชน งบบุคลากร  งบดําเนนิงาน  
งบลงทุน  ในหลายลักษณะ  เชน ไดรับเงินงบประมาณเปนการลวงหนาตามแผนการใช
จายเงินโดยมีเงื่อนไขวาใหนาํไปใชเพื่อผลิตผลผลิต ตามบทบาท ภารกิจที่ตกลงกันไว   
หากใชไมหมดตองนําเงินที่เหลือสงคืนคลัง  ไดรับเงนิงบประมาณมาในลักษณะจายขาด
จาก      รัฐบาลโดยไมมีเงื่อนไข  ไดรับเงนิงบประมาณที่เบิกมาแตละรายการเพื่อจายชําระ
ภาระ   ผูกพนัของรายการที่เกิดคาใชจายขึ้นแลว  หรือไดรับเงินงบประมาณในลักษณะไม

มีตัวเงินผานมอืที่หนวยงานแตเปนการเบกิหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาล
ใหกับเจาหนี้ของหนวยงาน  หากเปนกรณีที่หนวยงานไดรับเงินงบประมาณมาในลักษณะ
จายขาด    จากรัฐบาลโดยไมมีเงื่อนไข  หรือไดรับเงินงบประมาณที่เบิกมาแตละรายการ
เพื่อจาย  ชําระภาระผูกพันของรายการที่เกิดคาใชจายขึน้แลว  ใหหนวยงานรับรูรายไดจาก
เงิน      งบประมาณเมื่อไดรับเงิน  และหากเปนกรณีที่หนวยงานไดรับงบประมาณใน
ลักษณะไมมีตวัเงินผานมือทีห่นวยงาน  แตเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจาก
รัฐบาลให กับผูมีสิทธิรับเงินของหนวยงาน   ใหหนวยงานรับรูรายไดจากเงินงบประมาณ
เมื่อได     รับหลักฐานแจงการจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินแลว  และใหหนวยงานแสดงรายได
จาก     เงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  โดยใหเปดเผยประเภท
ของ    เงินงบประมาณที่ไดรับไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
รายไดแผนดิน 

8.5 รายไดแผนดิน เปนรายไดที่หนวยงานไดรับและจะตองนําสงคลัง  รายไดแผนดิน
ประกอบดวย รายไดแผนดินประเภทภาษี  และรายไดแผนดินที่ไมใชภาษี  ไดแก  รายได
จากการขายสนิทรัพยและบริการ  รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอ่ืน  หนวยงานจะรับรู
เงินรายได แผนดินเมื่อเกิดรายได   และเนื่องจากรายไดแผนดนิเปนรายไดที่หนวยงานไม
สามารถ    นาํมาใชจายในการดําเนินงานได   ดังนั้น ณ วันที่จดัทํารายงาน  ใหหนวยงาน
ปดบัญชี   รายไดแผนดิน  และบัญชีรายไดแผนดนินําสงคลังไปเขาบัญชีรายไดแผนดินรอ
นําสงคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพนัที่หนวยงานจะตองนําเงนิสงคลังในงวดบัญชีตอไป 

 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

8.6  รายไดจากการขายสินคาและบริการ  เปนรายไดทีห่นวยงานไดรับจากการขายสินคาและ
บริการ  และหนวยงานนั้นไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดจากการขายสนิคาและบริการนั้นไว
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เพื่อใชจายในการดําเนินงานของหนวยงาน   รายไดทีไ่ดรับอนุญาตใหเก็บรักษาไวนี้จะถือ
เปนรายไดที่อยูในความควบคุมของหนวยงาน และจะรับรูเปนรายไดจากการขายสินคา
และบริการเมือ่หนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซ้ือหรือผูใชแลว และใหแสดง      

รายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 
 

รายไดจากเงินชวยเหลือ 
8.7 หนวยงานอาจไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือรวมมือจากรัฐบาลตางประเทศ  องคการ

ระหวางประเทศ หรือบุคคลใด  เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค  หนวยงานจะรับรูรายไดจากเงนิชวยเหลือเมือ่เขาเกณฑ ดังนี้ 
(1) ผานเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  และ 
(2) รัฐบาลหรือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือไดอนุมัติและยืนยนัวาจะโอนเงินให  และ 
(3) จํานวนเงินชวยเหลือที่จะไดรับสามารถกําหนดไดอยางนาเชื่อถือ 
เงินชวยเหลืออาจมีขอจํากัดในการใชหรือไมก็ได  หากเปนเงินชวยเหลือที่มีขอจํากัดในการ
ใช  ใหหนวยงานรับรูรายไดจากเงินชวยเหลือตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากเงินชวยเหลือกับคาใชจายที่เกี่ยวของ  เชน 
กรณีไดรับความชวยเหลือเปนสินทรัพย  ใหหนวยงานรับรูรายไดจากเงินชวยเหลือตาม   
สัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยนั้นตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย  หรือใน
กรณีไดรับความชวยเหลือโดยมีเงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติตาม  หนวยงานจะรับรูรายไดจาก
เงินชวยเหลือเมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น  และใหหนวยงานแสดงรายไดจากเงิน
ชวยเหลือไวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 

 
รายไดจากการรับบริจาค 

8.8 หนวยงานอาจไดรับบริจาคเงินเพื่อไวใชจายในการดําเนนิงาน  หนวยงานจะรับรูรายไดจาก
การรับบริจาคเมื่อไดรับเงิน อยางไรกต็ามการรับบริจาคอาจมีขอจาํกัดในการใชหรือไม     
ก็ได เชน  หนวยงานอาจไดรับบริจาคเปนเงินสดที่ระบุวัตถุประสงคใหใชจายเพือ่การใด
การหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  หรืออาจไดรับบริจาคเปนสินทรัพยซ่ึงกอใหเกดิผลประโยชน
แกหนวยงานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  ในกรณีดังกลาวใหหนวยงานรับรูรายได
จากการรับบรจิาคตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการ
จับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายที่เกี่ยวของ  เชน ในกรณไีดรับเงินบริจาคที่ระบุ
วัตถุประสงคใหใชจายเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  ใหรับรูรายไดจากการรับ
บริจาคในงวดเดียวกับการเกดิคาใชจายเพื่อการนั้น  หรือในกรณีไดรับบริจาคเปนสินทรัพย  
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ใหรับรูรายไดจากการรับบรจิาคตลอดอายกุารใชงานของสินทรัพย  และใหหนวยงาน
แสดงรายไดจากการรับบริจาคไวในงบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงินของหนวยงาน 

 
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 

8.9  ในการดําเนินงานของรัฐบาล นอกจากจะใชจายจากเงนิงบประมาณแลว  บางสวนอาจ      
จําเปนตองใชจายจากเงินกู ซ่ึงรัฐบาลจะเปนผูกูและรับภาระชดใชหนี้เงินกู โดยมหีนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินงานตามโครงการเงินกู  หนวยงานเหลานั้นจะถือเงินที่ไดรับ
จากแหลงเงินกูเปนรายไดเพือ่นํามาใชจายดําเนินงานตามโครงการที่หนวยงานเปนผูรับ   

ผิดชอบ  แตหนวยงานเหลานั้นไมตองรับภาระชดใชหนี้เงินกู  หนวยงานจะรับรูรายไดจาก
เงินกูของรัฐบาลเมื่อไดรับเงินในกรณีที่แหลงเงินกูจายเงนิกูใหกับหนวยงานโดยตรง  หรือ
รับรูรายไดจากเงินกูของรัฐบาลพรอมกับรับรูคาใชจายในกรณีทีแ่หลงเงินกูจายเงินตรง

ใหแกเจาหนี้   และใหแสดงรายไดจากเงินกูของรัฐบาลไวในงบแสดงผลการดําเนนิงาน     
ทางการเงินของหนวยงาน โดยเปดเผยรายละเอียดโครงการเงินกูไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
 

รายไดดอกเบี้ย 
8.10 รายไดดอกเบี้ย  เปนคาตอบแทนที่หนวยงานไดรับเนื่องจากการใหผูอ่ืนใชประโยชนจาก

เงินหรือเงินทุน  หนวยงานจะรับรูรายไดดอกเบี้ยเมื่อเกิดรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลา  
และใหหนวยงานแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของ
หนวยงาน 

 
กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

8.11 กําไรที่เกิดจากการจําหนายสนิทรัพยที่อยูในความควบคมุของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานนั้น
สามารถเก็บไวใชในการดําเนินงานตอไปไดโดยไมตองนําสงคลัง ใหถือเปนรายไดของ
หนวยงาน  หากการจําหนายสินทรัพยที่อยูในความควบคุมของหนวยงานเกิดผลขาดทุนให
ถือเปนคาใชจายของหนวยงาน  หนวยงานจะรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการจาํหนาย        
สินทรัพยเมื่อหนวยงานนั้นสงมอบสินทรัพยใหกับผูซ้ือ  และใหหนวยงานแสดงรายการ  

ดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 
ในกรณีการจําหนายสินทรัพยที่หนวยงานไมสามารถเก็บเงินที่ไดรับจากการจําหนายไว   

ใชจายในการดําเนินงานได  แตมภีาระผกูพันตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดนิ ใหบันทึก
จํานวนเงินที่ไดรับจากการจาํหนายในบัญชีรายไดแผนดนิประเภทรายไดจากการจําหนาย
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สินทรัพยและบริการ  และถาสินทรัพยที่จาํหนายนั้นยังมมีูลคาสุทธิตามบัญชีอยู  ใหบันทึก
ลางสินทรัพยนั้นกับสวนทนุของหนวยงาน 

 

กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 
8.12 หนวยงานที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนนั้น  หากมีการ

จําหนายเงินลงทุน  หนวยงานตองบันทึกผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนเปนรายไดหรือคาใชจายทันทีที่เกิดในบัญชีกําไร/ขาดทุนจาก     
การจําหนายเงินลงทุน  และบันทึกกลับรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนที่จําหนาย  เชน 
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน  และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผล 
การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 

 

กําไร/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
8.13 กําไร/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ  คือ รายไดหรือคาใชจายที่เกิดขึ้น     

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ  หนวยงานจะบันทึก
รับรูกําไร/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศเมื่อมีการชําระเงินของรายการที่เปน
ตัวเงิน  หรือเมื่อมีการจัดทํารายงานการเงิน  และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 

 

รายไดอื่น 
8.14  รายไดอ่ืน  คอื รายไดประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน และหนวยงานไมมีภาระ

ผูกพันตองนําสงคลัง  หนวยงานจะบันทกึรับรูรายไดอ่ืนเมื่อเกิดรายได  และเขาเกณฑการ
รับรูรายไดตามยอหนาที่ 8.1  และใหหนวยงานแสดงรายการดงักลาวในงบแสดงผล      

การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 
 

9.  หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับคาใชจาย 
การรับรูคาใชจาย 

9.1 การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนคาใชจายจะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก 
(1) ความหมายของคาใชจายตามคําอธิบายศัพทในยอหนาที่ 4   และ 
(2) เกณฑการรับรูคาใชจาย   ดังนี้ 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนในการเกิดขึ้นของคาใชจาย   และ 
(2.2) สามารถวัดมูลคาของคาใชจายไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
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9.1.1 ความหมายของคาใชจายตามคําอธิบายศัพทยอหนาที่ 4 ไมรวมถึงการจายสําหรับการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน  หรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

 การจายที่เกี่ยวของกับรอบระยะเวลาบัญชกีอน เกดิขึ้นเมื่อหนวยงานไดรับสินคาหรือ
บริการในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีกอน แตการจายมากระทําในรอบระยะเวลาบัญชี
ปจจุบัน รายการดังกลาวจะบันทึกรับรูเปนคาใชจายคูกับหนี้สินที่เพิม่ขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีกอน สวนการจายเงินจริงซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันไมถือเปนคาใชจาย

แตเปนการลดลงของหนี้สิน 
การจายที่เกี่ยวของกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเกิดขึ้นเมื่อมีการจายเงินลวงหนาในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่งซึ่งจะบันทึกรับรูเปนสินทรัพยในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นและจะบันทึก
รับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเมื่อหนวยงานไดรับสินคาหรือบริการจาก
การจายเงินลวงหนานั้นแลว 
กระแสเงินสดออก เชน การชําระหนี้สิน หรือกระแสการลงทุน  เชน การซื้อสินทรัพยถาวร
การนําเงินไปลงทุนซื้อพันธบัตร ไมถือเปนคาใชจายตามความหมายในคําอธิบายศัพท      
ยอหนาที่ 4  เนื่องจากการชําระหนี้สินหรือการลงทุนดังกลาวไมมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิ  
ลดลง 

 
9.1.2 หนวยงานจะรับรูคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจลดลง

เนื่องจากการลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน  และเมื่อหนวยงานสามารถ  
วัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ลดลงไดอยางนาเชื่อถือ  หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู    
คาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมการรับรูสวนที่ลดลงของสินทรัพยหรือสวนที่เพิ่มขึ้นของหนี้สิน 

 
 

ประเภทของคาใชจาย 
9.2 คาใชจายอาจจดัแบงเปนประเภทตางๆ ไดดงันี้ 

(1) คาใชจายดานบุคลากร 
(2) คาใชจายในการดําเนินงาน 
(3) คาใชจายเงนิอดุหนุน 
(4) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
(5) ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 
(6) คาเสื่อมราคา 
(7) คาตัดจําหนาย 
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(8) ดอกเบี้ยจาย 
(9) รายไดแผนดินนําสงคลัง 
(10) คาใชจายอื่น 

 
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับคาใชจายแตละประเภท 
คาใชจายดานบุคลากร 

9.3 คาใชจายดานบุคลากร  คือ คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบคุคลและการจางงาน เชน เงนิเดือน 
คาจาง  บําเหน็จบํานาญ  คาใชจายสวัสดิการ  เปนตน  หนวยงานจะรับรูคาใชจายดาน
บุคลากรเมื่อคาใชจายนั้นเกดิขึ้น  และใหแสดงรายการดงักลาวในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน โดยเปดเผยคาใชจายดานบุคลากรประเภทตางๆ ไว
ใน หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 
คาใชจายในการดําเนินงาน 

9.4 คาใชจายในการดําเนินงาน  คือ  คาใชจายที่ใชจายไปเพื่อการดําเนนิงานของหนวยงาน  
เชน  คาวัสดุ  คาใชสอย  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายที่เกี่ยวของกับสินคาที่ขายไมวาจะเปน
การซื้อหรือผลิตเอง เปนตน  รายการเหลานี้จะรับรูเปนคาใชจายเมื่อคาใชจายนัน้เกิดขึ้น
และใหแสดงรายการดังกลาวไวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงนิของหนวยงาน 

โดยเปดเผยคาใชจายในการดําเนินงานประเภทตางๆ ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

คาใชจายเงินอุดหนุน 
9.5 คาใชจายเงนิอดุหนุน  เปนคาใชจายทีรั่ฐจายเปนเงินอุดหนุนหรือจายเปนเงนิชวยเหลือ

ใหแกองคกรหรือบุคคลอื่น โดยไมไดรับผลตอบแทนทางการเงิน หรือไมไดรับสินคาและ
บริการใดเปนการแลกเปลี่ยน  คาใชจายเงินอุดหนนุนี้อาจจายตามกฎหมาย  ตามนโยบาย
ของรัฐบาล  หรือเพื่อวัตถุประสงคในการชวยเหลือชุมชน  เชน คาใชจายเงินชวยเหลือ
เกษตรกร  คาใชจายเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบตัิ  เปนตน  โดยทั่วไปหนวยงานจะรับร ู   
คาใชจายเงนิอดุหนุน เมื่อเงินอุดหนุนหรือเงินชวยเหลือนั้นไดรับอนมุัติใหจายแกองคกร
หรือผูมีสิทธิแลว  และใหหนวยงานแสดงรายการคาใชจายเงินอดุหนุนไวในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน โดยเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเงินอุดหนุนไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
หนี้สงสัยจะสูญ 

9.6 หนี้สงสัยจะสูญ  คือ ลูกหนีจ้ากการขายสินคาและบริการที่คาดวาจะเรียกเก็บเงนิไมได  
หนวยงานจะประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู    
หนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายคูกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  และให

แสดงรายการหนี้สงสัยจะสูญในรายการคาใชจายอืน่ในงบแสดงผลการดําเนินงาน        
ทางการเงินของหนวยงาน 

 
9.6.1 หนวยงานจะเลือกใชวิธีใดในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ใหพิจารณาจากประสบการณที่

ผานมาเกี่ยวกบัจํานวนลูกหนี้ที่เก็บไมได  การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ  มีวิธีดังนี ้ 
(1) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคํานวณเปนรอยละของรายไดจากการขายสินคาและ

บริการของหนวยงาน  หนวยงานสามารถเลือกประมาณจากรายไดจากการขายสินคา
และบริการทั้งหมด หรือจากรายไดจากการขายสินคาและบริการเฉพาะสวนที่เปน

การขายเชื่อ 
(2) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคํานวณเปนรอยละของยอดลูกหนี้จากการขายสินคา

และบริการ  หนวยงานสามารถเลือกประมาณจากยอดลกูหนีจ้ากการขายสินคาและ
บริการทั้งหมด  หรือจากกลุมของอายุลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการที่คางชําระ 

(3) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการแตละราย  
และรับรูเฉพาะลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดเทานัน้เปนหนี้สงสัยจะสูญ 

 
หนี้สูญ 

9.7 หนวยงานสามารถตัดจําหนายหนี้สูญได เมือ่ไดติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานที่แนนอนวา
จะไมไดรับชําระหนีแ้ละไดรับอนุมัติใหจาํหนายหนี้สูญจากผูมีอํานาจแลว  ใหตดัจาํหนาย

ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการโดยการบันทึกบัญชีหนี้สูญและลดจํานวนลูกหนี้  
พรอมกับลดจาํนวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญดวยจํานวนเดียวกนั  และให
หนวยงานแสดงหนี้สูญในรายการคาใชจายอื่นในงบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงิน

ของหนวยงาน 
 

ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 
9.8 มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลืออาจลดลงต่ํากวาราคาทุนของสินคาคงเหลือ

เนื่องจากความเสียหาย ลาสมัยหรือราคาขายลดลง  มูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือ
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เนื่องจากการปรับราคาเพื่อใหแสดงเปนมลูคาสุทธิที่จะไดรับถือเปนผลขาดทุนจากการตี
ราคาสินคา   ลดลง  หนวยงานจะรับรูขาดทุนจากการตรีาคาสินคาลดลงเปนคาใชจายเมื่อมี
การปรับราคาสินคาคงเหลือพรอมกับการลดยอดสินคาคงเหลือ  และใหแสดงรายการ
ดังกลาวเปน        คาใชจายอื่นในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 

 
คาเสื่อมราคา 

9.9 คาเสื่อมราคา  คือ การปนสวนตนทุนของสินทรัพยถาวรอยางเปนระบบตลอดอายุการใช
งานของสินทรัพย  คาเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพย
ถาวรอันเนื่องมาจากเวลา การใชงาน และความลาสมัย  หนวยงานจะตองรับรูการสูญเสีย
ศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรในรูปของคาเสื่อมราคาคูกับคาเสื่อมราคา
สะสมเปนประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญชี  คาเสื่อมราคาสําหรับหนวยงานในภาครัฐ
ใหคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง 

 ที่ดินไมตองคิดคาเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินมีอายุการใชงานไมจํากัด 
 
9.10 ในการคํานวณคาเสื่อมราคา  ใหหนวยงานใชดุลยพินจิในการกําหนดอายุการใชงานของ 

สินทรัพยโดยใชตารางการกาํหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรใน
ภาคผนวก 2  เปนเกณฑในการพิจารณา 

 
9.10.1 อายุการใชงานของสินทรัพย  คือ  อายกุารใชงานที่คาดวาหนวยงานจะไดรับประโยชน    

เชิงเศรษฐกจิจากสินทรัพยนัน้  หนวยงานตองประมาณอายุการใชงานของสินทรัพยตาม
ดุลยพินจิ ซ่ึงตองอาศัยประสบการณจากการใชสินทรพัยที่คลายคลึงกันในอดีต โดย
คํานึงถึงปจจัย  ดังนี ้
(1) ประโยชนที่หนวยงานคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยโดยประเมินจากผลผลิตที่

คาดวาจะไดจากสินทรัพยนั้น 
(2) การชํารุดเสียหายที่คาดวาจะเกิดจากการใชงานสินทรัพยซ่ึงเปนผลมาจากสาเหตุ

ตางๆ  เชน ความถี่ในการใชงาน  แผนการซอมและบํารุงรักษา 
(3) ความลาสมัยทางดานเทคนิค 
(4) ขอจํากัดทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นในการใชสินทรัพย 
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คาตัดจําหนาย 
9.11 หนวยงานตองปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางมรีะบบตลอดอายุ

การใหประโยชนของสินทรัพยนั้น  หนวยงานจะรับรูการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการ
ของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนในรูปของคาตัดจําหนายคูกบัคาตัดจําหนายสะสมเปนประจําใน
แตละรอบระยะเวลาบัญช ี โดยใชวิธีคํานวณคาใชจายตามวิธีเสนตรงเชนเดยีวกบัการคิด  

คาเสื่อมราคา 
 

9.12 ในการคํานวณคาตัดจําหนวย ใหหนวยงานใชดุลยพนิิจในการกําหนดอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนโดยใหสันนษิฐานไวกอนวา อายุการใหประโยชนของสนิทรัพย
ไมมีตัวตนตองไมเกิน 2 0  ป  นับจากวันที่สินทรัพยนัน้สามารถใหประโยชนได 

 
9.12.1 ในการกําหนดอายุการใหประโยชนของสนิทรัพยไมมีตวัตน หนวยงานตองใชดลุยพินิจ 

โดยคํานึงถึงปจจัย  ดังนี้ 
(1) ประโยชนทีห่นวยงานคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยไมมีตวัตน 
(2) วงจรชีวิตของสินทรัพยไมมีตัวตน  และขอมูลสาธารณะเกี่ยวกับประมาณการอายุ

การใหประโยชนของสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่นํามาใชประโยชนในลักษณะ    
เดียวกัน 

(3) ความลาสมัยดานเทคนิค  ความลาสมัยเนื่องจากวิทยาการสมัยใหม  หรือความ       
ลาสมัยที่เกิดจากปจจัยอ่ืน 

(4) การเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูใชตอผลผลิตหรือบริการที่เปนผลจาก        
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้น 

(5) ระดับคาใชจายในการบํารุงรักษาสินทรัพยไมมีตัวตน เพื่อดํารงไวซ่ึงประโยชน    
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้น 

(6) อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจถูกจํากัดโดยอายุการใชงานของ 
สินทรัพยอ่ืนที่ตองใชรวมกัน 

(7) ขอจํากัดทางกฎหมาย  หรือขอจํากัดอื่นในการใชสินทรัพย 
 

ดอกเบี้ยจาย 
9.13 ดอกเบี้ยจาย  เปนคาตอบแทนที่หนวยงานจายใหเนื่องจากการใชประโยชนจากเงนิหรือ 

เงินทุน   หนวยงานจะรับรูดอกเบี้ยจายเมื่อเกิดคาใชจาย  ตามเกณฑสัดสวนของเวลา   และ
ใหหนวยงานแสดงรายการดงักลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 
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รายไดแผนดินนําสงคลัง 
9.14 รายไดแผนดินนําสงคลัง  หมายถึง เงินรายไดแผนดินทีห่นวยงานจัดเก็บมาแลว และนําไป

สงคลัง  ไมวาจะเปนรายไดคาภาษีประเภทตางๆ  รายไดจากการขายสินทรัพยและบริการ  
รายไดจากรัฐพาณิชย  หรือรายไดอ่ืนที่มกีฎหมายกําหนดใหตองนําสงคลัง   หนวยงานจะ
รับรูรายไดแผนดินนําสงคลงัเมื่อหนวยงานนําเงินสดสงคลัง  และ ณ วันที่จดัทํารายงาน   
ใหปดบัญชีรายไดแผนดินนาํสงคลัง และบัญชีรายไดแผนดนิไปเขาบัญชีรายไดแผนดิน  
รอนําสงคลัง  เพื่อแสดงใหเห็นภาระผูกพันของหนวยงานทีจ่ะตองนํารายไดแผนดนิ       

ไปสงคลังในงวดบัญชีตอไป 
 

คาใชจายอื่น 
9.15 คาใชจายอื่น  คือ คาใชจายประเภทอื่นๆ  นอกเหนือจากที่กลาวขางตน หนวยงานจะรับรู  

คาใชจายอื่นเมือ่เกิดคาใชจายนั้น  และใหหนวยงานแสดงรายการดงักลาวในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน  โดยเปดเผยประเภทของคาใชจายอื่นไวใน   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 



 

 



 

 

ภาคผนวก 1  รูปแบบงบการเงิน 
 

หนวยงาน…… 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ...เดือน......พ.ศ..... 
     
 หมายเหตุ  25X2 25X1 
สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   X X 
     ลูกหนี้   X X 
     เงินใหกูระยะสั้น   X X 
     รายไดคางรับ   X X 
     สินคาคงเหลือ   X X 
     วัสดุคงเหลือ   X X 
     เงินลงทุนระยะสั้น   X X 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   X X 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน   X X 
     

สินทรัพยไมหมุนเวียน     
     เงินใหกูระยะยาว   X X 
     เงินลงทุนระยะยาว   X X 
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   X X 
     สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   X X 
     สินทรัพยไมมีตัวตน   X X 
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   X X 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   X X 
     

รวมสินทรัพย   X X 
 



 

 

 
 

 หมายเหตุ  25X2 25X1 
หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน     
     เจาหนี้   X X 
     คาใชจายคางจาย   X X 
     รายไดรับลวงหนา   X X 
     รายไดแผนดินรอนําสงคลัง   X X 
     เงินทดรองราชการรับจากคลัง   X X 
     เงินรับฝาก   X X 
     เงินกูระยะสั้น   X X 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น   X X 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   X X 
     

หนี้สินไมหมุนเวียน     
     เงินทดรองราชการรับจากคลัง   X X 
     เงินรับฝาก   X X 
     รายไดรอการรับรู   X X 
     เงินกูระยะยาว   X X 
     ประมาณการหนี้สิน   X X 
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   X X 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   X X 
     

รวมหนี้สิน   X X 
     

สินทรัพยสุทธิ   X X 
     

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน     
     ทุน   X X 
     รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม   X X 
     กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน   X X 
รวม สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน   X X 



 

 

 

หนวยงาน…… 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ......... 
 

 หมายเหตุ  25X2  25X1 
รายไดจากการดําเนินงาน      
     รายไดจากรัฐบาล :      
          รายไดจากเงินงบประมาณ   X  X 
          รายไดจากเงินกูของรัฐบาล   X  X 
               รวมรายไดจากรัฐบาล   X  X 
     รายไดจากแหลงอื่น :      
          รายไดจากการขายสินคาและบริการ   X  X 
          รายไดจากเงินชวยเหลือ   X  X 
          รายไดจากการรับบริจาค   X  X 
          รายไดดอกเบี้ย   X  X 
          รายไดอื่น   X  X 
              รวมรายไดจากแหลงอื่น   X  X 
      

รวมรายไดจากการดําเนินงาน   X  X 
      

คาใชจายจากการดําเนินงาน      
     คาใชจายดานบุคลากร   X  X 
     คาใชจายในการดําเนินงาน   X  X 
     คาใชจายเงินอุดหนุน   X  X 
     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   X  X 
     คาใชจายอื่น   X  X 
 รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน   X  X 
      

รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน   X  X 
      

     ดอกเบี้ยจาย   (X)  (X) 
     กําไร/(ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย (สุทธ)ิ   X  X 
     กําไร/(ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน (สุทธ)ิ   X  X 
     กําไร/(ขาดทุน) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (สุทธิ)   X  X 
รวมรายได/(คาใชจาย) ท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน   X  X 
      

รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ   X  X 
      

     รายการพิเศษ   (X)  (X) 
      

รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ   X  X 



 

 

แบบที่ 1  วิธีทางตรง 
 
 

หนวยงาน...... 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ......... 
     
 หมายเหตุ  25X2  25X1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
     เงินสดรับ :      
          จากเงินงบประมาณ   X  X 
          จากเงินกูของรัฐบาล   X  X 
          จากการขายสินคาและบริการ   X  X 
          จากเงินชวยเหลือ   X  X 
          จากการรับบริจาค   X  X 
          จากรายไดแผนดิน   X  X 
          จากดอกเบี้ย   X  X 
          รับชําระคืนเงินใหกูยืม   X  X 
          จากเงินรับฝาก   X  X 
          อื่นๆ   X  X 
               รวมเงินสดรับ   X   X 
      
     เงินสดจาย :      
          ดานบุคลากร   (X)  (X) 
          ในการดําเนินงาน   (X)  (X) 
          เงินอุดหนุน   (X)  (X) 
          นําสงเงินรายไดแผนดิน   (X)  (X) 
          ดอกเบี้ยจาย   (X)  (X) 
          จายใหกูยืม   (X)  (X) 
          จายคืนเงินรับฝาก   (X)  (X) 
          อื่นๆ   (X)  (X) 
               รวมเงินสดจาย   (X)   (X) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   X   X 
 



 

 

 
 

 หมายเหตุ 25X2  25X1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
     เงินสดรับ :     
          จากการขายสินทรัพยถาวร  X  X 
          จากการขายเงินลงทุน  X  X 
               รวมเงินสดรับ  X   X 
     

     เงินสดจาย :     
          จากการซื้อสินทรัพยถาวร  (X)  (X) 
          จากการซื้อเงินลงทุน  (X)  (X) 
               รวมเงินสดจาย  (X)   (X) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  X   X 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
     เงินสดรับ :     
          จากเงินกู  X  X 
          จากเงินทดรองราชการ  X  X 
               รวมเงินสดรับ  X   X 
     

     เงินสดจาย :     
          ชําระหนี้เงินกู  (X)  (X) 
          เงินทดรองราชการจายคืนคลัง  (X)  (X) 
               รวมเงินสดจาย  (X)   (X) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  X   X 
     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ  X  X 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด  X  X 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด  X   X 
 



 

 

แบบที่ 2  วิธีทางออม 
 
 

หนวยงาน...... 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ......... 
     
 หมายเหตุ  25X2  25X1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ   X  X 
ปรับ กระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน      
คาเสื่อมราคา   X  X 
คาตัดจําหนาย   X  X 
หนี้สงสัยจะสูญ   X  X 
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง   X  X 
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย   (X)  (X) 
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน   (X)  (X) 
(กําไร)/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในเจาหนี้   X  X 
เพิ่มขึ้นในคาใชจายคางจาย   X  X 
เพื่มขึ้นในรายไดรับลวงหนา   X  X 
เพิ่มขึ้นในรายไดแผนดินรอนําสงคลัง   X  X 
เพิ่มขึ้นในเงินรับฝาก   X  X 
เพิ่มขึ้นในรายไดรอการรับรู   X  X 
เพื่มขึ้นในประมาณการหนี้สิน   X  X 
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในเงินใหกู   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในสินคาคงเหลือ   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในวัสดุคงเหลือ   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในคาใชจายจายลวงหนา   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในรายไดคางรับ   (X)  (X) 
เพิ่มขึ้นในสินทรัพยจากการรับบริจาค/ชวยเหลือ   (X)  (X) 
เงินสดรับ/ (จาย) จากรายการพิเศษ   X  X 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   X   X 
 



 

 

 
 หมายเหตุ 25X2  25X1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
     เงินสดรับ :     
          จากการขายสินทรัพยถาวร  X  X 
          จากการขายเงินลงทุน  X  X 
               รวมเงินสดรับ  X   X 
     

     เงินสดจาย :     
          จากการซื้อสินทรัพยถาวร  (X)  (X) 
          จากการซื้อเงินลงทุน  (X)  (X) 
               รวมเงินสดจาย  (X)   (X) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  X   X 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
     เงินสดรับ :     
          จากเงินกู  X  X 
          จากเงินทดรองราชการ  X  X 
               รวมเงินสดรับ  X   X 
     

     เงินสดจาย :     
          ชําระหนี้เงินกู  (X)  (X) 
          เงินทดรองราชการจายคืนคลัง  (X)  (X) 
               รวมเงินสดจาย  (X)   (X) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  X   X 
     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ  X  X 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด  X  X 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด  X   X 
 



 

 

 



 

 

ภาคผนวก 2  ตารางการกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 
 

อายุการใชงาน 
(ป) 

อัตราคาเสื่อมราคา/ป 
(รอยละ) ประเภทสินทรัพย 

อยางต่ํา อยางสงู อยางต่ํา อยางสงู 
1.   อาคารถาวร 15 40 2.5 6.5 
2.   อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 8 15 6.5 12.5 
3.   ส่ิงกอสราง 

- ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปน
สวนประกอบหลัก 

- ใชไมหรือวัสดุอ่ืนๆ เปนสวนประกอบหลัก 

 
15 

 
5 

 
25 

 
15 

 
4 
 

6.5 

 
6.5 
 

20 

4.   ครุภัณฑสํานักงาน 8 12 8.5 12.5 
5.   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5 8 12.5 20 
6.   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ยกเวนเครื่องกําเนิด 

ไฟฟาใหมีอายใุชงาน 15-20 ป) 
5 10 10 20 

7.   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 10 10 20 
8.   ครุภัณฑการเกษตร 

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
8.2 เครื่องจักรกล 

 
2 
5 

 
5 
8 

 
20 
12.5 

 
50 
20 

9.   ครุภัณฑโรงงาน 
9.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
9.2 เครื่องจักรกล 

 
2 
5 

 
5 
8 

 
20 
12.5 

 
50 
20 

10. ครุภัณฑกอสราง 
10.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
10.2 เครื่องจักรกล 

 
2 
5 

 
5 
8 

 
20 
12.5 

 
50 
20 

11. ครุภัณฑสํารวจ 8 10 10 12.5 
12. ครุภัณฑวทิยาศาสตรและการแพทย 5 8 12.5 20 
13. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
14. ครุภัณฑการศึกษา 
15. ครุภัณฑงานบานงานครัว 
16. ครุภัณฑกฬีา/กายภาพ 

3 
2 
2 
2 

5 
5 
5 
5 

20 
20 
20 
20 

33 
50 
50 
50 

 
 



 

 

อายุการใชงาน 
(ป) 

อัตราคาเสื่อมราคา/ป 
(รอยละ) ประเภทสินทรัพย 

อยางต่ํา อยางสงู อยางต่ํา อยางสงู 
17. ครุภัณฑดนตรี/นาฏศิลป 
18. ครุภัณฑอาวุธ 
19. ครุภัณฑสนาม 
20. สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 
      20.1 ถนนคอนกรีต 
     20.2 ถนนลาดยาง 
      20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      20.4 เขื่อนดิน 
      20.5 เขื่อนปูน 
      20.6 อางเก็บน้ํา 

2 
8 
2 
 

10 
3 

20 
20 
50 
30 

5 
10 
5 
 

20 
10 
50 
50 
80 
80 

20 
10 
20 

 
5 

10 
2 
2 
1.25 
1.25 

50 
12.5 
50 

 
10 
33 
5 
5 
2 
3 
 

 
 


