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วัตถุประสงค* 

1. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค6 ดังนี้ 

1.1 เพ่ือให,หน4วยงานของรัฐใช,เปMนแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค6ท่ัวไปตามเกณฑ6คงค,างได,อย4างถูกต,องเหมาะสม และเปMนไปในกรอบมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือประโยชน6ในการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ 

1.2 เปMนแนวทางสําหรับผู,ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน4วยงานของรัฐ 
เพ่ือแสดงความเห็นว4าได,จัดทําข้ึนภายใต,กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

1.3 เพ่ือช4วยให,ผู,ใช,รายงานการเงินสามารถเข,าใจความหมายของข,อมูลท่ีแสดงในรายงานการเงิน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และสามารถนํารายงานการเงินมาวิเคราะห6เปรียบเทียบกันได, 

ขอบเขต 

2. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ใช,กับหน4วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เปMนหน4วยงานที่เสนอรายงานตามที่กําหนดในย4อหน,าที่ 4 
ยกเว,นรัฐวิสาหกิจ และไม4ถือเปMนการบังคับใช,กับทุนหมุนเวียน สําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนท่ัวไป
ตามปกติในหน4วยงานของรัฐ ไม4ว4าจะเกิดจากแหล4งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู, หรือ
เงินอ่ืนใดท่ีหน4วยงานของรัฐใช,ในการดําเนินงาน อย4างไรก็ดีหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ไม4ใช,กับรายการท่ีมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐกําหนดไว,โดยเฉพาะแล,ว 

คํานิยาม 

3. คําศัพท6ท่ีใช,ในหลักการและนโยบายการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังต4อไปนี้ 

ค4าใช,จ4าย หมายถึง ผลประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให,บริการท่ี
ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู4ในรูปของกระแสไหลออก 
หรือการใช,ไปซ่ึงสินทรัพย6ต4าง ๆ หรือการก4อหนี้ต4าง ๆ ท่ี
ส4งผลต4อการลดลงในส4วนของสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน ท้ังนี้ 
ไม4รวมรายการท่ีเก่ียวข,องกับการจัดสรรให,แก4ผู,เปMนเจ,าของ 

รายงานการเงินรวม หมายถึง รายงานการเงินท่ีหน4วยงานทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือนว4า
เปMนหน4วยงานเดียว 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ6 ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ6 
หรือปฏิ บั ติ ท่ีหน4วยงานใช, ในการจัดทําและนําเสนอ 
รายงานการเงิน 

ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพในการก4อให, เ กิดกระแสเงินสดและรายการ
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เทียบเท4าเงินสดแก4หน4วยงานท้ังทางตรงและทางอ,อม 

มูลค4ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีมีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย6หรือชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝXายมีความรู,และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถต4อรองราคากันได,อย4างเปMนอิสระ
ในลักษณะของผู,ท่ีไม4มีความเก่ียวข,องกัน 

มูลค4าท่ีตราไว, หมายถึง ราคาท่ีตราไว,บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ต๋ัวเงิน หุ,นกู,
หรือหลักทรัพย6อ่ืน โดยไม4รวมดอกเบ้ียหรือเงินปZนผลสะสม 
ราคาท่ีตราไว,นี้ไม4จําเปMนต,องเท4ากับราคาท่ีนําออกขายหรือ
ราคาท่ีไถ4คืนในเวลาต4อมา 

ราคาทุน หมายถึง การบันทึกสินทรัพย6ด,วยจํานวนเ งินสดหรือรายการ
เทียบเท4าเงินสดท่ีจ4ายไปหรือบันทึกด,วยมูลค4ายุติธรรมของ
สิ่งท่ีนําไปแลกสินทรัพย6มา ณ เวลาท่ีได,มาซ่ึงสินทรัพย6นั้น 
และการบันทึกหนี้สินด,วยจํานวนเงินท่ีได,รับจากการก4อ
ภาระผูกพันหรือบันทึกด,วยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท4าเงินสดท่ีคาดว4าจะต,องจ4ายเพ่ือชําระหนี้สินท่ีเกิด
จากการดําเนินงานตามปกติของหน4วยงาน 

รายการเทียบเท4าเงินสด หมายถึง เ งินลง ทุนระยะสั้ น ท่ี มีสภาพคล4องสู ง ซ่ึ งพร, อม ท่ีจะ
เปลี่ยนเปMนเงินสดในจํานวนเงินท่ีเท4ากันหรือใกล,เคียงกับ
มูลค4าเดิม ซ่ึงความแตกต4างในมูลค4าดังกล4าวไม4มีนัยสําคัญ 

รายได, หมายถึง กระแสไหลเข,าของประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน
การให,บริการในระหว4างงวดการรายงานซ่ึงส4งผลต4อการ
เพ่ิมข้ึนในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน แต4ไม4รวมถึงการเพ่ิมข้ึนท่ี
เก่ียวข,องกับส4วนสมทบจากผู,เปMนเจ,าของ 

วิธีเส,นตรง หมายถึง วิธีหนึ่งของการคิดค4าเสื่อมราคาสินทรัพย6 การตัดบัญชี
ค4าใช,จ4ายล4วงหน,า หรือบัญชีส4วนลด/ส4วนเกินมูลค4า
พันธบัตรหรือหุ,นกู, โดยการหารจํานวนมูลค4าท่ีต,องการตัด
บัญชีด,วยอายุการใช,งานโดยประมาณของสินทรัพย6 หรือ
จํานวนงวดท่ีต,องการปZนส4วน วิธีนี้จะทําให,ได,ค4าใช,จ4ายท่ีตัด
บัญชีในแต4งวดท่ีมีจํานวนเท4ากัน 

ศักยภาพในการให,บริการ หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพย6ในการส4งผลท้ังทางตรงและ
ทางอ,อม เพ่ือช4วยให,การดําเนินงานของหน4วยงานของรัฐ
เปMนไปตามวัตถุประสงค6 

สินทรัพย6 หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู4ในความควบคุมของหน4วยงานซ่ึงเปMนผลจาก
เหตุการณ6ในอดีต และคาดว4าจะทําให,เกิดประโยชน6เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให,บริการเพ่ิมข้ึน
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แก4หน4วยงาน 

สินทรัพย6ถาวร หมายถึง สินทรัพย6อันมีลักษณะคงทน ท่ีใช,ในการดําเนินงานและ
ใช,ได,นานกว4าหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ 
มิได,มีไว,เพ่ือขาย 

ส4วนทุน/สินทรัพย6สุทธิ หมายถึง มูลค4าส4วนได,เสียคงเหลือในสินทรัพย6ของหน4วยงานหลังจาก
หักหนี้สิน 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกผันในปZจจุ บันของหน4วยงานซ่ึงเปMนผลจาก
เหตุการณ6ในอดีต โดยท่ีการปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว4าจะ
ส4งผลต4อการสูญเสียทรัพยากรของหน4วยงานท่ีอยู4ในรูปของ
ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ
ให,บริการ 

คําศัพท6ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน และนํามาใช,ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้ มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล4าวนั้น และคําศัพท6ท้ังหมดรวบรวมไว,อยู4ใน
ชุดคําศัพท6บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) 

หลักการบัญชีทั่วไป 

หน#วยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities) 

4. หน4วยงานของรัฐท่ีเปMนหน4วยงานท่ีเสนอรายงานและจะต,องจัดทํารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค6
ท่ัวไปส4งให,กระทรวงการคลังเพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน4วยงานของรัฐตามท่ีกําหนดไว,
ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซ่ึงได,แก4 หน4วยงานท้ังหมดท่ีอยู4ในความควบคุม
ของรัฐบาล หน4วยงานท่ีดําเนินงานโดยใช,เงินท้ังหมดหรือเงินส4วนใหญ4จากเงินงบประมาณ รวมท้ัง
หน4วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงประกอบด,วย 

4.1 ส4วนราชการ 

4.2 รัฐวิสาหกิจ 

4.3 หน4วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค6กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค6กรอัยการ 

4.4 องค6การมหาชน 

4.5 ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปMนนิติบุคคล 

4.6 องค6กรปกครองส4วนท,องถ่ิน 

4.7 หน4วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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5. หน4วยงานท่ีเสนอรายงาน คือ หน4วยงานท่ีถูกคาดการณ6อย4างสมเหตุผลว4า มีผู,จําเปMนต,องนําข,อมูลจาก
รายงานการเงินของหน4วยงานนั้นไปใช,ประโยชน6ในการตัดสินใจ และใช,ในการประเมินความรับผิดชอบ
ของหน4วยงานท่ีมีต4อสาธารณะ หน4วยงานท่ีเสนอรายงานอาจหมายถึง กระทรวง กรม หรือหน4วยงาน
อ่ืนของรัฐ ในการพิจารณากําหนดว4าหน4วยงานใดเปMนหน4วยงานท่ีเสนอรายงานนั้น นอกจากเข,า
หลักเกณฑ6ตามคํานิยามดังกล4าวแล,วยังอาจพิจารณาปZจจัยอ่ืนประกอบด,วย ได,แก4 การมีสถานะเปMน
นิติบุคคลของหน4วยงานท่ีมีอํานาจในการควบคุม ถือครอง และใช,ทรัพยากรของหน4วยงาน 
เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค6 ความสําคัญหรือขนาดของหน4วยงาน บทบัญญัติ เฉพาะ
ตามกฎหมาย และเหตุผลทางวัฒนธรรมและการเมือง 

รายงานการเงิน 

6. หน4วยงานของรัฐท่ีเปMนหน4วยงานท่ีเสนอรายงานของรัฐบาล ตามย4อหน,าท่ี 4 จะต,องจัดทํารายงาน
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค6ท่ัวไป 

7. รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค6ท่ัวไปของหน4วยงานของรัฐ ตามย4อหน,าท่ี 4 จะต,องเปMน 
รายงานการเงินท่ีรวมเงินทุกประเภท และหากมีหน4วยงานภายใต,การควบคุม ต,องจัดทํารายงาน
การเงินรวมท่ีรวมหน4วยงานย4อยทุกแห4งท่ีอยู4ภายใต,การควบคุมของหน4วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช,) 

8. ในการพิจารณาว4าหน4วยงานย4อยอยู4ภายใต,การควบคุมของหน4วยงานของรัฐ ให,ใช,หลักของการควบคุม
เปMนเกณฑ6ในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อํานาจในการควบคุมหน4วยงานอ่ืนเก่ียวกับนโยบายด,าน
การเงินและการดําเนินงานเพ่ือให,ได,มาซ่ึงประโยชน6จากการดําเนินงานของหน4วยงานนั้น การควบคุมนี้
ไม4จําเปMนต,องเข,าไปรับผิดชอบตัดสินใจในการดําเนินงานประจําวันของหน4วยงานท่ีถูกควบคุม แต4เปMน
การเข,าไปมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค6และนโยบายการดําเนินงานโดยรวมของ
หน4วยงานท่ีถูกควบคุม 

9. รายงานการเงินของหน4วยงานระดับกรม จะต,องแสดงภาพรวมของหน4วยงานส4วนกลาง หน4วยงาน 
ส4วนภูมิภาค และหน4วยงานย4อยภายใต,สังกัด รวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณ ไม4ว4าจะเปMน
เงินนอกงบประมาณท่ีกฎหมายอนุญาตให,นําไปใช,จ4ายได,โดยไม4ต,องนําส4งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือ
กองทุนเงินนอกงบประมาณท่ีอยู4ในความควบคุมของหน4วยงาน ท้ังนี้เพ่ือให,รายงานการเงินแสดง
รายการท่ีครอบคลุมทรัพยากรท้ังหมดท่ีหน4วยงานใช,ไปเพ่ือก4อให,เกิดผลผลิตตามเป\าหมายของ
หน4วยงาน 

ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน 

10. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที ่ทําให,ข,อมูลในรายงานการเงินมีประโยชน6ต4อผู ,ใช,
รายงานการเงิน ซ่ึงประกอบด,วย ความเข,าใจได, ความเก่ียวข,องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได, และ
การเปรียบเทียบกันได, 
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ความเข"าใจได" 

11. ข,อมูลในรายงานการเงินต,องสามารถเข,าใจได,ในทันทีท่ีผู,ใช,รายงานการเงินใช,ข,อมูลดังกล4าว ข,อมูล 
ท่ีซับซ,อนแต4ถ,าเก่ียวข,องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม4ควรละเว,นท่ีจะแสดงในรายงานการเงิน จึงต,อง
มีข,อสมมติว4าผู,ใช,รายงานการเงินมีความรู,ตามควรเก่ียวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี 

ความเกี่ยวข"องกับการตัดสินใจ 

12. ข,อมูลท่ีมีประโยชน6ต,องเก่ียวข,องกับการตัดสินใจของผู,ใช,รายงานการเงิน ข,อมูลจะเก่ียวข,องกับ 
การตัดสินใจได,เม่ือข,อมูลนั้นช4วยให,ผู,ใช,รายงานการเงินสามารถประเมินเหตุการณ6ในอดีต ปZจจุบัน และ
อนาคต รวมท้ังช4วยยืนยันหรือชี้ข,อผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ4านมาของผู,ใช,รายงานการเงินได, 
ความเก่ียวข,องกับการตัดสินใจของข,อมูล ข้ึนอยู4กับลักษณะของข,อมูลและความมีสาระสําคัญของ
ข,อมูลนั้น 

ความเช่ือถือได" 

13. ข,อมูลท่ีเปMนประโยชน6ต,องเปMนข,อมูลท่ีเชื่อถือได, ซ่ึงข,อมูลท่ีเชื่อถือได,จะต,องเปMนข,อมูลท่ีไม4มีความ
ผิดพลาดท่ีมีนัยสําคัญ และต,องเปMนข,อมูลท่ีเปMนตัวแทนอันเท่ียงธรรม ซ่ึงหมายถึง ข,อมูลท่ีไม4มีความ
ลําเอียง และสามารถกําหนดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือ 

14. การแสดงรายการหรือเหตุการณ6ทางบัญชีจะต,องแสดงเนื้อหาและความเปMนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช4ตาม
รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย4างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ6ทางบัญชีอาจไม4ตรงกับรูปแบบ
ทางกฎหมายหรือรูปแบบท่ีทําข้ึนก็ได, 

15. ข,อมูลท่ีมีความเปMนกลางจะทําให,รายงานการเงินมีความน4าเชื่อถือ รายงานการเงินจะขาดความเปMนกลาง 
เม่ือหน4วยงานเสนอรายงานให,ข,อมูลท่ีมีผลทําให,ผู,ใช,รายงานการเงินเบ่ียงเบนการตัดสินใจไปตาม 
ความต,องการของหน4วยงานนั้น 

16. ในการจัดทํารายงานการเงิน หน4วยงานจะต,องใช,ความระมัดระวังในเรื่องความไม4แน4นอนท่ีหลีกเลี่ยง
ไม4ได,เก่ียวกับเหตุการณ6ต4าง ๆ เช4น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช,งานของ
สินทรัพย6ถาวร เปMนต,น หน4วยงานอาจแสดงความไม4แน4นอนดังกล4าวโดยการเป]ดเผยถึงลักษณะ
ผลกระทบ รวมถึงการใช,ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต,ความไม4แน4นอนเพ่ือมิให,สินทรัพย6หรือ
รายได,แสดงจํานวนสูงเกินไป และมิให,หนี้สินหรือค4าใช,จ4ายแสดงจํานวนตํ่าเกินไป 

17. ข,อมูลในรายงานการเงินท่ีเชื่อถือได,ต,องมีความครบถ,วนภายใต,ข,อจํากัดของความมีสาระสําคัญและ
ต,นทุนในการจัดทํา การไม4แสดงรายการบางรายการอาจทําให,ข,อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทําให,ผู,ใช, 
รายงานการเงินเข,าใจผิด 
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การเปรียบเทียบกันได" 

18. ผู,ใช,รายงานการเงินจะต,องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน4วยงานในรอบระยะเวลาต4างกัน  
เพ่ือคาดคะเนแนวโน,มของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหน4วยงานนั้น และยังต,องสามารถ
เปรียบเทียบรายงานการเงินระหว4างหน4วยงานเพ่ือประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค4าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและ
เหตุการณ6ทางบัญชีท่ีมีลักษณะคล,ายคลึงกัน จึงจําเปMนต,องปฏิบัติอย4างสมํ่าเสมอไม4ว4าจะเปMนการปฏิบัติ
ภายในหน4วยงานเดียวกันแต4ต4างรอบระยะเวลา หรือเปMนการปฏิบัติของหน4วยงานแต4ละแห4งก็ตาม 

นโยบายการบัญชีทั่วไป 

การโอนสินทรัพย*และหน้ีสินระหว#างหน#วยงาน 

19. การโอนย,ายสินทรัพย6และหนี้สินจากหน4วยงานหนึ่งไปยังอีกหน4วยงานหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล  
ให,รับรู,มูลค4าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย6หรือหนี้สินนั้นเปMนรายการปรับปรุงส4วนทุนของหน4วยงาน 
ผู,โอนและผู,รับโอน 

รายการที่เปGนเงินตราต#างประเทศ 

20. การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการท่ีเปMนเงินตราต4างประเทศ ให,บันทึกเปMนสกุลเงินบาท 
โดยการแปลงจํานวนเงินตราต4างประเทศเปMนเงินบาทด,วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
รายการท่ีเปMนเงินตราต4างประเทศ เช4น การซ้ือหรือขายสินค,าและบริการท่ีกําหนดราคาเปMนเงินตรา
ต4างประเทศ การกู,ยืมด,วยจํานวนเงินท่ีต,องชําระคืนเปMนเงินตราต4างประเทศ เปMนต,น 

21. ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให,แปลงค4ารายการท่ีเปMนตัวเงินท่ีเปMนเงินตราต4างประเทศ (เช4น เงินสด และ
สินทรัพย6หรือหนี้สินท่ีจะได,รับหรือท่ีจะต,องชําระเปMนตัวเงินท่ีแน4นอน) เปMนเงินบาทโดยใช,อัตราป]ด 
ส4วนรายการท่ีไม4เปMนตัวเงินท่ีเปMนเงินตราต4างประเทศซ่ึงบันทึกไว,ด,วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว,ด,วย
มูลค4ายุติธรรมให,รายงานโดยใช,อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ี
กําหนดมูลค4ายุติธรรมนั้น 

22. อัตราป]ด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ สิ้นวันของวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมีท้ังอัตราซ้ือ
และอัตราขาย ในกรณีกิจการท่ัวไปท่ีไม4ใช4สถาบันการเงิน อัตราป]ดในการแปลงค4าสินทรัพย6ให,ใช,อัตรา
ถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย6รับซ้ือซ่ึงธนาคารแห4งประเทศไทยคํานวณไว, อัตราป]ดในการแปลงค4าหนี้สิน
ให,ใช,อัตราท่ีธนาคารพาณิชย6ขายซ่ึงธนาคารแห4งประเทศไทยคํานวณไว, และกรณีการแปลงรายงาน
การเงินของกิจการในต4างประเทศให,ใช,อัตราถัวเฉลี่ยระหว4างอัตราท่ีธนาคารพาณิชย6รับซื้อและขาย
ซ่ึงธนาคารแห4งประเทศไทยคํานวณไว, 

23. ในกรณีท่ีมีการชําระเงินของรายการท่ีเปMนตัวเงินท่ีเปMนเงินตราต4างประเทศ ให,แปลงยอดการชําระเงิน
ให,เปMนเงินบาทด,วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
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24. ผลต4างของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเปMนตัวเงิน หรือจากการรายงาน
รายการท่ีเปMนตัวเงินด,วยอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงแตกต4างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมท่ีใช,ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว4างงวด หรือท่ีได,รายงานไว,ในรายงานการเงินของงวดบัญชีก4อน ให,รับรู,เปMน
รายได,หรือค4าใช,จ4ายในงวดบัญชีนั้น 

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย* 

การรับรู"สินทรัพย* 
25. การพิจารณาว4ารายการใดจะรับรู,เปMนสินทรัพย6จะต,องเข,าหลักเกณฑ6 2 ประการ คือ 

25.1 ความหมายของสินทรัพย6 ตามคํานิยามในย4อหน,าท่ี 3 และ 
25.2 เกณฑ6การรับรู,สินทรัพย6 ดังนี้ 

(ก) มีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีหน4วยงานจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย6นั้น และ 

(ข) มูลค4าของสินทรัพย6นั้นสามารถวัดได,อย4างมีเหตุผลน4าเชื่อถือ 

26. ตามคํานิยามของสินทรัพย6ในย4อหน,าท่ี 3 ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับสินทรัพย6ในภาครัฐ
ให,หมายความรวมถึงศักยภาพในการให,บริการของสินทรัพย6ด,วย การพิจารณาว4าสินทรัพย6ใดอยู4ภายใต,
การควบคุมของหน4วยงาน ให,พิจารณาว4าหน4วยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการให,บริการท่ีจะเกิดจากการใช,สินทรัพย6นั้นได,หรือไม4 ซ่ึงเปMนการ
พิจารณาท่ีกว,างกว4าการพิจารณาเฉพาะประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ แต4เปMนการพิจารณาถึงการควบคุม 
ขีดความสามารถในการใช,สินทรัพย6เพ่ือให,การดําเนินงานของหน4วยงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค6ไม4ว4าจะ
ก4อให,เกิดกระแสเงินสดเข,าในอนาคตหรือไม4ก็ตาม หรืออาจกล4าวได,ว4า หน4วยงานจะสามารถควบคุม
สินทรัพย6ได,หากหน4วยงานสามารถกระทําการข,อใดข,อหนึ่ง ดังนี้ 
26.1 ใช,สินทรัพย6นั้นในการผลิตผลผลิตของหน4วยงาน 
26.2 ได,รับประโยชน6จากการขายสินทรัพย6นั้น 
26.3 คิดค4าธรรมเนียมหรือค4าตอบแทนจากการใช,สินทรัพย6นั้น 
26.4 สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใช,สินทรัพย6นั้นจากหน4วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 

27. ความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ตามเกณฑ6การรับรู,สินทรัพย6 หมายถึง การมีโอกาสมากท่ีสินทรัพย6จะ
ก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก4หน4วยงาน และโอกาสนั้นต,องสามารถแสดงให,เห็นได,โดย
มีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยู4บนแนวคิดท่ีสมเหตุสมผล เช4น แสดงยอดลูกหนี้เปMนสินทรัพย6 ณ วันท่ี
มีการจัดทํารายงานเม่ือมีหลักฐานแสดงให,เห็นถึงโอกาสหรือความเปMนไปได,ว4าจะได,รับชําระหนี้นั้น 
ถึงแม,ว4าในอนาคตอาจมีเหตุการณ6ท่ีทําให,เกิดการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ก็ตาม แต4 ณ เวลาท่ีมีหลักฐาน
ท่ีแสดงให,เห็นว4า มีโอกาสมากท่ีจะเกิดข้ึนก็ให,ถือว4าผ4านเกณฑ6ความเปMนไปได,ตามเกณฑ6การรับรู,ของ
สินทรัพย6 
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การวัดมูลค#าสินทรัพย* 

28. หน4วยงานจะบันทึกมูลค4าเริ่มแรกของสินทรัพย6ตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหาสินทรัพย6นั้น  
ราคาทุนดังกล4าว รวมถึงค4าใช,จ4ายในการทําให,สินทรัพย6นั้นอยู4ในสภาพพร,อมท่ีจะใช,งานในครั้งแรกด,วย 

29. สินทรัพย6อ่ืนนอกจากเงินสดท่ีหน4วยงานได,มาโดยไม4เสียค4าใช,จ4ายหรือเสียค4าใช,จ4ายน,อยมากเสมือน 
ได,เปล4า เช4น ได,มาจากการรับบริจาค หรือได,รับความช4วยเหลือจากหน4วยงานอ่ืน ให,บันทึกบัญชีโดยใช,
มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีได,มาของสินทรัพย6นั้น 

ประเภทของสินทรัพย* 

30. สินทรัพย6อาจจัดแบ4งตามสภาพคล4องของสินทรัพย6 โดยแบ4งเปMนสินทรัพย6หมุนเวียนและสินทรัพย6 
ไม4หมุนเวียน รายการสินทรัพย6โดยท่ัวไปของหน4วยงานของรัฐ ได,แก4 

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(ข) เงินทดรองราชการ 
(ค) เงินฝากคลัง 
(ง) ลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการ 
(จ) ลูกหนี้เงินยืม 
(ฉ) เงินให,กู, 
(ช) รายได,จากเงินงบประมาณค,างรับ 
(ซ) รายได,ค,างรับ 
(ฌ) วัสดุคงเหลือ 
(ญ) ค4าใช,จ4ายจ4ายล4วงหน,า 
(ฎ) สินทรัพย6อ่ืน 

นโยบายการบัญชีสําหรับสินทรัพย*แต#ละประเภท 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

31. เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต6 และธนาณัติ หน4วยงานจะรับรู,เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ในราคาตามมูลค4าท่ีตราไว, และแสดงรายการดังกล4าวไว,ในเงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินทดรองราชการ 

32. เงินทดรองราชการ คือ เงินท่ีหน4วยงานได,รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ4ายเปMนค4าใช,จ4ายปลีกย4อย 
ในการดําเนินงานของหน4วยงานตามวงเงินท่ีได,รับอนุมัติ การใช,จ4ายเงินทดรองราชการจะบันทึก
ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเปMนยอดคงที่ตามวงเงินที่ได,รับอนุมัติ 
เม่ือหน4วยงานใช,จ4ายเงินทดรองราชการแล,ว จะรวบรวมหลักฐานการจ4ายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมาชดใช,
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เงินทดรองราชการ หน4วยงานจะบันทึกรับรู,เงินทดรองราชการเม่ือได,รับเงินควบคู4ไปกับการบันทึก 
เงินทดรองราชการรับจากคลัง และให,แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท4า
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินฝากคลัง 

33. เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณท่ีหน4วยงานฝากไว,กับกระทรวงการคลัง หน4วยงานจะรับรู,
เงินฝากคลังในราคาตามมูลค4าท่ีตราไว, โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท4า
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีจากการขายสินค"าและบริการ 

34. ลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการ หมายถึง จํานวนเงินท่ีหน4วยงานมีสิทธิได,รับชําระจาก
บุคคลภายนอกหรือหน4วยงานอ่ืนซ่ึงเกิดจากการขายสินค,าและบริการอันเปMนส4วนหนึ่งของการ
ดําเนินงานปกติของหน4วยงาน หน4วยงานจะรับรู,ลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการตามมูลค4าสุทธิ 
ท่ีจะได,รับ โดยต้ังบัญชีค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ส4วนท่ีคาดว4าจะไม4สามารถเรียกเก็บได,  
การประมาณการค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให,เปMนไปตามหลักเกณฑ6ท่ีกําหนดในย4อหน,าท่ี 84 - 85 
สําหรับการแสดงรายการลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการให,แสดงมูลค4าสุทธิตามบัญชีในรายการ
ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินและให,เป]ดเผยจํานวนค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปMนรายการหักจากลูกหนี้
จากการขายสินค,าและบริการไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ลูกหน้ีเงินยืม 

35. ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน4วยงานกรณีให,ข,าราชการ พนักงาน หรือเจ,าหน,าท่ียืมเงิน 
ไปใช,จ4ายในการปฏิบัติงานโดยไม4มีดอกเบ้ีย เช4น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
หน4วยงานจะรับรู,ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลค4าท่ีจะได,รับโดยไม4ต,องต้ังบัญชีค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให,
แสดงมูลค4าตามบัญชีของลูกหนี้เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียด
ของลูกหนี้เงินยืมแต4ละประเภทไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เงินให"กู" 

36. เงินให,กู, หมายถึง เงินท่ีหน4วยงานให,บุคคลภายนอกกู,ยืม โดยมีสัญญาการกู,ยืมเปMนหลักฐาน อาจมีการ
คิดดอกเบ้ียหรือไม4ก็ได, เงินให,กู,อาจแบ4งเปMนเงินให,กู,ระยะสั้นและเงินให,กู,ระยะยาวท่ีมีกําหนดการชําระคืน
เกิน 1 ป̀ หน4วยงานจะรับรู,เงินให,กู,เม่ือได,จ4ายเงินให,กู,แก4บุคคลอ่ืนและต้ังบัญชีค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับเงินให,กู,ส4วนท่ีคาดว4าจะไม4สามารถเรียกเก็บเงินได, การประมาณการค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ให,เปMนไปตามหลักเกณฑ6ท่ีกําหนดในย4อหน,าท่ี 84 – 85 และให,แสดงรายการเงินให,กู,ด,วยมูลค4าสุทธิ
ตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของหน4วยงาน และให,เป]ดเผยจํานวนค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปMน
รายการหักจากเงินให,กู,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายได"จากเงินงบประมาณค"างรับ 

37. รายได,จากเงินงบประมาณค,างรับ หมายถึง รายได,จากเงินงบประมาณท่ีเกิดข้ึนแล,วแต4หน4วยงาน 
ยังไม4ได,รับเงิน ให,หน4วยงานบันทึกรายได,จากเงินงบประมาณค,างรับ ณ วันท่ีจัดทํารายงาน หรือ ณ วัน
สิ้นป̀งบประมาณ ด,วยจํานวนหนี้สินท่ีบันทึกบัญชีตามเกณฑ6คงค,างไว,แล,ว และจะต,องเบิก 
เงินงบประมาณมาเพ่ือจ4ายชําระหนี้ ในกรณีของส4วนราชการยอดเงินท่ีจะบันทึกเปMนรายได,จาก 
เงินงบประมาณค,างรับ ณ วันสิ้นป̀งบประมาณ คือจํานวนหนี้สินท่ีบันทึกไว,แล,วและจะเบิก 
เงินงบประมาณในลักษณะเปMนเงินเหลื่อมจ4าย (จํานวนเงินท่ีส4งคําขอเบิกเงินจากคลังภายในวันท่ี 30 
กันยายน แต4ได,รับเงินในป̀งบประมาณถัดไป) และให,หน4วยงานแสดงรายการรายได,จากเงินงบประมาณ
ค,างรับรวมไว,ในรายการประเภทรายได,ค,างรับเปMนสินทรัพย6หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได"ค"างรับ 

38. รายได,ค,างรับ คือ รายได,อ่ืนของหน4วยงาน ซ่ึงเกิดรายได,ข้ึนแล,วแต4ยังไม4ได,รับชําระเงิน เช4น รายได,จาก
เงินช4วยเหลือค,างรับ หน4วยงานจะรับรู,รายได,ค,างรับตามมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับ โดยแสดงเปMน
สินทรัพย6หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจํานวนเงินเปMนสาระสําคัญหน4วยงานควร
เป]ดเผยให,ทราบถึงประเภทของรายการรายได,ค,างรับไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด,วย 

วัสดุคงเหลือ 

39. วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย6ท่ีหน4วยงานมีไว,เพ่ือใช,ในการดําเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค4าไม4สูง
และไม4มีลักษณะคงทนถาวร ได,แก4 วัสดุสํานักงาน หน4วยงานจะรับรู,วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดง
เปMนสินทรัพย6หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค#าใช"จ#ายจ#ายล#วงหน"า 

40. ค4าใช,จ4ายจ4ายล4วงหน,า คือ ค4าใช,จ4ายท่ีหน4วยงานจ4ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย6หรือบริการไปแล,ว และจะได,รับ
ประโยชน6ตอบแทนในอนาคตซ่ึงคาดว4าจะใช,หมดไปในระยะสั้น หน4วยงานจะรับรู,ค4าใช,จ4าย 
จ4ายล4วงหน,าตามมูลค4าของสินทรัพย6หรือบริการท่ีคาดว4าจะได,รับ โดยแสดงเปMนสินทรัพย6หมุนเวียนอ่ืน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจํานวนเงินเปMนสาระสําคัญหน4วยงานควรเป]ดเผยให,ทราบถึงประเภท
ของรายการค4าใช,จ4ายจ4ายล4วงหน,าไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด,วย 

สินทรัพย*อ่ืน 

41. สินทรัพย6อ่ืน หมายถึง สินทรัพย6ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล4าวข,างต,น หน4วยงานจะรับรู,สินทรัพย6อ่ืน 
เม่ือสินทรัพย6ประเภทนั้นเข,าหลักเกณฑ6การรับรู,ตามย4อหน,าท่ี 25 และให,แสดงรายการดังกล4าวเปMน
สินทรัพย6หมุนเวียน หรือสินทรัพย6ไม4หมุนเวียน แล,วแต4กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเป]ดเผย
รายละเอียดไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล4าวมีสาระสําคัญ 
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หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสินและส#วนทุน 

การรับรู"หน้ีสิน 

42. ในการพิจารณาว4ารายการใดจะบันทึกเปMนหนี้สินจะต,องเข,าหลักเกณฑ6 2 ประการ ได,แก4 
42.1 ความหมายของหนี้สิน ตามคํานิยามในย4อหน,าท่ี 3 และ 
42.2 เกณฑ6การรับรู,หนี้สิน ดังนี้ 

(ก) มีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีหน4วยงานจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือนําไปชําระภาระผูกพันนั้น และ 

(ข) มูลค4าของภาระผูกพันท่ีจะต,องชําระนั้นสามารถวัดได,อย4างมีเหตุผลน4าเชื่อถือ 

43. ตามคํานิยามดังกล4าว หนี้สินจะเกิดข้ึนเม่ือ 
43.1 มีภาระผูกพันในปZจจุบันท่ีเกิดจากเหตุการณ6ในอดีต กล4าวคือ มีเหตุการณ6ในอดีตท่ีส4งผลให,เกิด 

“ภาระหน,าท่ีหรือความรับผิดชอบ” ต4อบุคคลหรือองค6กรใดๆ และ 
43.2 ส4งผลกระทบทางการเงินในเชิงลบแก4หน4วยงาน กล4าวคือ หน4วยงานจะต,องก4อหนี้เพิ่มขึ้น  

หรือจ4ายเงินสดหรือสินทรัพย6อ่ืนเพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น 

44. ลักษณะสําคัญของหนี้สิน คือ ต,องเปMนภาระผูกพันในปZจจุบันของหน4วยงาน ภาระผูกพันในปZจจุบัน
อาจเกิดจากสัญญาข,อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของหน4วยงาน เช4น  
ในกรณีการดําเนินกิจกรรมต4าง ๆ ของหน4วยงาน ภาระผูกพันในปZจจุบันจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ6หรือ
รายการในอดีตท่ีทําให,หน4วยงานไม4สามารถใช,ดุลยพินิจ หรือใช,ดุลยพินิจได,น,อยมากท่ีจะหลีกเลี่ยง 
การสูญเสียทรัพยากรในอนาคต 

45. ภาระผูกพันดังกล4าวอาจเกิดจากผลของรายการท่ีมีความสัมพันธ6ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว4างกัน 
เช4น การซ้ือสินค,าหรือบริการ หรืออาจเกิดจากผลของรายการท่ีไม4มีความสัมพันธ6ในเชิงแลกเปลี่ยน
โดยตรงระหว4างกัน เช4น หน4วยงานจัดเก็บรายได,แผ4นดินแทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันท่ีจะต,องนําส4งคลัง 

46. หน4วยงานจะรับรู,หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือประโยชน6เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจาก
หน4วยงานเพ่ือชําระภาระผูกพันในปZจจุบัน และเม่ือมูลค4าของภาระผูกพันท่ีต,องชําระนั้นสามารถวัดได,
อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานไม4ต,องรับรู,ภาระผูกพันเปMนหนี้สินหากคู4สัญญายังมิได,ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ในสัญญา เช4น หน4วยงานไม4ต,องรับรู,รายการที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค,าที่ยังมิได,รับเปMนหนี้สิน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

ประมาณการหน้ีสิน 

47. ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินท่ีมีความไม4แน4นอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนท่ีต,องจ4ายชําระ 
หน4วยงานจะรับรู,ประมาณการหนี้สินเปMนหนี้สินของหน4วยงานเม่ือประมาณการหนี้สินนั้นทําให,
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หน4วยงานมีภาระผูกพันในปZจจุบันแล,ว และมีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีหน4วยงานจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ4ายชําระภาระผูกพันนั้น รวมท้ังสามารถประมาณมูลค4าของ
ภาระผูกพันนั้นได,อย4างสมเหตุสมผล เช4น การฟ\องร,องตามกฎหมาย หากหน4วยงานพิจารณาจาก
หลักฐานท้ังหมดท่ีมีอยู4แล,วเห็นว4า ผลของเหตุการณ6ในอดีตทําให,หน4วยงานมีภาระผูกพัน ณ วันท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงินแล,ว หน4วยงานจะต,องรับรู,ประมาณการหนี้สินดังกล4าวด,วยจํานวนประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดของรายจ4ายท่ีหน4วยงานจะต,องจ4าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น 
แต4หากหน4วยงานพิจารณาจากหลักฐานท้ังหมดแล,วเห็นว4า หน4วยงานไม4น4าจะมีภาระผูกพันในปZจจุบันอยู4 
ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไม4ต,องรับรู,เปMนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน แต4ให,เป]ดเผย
ข,อมูลไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากข,อมูลดังกล4าวมีนัยสําคัญสําหรับการวิเคราะห6และการ
ตัดสินใจของผู,ใช,รายงานการเงิน ในกรณีท่ีหน4วยงานรับรู,ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
นั้น หน4วยงานต,องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงประมาณ
การหนี้สินดังกล4าวให,เปMนประมาณการท่ีดีท่ีสุดสําหรับวันนั้น และหน4วยงานจะต,องกลับบัญชีประมาณ
การหนี้สินหากความน4าจะเปMนท่ีหน4วยงานจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น
ไม4อยู4ในระดับเปMนไปได,ค4อนข,างแน4อีกต4อไป 

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

48. หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง รายการข,อใดข,อหนึ่ง ดังนี้ 
48.1 ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ6ในอดีต ซ่ึงภาระผูกพันนี้จะเกิดข้ึนจริงก็ต4อเม่ือได,รับการ

ยืนยันจากการเกิดขึ้นหรือไม4เกิดขึ้นของเหตุการณ6ในอนาคตอย4างน,อยหนึ่งเหตุการณ6 
และเหตุการณ6ในอนาคตนั้นต,องเปMนเหตุการณ6ท่ีหน4วยงานไม4สามารถควบคุมได,ท้ังหมด 

48.2 ภาระผูกพันในปZจจุบันท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ6ในอดีตแต4ไม4สามารถบันทึกรับรู,เปMนหนี้สินได, 
เนื่องจากยังมีความไม4แน4นอนว4าหน4วยงานจะต,องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือนําไปชําระภาระผูกพันนั้นหรือไม4สามารถวัดมูลค4าของภาระผูกพันนั้นได,อย4างน4าเชื่อถือ
เพียงพอ 

หน4วยงานไม4ต,องรับรู,หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในงบแสดงฐานะการเงิน แต4ให,เป]ดเผยข,อมูลไว,ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หากข,อมูลดังกล4าวมีนัยสําคัญสําหรับการวิเคราะห6และการตัดสินใจของผู,ใช,รายงาน
การเงิน 
 

การวัดมูลค#าหน้ีสิน 

49. โดยท่ัวไปหนี้สินควรวัดมูลค4าด,วยจํานวนเงินท่ีได,รับจากการก4อภาระผูกพัน หรือบันทึกด,วยจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเท4าเงินสดท่ีคาดว4าจะต,องจ4ายเพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น 
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ประเภทของหน้ีสิน 

50. รายการหนี้สินโดยท่ัวไปของหน4วยงานของรัฐ ได,แก4 
(ก) เจ,าหนี้ 
(ข) ค4าใช,จ4ายค,างจ4าย 
(ค) รายได,รับล4วงหน,า 
(ง) รายได,แผ4นดินรอนําส4งคลัง 
(จ) เงินทดรองราชการรับจากคลัง 
(ฉ) เงินรับฝาก 
(ช) รายได,รอการรับรู, 
(ซ) เงินกู, 
(ฌ) ประมาณการหนี้สิน 
(ญ) หนี้สินอ่ืน 

นโยบายการบัญชีสําหรับหน้ีสินแต#ละประเภท 

เจ"าหน้ี 

51. เจ,าหนี้จะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่หน4วยงานมีต4อบุคคลภายนอก เช4น เจ,าหนี้จากการซื้อสินค,า
และบริการ เจ,าหนี้รายจ4ายประเภททุน เจ,าหนี้อ่ืน เปMนต,น หน4วยงานจะรับรู,เจ,าหนี้จากการซ้ือสินค,า
และบริการ และเจ,าหนี้รายจ4ายประเภททุนเม่ือหน4วยงานได,รับสินค,าและบริการและสินทรัพย6จาก
ผู,ขายแล,ว การรับสินค,าและบริการและสินทรัพย6นี้หมายถึงจุดท่ีหน4วยงานได,มีการตรวจรับเรียบร,อย
แล,ว และให,หน4วยงานแสดงรายการเจ,าหนี้เปMนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให,
เป]ดเผยรายละเอียดประเภทเจ,าหนี้ไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค#าใช"จ#ายค"างจ#าย 

52. ค4าใช,จ4ายค,างจ4าย คือ จํานวนเงินค4าใช,จ4ายท่ีเกิดข้ึนแล,วในรอบระยะเวลาบัญชีปZจจุบันแต4ยังไม4ได,มีการ
จ4ายเงิน การจ4ายเงินจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค4าใช,จ4ายดังกล4าวอาจเกิดจากข,อกําหนด
ของกฎหมายข,อตกลงในสัญญาหรือจากบริการท่ีได,รับแล,ว เช4น เงินเดือนหรือค4าจ,างค,างจ4าย ค4าใช,จ4าย
ในการดําเนินงานค,างจ4าย ดอกเบ้ียค,างจ4าย หน4วยงานจะรับรู,ค4าใช,จ4ายค,างจ4ายเม่ือเกิดค4าใช,จ4าย  
และให,หน4วยงานแสดงค4าใช,จ4ายค,างจ4ายเปMนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได"รับล#วงหน"า 

53. รายได,รับล4วงหน,า คือ จํานวนเงินท่ีหน4วยงานได,รับล4วงหน,าเปMนค4าสินทรัพย6หรือบริการท่ีหน4วยงานยัง
ไม4ได,ส4งมอบสินทรัพย6หรือบริการให,ในขณะนั้นแต4จะส4งมอบให,ในอนาคต หรือได,รับเงินนอก
งบประมาณล4วงหน,าโดยมีเง่ือนไขให,ใช,เพ่ือวัตถุประสงค6ใดโดยเฉพาะ และต,องนําเงินท่ีใช,ไม4หมดส4งคืนคลัง 
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รายได,รับล4วงหน,าจึงเปMนหนี้สินหรือภาระผูกพันของหน4วยงานท่ีจะต,องส4งมอบสินทรัพย6หรือให,บริการ
ในอนาคต ซ่ึงจะรับรู,เปMนรายได,เม่ือได,ส4งมอบสินทรัพย6หรือให,บริการดังกล4าวแล,ว หน4วยงานจะรับรู,
รายได,รับล4วงหน,าเม่ือได,รับเงิน และให,หน4วยงานแสดงรายได,รับล4วงหน,าเปMนหนี้สินหมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยเป]ดเผยรายละเอียดของรายได,รับล4วงหน,าแต4ละประเภทไว,ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

รายได"แผ#นดินรอนําส#งคลัง 

54. รายได,แผ4นดินรอนําส4งคลัง คือ จํานวนเงินรายได,ท่ีหน4วยงานได,รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระ
ผูกพันท่ีจะต,องนําส4งคลังเปMนรายได,ของแผ4นดิน เช4น รายได,ภาษี รายได,ค4าธรรมเนียมและค4าปรับ 
รายได,จากการขายสินทรัพย6และบริการ เปMนต,น หน4วยงานจะรับรู,รายได,แผ4นดินรอนําส4งคลัง 
เม่ือหน4วยงานป]ดบัญชีรายได,แผ4นดินและบัญชีรายได,แผ4นดินนําส4งคลัง ณ วันท่ีจัดทํารายงาน และให,
แสดงรายได,แผ4นดินรอนําส4งคลังเปMนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน4วยงาน 
โดยเป]ดเผยรายได,แผ4นดินท่ีหน4วยงานได,รับท้ังหมดในระหว4างป̀งบประมาณ หักด,วยจํานวนรายได,ท่ีนําส4ง
คลังแล,วจนถึงวันท่ีจัดทํารายงาน และจํานวนรายได,แผ4นดินท่ีรอนําส4งคลังไว,ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง 

55. เงินทดรองราชการรับจากคลัง คือ จํานวนเงินทดรองราชการท่ีหน4วยงานได,รับจากรัฐบาลไม4ว4าจะเปMน
เงินทดรองราชการของหน4วยงานซ่ึงได,รับเพ่ือเก็บไว,ทดรองจ4ายเปMนค4าใช,จ4ายปลีกย4อยในการ
ดําเนินงานภายในหน4วยงานตามวงเงินท่ีได,รับอนุมัติ และจะต,องส4งคืนรัฐบาลเม่ือหมดความจําเปMนต,องใช,
หรือเม่ือยุบเลิกหน4วยงาน หรือเงินทดรองราชการท่ีหน4วยงานบางแห4งได,รับเพ่ือนําไปใช,จ4าย 
ตามวัตถุประสงค6เฉพาะ เช4น เงินทดรองราชการรับจากคลังเพ่ือช4วยเหลือผู,ประสบภัยพิบัติ เงินทดรอง
ราชการรับจากคลังตามโครงการเงินกู,ต4างประเทศ เงินทดรองราชการดังกล4าวนี้ เม่ือหน4วยงานนําไป 
ใช,จ4ายแล,วจะต,องส4งใบสําคัญไปเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกู,มาชดใช, หน4วยงานจะบันทึกรับรู,เงินทดรอง
ราชการรับจากคลังเม่ือได,รับเงิน และให,แสดงรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังเปMนหนี้สิน
หมุนเวียน หรือหนี้สินไม4หมุนเวียนแล,วแต4กรณีในงบแสดงฐานะการเงินของหน4วยงาน 

เงินรับฝาก 

56. เงินรับฝาก คือ จํานวนเงินท่ีหน4วยงานได,รับไว,โดยมีข,อผูกพันในการจ4ายคืนหรือจ4ายต4อ อาจเปMน 
เงินนอกงบประมาณท่ีรับไว,ตามข,อกําหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอ่ืนใด
ซ่ึงจะต,องจ4ายคืนให,แก4ผู,ฝาก หรือเปMนเงินผ4านมือท่ีจะต,องส4งต4อไปยังบุคคลท่ีสาม หน4วยงานจะบันทึก
เปMนหนี้สินไว,จนกว4าจะมีการจ4ายคืน หรือจ4ายต4อไปยังบุคคลท่ีสาม หน4วยงานจะรับรู,เงินรับฝาก 
เม่ือได,รับเงินและให,แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สิน 
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ไม4หมุนเวียนแล,วแต4กรณี และหากรายการและจํานวนเงินมีสาระสําคัญให,เป]ดเผยประเภทของเงิน 
ท่ีรับฝากไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายได"รอการรับรู" 

57. หน4วยงานอาจได,รับเงินบางประเภท เช4น ได,รับเงินตามโครงการช4วยเหลือจากรัฐบาลต4างประเทศ 
องค6การระหว4างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ นอกจากหน4วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หน4วยงานให,บรรลุวัตถุประสงค6 หรือได,รับเงินบริจาคโดยมีผู,มอบให,หน4วยงานไว,ใช,ในการดําเนินงาน 
ถ,าหน4วยงานได,รับเงินช4วยเหลือหรือบริจาคไม4ว4าจะเปMนเงินสดหรือได,รับเปMนสินทรัพย6 แต4หน4วยงานยัง
ไม4อาจรับรู,เปMนรายได,จากเงินช4วยเหลือหรือเงินบริจาคตามเกณฑ6ในย4อหน,าที่ 72 และ 73 
ให,หน4วยงานต้ังพักรายได,ไว,ทางด,านหนี้สินเปMนรายได,รอการรับรู, แล,วจึงทยอยตัดบัญชีเปMนรายได,ตาม
เกณฑ6ท่ีเปMนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีจําเปMนเพ่ือจับคู4รายได,กับค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,อง 
เช4น ทยอยรับรู,รายได,ตามเกณฑ6สัดส4วนของค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6ท่ีได,รับความช4วยเหลือหรือ
บริจาค และให,แสดงรายการรายได,รอการรับรู,เปMนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม4หมุนเวียนแล,วแต4
กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินกู" 

58. เงินกู,เปMนรายการแสดงจํานวนหนี้สินของหน4วยงานของรัฐ นอกจากส4วนราชการท่ีรับผิดชอบในการกู,
เงินแทนรัฐบาลแล,ว หน4วยงานของรัฐบางประเภทได,รับอนุญาตให,กู, เ งินได,ตามหลักเกณฑ6ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด เช4น องค6การมหาชน หน4วยงานจะรับรู,เงินกู, เม่ือได,รับเงินหรือเม่ือได,รับแจ,งจาก
แหล4งเงินผู,ให,กู,ว4าได,มีการเบิกจ4ายเงินกู,ให,เจ,าหนี้โดยตรงในกรณีเปMนการกู,เงินแบบจ4ายตรงให,เจ,าหนี้ 
และให,แสดงรายการเงินกู,ท่ีถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และเงินกู,ระยะยาว 
ท่ีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป̀ เปMนหนี้สินหมุนเวียนและรายการเงินกู,ท่ีถึงกําหนดชําระคืนเกินกว4า 
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเปMนหนี้สินไม4หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับการกู,เงินท่ีเปMนสกุล
เงินตราต4างประเทศให,ปฏิบัติตามย4อหน,าท่ี 20 - 24 

ประมาณการหน้ีสิน 

59. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไม4แน4นอนเก่ียวกับจังหวะเวลา หรือจํานวนท่ีต,องจ4าย
ชําระ แต4เปMนภาระผูกพันในปZจจุบันซ่ึงมีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีหน4วยงานจะต,องจ4ายชําระภาระ
ผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค4าภาระผูกพันนั้นได,อย4างน4าเชื่อถือ เช4น หนี้สิน
ค4าชดเชยความเสียหาย หน4วยงานจะรับรู,ประมาณการหนี้สินด,วยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของ
รายจ4ายที่จะต,องจ4ายชําระภาระผูกพันในปZจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน และให,หน4วยงานแสดง
ประมาณการหนี้สินเปMนหนี้สินไม4หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน4วยงาน 
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หน้ีสินอ่ืน 

60. หนี้สินอ่ืน หมายถึง หนี้สินประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล4าวข,างต,น หน4วยงานจะรับรู,หนี้สินอ่ืน 
เม่ือหนี้สินประเภทนั้นเข,าหลักเกณฑ6การรับรู,ตามย4อหน,าท่ี 42 และให,แสดงรายการดังกล4าวเปMน
หนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม4หมุนเวียน แล,วแต4กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเป]ดเผยรายละเอียด
ไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล4าวมีสาระสําคัญ 

นโยบายการบัญชีสําหรับส#วนทุนแต#ละประเภท 

ส#วนทุน/สินทรัพย*สุทธิ 

61. รัฐบาลจะถือส4วนทุนหรือสินทรัพย6สุทธิของหน4วยงานแทนประชาชน ส4วนทุนหรือสินทรัพย6สุทธิของ
หน4วยงานโดยท่ัวไปประกอบด,วย 
61.1 ทุน 
61.2 รายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสม 

ทุน 

62. หน4วยงานจะบันทึกบัญชีทุนเม่ือเริ่มต้ังหน4วยงานหรือเม่ือเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ6คงค,าง  
โดยหน4วยงานจะต,องสํารวจสินทรัพย6และหนี้สินเพ่ือต้ังยอดบัญชีด,วยจํานวนผลต4างระหว4างสินทรัพย6
และหนี้สินในบัญชีทุน 

รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสะสม 

63. รายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมจะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงานที่สะสมมา 
ในแต4ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน4วยงานจะนํามาบันทึกเพิ่มหรือลดส4วนทุนหรือสินทรัพย6สุทธิ 
ณ วันท่ีจัดทํารายงาน 

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได" 

การรับรู"รายได" 

64. การพิจารณาว4ารายการใดจะรับรู,เปMนรายได,จะต,องเข,าหลักเกณฑ6 2 ประการ ได,แก4 
64.1 ความหมายของรายได,ตามคํานิยามในย4อหน,าท่ี 3 และ 
64.2 เกณฑ6การรับรู,รายได, ดังนี้ 

(ก) มีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ในการเกิดข้ึนของรายได, และ 
(ข) สามารถวัดมูลค4าของรายการดังกล4าวได,อย4างมีเหตุผลน4าเชื่อถือ 

65. รายได,ตามคํานิยามดังกล4าวเปMนการไหลเข,าของประโยชน6เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ซ่ึงเกิดจากการดําเนินกิจการตามปกติของหน4วยงาน ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจะเก่ียวเนื่องกับ
การเพ่ิมข้ึนในส4วนของสินทรัพย6 หรือการลดลงในส4วนของหนี้สินซ่ึงมีผลทําให,สินทรัพย6สุทธิของ
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หน4วยงานเพ่ิมข้ึน เช4น รายได,จากการขายสินค,าและบริการ รายได,ดอกเบ้ีย การส4งมอบสินค,าหรือ
บริการเพ่ือชําระหนี้สิน ฯลฯ กระแสเงินสดเข,า เช4น เงินกู,ยืมไม4ถือเปMนรายได,เนื่องจากทําให,เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย6และหนี้สินในจํานวนท่ีเท4ากันจึงไม4มีผลกระทบต4อสินทรัพย6สุทธิของหน4วยงาน 

66. หน4วยงานจะรับรู,รายได,ในงบแสดงผลการดําเนินงาน เม่ือประโยชน6เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย6หรือการลดลงของหนี้สิน และเม่ือหน4วยงานสามารถวัดมูลค4าของประโยชน6 
เชิงเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนได,อย4างน4าเชื่อถือหรืออีกนัยหนึ่งการรับรู,รายได,จะเกิดข้ึนพร,อมกับการรับรู, 
ส4วนท่ีเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย6 หรือส4วนท่ีลดลงของหนี้สิน 

การวัดมูลค#ารายได" 

67. รายได,ควรวัดมูลค4าโดยใช,มูลค4ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได,รับหรือค,างรับ 

68. โดยท่ัวไปหน4วยงานจะกําหนดจํานวนรายได,ตามท่ีหน4วยงานตกลงกับผู,ซ้ือหรือผู,ใช,สินทรัพย6 ซ่ึงจํานวน
รายได,ดังกล4าวเปMนมูลค4ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได,รับหรือค,างรับหลังจากหักส4วนลดต4าง ๆ (ถ,ามี) 

ประเภทของรายได" 

69. รายได,อาจจัดแบ4งเปMนประเภทต4าง ๆ ได,ดังนี้ 
(ก) รายได,จากเงินงบประมาณ 
(ข) รายได,แผ4นดิน 
(ค) รายได,จากเงินช4วยเหลือ 
(ง) รายได,จากการรับบริจาค 
(จ) รายได,จากเงินกู,ของรัฐบาล 
(ฉ) กําไร/ขาดทุนจากการแปลงค4าเงินตราต4างประเทศ 
(ช) รายได,อ่ืน 

นโยบายการบัญชีสําหรับรายได"แต#ละประเภท 

รายได"จากเงินงบประมาณ 

70. หน4วยงานของรัฐอาจได,รับเงินงบประมาณประเภทต4าง ๆ เช4น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน  
ในหลายลักษณะ เช4น ได,รับเงินงบประมาณเปMนการล4วงหน,าตามแผนการใช,จ4ายเงินโดยมีเง่ือนไขว4าให,
นําไปใช,เพ่ือผลิตผลผลิตตามบทบาทภารกิจท่ีตกลงกันไว, หากใช,ไม4หมดต,องนําเงินท่ีเหลือส4งคืนคลัง 
ได,รับเงินงบประมาณมาในลักษณะจ4ายขาดจากรัฐบาลโดยไม4มีเง่ือนไข ได,รับเงินงบประมาณท่ีเบิกมา
แต4ละรายการเพ่ือจ4ายชําระภาระผูกพันของรายการท่ีเกิดค4าใช,จ4ายข้ึนแล,ว หรือได,รับเงินงบประมาณ
ในลักษณะไม4มีตัวเงินผ4านมือท่ีหน4วยงานแต4เปMนการเบิกหักผลักส4งหรือเปMนการจ4ายตรงจากรัฐบาล
ให,กับเจ,าหนี้ของหน4วยงาน ให,หน4วยงานรับรู,รายได,จากเงินงบประมาณเม่ือได,ส4งคําขอเบิกเงินกับคลัง 
และหากเปMนกรณีท่ีหน4วยงานได,รับงบประมาณในลักษณะไม4มีตัวเงินผ4านมือท่ีหน4วยงาน แต4เปMนการ
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เบิกหักผลักส4งหรือเปMนการจ4ายตรงจากรัฐบาลให,กับผู,มีสิทธิรับเงินของหน4วยงาน ให,หน4วยงานรับรู,
รายได,จากเงินงบประมาณเม่ือได,รับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากคลังแล,ว และให,หน4วยงานแสดงรายได,จาก
เงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยให,เป]ดเผยประเภทของเงินงบประมาณ 
ท่ีได,รับไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายได"แผ#นดิน 

71. รายได,แผ4นดินเปMนรายได,ของรัฐบาลท่ีหน4วยงานได,รับและจะต,องนําส4งคลัง รายได,แผ4นดิน
ประกอบด,วย รายได,แผ4นดินประเภทภาษี และรายได,แผ4นดินท่ีไม4ใช4ภาษี ได,แก4 รายได,จากการขาย
สินทรัพย6และบริการ รายได,จากรัฐพาณิชย6 และรายได,อื่น หน4วยงานจะรับรู,เงินรายได,แผ4นดิน
เม่ือได,รับรายได, และเนื่องจากรายได,แผ4นดินเปMนรายได,ท่ีหน4วยงานไม4สามารถนํามาใช,จ4ายในการ
ดําเนินงานได, ดังนั้น ณ วันท่ีจัดทํารายงาน ให,หน4วยงานป]ดบัญชีรายได,แผ4นดินและบัญชีรายได,
แผ4นดินนําส4งคลังไปเข,าบัญชีรายได,แผ4นดินรอนําส4งคลัง เพ่ือแสดงภาระผูกพันท่ีหน4วยงานจะต,อง 
นําเงินส4งคลังในงวดบัญชีต4อไป 

รายได"จากเงินช#วยเหลือ 

72. หน4วยงานอาจได,รับเงินตามโครงการช4วยเหลือร4วมมือจากรัฐบาลต4างประเทศ องค6การระหว4าง
ประเทศ หรือบุคคลใด นอกจากหน4วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหน4วยงานให,บรรลุ
วัตถุประสงค6 เงินช4วยเหลืออาจมีข,อจํากัดในการใช,หรือไม4ก็ได, หากเปMนเงินช4วยเหลือท่ีมีข,อจํากัด 
ในการใช, ให,หน4วยงานรับรู,รายได,จากเงินช4วยเหลือตามเกณฑ6ท่ีเปMนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาท่ีจําเปMนต4อการจับคู4รายได,จากเงินช4วยเหลือกับค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,อง เช4น กรณีได,รับความ
ช4วยเหลือเปMนสินทรัพย6 ให,หน4วยงานรับรู,รายได,จากเงินช4วยเหลือตามสัดส4วนของค4าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย6นั้นตลอดอายุการใช,งานของสินทรัพย6 หรือในกรณีได,รับความช4วยเหลือโดยมีข,อกําหนด 
ท่ีจะต,องปฏิบัติตามหน4วยงานจะรับรู,รายได,จากเงินช4วยเหลือเม่ือได,มีการปฏิบัติตามข,อกําหนดนั้น 
และให,หน4วยงานแสดงรายได,จากเงินช4วยเหลือไว,ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของ
หน4วยงาน 

รายได"จากการรับบริจาค 

73. หน4วยงานอาจได,รับบริจาคเงินเพ่ือไว,ใช,จ4ายในการดําเนินงาน หน4วยงานจะรับรู,รายได,จากการ 
รับบริจาคเม่ือได,รับเงิน อย4างไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีข,อจํากัดในการใช,หรือไม4ก็ได, เช4น หน4วยงาน
อาจได,รับบริจาคเปMนเงินสดท่ีมีข,อกําหนดให,ใช,จ4ายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจ
ได,รับบริจาคเปMนสินทรัพย6ซ่ึงก4อให,เกิดผลประโยชน6แก4หน4วยงานเกินกว4าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  
ในกรณีดังกล4าวให,หน4วยงานรับรู,รายได,จากการรับบริจาคตามเกณฑ6ท่ีเปMนระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาท่ีจําเปMนต4อการจับคู4รายได,จากการรับบริจาคกับค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,อง เช4น ในกรณี
ได,รับเงินบริจาคท่ีมีข,อกําหนดให,ใช,จ4ายเพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ให,รับรู,รายได,จากการ 
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รับบริจาคในงวดเดียวกับการเกิดค4าใช,จ4ายเพ่ือการนั้น หรือในกรณีได,รับบริจาคเปMนสินทรัพย6  
ให,รับรู,รายได,จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช,งานของสินทรัพย6 และให,หน4วยงานแสดงรายได,จากการ
รับบริจาคไว,ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน 

รายได"จากเงินกู"ของรัฐบาล 

74. ในการดําเนินงานของรัฐบาล นอกจากจะใช,จ4ายจากเงินงบประมาณแล,ว บางส4วนอาจจําเปMนต,องใช,จ4าย
จากเงินกู, ซ่ึงรัฐบาลจะเปMนผู,กู,และรับภาระชดใช,หนี้เงินกู, โดยมีหน4วยงานต4าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องเปMน 
ผู,ดําเนินงานตามโครงการเงินกู, หน4วยงานเหล4านั้นจะถือเงินท่ีได,รับจากแหล4งเงินกู,เปMนรายได,เพ่ือ
นํามาใช,จ4ายดําเนินงานตามโครงการท่ีหน4วยงานเปMนผู,รับผิดชอบ แต4หน4วยงานเหล4านั้นไม4ต,องรับภาระ
ชดใช,หนี้เงินกู, หน4วยงานจะรับรู,รายได,จากเงินกู,ของรัฐบาลเม่ือได,รับเงินในกรณีท่ีแหล4งเงินกู,จ4ายเงินกู,
ให,กับหน4วยงานโดยตรง หรือรับรู,รายได,จากเงินกู,ของรัฐบาลพร,อมกับรับรู,ค4าใช,จ4ายในกรณีท่ี 
แหล4งเงินกู,จ4ายเงินตรงให,แก4เจ,าหนี้ และให,แสดงรายได,จากเงินกู,ของรัฐบาลไว,ในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน โดยเป]ดเผยรายละเอียดโครงการเงินกู,ไว,ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

กําไร/ขาดทุนจากการแปลงค#าเงินตราต#างประเทศ 

75. กําไร/ขาดทุนจากการแปลงค4าเงินตราต4างประเทศ คือ รายได,หรือค4าใช,จ4ายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค4าของรายการท่ีเปMนเงินตราต4างประเทศ หน4วยงานจะบันทึกรับรู,กําไร/ขาดทุนจาก
การแปลงค4าเงินตราต4างประเทศเม่ือมีการชําระเงินของรายการท่ีเปMนตัวเงิน หรือเม่ือมีการจัดทํา
รายงานการเงิน และให,แสดงรายการดังกล4าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน 

รายได"อ่ืน 

76. รายได,อ่ืน คือ รายได,ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล4าวข,างต,น และหน4วยงานไม4มีภาระผูกพันต,อง
นําส4งคลัง หน4วยงานจะบันทึกรับรู,รายได,อ่ืนเม่ือเกิดรายได, และเข,าเกณฑ6การรับรู,รายได,ตามย4อหน,าท่ี 64 
และให,หน4วยงานแสดงรายการดังกล4าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน  
โดยเป]ดเผยประเภทของรายได,อ่ืนไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล4าวมีสาระสําคัญ 

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค#าใช"จ#าย 

การรับรู"ค#าใช"จ#าย 

77. การพิจารณาว4ารายการใดจะรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายจะต,องเข,าหลักเกณฑ6 2 ประการ ได,แก4 
77.1 ความหมายของค4าใช,จ4ายตามคํานิยามในย4อหน,าท่ี 3 และ 
77.2 เกณฑ6การรับรู,ค4าใช,จ4าย ดังนี้ 

(ก) มีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ในการเกิดข้ึนของค4าใช,จ4าย และ 
(ข) สามารถวัดมูลค4าของค4าใช,จ4ายได,อย4างมีเหตุผลน4าเชื่อถือ 
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78. ความหมายของค4าใช,จ4ายตามคํานิยามในย4อหน,าท่ี 3 ไม4รวมถึงการจ4ายสําหรับการดําเนินงาน 
ท่ีเก่ียวข,องกับรอบระยะเวลาบัญชีก4อน หรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
การจ4ายท่ีเก่ียวข,องกับรอบระยะเวลาบัญชีก4อน เกิดข้ึนเม่ือหน4วยงานได,รับสินค,าหรือบริการในระหว4าง
รอบระยะเวลาบัญชีก4อน แต4การจ4ายมากระทําในรอบระยะเวลาบัญชีปZจจุบัน รายการดังกล4าว 
จะบันทึกรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายคู4กับหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีก4อน ส4วนการจ4ายเงินจริง 
ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีปZจจุบันไม4ถือเปMนค4าใช,จ4ายแต4เปMนการลดลงของหนี้สิน 
การจ4ายท่ีเก่ียวข,องกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เกิดข้ึนเม่ือมีการจ4ายเงินล4วงหน,าในรอบระยะเวลา
บัญชีหนึ่งซ่ึงจะบันทึกรับรู,เปMนสินทรัพย6ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และจะบันทึกรับรู,เปMนค4าใช,จ4าย 
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเม่ือหน4วยงานได,รับสินค,าหรือบริการจากการจ4ายเงินล4วงหน,านั้นแล,ว 
กระแสเงินสดออก เช4น การชําระหนี้สิน หรือกระแสการลงทุน เช4น การซ้ือสินทรัพย6ถาวร การนําเงิน
ไปลงทุนซ้ือพันธบัตร ไม4ถือเปMนค4าใช,จ4ายตามความหมายในคํานิยามย4อหน,าท่ี 3 เนื่องจากการชําระ
หนี้สินหรือการลงทุนดังกล4าวไม4มีผลทําให,สินทรัพย6สุทธิลดลง 

79. หน4วยงานจะรับรู,ค4าใช,จ4ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินเม่ือประโยชน6เชิงเศรษฐกิจลดลง
เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย6หรือการเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน และเม่ือหน4วยงานสามารถวัดมูลค4าของ
ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจท่ีลดลงได,อย4างน4าเชื่อถือ หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู,ค4าใช,จ4ายจะเกิดข้ึนพร,อมการรับรู,
ส4วนท่ีลดลงของสินทรัพย6หรือส4วนท่ีเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน 

ประเภทของค#าใช"จ#าย 

80. ค4าใช,จ4ายอาจจัดแบ4งเปMนประเภทต4าง ๆ ได,ดังนี้ 
(ก) ค4าใช,จ4ายด,านบุคลากร 
(ข) ค4าใช,จ4ายในการดําเนินงาน 
(ค) ค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุน 
(ง) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
(จ) ค4าเสื่อมราคา (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีเก่ียวข,อง) 
(ฉ) ค4าตัดจําหน4าย (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีเก่ียวข,อง) 
(ช) ดอกเบ้ียจ4าย 
(ซ) รายได,แผ4นดินนําส4งคลัง 
(ฌ) ค4าใช,จ4ายอ่ืน 

นโยบายการบัญชีสําหรับค#าใช"จ#ายแต#ละประเภท 

ค#าใช"จ#ายด"านบุคลากร 

81. ค4าใช,จ4ายด,านบุคลากร คือ ค4าใช,จ4ายท้ังหมดท่ีเก่ียวกับบุคคลและการจ,างงาน เช4น เงินเดือน ค4าจ,าง 
บําเหน็จบํานาญ ค4าใช,จ4ายสวัสดิการ เปMนต,น หน4วยงานจะรับรู,ค4าใช,จ4ายด,านบุคลากรเม่ือค4าใช,จ4ายนั้นเกิดข้ึน 
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และให,แสดงรายการดังกล4าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน โดยเป]ดเผย
ค4าใช,จ4ายด,านบุคลากรประเภทต4าง ๆ ไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค#าใช"จ#ายในการดําเนินงาน 

82. ค4าใช,จ4ายในการดําเนินงาน คือ ค4าใช,จ4ายท่ีใช,จ4ายไปเพ่ือการดําเนินงานของหน4วยงาน เช4น ค4าวัสดุ  
ค4าใช,สอย ค4าสาธารณูปโภค ค4าใช,จ4ายท่ีเกี่ยวข,องกับสินค,าที่ขายไม4ว4าจะเปMนการซื้อหรือผลิตเอง  
เปMนต,น รายการเหล4านี้จะรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายเม่ือค4าใช,จ4ายนั้นเกิดข้ึนและให,แสดงรายการดังกล4าวไว, 
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน โดยเป]ดเผยค4าใช,จ4ายในการดําเนินงาน
ประเภทต4าง ๆ ไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค#าใช"จ#ายเงินอุดหนุน 

83. ค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุนเปMนค4าใช,จ4ายท่ีรัฐจ4ายเปMนเงินอุดหนุนหรือจ4ายเปMนเงินช4วยเหลือให,แก4องค6กรหรือ
บุคคลอ่ืน โดยไม4ได,รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม4ได,รับสินค,าและบริการใดเปMนการแลกเปลี่ยน
โดยตรง ค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ4ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือวัตถุประสงค6
ในการให,ความช4วยเหลือแก4ผู,รับ เช4น ค4าใช,จ4ายเงินช4วยเหลือเกษตรกร ค4าใช,จ4ายเงินช4วยเหลือ
ผู,ประสบภัยพิบัติ เปMนต,น โดยท่ัวไปหน4วยงานจะรับรู,ค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุนเม่ือเม่ือเปMนไปตามเกณฑ6
การรับรู,ค4าใช,จ4าย และให,หน4วยงานแสดงรายการค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุนไว,ในงบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของหน4วยงาน โดยเป]ดเผยรายละเอียดค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุนไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

หน้ีสงสัยจะสูญ 

84. หนี้สงสัยจะสูญ คือ ลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการท่ีคาดว4าจะเรียกเก็บเงินไม4ได, หน4วยงานจะ
ประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู,หนี้สงสัยจะสูญเปMนค4าใช,จ4าย 
คู4กับค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให,แสดงรายการหนี้สงสัยจะสูญในรายการ
ค4าใช,จ4ายอ่ืนในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน 

85. หน4วยงานจะเลือกใช,วิธีใดในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ให,พิจารณาจากประสบการณ6ท่ีผ4านมา
เก่ียวกับจํานวนลูกหนี้ท่ีเก็บไม4ได, การประมาณหนี้สงสัยจะสูญมีวิธีดังนี้  
(ก) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคํานวณเปMนร,อยละของรายได,จากการขายสินค,าและบริการของ

หน4วยงาน หน4วยงานสามารถเลือกประมาณจากรายได,จากการขายสินค,าและบริการท้ังหมด 
หรือจากรายได,จากการขายสินค,าและบริการเฉพาะส4วนท่ีเปMนการขายเชื่อ 

(ข) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคํานวณเปMนร,อยละของยอดลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการ 
หน4วยงานสามารถเลือกประมาณจากยอดลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการท้ังหมด หรือจาก
กลุ4มของอายุลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการท่ีค,างชําระ 
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(ค) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้จากการขายสินค,าและบริการแต4ละราย และรับรู,
เฉพาะลูกหนี้ท่ีคาดว4าจะเรียกเก็บไม4ได,เท4านั้นเปMนหนี้สงสัยจะสูญ 

หน้ีสูญ 

86. หน4วยงานสามารถตัดจําหน4ายหนี้สูญได, เม่ือได,ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานท่ีแน4นอนว4าจะไม4ได,รับ
ชําระหนี้และได,รับอนุมัติให,จําหน4ายหนี้สูญจากผู,มีอํานาจแล,ว ให,ตัดจําหน4ายลูกหนี้จากการขายสินค,า
และบริการ และลูกหนี้อ่ืนเม่ือเปMนไปตามหลักเกณฑ6ดังกล4าว โดยการบันทึกบัญชีหนี้สูญและลดจํานวน
ลูกหนี้ พร,อมกับลดจํานวนค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญด,วยจํานวนเดียวกัน และให,
หน4วยงานแสดงหนี้สูญในรายการค4าใช,จ4ายอ่ืนในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน 

ดอกเบี้ยจ#าย 

87. ดอกเบ้ียจ4ายเปMนค4าตอบแทนท่ีหน4วยงานจ4ายให,เนื่องจากการใช,ประโยชน6จากเงินหรือเงินทุน 
หน4วยงานจะรับรู,ดอกเบ้ียจ4ายเม่ือเกิดค4าใช,จ4ายตามเกณฑ6สัดส4วนของเวลา และให,หน4วยงานแสดง
รายการดังกล4าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน 

รายได"แผ#นดินนําส#งคลัง 

88. รายได,แผ4นดินนําส4งคลัง หมายถึง เงินรายได,แผ4นดินท่ีหน4วยงานจัดเก็บและนําส4งคลังแล,ว ไม4ว4าจะเปMน
รายได,ภาษีประเภทต4าง ๆ รายได,จากการขายสินทรัพย6และบริการ รายได,จากรัฐพาณิชย6 หรือรายได,อ่ืน
ท่ีมีกฎหมายกําหนดให,ต,องนําส4งคลัง หน4วยงานจะรับรู,รายได,แผ4นดินนําส4งคลังเม่ือหน4วยงานนําเงินส4งคลัง 
และ ณ วันท่ีจัดทํารายงาน ให,ป]ดบัญชีรายได,แผ4นดินนําส4งคลัง และบัญชีรายได,แผ4นดินไปเข,าบัญชี
รายได,แผ4นดินรอนําส4งคลัง เพ่ือแสดงให,เห็นภาระผูกพันของหน4วยงานท่ีจะต,องนํารายได,แผ4นดิน 
ส4งคลังในป̀งบประมาณถัดไป 

ค#าใช"จ#ายอ่ืน 

89. ค4าใช,จ4ายอ่ืน คือ ค4าใช,จ4ายประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล4าวข,างต,น หน4วยงานจะรับรู,ค4าใช,จ4ายอ่ืน
เม่ือเกิดค4าใช,จ4ายนั้น และเข,าเกณฑ6การรับรู,ค4าใช,จ4ายตามย4อหน,าท่ี 77 และให,หน4วยงานแสดง
รายการดังกล4าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน โดยเป]ดเผยประเภทและ
รายละเอียดของค4าใช,จ4ายอ่ืนไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล4าวมีสาระสําคัญ 

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 

90. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให,ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 
ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปMนต,นไป โดยให,หน4วยงานนําไปถือปฏิบัติกับรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต4วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปMนต,นไป 
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เร่ือง 

การนําเสนอรายงานการเงิน 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน พ.ศ. 2549 (IPSAS 1 : PRESENTATION 
OF FINANCIAL STATEMENTS (December 2006)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี 
ข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 1 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ ๑ ถึง 129 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม4ได,ให,แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดเกณฑ6การนําเสนอรายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค6
ท่ัวไปเพ่ือให,ม่ันใจว4ารายงานการเงินดังกล4าวจะสามารถเปรียบเทียบได,กับรายงานการเงินในงวดก4อน ๆ 
ของหน4วยงานและรายงานการเงินของหน4วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ครอบคลุมถึง
ข,อกําหนดโดยรวมของการนําเสนอรายงานการเงิน แนวปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร,างและข,อกําหนดข้ันตํ่า
สําหรับเนื้อหาท่ีต,องแสดงในรายงานการเงินภายใต,หลักการบัญชีเกณฑ6คงค,าง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ไม4ได,ครอบคลุมถึงข,อกําหนดการรับรู,รายการ การวัดมูลค4า และการเป]ดเผยข,อมูล
สําหรับรายการท่ีมีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ6อ่ืน เนื่องจากข,อกําหนดดังกล4าวได,กําหนดไว,ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือวัตถุประสงค*ท่ัวไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ*คงค"างภายใต"มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

3. รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค6ท่ัวไป คือ รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความ
ต,องการของผู,ใช,รายงานการเงินซ่ึงไม4อยู4ในฐานะท่ีจะเรียกร,องให,หน4วยงานจัดทํารายงานท่ีมีการ
ดัดแปลงตามความต,องการข,อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง ผู,ใช,รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค6
ท่ัวไป ได,แก4 ประชาชนผู,เสียภาษี สมาชิกรัฐสภา เจ,าหนี้ คู4ค,าและคู4สัญญา สื่อมวลชน และบุคลากร
ของหน4วยงาน รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค6ท่ัวไปรวมถึงรายงานการเงินท่ีนําเสนอแยก
ต4างหาก หรือนําเสนอรวมอยู4ในเอกสารอื่น ๆ ที่รายงานต4อสาธารณะ เช4น รายงานประจําป̀ 
ท้ังนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ได,ใช,สําหรับข,อมูลทางการเงินระหว4างกาลฉบับย4อ 

4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินของหน4วยงานของรัฐทุกแห4ง
โดยเท4าเทียมกัน ยกเว,นรัฐวิสาหกิจ และไม4ถือเปMนการบังคับใช,กับทุนหมุนเวียน และให,ถือปฏิบัติกับ
การนําเสนอรายงานการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม 
(เม่ือมีการประกาศใช,) และการนําเสนอรายงานการเงินเฉพาะหน4วยงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 34 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน4วยงาน (เม่ือมีการประกาศใช,) 

คํานิยาม 

5. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังต#อไปนี้ 

เกณฑ*คงค"าง หมายถึง หลักเกณฑ*ทางบัญชีท่ีใช"รับรู"รายการและเหตุการณ*เม่ือเกิดข้ึน 
มิใช#รับรู"เม่ือมีการรับหรือจ#ายเงินสดหรือรายการเทียบเท#าเงินสด 
ซ่ึงทําให"รายการและเหตุการณ*ต#าง ๆ ได"รับการบันทึกบัญชีและ
แสดงในรายงานการเงินภายในงวดท่ีเก่ียวข"องกับการเกิดรายการ
และเหตุการณ*นั้น รายการท่ีรับรู"ภายใต"หลักการบัญชีเกณฑ*คงค"าง 
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ได"แก# สินทรัพย* หนี้สิน สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน รายได" และค#าใช"จ#าย 

สินทรัพย* หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู#ในความควบคุมของหน#วยงานซ่ึงเปGนผลจาก
เหตุการณ*ในอดีต และคาดว#าจะทําให"เกิดประโยชน*เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให"บริการเพ่ิมข้ึนแก#หน#วยงาน 

เงินทุนท่ีได"รับจาก 

ผู"เปGนเจ"าของ 

หมายถึง ผลประโยชน*เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให"บริการท่ี
หน#วยงานได"รับจากบุคคล/องค*กรภายนอกหน#วยงาน ซ่ึงไม#ใช#
เงินทุนท่ีก#อให"เกิดหนี้สินแก#หน#วยงาน แต#ทําให"เกิดส#วนได"เสีย
ทางการเงินในสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนของหน#วยงาน ซ่ึง 

ก) มีสิทธิใน 1) การจัดสรรผลประโยชน*เชิงเศรษฐกิจหรือ
ศักยภาพในการให"บริการของหน#วยงานตลอดอายุของ
หน#วยงาน การจัดสรรดังกล#าวเปGนการตัดสินใจของ
เจ"าของหรือผู"แทนของเจ"าของ และใน 2) การจัดสรร
ส#วนเกินของสินทรัพย*ท่ีมากกว#าหนี้สินในกรณีท่ีมีการยุบเลิก
หน#วยงาน และ/หรือ 

ข) สามารถจําหน#าย แลกเปล่ียน โอน หรือไถ#ถอน 

การจัดสรรส#วน
ทุนให"ผู"เปGน
เจ"าของ 

หมายถึง ผลประโยชน*เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให"บริการท่ี
หน#วยงานได"จัดสรรให"แก#เจ"าของทุกรายหรือบางราย ให"เปGน
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

หน#วยงานทาง
เศรษฐกิจ 

หมายถึง หน#วยงานท่ีควบคุมและหน#วยงานท่ีถูกควบคุม 

ค#าใช"จ#าย หมายถึง ผลประโยชน*เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให"บริการท่ีลดลง   
ในงวดการรายงาน โดยอยู#ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช"
ไปซ่ึงสินทรัพย*ต#าง ๆ หรือการก#อหนี้ต#าง ๆ ท่ีส#งผลต#อการลดลง
ในส#วนของสินทรัพย* สุทธิ/ส#วนทุน ท้ังนี้  ไม#รวมรายการท่ี
เก่ียวข"องกับการจัดสรรให"แก#ผู"เปGนเจ"าของท้ังหลาย 

การไม#สามารถทํา
ได"ในทางปฏิบัติ 

หมายถึง การท่ีหน#วยงานไม#สามารถนําไปถือปฏิบัติแม"ว#าหน#วยงานได"ใช"
ความพยายามอย#างสมเหตุสมผล 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกผันในปTจจุบันของหน#วยงานซ่ึงเปGนผลจากเหตุการณ*ใน
อดีต โดยท่ีการปลดเปล้ืองภาระนั้นคาดว#าจะส#งผลต#อการสูญเสีย
ทรัพยากรของหน#วยงานท่ีอยู#ในรูปของประโยชน*เชิงเศรษฐกิจ     
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ 

ความมี
สาระสําคัญ 

หมายถึง ข"อมูลใดจะถือว#ามีสาระสําคัญเม่ือหากไม#มีข"อมูลนั้นหรือแสดง
ข"อมูลท่ีผิดพลาดจะมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจ หรือการประเมิน
ของผู"ใช"รายงานการเงิน ความมีสาระสําคัญข้ึนอยู#กับลักษณะ
หรือขนาดของรายการหรือความผิดพลาดโดยพิจารณาถึง
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สถานการณ*เฉพาะนั้น 

สินทรัพย*สุทธิ/ 
ส#วนทุน 

หมายถึง มูลค#าส#วนได"เสียคงเหลือในสินทรัพย*ของหน#วยงานหลักจากหัก
หนี้สิน 

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

หมายถึง ข"อมูลท่ีแสดงเพ่ิมเติมจากข"อมูลท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ  
งบการเงินเปGนการอธิบาย หรือแยกแสดงรายการท่ีนําเสนอ        
ในรายงานการเงินดังกล#าวและข"อมูลเ ก่ียวกับรายการท่ีมี
คุณสมบัติไม#เพียงพอท่ีจะรับรู"ในรายงานการเงินท่ีนําเสนอ 

รายได" หมายถึง กระแสไหลเข"าของประโยชน*เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให"บริการในระหว#างงวดการรายงานซ่ึงส#งผลต#อการเพ่ิมข้ึนใน
สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน แต#ไม#รวมถึงการเพ่ิมข้ึนท่ีเก่ียวข"องกับ
ส#วนสมทบจากผู"เปGนเจ"าของ 

 คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"
อยู#ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

หน#วยงานทางเศรษฐกิจ 

6. คําว4า “หน4วยงานทางเศรษฐกิจ” ท่ีใช,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดข้ึน เพ่ือจุดประสงค6
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ4มของหน4วยงานท่ีประกอบด,วยหน4วยงานท่ีควบคุมและ
หน4วยงานใดก็ตามท่ีถูกควบคุม 

7. คําอ่ืน ๆ ท่ีอาจนํามาใช,ในบางครั้งเพ่ือกล4าวถึงหน4วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด,วย “หน4วยงาน
บริหาร” “หน4วยงานทางการเงิน” และ “หน4วยงานรวม” 

ผลประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ 

8. สินทรัพย6เปMนเครื่องมือของหน4วยงานต4าง ๆ ในการทําให,บรรลุวัตถุประสงค6ของตน สินทรัพย6ที่มีไว,
เพ่ือการส4งมอบสินค,าและบริการต4าง ๆ ตามวัตถุประสงค6ของหน4วยงาน แต4ไม4ได,ก4อให,เกิดกระแสเงินสดรับ
สุทธิรับเข,าหน4วยงานโดยตรง เรียกว4าเปMนสินทรัพย6ที่ก4อให,เกิด “ศักยภาพในการให,บริการ” 
ส4วนสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดกระแสเงินสดรับสุทธิรับเข,าหน4วยงานโดยตรง เรียกว4าเปMนสินทรัพย6
ท่ีก4อให,เกิด “ผลประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพ่ือรวมวัตถุประสงค6ต4าง ๆ ในการใช,สินทรัพย6
เข,าไว,ด,วยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได,ใช,คําว4า “ผลประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการ” ในการอธิบายคุณสมบัติท่ีสําคัญของสินทรัพย6 
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ความมีสาระสําคัญ 

9. ข,อมูลจะถือว4ามีสาระสําคัญหากการไม4แสดงข,อมูลหรือการแสดงข,อมูลผิดพลาด มีผลกระทบต4อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู,ใช,รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระสําคัญของข,อมูลต,องอาศัย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู,ใช,รายงานการเงินด,วย โดยมีข,อสมมติฐานว4าผู,ใช,รายงานการเงิน
จะต,องมีความรู,ความเข,าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน4วยงาน และมีความเต็มใจท่ีจะ
ศึกษาข,อมูลอย4างเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความมีสาระสําคัญต,องพิจารณาถึงผลกระทบ 
ท่ีมีต4อการตัดสินใจและประเมินผลของผู,ใช,รายงานการเงิน 

สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน 

10. สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน ท่ีใช,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค4าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน (สินทรัพย6หักหนี้สิน) สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน อาจเปMนได,ท้ังยอดบวกหรือลบ 

จุดมุ#งหมายของรายงานการเงิน 

11. รายงานการเงิน คือ รายงานท่ีนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน
อย4างมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือให,ข,อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของหน4วยงาน ซ่ึงเปMนประโยชน6ต4อการตัดสินใจและประเมินผลเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร 
หรือกล4าวโดยเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน วัตถุประสงค6ของการรายงานทางการเงินโดยท่ัวไปในภาครัฐควรมุ4งท่ี
การให,ข,อมูลท่ีจะเปMนประโยชน6ต4อการตัดสินใจ และเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต4อสาธารณะของ
หน4วยงานเก่ียวกับทรัพยากรท่ีรับผิดชอบ โดย 

(ก) ให,ข,อมูลเก่ียวกับแหล4งท่ีมา การจัดสรร และการใช,ประโยชน6ของทรัพยากรทางการเงิน 

(ข) ให,ข,อมูลเก่ียวกับวิธีการท่ีหน4วยงานจัดหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมต4าง ๆ และบรรลุความ
ต,องการใช,เงินสดของหน4วยงาน 

(ค) ให,ข,อมูลท่ีเปMนประโยชน6ต4อการประเมินความสามารถของหน4วยงานในการจัดการทางการเงิน
สําหรับดําเนินกิจกรรมต4าง ๆ และชําระหนี้สิน ตลอดจนข,อผูกผันต4าง ๆ 

(ง) ให,ข,อมูลเก่ียวกับสถานะการเงินของหน4วยงานและการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเงิน และ 

(จ) ให,ข,อมูลรวมท่ีจะเปMนประโยชน6ต4อการประเมินผลการดําเนินงานของหน4วยงานในแง4ต,นทุนการ
บริการ ประสิทธิภาพ และผลสําเร็จ 

12. รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค6ท่ัวไปอาจจะนําไปใช,ในการพยากรณ6 โดยให,ข,อมูลท่ีเปMน
ประโยชน6ต4อการพยากรณ6ระดับของทรัพยากรท่ีจําเปMนต4อการดําเนินงานของหน4วยงานอย4างต4อเนื่อง
ทรัพยากรท่ีอาจจะเกิดจากการดําเนินงานอย4างต4อเนื่อง ความเสี่ยง และความไม4แน4นอนท่ีเก่ียวข,อง 
ท้ังนี้ การรายงานทางการเงินอาจให,ข,อมูลต4อผู,ใช,ทุกข,อดังนี้ 
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(ก) ระบุว4าทรัพยากรมีการได,มาและใช,ไปอย4างสอดคล,องกับงบประมาณท่ีได,รับตามกฎหมาย
หรือไม4 

(ข) ระบุว4าทรัพยากรมีการได,มาและใช,ไปอย4างสอดคล,องกับกฎหมาย และเง่ือนไขของสัญญา 
รวมถึงข,อจํากัดทางการเงินท่ีผู,มีอํานาจตามกฎหมายกําหนดข้ึนหรือไม4 

13. เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค6ดังกล4าว รายงานการเงินต,องให,ข,อมูลทุกข,อดังต4อไปนี้เก่ียวกับหน4วยงาน 

(ก) สินทรัพย6 

(ข) หนี้สิน 

(ค) สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน 

(ง) รายได, 

(จ) ค4าใช,จ4าย 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน 

(ช) กระแสเงินสด 

14. ในขณะท่ีข,อมูลท่ีปรากฏในรายงานการเงินอาจเปMนประโยชน6สอดคล,องกับวัตถุประสงค6ตามย4อหน,าท่ี 11 
แต4อาจเปMนไปไม4ได,ท่ีจะสนองตอบวัตถุประสงค6ทุกข,อ โดยเฉพาะอย4างยิ่งในกรณีท่ีหน4วยงานนั้นไม4ได,มี
วัตถุประสงค6หลักเพ่ือแสวงหากําไร ซ่ึงผู,บริหารมักจะต,องรับผิดชอบต4อผลสําเร็จในการให,บริการ และ
การทําให,บรรลุวัตถุประสงค6ทางการเงิน ข,อมูลสนับสนุนต4าง ๆ รวมถึงข,อมูลอ่ืนท่ีไม4ใช4รายงานการเงิน 
อาจต,องมีการรายงานควบคู4ไปกับรายงานการเงิน เพ่ือแสดงภาพกิจกรรมของหน4วยงานท่ีสมบูรณ6
ยิ่งข้ึนในงวดรายการนั้น ๆ 

ความรับผิดชอบต#อรายงานการเงิน 

15. ความรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินของหน4วยงานอาจมีการกําหนดท่ีแตกต4างกัน
ไปในแต4ละหน4วยงานตามโครงสร,างของหน4วยงานนั้น ๆ ตัวอย4างเช4น โดยท่ัวไปผู,รับผิดชอบต4อรายงาน
การเงิน แบ4งเปMน ผู,รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการเงินของหน4วยงาน คือ ผู,อํานวยการกองคลัง 
และผู,อนุมัติและนําเสนอรายงานการเงิน คือ หัวหน,าหน4วยงาน เปMนต,น 

องค*ประกอบของรายงานการเงิน 

16. รายงานการเงินฉบับสมบูรณ*ประกอบด"วยรายการทุกข"อ ดังต#อไปนี้ 

(ก) งบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

(ค) งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน 
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(ง) งบกระแสเงินสด 

(จ) รายงานเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได"รับอนุมัติจัดสรรและจํานวนเงินท่ีใช"จริง ซ่ึงอาจจะ
แสดงเปGนรายงานแยกต#างหากหรือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ฉ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด"วยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และข"อมูลท่ี
ให"คําอธิบายอ่ืน 

(ช) ข"อมูลเปรียบเทียบของงวดก#อนตามท่ีระบุไว"ในย#อหน"าท่ี 40 และ 40ก 

17. รายงานการเงินให,ข,อมูลผู,ใช,เก่ียวกับทรัพยากรและภาระผูกผันของหน4วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกระแสไหลเข,าและออกของทรัพยากรในช4วงเวลาท่ีรายงาน ข,อมูลเหล4านี้เปMนประโยชน6
สําหรับผู,ใช,ในการประเมินความสามารถของหน4วยงานในการจัดทําผลผลิตอย4างต4อเนื่อง ณ ระดับท่ี
กําหนด และระดับของทรัพยากรท่ีอาจจําเปMนต,องจัดหาให,หน4วยงานในอนาคตเพ่ือให,สามารถ
ให,บริการได,ตามภาระหน,าท่ีของหน4วยงาน 

18. หน4วยงานมักจะมีข,อจํากัดด,านงบประมาณรายจ4าย ซ่ึงจะมีผลใช,บังคับเม่ือมีการออกกฎหมาย
งบประมาณให,อํานาจอนุมัติการใช,จ4าย การจัดทํารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค6ท่ัวไปของหน4วยงาน
อาจให,ข,อมูลเก่ียวกับการได,มาและการใช,ไปของทรัพยากรว4าสอดคล,องกับงบประมาณท่ีได,รับตาม
กฎหมายหรือไม4 หน4วยงานท่ีให,ข,อมูลงบประมาณท่ีได,รับจัดสรรต4อสาธารณะต,องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 28 เรื่อง การนําเสนอข,อมูลงบประมาณในรายงานการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช,) 

19. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให,หน4วยงานนําเสนอข,อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช4วยผู,ใช,ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน4วยงานและกํากับดูแลสินทรัพย6  ตลอดจนการตัดสินใจ
และประเมินผลเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร ตัวอย4างเช4น รายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตของหน4วยงาน
และผลลัพธ6ในรูปแบบของตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน งบแสดงผลการให,บริการ การสอบทานโครงการ
และรายงานอ่ืน ๆ โดยผู,บริหาร เก่ียวกับผลสําเร็จของหน4วยงานในงวดการรายงานนั้น 

20. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให,หน4วยงานเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎข,อบังคับท่ีหน4วยงานภายนอกกําหนดข้ึน ในกรณีท่ีไม4มีข,อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบนี้ในรายงานการเงิน หน4วยงานควรจะแสดงเอกสารอ,างอิงท่ีมีข,อมูลดังกล4าวไว,ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การให,ข,อมูลเก่ียวกับไม4การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเก่ียวข,องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค6ในการแสดงความรับผิดชอบต4อสาธารณะ และอาจกระทบต4อการประเมินผล
การดําเนินงานของหน4วยงานและทิศทางการดําเนินงานในอนาคต ท้ังยังอาจส4งผลกระทบต4อการตัดสินใจ
เก่ียวกับทรัพยากรท่ีจะถูกจัดสรรให,หน4วยงานในอนาคต 
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ข"อพิจารณาโดยทั่วไป 

การนําเสนอรายงานการเงินโดยถูกต"องตามที่ควรและเปGนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

21. รายงานการเงินต"องแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของ
หน#วยงานโดยถูกต"องตามท่ีควร การแสดงข"อมูลโดยถูกต"องตามท่ีควรคือการเปGนตัวแทนอันเท่ียง
ธรรมของผลกระทบของรายการ เหตุการณ*อ่ืน ๆ และเง่ือนไขต#าง ๆ ตามคํานิยามและเกณฑ*การ
รับรู"รายการสินทรัพย* หนี้สิน รายได" และค#าใช"จ#าย ที่กําหนดไว"ใยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
การนําเสนอรายงานการเงินซ่ึงได"ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการเปUดเผยข"อมูล
เพ่ิมเติมให"เหมาะสมแก#กรณีถือว#ารายงานการเงินนั้นนําเสนอข"อมูลโดยถูกต"องตามท่ีควร 

22. รายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ต"องเปUดเผยถึงการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐดังกล#าวไว"ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย#างชัดเจนโดยไม#มีเง่ือนไข 
หน#วยงานจะต"องไม#อธิบายว#ารายงานการเงินได"จัดทําข้ึนตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ถ"ารายงาน
การเงินดังกล#าวไม#จัดทําข้ึนตามข"อกําหนดท้ังหมดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

23. ในสถานการณ6เกือบท้ังหมด รายงานการเงินจะแสดงข,อมูลโดยถูกต,องตามท่ีควรก็ต4อเม่ือ รายงาน
การเงินนั้นถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหน4วยงานยังต,องถือปฏิบัติในเรื่องต4าง ๆ ดังนี้ 

(ก) เลือกและนํานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3  
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด ซ่ึงได,กําหนด
ลําดับชั้นของแนวทางปฏิบัติท่ีบังคับใช,ในการพิจารณาเลือกใช,นโยบายการบัญชีของผู,บริหารใน
กรณีท่ีไม4มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนดไว,เปMนการเฉพาะสําหรับรายการนั้น ๆ 

(ข) นําเสนอข,อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะท่ีมีความเก่ียวข,องกับการตัดสินใจ เชื่อถือได, 
เปรียบเทียบกันได, และเข,าใจได, 

(ค) เป]ดเผยข,อมูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ีการปฏิบัติตามข,อกําหนดเฉพาะของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ไม4เพียงพอท่ีจะทําให,ผู,ใช,รายงานการเงินเข,าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ6และเง่ือนไขอ่ืน
ท่ีมีผลต4อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของหน4วยงาน 

24. การเปUดเผยนโยบายการบัญชี การเปUดเผยข"อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดทํา
คําอธิบายเก่ียวกับนโยบายการบัญชีท่ีไม#เหมาะสมท่ีหน#วยงานใช" ไม#ทําให"นโยบายการบัญชีนั้น
เหมาะสมข้ึน 

การดําเนินงานต#อเน่ือง 

25. ผู"รับผิดชอบต#อรายงานการเงินต"องประเมินความสามารถในการดําเนินงานอย#างต#อเนื่อง 
ของหน#วยงาน รายงานการเงินต"องจัดทําข้ึนตามหลักการดําเนินงานต#อเนื่อง เว"นแต#มีข"อกําหนด 
ในกฎหมายหรือเปGนนโยบายรัฐบาลท่ีจะเลิกหน#วยงาน หรือหยุดดําเนินงาน เม่ือผู"รับผิดชอบต#อ
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รายงานการเงินได"ทําการประเมินความสามารถในการดําเนินงานอย#างต#อเนื่อง หากผลปรากฏว#า 
มีความไม#แน#นอนท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับเหตุการณ*หรือสภาพการณ*ใด ท่ีอาจทําให"เกิดความสงสัย
อย#างมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานอย#างต#อเนื่องของหน#วยงาน หน#วยงาน
ต"องเปUดเผยให"ทราบถึงความไม#แน#นอนเหล#านั้น ในกรณีท่ีรายงานการเงินมิได"จัดทําข้ึนตาม
หลักการดําเนินงานต#อเนื่อง หน#วยงานจะต"องเปUดเผยถึงข"อเท็จจริงนี้ พร"อมท้ังเกณฑ*ท่ีใช"ในการ
จัดทํารายงานการเงินนั้น และเหตุผลท่ีหน#วยงานไม#อาจดําเนินงานอย#างต#อเนื่องได" 

26. โดยปกติแล,วรายงานการเงินจะถูกทําขึ้นภายใต,ข,อสมมติฐานที่หน4วยงานมีการดําเนินงาน
อย4างต4อเนื่อง และจะดําเนินงานต4อไปในอนาคตตามข,อผูกพันทางกฎหมายท่ีคาดการณ6ได, ในการ
ประเมินว4าสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม4 ผู,ท่ีรับผิดชอบต4อรายงานการเงินควร
พิจารณาข,อมูลท่ีมีท้ังหมดเก่ียวกับอนาคตท่ีคาดการณ6ได, ซ่ึงไม4ควรตํ่ากว4า (แต4ไม4จํากัดอยู4เพียง) 12 เดือน 
นับจากวันท่ีรายงานการเงินได,รับอนุมัติ 

27. การพิจารณาข้ึนอยู4กับข,อเท็จจริงในแต4ละกรณี การประเมินข,อสมมติฐานของการดําเนินงานต4อเนื่อง
ไม4ถือการทดสอบสภาพคล4องทางการเงินเปMนหลักเช4นเดียวกับในกรณีของหน4วยงานเอกชน ท้ังนี้ อาจ
มีสถานการณ6บางอย4างท่ีมีผลการทดสอบด,านสภาพคล4องทางการเงินไม4ดี แต4ปZจจัยอ่ืน ๆ ยังชี้ว4า
หน4วยงานมีการดําเนินงานอย4างต4อเนื่อง ตัวอย4างเช4น การประเมินงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานชี้ว4าข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องอาจไม4เหมาะสม อย4างไรก็ตาม อาจมี
ข,อกําหนดหรือข,อตกลงในการสนับสนุนทางการเงินในป̀ถัดไป หรือแผนการจัดการทางการเงินอ่ืนๆ 
ท่ีทําให,เกิดความม่ันใจว4าหน4วยงานจะมีการดําเนินงานอย4างต4อเนื่อง 

28. การพิจารณาว4าข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม4 มักจะใช,กับระดับหน4วยงาน
มากกว4าใช,กับระดับรัฐบาลโดยรวม สําหรับระดับหน4วยงานนั้น การประเมินว4าหลักการดําเนินงาน
ต4อเนื่องเหมาะสมหรือไม4 ผู,รับผิดชอบต4อรายงานการเงินอาจจําเปMนต,องพิจารณาปZจจัยท่ีเก่ียวข,องกับ
ผลการดําเนินงานท้ังในปZจจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคต การปรับโครงสร,างของแต4ละหน4วยงาน 
ยอดประมาณการรายได, หรือความเปMนไปได,ที่จะได,รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอย4างต4อเนื่อง 
และศักยภาพของแหล4งเงินทุนสนับสนุนทดแทน ก4อนท่ีจะทําการสรุปว4าข,อสมมติฐานการดําเนินงาน
ต4อเนื่องนั้นเหมาะสม 

ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ 

29. หน#วยงานต"องนําเสนอและจัดประเภทรายการในรายงานการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด 
ยกเว"น กรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) ภายหลังการเปล่ียนแปลงอย#างมีนัยสําคัญในลักษณะการดําเนินงานของหน#วยงานหรือการ
ทบทวนรายงานการเงินแล"ว เปGนที่ชัดเจนว#าการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ
ในรายงานการเงินแบบใหม#จะทําให"การนําเสนอรายงานการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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โดยคํานึงถึงเกณฑ*การเลือกใช"และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชี 
และข"อผิดพลาด 

(ข) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนดให"มีการเปล่ียนแปลงการนําเสนอรายงานการเงิน 

30. การรับโอน ตัดโอน หรือยุบเลิกหน4วยงานท่ีมีนัยสําคัญ หรือการทบทวนการนําเสนอรายงานการเงิน
ของหน4วยงาน อาจชี้ให,เห็นว4ารายงานการเงินนั้นจําเปMนต,องแสดงรายการแตกต4างไปจากเดิม 

31. หน4วยงานจะเปลี่ยนแปลงการนําเสนอรายงานการเงินได,ก็ต4อเม่ือ การนําเสนอท่ีเปลี่ยนไปนั้นให,ข,อมูล
ท่ีเชื่อถือได, และมีความเก่ียวข,องมากข้ึนกับการตัดสินใจของผู,ใช,รายงานการเงิน และคาดว4าจะใช,การ
นําเสนอในรูปแบบใหม4นั้นต4อไปเพ่ือให,รายงานการเงินสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได, เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงการนําเสนอรายงานการเงิน หน4วยงานต,องจัดประเภทข,อมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม4ตาม
ย4อหน,าท่ี 42 และ 43 

ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอด"วยยอดรวม 

32. รายการท่ีมีลักษณะคล"ายคลึงกันแต#ละประเภทท่ีมีสาระสําคัญ ต"องแยกแสดงในรายงานการเงิน 
รายการท่ีมีลักษณะหรือหน"าท่ีไม#คล"ายคลึงกันแต#ละรายการต"องแยกแสดงในรายงานการเงิน  
เว"นแต#รายการเหล#านั้นไม#มีสาระสําคัญ 

33. รายงานการเงินเปMนผลของการประมวลรายการทางบัญชีหรือเหตุการณ6อ่ืนจํานวนมาก ท่ีได,รวมเปMน
ประเภทตามลักษณะหรือหน,าท่ีของรายการนั้น ๆ ข้ันตอนสุดท,ายของกระบวนการรวบรวมและ 
จัดประเภทรายการทางบัญชี คือ การนําเสนอข,อมูลท่ีได,สรุปและจัดประเภทแล,วซ่ึงปรากฏอยู4ในแต4ละ
รายการในรายงานการเงิน รายการแต4ละรายการท่ีไม4มีสาระสําคัญ ให,นําไปรวมกับรายการอ่ืน 
เพ่ือนําเสนอในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย4างไรก็ตาม รายการท่ีไม4มี
สาระสําคัญพอท่ีจะแยกแสดงต4างหากในรายงานการเงิน อาจมีสาระสําคัญเพียงพอท่ีจะแยกแสดง
ต4างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

34. หน4วยงานไม4จําเปMนต,องเป]ดเผยข,อมูลเฉพาะเจาะจงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหาก
ข,อมูลนั้นไม4มีสาระสําคัญ 

การหักกลบ 

35. หน#วยงานต"องไม#นําสินทรัพย*และหนี้สิน หรือรายได"และค#าใช"จ#าย มาหักกลบกัน นอกจาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีข"อกําหนดหรืออนุญาตให"หักกลบได" 

36. หน4วยงานต,องแสดงสินทรัพย6และหนี้สิน และรายได,และค4าใช,จ4าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน จะทําให,ความสามารถของผู,ใช,
รายงานการเงินในการเข,าใจรายการ และความสามารถในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
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ลดลง เว,นแต4การหักกลบนั้นจะสะท,อนสาระของรายการหรือสภาพการณ6นั้น การวัดมูลค4าของ
สินทรัพย6ซ่ึงแสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค4า ไม4ถือเปMนการหักกลบรายการ ตัวอย4างเช4น การแสดงสินค,า
คงเหลือสุทธิจากค4าเผื่อสินค,าล,าสมัย และลูกหนี้สุทธิจากค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปMนต,น 

37. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได,จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,) 
กําหนดนิยามของรายได, และกําหนดให,หน4วยงานวัดมูลค4ารายได,ด,วยมูลค4ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 
ท่ีได,รับหรือท่ีค,างรับหักด,วยส4วนลดท่ีหน4วยงานให,กับผู,ซ้ือ หน4วยงานอาจมีรายการอ่ืน ๆ ซ่ึงไม4ถือว4า
เปMนกิจกรรมท่ีก4อให,เกิดรายได,จากการดําเนินงานตามปกติของหน4วยงาน แต4เปMนรายการท่ีมักเกิดข้ึน
ควบคู4ไปกับกิจกรรมหลักท่ีก4อให,เกิดรายได, หน4วยงานต,องแสดงผลของรายการเหล4านั้นโดยหักกลบ
รายได,กับค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,องจากรายการเดียวกัน หากการแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะช4วยสะท,อน
ให,เห็นสาระของรายการและเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึน ตัวอย4างเช4น 

(ก) หน4วยงานแสดงผลกําไรและขาดทุนจากการจําหน4ายสินทรัพย6ไม4หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน
และสินทรัพย6อ่ืนท่ีใช,ในการดําเนินงาน โดยนํามูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6และค4าใช,จ4าย 
ท่ีเก่ียวข,องกับการจําหน4ายหักจากจํานวนเงินท่ีได,รับจากการจําหน4าย 

(ข) รายจ4ายท่ีเก่ียวข,องกับประมาณการหนี้สิน ซ่ึงมีการรับรู,ตามข,อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน 
(เม่ือมีการประกาศใช,) และหน4วยงานคาดว4าจะได,รับชดเชยจากบุคคลท่ีสามภายใต,ข,อตกลง
ตามสัญญา (ตัวอย4างเช4น ข,อตกลงในการรับประกันจากผู,ขาย) อาจแสดงสุทธิจากเงินชดเชย
ท่ีเก่ียวข,อง 

38. นอกจากนี้ ให,หน4วยงานแสดงผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากกลุ4มของรายการท่ีมีลักษณะคล,ายคลึงกัน
ตามเกณฑ6สุทธิ ตัวอย4างเช4น ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต4างประเทศ หรือ 
ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการถือครองเงินลงทุนเพ่ือค,า อย4างไรก็ตาม หากผลกําไรและขาดทุน
ดังกล4าวมีสาระสําคัญ ให,หน4วยงานแสดงเปMนรายการแยกจากกัน 

39. การหักกลบกันของของกระแสเงินสดจะมีกล4าวถึงในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 เรื่อง  
งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) 

ข"อมูลเปรียบเทียบ 

ข,อมูลเปรียบเทียบข้ันตํ่า 

40. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลของงวดก#อนเปรียบเทียบสําหรับทุกรายการท่ีแสดงในรายงานการ
เงินงวดปTจจุบันหากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมิได"อนุญาตหรือกําหนดเปGนอย#างอ่ืน หน#วยงานต"อง
แสดงข"อมูลเชิงบรรยายและพรรณนาในลักษณะข"อมูลเปรียบเทียบด"วย หากข"อมูลนั้นช#วยให"ผู"ใช"
รายงานการเงินสามารถเข"าใจรายงานการเงินของงวดปTจจุบัน 
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40ก. หน#วยงานต"องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย#างน"อยรายการเดียวกันกับข"อมูลเปรียบเทียบงวดก#อนหน"า 
งบแสดงผลการดําเนินงานอย#างน"อยรายการเดียวกันกับข"อมูลเปรียบเทียบงวดก#อนหน"า งบกระแส
เงินสดอย#างน"อยรายการเดียวกันกับข"อมูลเปรียบเทียบงวดก#อนหน"า และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนอย#างน"อยรายการเดียวกันกับข"อมูลเปรียบเทียบงวดก#อนหน"า และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข"อง 

41. ในบางกรณี ข,อมูลเชิงบรรยายในรายงานการเงินงวดก4อน ๆ ยังคงมีความเก่ียวข,องกับงวดปZจจุบัน 
ตัวอย4างเช4น หน4วยงานเป]ดเผยรายละเอียดของข,อพิพาททางกฎหมายในงวดปZจจุบัน โดยท่ีผลของ 
คดีความยังไม4มีความแน4นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก4อนและผลของคดียังไม4สิ้นสุดในขณะนี้ ผู,ใช,
รายงานการเงินอาจได,รับผลประโยชน6จากการเป]ดเผยข,อมูลจากความไม4แน4นอนท่ีมีอยู4 ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลางวดก4อนและจากการเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับข้ันตอนท่ีได,ดําเนินการในระหว4างงวดเพ่ือให,
ความไม4แน4นอนนั้นหมดไป 

42. เม่ือหน#วยงานมีการแก"ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในรายงานการเงิน หน#วยงานต"อง 
จัดประเภทรายการของจํานวนท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม#ด"วย เว"นแต#การจัดประเภทใหม#ไม#สามารถ 
ทําได"ในทางปฏิบัติ เม่ือมีการจัดประเภทรายการของจํานวนท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม# หน#วยงาน
ต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) ลักษณะของการจัดประเภทใหม# 

(ข) จํานวนเงินของแต#ละรายการหรือแต#ละประเภทท่ีจัดประเภทใหม# 

(ค) เหตุผลในการจัดประเภทใหม# 

43. หากในทางปฏิบัติหน#วยงานไม#สามารถจัดประเภทรายการของจํานวนท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม#ได" 
หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) เหตุผลท่ีไม#สามารถจัดประเภทรายการใหม#ของจํานวนดังกล#าวได" 

(ข) ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม# 

44. การทําให,ข,อมูลในรายงานการเงินแต4ละงวดเปรียบเทียบกันได,ดียิ่งข้ึน จะมีประโยชน6ต4อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู,ใช,รายงานการเงิน โดยเฉพาะอย4างยิ่งในการประเมินแนวโน,มของข,อมูลทางการเงิน
เพ่ือการคาดการณ6 ในบางสถานการณ6 การท่ีจะนําข,อมูลงวดก4อนมาจัดประเภทใหม4เพ่ือเปรียบเทียบ
กับข,อมูลในงวดปZจจุบันไม4สามารถทําได,ในทางปฏิบัติ ตัวอย4างเช4น หน4วยงานอาจไม4ได,เก็บข,อมูลใน
งวดก4อนในลักษณะท่ีทําให,หน4วยงานสามารถจัดประเภทรายการใหม4ได, และอาจไม4สามารถสร,าง
ตัวเลขข้ึนมาใหม4ได,ในทางปฏิบัติ 
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45. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข,อผิดพลาด ได,กําหนดวิธีการปรับปรุงข,อมูลเพื่อเปรียบเทียบเมื่อหน4วยงานเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชี หรือแก,ไขผิดพลาด 

โครงสร"างและเน้ือหา 

ความนํา 

46. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,เป]ดเผยข,อมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน  
และกําหนดให,เป]ดเผยข,อมูลรายการอื่น ๆ ไว,ในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) ได,
กําหนดเรื่องเก่ียวกับการนําเสนอข,อมูลกระแสเงินสด 

47. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้บางครั้งใช,คําว4า “การเป]ดเผย” ในความหมายกว,าง โดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงรายการที่นําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน งบกระแสเงินสด หรือในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน การเป]ดเผยข,อมูลยังได,มีการกําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ หน4วยงาน
อาจเป]ดเผยข,อมูลไว,ในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว,นแต4มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ มีข,อกําหนดเฉพาะไว,เปMนอย4างอ่ืน 

การระบุช่ือรายงานการเงิน 

48. รายงานการเงินต"องมีการระบุช่ือไว"อย#างชัดเจนและแยกออกจากข"อมูลอ่ืนท่ีนําเสนออยู#ในเอกสาร
เผยแพร#ชุดเดียวกัน 

49. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐใช,ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินเท4านั้น โดยไม4ใช,ถือปฏิบัติกับข,อมูลอ่ืนท่ี
นําเสนอในรายงานประจําป̀ หรือเอกสารอ่ืน ดังนั้น จึงเปMนสิ่งสําคัญท่ีผู,ใช,รายงานการเงินต,องสามารถ
แยกแยะข,อมูลท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกับข,อมูลอ่ืนท่ีอาจจะเปMนประโยชน6ต4อผู,ใช,
รายงานการเงิน แต4ไม4ได,จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเหล4านั้น 

50. หน#วยงานต"องระบุช่ือองค*ประกอบของรายงานการเงินแต#ละส#วนอย#างชัดเจน และยังต"องแสดง
ข"อมูลทุกข"อต#อไปนี้อย#างเด#นชัด และต"องแสดงซํ้า ถ"าการแสดงซํ้านั้นทําให"เกิดความเข"าใจท่ี
ถูกต"อง 

(ก) ช่ือของหน#วยงานท่ีเสนอรายงานหรือใช"วิธีการอ่ืนท่ีเปGนการระบุตัวหน#วยงานได" และการ
เปล่ียนแปลงข"อมูลดังกล#าวจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงานงวดก#อน 

(ข) การระบุว#ารายงานการเงินนั้นเปGนรายงานการเงินเฉพาะหน#วยงาน หรือเปGนรายงานการเงิน
ของหน#วยงานทางเศรษฐกิจ 
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(ค) วันท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาท่ีครอบคลุมรายงานการเงิน แล"วแต#ว#าจะ
ใช"กับส#วนใดในองค*ประกอบของรายงานการเงิน 

(ง) สกุลเงินท่ีใช"รายงานตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 4 เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต#างประเทศ (เม่ือมีการประกาศใช") 

(จ) หลักท่ีใช"ในการแสดงจํานวนเงินในรายงานการเงิน เช#น พันบาท ล"านบาท เปGนต"น 

51. การปฏิบัติตามข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 50 สามารถทําได,โดยการแสดงข,อความส4วนหัวในแต4ละหน,า 
และข,อความส4วนหัวโดยย4อของสดมภ6ในรายงานการเงิน หน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจในการตัดสินใจว4า
วิธีการใดเปMนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําเสนอข,อมูลดังกล4าว ตัวอย4างเช4น รายงานการเงินท่ีนําเสนอผ4านระบบ
อิเล็กทรอนิกส6มักไม4แสดงข,อมูลแยกเปMนแต4ละหน,า ดังนั้น หน4วยงานจึงต,องแสดงรายการต4าง ๆ 
ดังกล4าวข,างต,น เพ่ือให,แน4ใจว4าข,อมูลท่ีรวมอยู4ในรายงานการเงินสามารถเข,าใจได, 

52. หน4วยงานมักแสดงจํานวนเงินไว,เปMนหลักพันหรือหลักล,านตามสกุลเงินท่ีเสนอรายงาน เพ่ือให,ผู,ใช,
รายงานการเงินสามารถเข,าใจรายงานการเงินได,ดีข้ึน หน4วยงานสามารถทําเช4นนั้นได,หากมีการเป]ดเผย
ถึงหลักท่ีใช,ในการแสดงจํานวนเงิน และการใช,หลักแสดงจํานวนเงินดังกล4าวไม4เปMนการตัดทอนข,อมูล 
ท่ีมีสาระสําคัญ 

รอบระยะเวลาการรายงาน 

53. หน#วยงานต"องนําเสนอรายงานการเงินอย#างน"อยปXละครั้ง ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและเปGนเหตุให"หน#วยงานต"องนําเสนอรายงานการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชียาว
กว#าหรือส้ันกว#าหนึ่งปX หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลเพ่ิมเติมสําหรับแต#ละงวดในรายงานการเงิน
ดังต#อไปนี้ 

(ก) เหตุผลท่ีมีการใช"งวดการรายงานอ่ืนนอกเหนือจาก 1 ปX 

(ข) ข"อเท็จจริงท่ีทําให"จํานวนเงินท่ีมีการเปรียบเทียบกันสําหรับรายงานการเงินบางงบ เช#น  
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน  
งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเ ก่ียวข"อง ไม#สามารถนํามา
เปรียบเทียบได" 

54. ในบางสถานการณ6 หน4วยงานอาจถูกกําหนดให,เปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตัวอย4างเช4น เพ่ือท่ีจะให,รอบระยะเวลาบัญชีสอดคล,องกับป̀งบประมาณ ในกรณีเช4นนี้
ถือว4า มีความสําคัญท่ีผู,ใช,จะต,องตระหนักว4าจํานวนตัวเลขท่ีแสดงในงวดปZจจุบันและจํานวนท่ีใช,
เปรียบเทียบกันไม4สามารถเปรียบเทียบกันได, ตลอดจนเป]ดเผยถึงเหตุผลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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ความทันเวลา 

55. ประโยชน6ของรายงานการเงินท่ีไม4ใช4ข,อมูลทางการเงินระหว4างกาลจะด,อยลงไปหากผู,ใช,ไม4สามารถ
ใช,ได,ภายในช4วงเวลาท่ีสมเหตุสมผลหลังหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กรมบัญชีกลางได,กําหนด
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานการเงินของหน4วยงานไว,เปMนการเฉพาะ ปZจจัยต4าง ๆ เช4น ความซับซ,อน
ของการดําเนินงานของหน4วยงานไม4ถือว4าเปMนเหตุผลท่ีเพียงพอในการไม4รายงานอย4างทันเวลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ความแตกต#างระหว#างรายการหมุนเวียนกับรายการไม#หมุนเวียน 

56. หน#วยงานต"องแยกแสดงสินทรัพย*และหนี้ส้ินเปGนรายการหมุนเวียนและไม#หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินตามข"อกําหนดของย#อหน"าท่ี 62 ถึง 73 เว"นแต#การแสดงรายการตามสภาพคล#อง
จะมีความน#าเช่ือถือและมีความเก่ียวข"องมากกว#า หากหน#วยงานปฏิบัติตามข"อยกเว"นนี้สินทรัพย*
และหนี้สินท้ังหมดจะต"องแสดงตามลําดับของสภาพคล#อง 

57. ไม#ว#าสินทรัพย*และหนี้สินจะนําเสนอไว"ด"วยวิธีใดก็ตาม หน#วยงานต"องเปUดเผยจํานวนที่คาดว#า
จะได"รับคืนหรือจ#ายชําระในระยะเวลาเกินกว#า 12 เดือน สําหรับรายการสินทรัพย*และหนี้สินแต#ละ
บรรทัดซ่ึงได"รวมยอดคงเหลือ ก) ส#วนท่ีคาดว#าจะได"รับคืนหรือจ#ายชําระหนี้ ไม#เกิน 12 เดือน นับจาก
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ ข) ส#วนท่ีคาดว#าจะได"รับคืนหรือจ#ายชําระหนี้เกินกว#า 12 เดือน 
นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

58. หากหน4วยงานส4งมอบผลผลิตซ่ึงมีรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีระบุได,อย4างชัดเจน การจัดประเภท
สินทรัพย6และหนี้สินออกเปMนรายการหมุนเวียนและไม4หมุนเวียนไว,ในงบแสดงฐานะการเงิน จะให,
ข,อมูลท่ีเปMนประโยชน6 โดยการแยกสินทรัพย6สุทธิท่ีหน4วยงานใช,เปMนเงินทุนหมุนเวียนอย4างต4อเนื่อง 
ออกจากสินทรัพย6สุทธิท่ีหน4วยงานใช,ในการดําเนินงานระยะยาว การจัดประเภทในลักษณะนี้ทําให,
สินทรัพย6ท่ีคาดว4าจะได,รับประโยชน6ในรอบระยะเวลาการดําเนินงานปZจจุบันและหนี้สินท่ีจะถึงกําหนด
ชําระในช4วงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไว,อย4างเด4นชัด 

59. สําหรับหน4วยงานบางประเภท เช4น หน4วยงานท่ีทําหน,าท่ีคล,ายสถาบันการเงิน หรือธุรกิจประกันภัย 
เปMนต,น การแสดงสินทรัพย6และหนี้สินตามลําดับสภาพคล4องของแต4ละรายการ ไม4ว4าจะเรียงจากมาก
ไปหาน,อยหรือน,อยไปหามาก จะให,ข,อมูลท่ีน4าเชื่อถือและเก่ียวข,องได,ดีกว4าการแสดงเปMนรายการ
หมุนเวียนและไม4หมุนเวียน เนื่องจากหน4วยงานดังกล4าวไม4ได,ส4งมอบผลผลิตภายในรอบระยะเวลา 
การดําเนินงานท่ีระบุได,อย4างชัดเจน 

60. ข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 56 อนุญาตให,หน4วยงานท่ีมีการดําเนินงานหลากหลายสามารถแสดงสินทรัพย6
และหนี้สินบางส4วนโดยใช,เกณฑ6รายการหมุนเวียนและรายการไม4หมุนเวียน ควบคู4กับการแสดง
สินทรัพย6และหนี้สินส4วนอ่ืนตามเกณฑ6การแสดงตามลําดับสภาพคล4องก็ได, หากการแสดงควบคู4นั้นให,
ข,อมูลท่ีน4าเชื่อถือและมีความเก่ียวข,องมากกว4า 
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61.  ข,อมูลเก่ียวกับวันท่ีคาดว4าหน4วยงานจะได,รับชําระจากสินทรัพย6และจะต,องชําระคืนหนี้สิน 
เปMนประโยชน6ในการประเมินสภาพคล4องและความสามารถในการชําระหนี้ของหน4วยงาน มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 30 เรื่อง การเป]ดเผยข,อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) กําหนดให,หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับวันครบกําหนดของสินทรัพย6ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน โดยสินทรัพย6ทางการเงินรวมถึงลูกหนี้การค,าและลูกหนี้อ่ืน และหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงเจ,าหนี้การค,าและเจ,าหนี้ อ่ืน ข,อมูลเก่ียวกับวันท่ีหน4วยงานคาดว4าจะได,รับประโยชน6จาก
สินทรัพย6ท่ีไม4เปMนตัวเงิน เช4น สินค,าคงเหลือ หรือวันท่ีหน4วยงานต,องชําระหนี้สินท่ีไม4เปMนตัวเงิน เช4น 
ประมาณการหนี้สิน ถือเปMนข,อมูลท่ีมีประโยชน6ไม4ว4าสินทรัพย6หรือหนี้สินนั้นจะแสดงรายการหมุนเวียน
หรือรายการไม4หมุนเวียนก็ตาม 

สินทรัพย*หมุนเวียน 

62. หน#วยงานต"องจัดประเภทสินทรัพย*เปGนสินทรัพย*หมุนเวียน เม่ือสินทรัพย*นั้นเปGนไปตามเงื่อนไข
ข"อใดข"อหนึ่งต#อไปนี้ 
(ก) คาดว#าจะได"รับประโยชน* หรือตั้งใจจะขายหรือใช"ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ

ของหน#วยงาน 
(ข) ถือไว"โดยมีวัตถุประสงค*เบ้ืองต"นเพ่ือค"า 
(ค) คาดว#าจะได"รับประโยชน*ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
(ง) สินทรัพย*ดังกล#าวเปGนเงินสดหรือรายการเทียบเท#าเงินสด (ตามท่ีได"นิยามไว"ในมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช")) และไม#มีข"อจํากัดใน
การแลกเปล่ียนหรือการใช"ชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอย#างน"อย 12 เดือนนับจากวันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย*ท่ีไม#เปGนไปตามเง่ือนไขข"างต"นให"จัดประเภทเปGนสินทรัพย*ไม#หมุนเวียน 

63. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใช,คําว4า สินทรัพย6ไม4หมุนเวียน ให,รวมถึงรายการ สินทรัพย6มีตัวตน 
สินทรัพย6ไม4มีตัวตน และสินทรัพย6ทางการเงินซ่ึงมีลักษณะท่ีเปMนระยะยาว และมิได,มีข,อห,ามในการใช,
คําอธิบายอ่ืนหากคําท่ีเลือกใช,แทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน 

64. รอบระยะเวลาการดําเนินงานของแต4ละหน4วยงาน คือ รอบระยะเวลาท่ีใช,ในการแปลงปZจจัยนําเข,า
หรือทรัพยากรเปMนผลผลิต ตัวอย4างเช4น รัฐบาลโอนเงินให,หน4วยงานเพ่ือให,หน4วยงานเหล4านั้นแปลง
ทรัพยากรดังกล4าวเปMนผลผลิตเพ่ือให,บรรลุผลลัพธ6ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีต,องการ  
หากรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของหน4วยงานไม4สามารถระบุได,โดยชัดเจน ให,ถือว4า
รอบระยะเวลาการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

65. สินทรัพย6หมุนเวียนรวมถึงลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้จากการขายสินค,าและให,บริการ สินค,าคงคลัง และ
รายได,จากเงินลงทุนค,างรับ ซ่ึงสินทรัพย6เหล4านี้อาจมีการรับรู, ใช,ไป หรือขาย เปMนส4วนหนึ่งของวงจร
การดําเนินงานปกติ ถึงแม,ว4าอาจจะไม4มีการรับรู,เกิดข้ึนภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
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รายงาน สินทรัพย6หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย6ท่ีถือไว,โดยมีวัตถุประสงค6เบ้ืองต,นเพ่ือค,า (ตัวอย4าง
รวมถึงสินทรัพย6ทางการเงินท่ีถือไว,เพ่ือค,า ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 29 
เรื่อง การรับรู,และการวัดมูลค4าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช,) และส4วนของสินทรัพย6 
ทางการเงินท่ีไม4หมุนเวียนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป̀ 

หน้ีสินหมุนเวียน 
66. หนี้สินจะจัดประเภทเปGนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือหนี้สินนั้นเปGนไปตามเง่ือนไขข"อใดข"อหนึ่งต#อไปนี้ 

(ก) คาดว#าจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหน#วยงาน 
(ข) ถึงกําหนดชําระภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
(ค) หน#วยงานไม#มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให"เล่ือนการชําระหนี้ออกไปอีกเปGนเวลาไม#น"อยกว#า 

12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูย#อหน"าท่ี 70) หากคู#สัญญามีทางเลือก
ให"จ#ายชําระหนี้โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการชําระหนี้ไม#มีผลกระทบต#อการ 
จัดประเภทรายการ 

หนี้สินท่ีไม#เปGนไปตามเง่ือนไขข"างต"นให"จัดประเภทเปGนหนี้สินไม#หมุนเวียน 

67. หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เช4น รายการคงค,างท่ีเก่ียวกับบุคลากรของหน4วยงานและต,นทุน
ดําเนินงานอื่น เปMนส4วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช,ในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ
ของหน4วยงาน หน4วยงานจึงควรจัดประเภทรายการดังกล4าวเปMนหนี้สินหมุนเวียน แม,ว4าจะครบกําหนด
ชําระเงินเกินกว4า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติดังกล4าวนี้ให,ใช,ถือปฏิบัติกับการจัดประเภทสินทรัพย6และหนี้สินของหน4วยงาน สําหรับกรณี
ท่ีหน4วยงานไม4สามารถระบุรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติได,อย4างชัดเจน ให,ถือว4า
รอบระยะเวลาการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

68. หนี้สินหมุนเวียนประเภทอ่ืน ท่ีการชําระไม4ได,เปMนส4วนหนึ่งของรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ
แต4มีกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย4างเช4น ส4วนของหนี้สิน
ทางการเงินระยะยาวท่ีกําหนดชําระในหนึ่งป̀ เงินนําส4งกําไรค,างจ4าย และเจ,าหนี้ท่ีไม4ได,เกิดจากการค,า
อ่ืน ๆ เปMนต,น สําหรับหนี้สินทางการเงินซ่ึงหน4วยงานใช,เปMนแหล4งเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิได,เปMนส4วนหนึ่ง
ของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช,ในรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติของหน4วยงาน) และยังไม4ครบกําหนด
ชําระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให,ถือเปMนหนี้สินไม4หมุนเวียน 
ท่ีต,องปฏิบัติตามย4อหน,าท่ี 71 และ 72 

69. หน4วยงานต,องจัดประเภทหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากวัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงานเปMนหนี้สินหมุนเวียน ถึงแม,ว4าหนี้สินนั้นเปMนไปตามข,อกําหนดทุกข,อ
ดังต4อไปนี้ 

(ก) เง่ือนไขเดิมในการชําระหนี้สิน มีระยะเวลาเกินกว4า 12 เดือน 
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(ข) มีข,อตกลงท่ีจะชําระหนี้โดยการก4อหนี้สินระยะยาวใหม4 หรือปรับกําหนดเวลาการจ4ายชําระหนี้
ใหม4ให,เปMนหนี้สินระยะยาว ซ่ึงข,อตกลงดังกล4าวจัดทําเสร็จสมบูรณ6ภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และก4อนวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน 

70. ภายใต,เง่ือนไขการกู,ยืมในปZจจุบัน หากหน4วยงานคาดหวังและมีสิทธิในการดําเนินการท่ีจะชําระภาระ
ผูกพันเดิมโดยการก4อหนี้สินใหม4ท่ีมีอายุอย4างน,อย 12 เดือน หรือต4ออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเปMน
ระยะเวลาอย4างน,อย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนั้นจะต,อง 
จัดประเภทเปMนหนี้สินไม4หมุนเวียนแม,ว4าภาระผูกพันนั้นมีกําหนดชําระภายในระยะเวลาสั้นกว4า 12 เดือน 
อย4างไรก็ตาม หากหน4วยงานไม4มีสิทธิในการดําเนินการท่ีจะชําระภาระผูกพันเดิมโดยการก4อหนี้สินใหม4
หรือต4ออายุภาระผูกพันเดิม (เช4น ไม4มีข,อตกลงในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการก4อหนี้สินใหม4) 
ภาระผูกพันนั้นต,องจัดประเภทเปMนหนี้สินหมุนเวียน ท้ังนี้ โดยไม4ต,องพิจารณาความสามารถของ
หน4วยงานในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการก4อหนี้สินใหม4 

71. หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือก4อนวันดังกล4าว หน4วยงานละเมิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู,ยืม
ระยะยาว ซ่ึงเปMนผลให,หนี้สินนั้นเปลี่ยนเปMนหนี้สินท่ีต,องจ4ายคืนเม่ือทวงถาม หน4วยงานต,องจัดประเภท
หนี้สินนั้นเปMนหนี้สินหมุนเวียน แม,ว4าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและก4อนวันท่ีได,รับอนุมัติ
ให,ออกรายงานการเงิน เจ,าหนี้ตกลงท่ีจะไม4เรียกคืนหนี้ท่ีได,มีการละเมิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู,นั้น 
การท่ีหน4วยงานต,องจัดประเภทหนี้สินนั้นเปMนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หน4วยงานไม4มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขท่ีจะเลื่อนการชําระหนี้ออกไปเปMนระยะเวลาอย4างน,อย 
12 เดือนนับจากวันท่ีดังกล4าว  

72. อย4างไรก็ตาม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู,ให,กู,ตกลงท่ีจะผ4อนผันการชําระหนี้ให,เปMน
เวลาอย4างน,อย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให,หน4วยงานดําเนินการแก,ไข 
การละเมิดเง่ือนไข ซ่ึงภายในช4วงระยะเวลาดังกล4าวผู,ให,กู,จะไม4สามารถเรียกร,องให,หน4วยงานจ4ายชําระ
หนี้คืนในทันที หน4วยงานต,องจัดประเภทหนี้สินนั้นเปMนหนี้สินไม4หมุนเวียน 

73. ในส4วนของเงินกู,ยืมท่ีจัดประเภทเปMนหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณ6ใดเหตุการณ6หนึ่งดังต4อไปนี้
เกิดข้ึนระหว4างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน เหตุการณ6
ดังกล4าวถือว4าเข,าเง่ือนไขท่ีไม4ต,องปรับปรุงรายงานการเงิน แต4ต,องเป]ดเผยข,อมูลตามข,อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน  

(ก) มีการชําระเงินกู,ยืมโดยการก4อหนี้สินระยะยาวใหม4 

(ข) มีการแก,ไขการละเมิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู,ยืมระยะยาว 

(ค) เจ,าหนี้ผ4อนผันการชําระหนี้ให,เปMนเวลาอย4างน,อย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เพ่ือให,หน4วยงานดําเนินการแก,ไขการละเมิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู,ยืมระยะยาว 
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ข"อมูลที่ต"องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน 

74. งบแสดงฐานะการเงินต"องมีรายการท่ีแสดงจํานวนเงินทุกข"อดังต#อไปนี้ เปGนอย#างน"อย : 

(ก) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 

(ข) อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

(ค) สินทรัพย*ท่ีไม#มีตัวตน 

(ง) สินทรัพย*ทางการเงิน (ไม#รวมจํานวนเงินท่ีแสดงภายในข"อ 74 (ก), 74 (ข), 74 (ค) และ 74 (ฉ)) 

(จ) เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยใช"วิธีส#วนได"เสีย 

(ฉ) สินค"าคงเหลือ 

(ช) วัสดุคงเหลือ 

(ซ) เงินค"างรับจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน (เช#น เงินโอนต#าง ๆ ) 

(ฌ) ลูกหนี้จากรายการท่ีมีการแลกเปล่ียน 

(ญ) เงินสดและรายการเทียบเท#าเงินสด 

(ฎ) เจ"าหนี้เงินโอน 

(ฏ) เจ"าหนี้จากรายการท่ีมีการแลกเปล่ียน 

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน 

(ฑ) หนี้สินทางการเงิน (ไม#รวมจํานวนเงินท่ีแสดงภายในข"อ 74 (ฎ), 74 (ฏ) และ 74 (ฐ)) 

(ฒ) ส#วนได"เสียท่ีไม#มีอํานาจควบคุม (ท่ีแสดงในสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน) และ 

(ณ) สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน ท่ีจัดสรรให"แก#ผู"เปGนเจ"าของของหน#วยงานท่ีควบคุม 

75. หน#วยงานต"องแสดงรายการแต#ละบรรทัด หัวข"อเรื่อง และยอดรวมย#อยในงบแสดงฐานะการเงิน
เพ่ิมเติม ถ"าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล#าวจะช#วยให"เกิดความเข"าใจในฐานะการเงินของ
หน#วยงาน 

76. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ได,กําหนดลําดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการต4าง ๆ 
ตามย4อหน,าท่ี 74 เปMนเพียงการกําหนดไว,อย4างง4าย ตามลักษณะและหน,าท่ีท่ีมีความแตกต4าง 
เพียงพอท่ีจะรองรับการแยกแสดงแต4ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ 

(ก) รายการแต4ละบรรทัดมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน,าท่ีของแต4ละรายการหรือ
ผลรวมของรายการท่ีคล,ายคลึงกันนั้น มีประโยชน6เก่ียวกับความเข,าใจเก่ียวกับฐานะการเงินของ
หน4วยงาน 
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(ข) คําอธิบายและการเรียงลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการท่ีคล,ายคลึงกันอาจ
เปลี่ยนแปลงได,ตามลักษณะและรายการของหน4วยงาน เพ่ือให,ข,อมูลท่ีช4วยให,เกิดความเข,าใจ 
ในฐานะการเงินของหน4วยงาน 

77. การใช,ดุลยพินิจว4ารายการใดต,องแยกแสดงเพ่ิมเติมให,พิจารณาโดยถือเกณฑ6 ดังนี้ 

(ก) ลักษณะและสภาพคล4องของสินทรัพย6 

(ข) การใช,งานของสินทรัพย6ภายในหน4วยงาน 

(ค) จํานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สิน 

78. การใช,เกณฑ6วัดมูลค4าท่ีต4างกันสําหรับสินทรัพย6ต4างประเภทกัน เปMนเครื่องบ4งชี้ให,เห็นว4าสินทรัพย6นั้น 
มีลักษณะและหน,าท่ีต4างกัน หน4วยงานจึงต,องแสดงสินทรัพย6แต4ละรายการนั้นแยกจากกัน ตัวอย4างเช4น 
สินทรัพย6แต4ละประเภทในกลุ4มท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 อาจแสดงในราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม4
ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

ข"อมูลที่ต"องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

79. หน#วยงานต"องเปUดเผยประเภทรายการย#อยของรายการแต#ละบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดประเภทให"เหมาะสมกับการดําเนินงานของหน#วยงาน 

80. รายละเอียดของประเภทรายการย4อยท่ีแสดงรายการ ข้ึนอยู4กับข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ขนาด ลักษณะ และหน,าท่ีของจํานวนเงินท่ีเก่ียวข,องนั้น หน4วยงานต,องใช,เกณฑ6ท่ีกําหนดไว,ใน
ย4อหน,าท่ี 77 ในการตัดสินใจเก่ียวกับการแสดงประเภทรายการ ซ่ึงการเป]ดเผยรายการแต4ละรายการ
จะมีความแตกต4างกัน ตัวอย4างเช4น 

(ก) รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ให,แยกแสดงแต4ละประเภท ตามข,อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ6  

(ข) ลูกหนี้ ให,แยกแสดงเปMนลูกหนี้จากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน ลูกหนี้หน4วยงานท่ีเก่ียวข,องกัน 
เงินจ4ายล4วงหน,า และลูกหนี้อ่ืนๆ 

(ค) สินค,าคงเหลือ ให,แยกแสดงแต4ละประเภท ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 
เรื่อง สินค,าคงเหลือ เช4น สินค,าซ้ือมาเพ่ือขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สินค,าระหว4างผลิต และ
สินค,าสําเร็จรูป  

(ง) เจ,าหนี้เงินโอน ให,แยกแสดงเปMนเงินโอนค,างจ4าย และจํานวนท่ีค,างจ4ายแก4หน4วยงานภายใต,
สังกัดหน4วยงานรวม 

(จ) ประมาณการหนี้สิน ให,แยกแสดงเปMนประมาณการหนี้สินเก่ียวกับผลประโยชน6ของพนักงาน 
และรายการอ่ืน และ 
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(ฉ) องค6ประกอบสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน ให,แยกแสดงเปMนทุน รายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสม
และสํารองต4าง ๆ 

81. หน#วยงานต"องแยกแสดงรายการต#อไปนี้ ไม#ว#าจะแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

(ก) ทุน ซ่ึงเปGนยอดรวมสะสม ณ วันท่ีในรายงานของเงินทุนท่ีได"รับจากผู"เปGนเจ"าของ หักด"วย
การจัดสรรส#วนทุนให"ผู"เปGนเจ"าของ 

(ข) รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสะสม 

(ค) สํารองต#าง ๆ รวมถึงรายละเอียดลักษณะ และวัตถุประสงค*ของสํารองแต#ละรายการในยอด
สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน และ 

(ง) ส#วนได"เสียท่ีไม#มีอํานาจควบคุม 

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวด 

82. หน#วยงานต"องแสดงรายการรายได"และค#าใช"จ#ายท้ังหมดท่ีรับรู"ในระหว#างงวดเพ่ือนํามาคํานวณ
เปGน รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวด เว"นแต#มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนดไว"เปGน
อย#างอ่ืน 

83. ตามปกติรายการรายได,และค4าใช,จ4ายท้ังหมดท่ีรับรู,ในระหว4างงวดต,องนําไปรวมเปMนรายได,สูง/(ตํ่า) 
กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีด,วย อย4างไร
ก็ตามอาจมีบางสถานการณ6ท่ีทําให,บางรายการไม4รวมอยู4ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข,อผิดพลาด ได,มีการระบุสถานการณ6 2 สถานการณ6ดังกล4าว คือ การแก,ไขข,อผิดพลาด และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

84. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ กําหนดหรืออนุญาตให,รายการท่ีเข,าเกณฑ6ตามคํานิยามของ
รายได,หรือค4าใช,จ4ายแยกออกจากรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด ตัวอย4างเช4น ส4วนเกินจาก
การตีราคา (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ6 โดยเฉพาะ (ก) 
กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการแปลงค4ารายงานการเงินของการดําเนินงานในต4างประเทศ (มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 4 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต4างประเทศ 
(เม่ือมีการประกาศใช,)) และ (ข) กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค4าสินทรัพย6ทางการเงินท่ีถือไว,เผื่อ
ขายใหม4 (แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดมูลค4าสินทรัพย6ทางการเงินสามารถดูได,จากมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรับรู,และการวัดมูลค4าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช,)) 
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ข"อมูลที่ต"องนําเสนอในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

85. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินต"องมีรายการท่ีแสดงจํานวนเงินทุกข"อดังต#อไปนี้สําหรับงวด
เปGนอย#างน"อย 

(ก) รายได" 

(ข) ต"นทุนทางการเงิน 

(ค) ส#วนแบ#งรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายของหน#วยงานร#วมและหน#วยงานร#วมค"าท่ีใช"วิธี 
ส#วนได"เสีย 

(ง) กําไรหรือขาดทุนท่ีรับรู"จาการจําหน#ายสินทรัพย*และการชําระหนี้สินอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

(จ) รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย 

86. หน#วยงานต"องเปUดเผยรายการดังต#อไปนี้ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน เปGนการจัดสรร
สําหรับงวด  ดังนี้ 

(ก) รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวดท่ีเปGนส#วนได"เสียท่ีไม#มีอํานาจควบคุม 

(ข) รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวดท่ีเปGนส#วนของผู"เปGนเจ"าของของหน#วยงาน 
ผู"ควบคุม 

87. หน#วยงานต"องแสดงรายการแต#ละบรรทัด หัวข"อเรื่อง และยอดรวมย#อยในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน ถ"าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล#าวช#วยให"เกิดความเข"าใจในผล
การดําเนินงานทางการเงินของหน#วยงาน 

88. กิจกรรม รายการทางบัญชี และเหตุการณ6อ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายของหน4วยงานมีผลกระทบท่ีแตกต4างกัน
ต4อความสามารถในการบรรลุพันธกิจในการส4งมอบผลผลิตของหน4วยงาน การเป]ดเผยถึงองค6ประกอบ
ต4าง ๆ ของผลการดําเนินงานจะช4วยให,ผู,ใช,รายงานการเงินเข,าใจผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน รวมถึงจะ
ช4วยในการพยากรณ6ผลงานในอนาคต การเป]ดเผยดังกล4าวอาจเปMนการเพ่ิมหัวข,อรายการใน 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ตลอดจนปรับคําอธิบายต4าง ๆ และลําดับการนําเสนอรายการ
ต4าง ๆ เม่ือเห็นว4าจําเปMนต4อการอธิบายถึงองค6ประกอบของผลการดําเนินงาน ปZจจัยท่ีจะต,องนํามา
พิจารณารวมถึงความมีสาระสําคัญและลักษณะขององค6ประกอบต4าง ๆ ของรายได,และค4าใช,จ4าย 
รายการรายได,และค4าใช,จ4ายจะมีการหักกลบกันก็ต4อเม่ือเปMนไปตามเกณฑ6ท่ีปรากฏในย4อหน,า 35 

ข"อมูลที่ต"องนําเสนอในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

89. สําหรับรายการรายได"และค#าใช"จ#ายท่ีมีสาระสําคัญ หน#วยงานต"องเปUดเผยลักษณะและจํานวนแยก
สําหรับแต#ละรายการ 
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90. สถานการณ6ท่ีทําให,หน4วยงานต,องมีการเป]ดเผยรายการรายได,และค4าใช,จ4ายแยกแต4ละรายการ รวมถึง 

(ก) การปรับลดมูลค4าสินค,าคงเหลือให,เปMนมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ หรือการปรับลดมูลค4าท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ6ให,เปMนมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืน รวมท้ังการกลับรายการปรับลดมูลค4าดังกล4าว 

(ข) การปรับโครงสร,างกิจกรรมของหน4วยงาน รวมท้ังการกลับรายการประมาณการหนี้สินท่ีได,ต้ังไว,
สําหรับต,นทุนในการปรับโครงสร,างดังกล4าว 

(ค) การจําหน4ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

(ง) การแปรรูปหน4วยงาน หรือการจําหน4ายเงินลงทุน 

(จ) การดําเนินงานท่ียกเลิก 

(ฉ) การยุติของคดีทางกฎหมาย 

(ช) การกลับรายการประมาณการหนี้สิน 

91. หน#วยงานต"องแสดงประเภทรายการย#อยของรายได"ทั้งหมดในงบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดประเภทรายการให"เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของหน#วยงาน 

92. หน#วยงานต"องแสดงการวิเคราะห*ค#าใช"จ#ายโดยการจัดประเภทรายการตามลักษณะของค#าใช"จ#าย
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

93. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให,หน4วยงานนําเสนอการวิเคราะห6ตามย4อหน,าท่ี 92 ในงบ
แสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

94. หน4วยงานแสดงประเภทรายการย4อยของค4าใช,จ4ายเพ่ือเน,นให,เห็นถึงต,นทุนและรายได,เพ่ือชดเชย
ต,นทุนของแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม (และส4วนงานภายในหน4วยงาน) 

95. ในการวิเคราะห6ค4าใช,จ4ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน หน4วยงานต,องรวมค4าใช,จ4ายจําพวก
เดียวกันตามลักษณะของค4าใช,จ4ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (ตัวอย4างเช4น ค4าใช,จ4าย
บุคลากร ค4าใช,จ4ายในการดําเนินงาน ค4าใช,จ4ายอุดหนุน และค4าเสื่อมราคาและค4าตัดจําหน4าย เปMนต,น) 
โดยไม4มีการปZนส4วนระหว4างส4วนงานภายในหน4วยงาน การวิเคราะห6ค4าใช,จ4ายตามวิธีนี้อาจง4ายต4อการ
ปฏิบัติ เนื่องจากไม4จําเปMนต,องปZนส4วนค4าใช,จ4ายตามหน,าท่ีของค4าใช,จ4ายนั้น ตัวอย4างการจัดประเภท
ค4าใช,จ4ายตามลักษณะของค4าใช,จ4ายเปMนดังนี้ 

รายได,  x 

ค4าใช,จ4ายด,านบุคลากร x  

ค4าใช,จ4ายในการดําเนินงาน x  

ค4าใช,จ4ายเงินอุดหนุน x  
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ค4าเสื่อมราคาและค4าตัดจําหน4าย x  

รวมค4าใช,จ4าย  (x) 

รายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย  x 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน 

96. หน#วยงานต"องนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน ซ่ึงประกอบด"วยรายการ
ดังต#อไปนี้ 

(ก) รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวด 

(ข) รายการแต#ละรายการของรายได"และค#าใช"จ#ายท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน
กําหนดให"รับรู"โดยตรงในยอดสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน และยอดรวมของรายการเหล#านี้ 

(ค) รายได"และค#าใช"จ#ายรวมสําหรับงวด (คํานวณโดย ผลรวมของย#อหน"าท่ี 96 (ก) และ 96 
(ข)) ซ่ึงแสดงจํานวนรวมท่ีจัดสรรให"แก#ส#วนของผู"เปGนเจ"าของของหน#วยงานท่ีควบคุมและ
ส#วนได"เสียท่ีไม#มีอํานาจควบคุม แยกออกจากกัน และ 

(ง) สําหรับแต#ละองค*ประกอบของสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน ให"แสดงผลกระทบของการนํา
นโยบายการบัญชีมาปรับปรุงย"อนหลังหรือแก"ไขรายงานการเงินย"อนหลังตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข"อผิดพลาด  

97. นอกจากนี้หน#วยงานจะต"องนําเสนอรายงานดังต#อไปนี้ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/
ส#วนทุน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ก) รายการกับผู"เปGนเจ"าของในฐานะท่ีเปGนเจ"าของ ซ่ึงแสดงการจัดสรรส#วนทุนให"ผู"เปGนเจ"าของ 

(ข) ยอดดุลรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสะสมในวันต"นงวด และวันส้ินงวดท่ีรายงาน ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดบัญชีนั้น และ 

(ค) สําหรับองค*ประกอบแต#ละรายการของสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนท่ีแยกแสดงออกจากกันจะต"อง
สามารถกระทบยอดระหว#างยอดยกมา ณ วันต"นงวด และวันส้ินงวด เพ่ือเปGนการเปUดเผย
การเปล่ียนแปลงนั้น 

98. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนของหน4วยงานระหว4างต,นงวดท่ีรายงานกับวันสิ้นงวด 
ท่ีรายงานสะท,อนให,เห็นการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย6สุทธิของหน4วยงานในระหว4างงวด 

99. การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน แสดงถึงรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด
รวมท้ังรายได,และค4าใช,จ4ายอ่ืน ๆ ท่ีมีการรับรู,โดยตรงไปยังสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน 

53            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

100. เงินทุนท่ีได,รับจากผู,เปMนเจ,าของและการจัดสรรส4วนทุนให,ผู,เปMนเจ,าของ รวมถึงเงินโอนระหว4าง  
2 หน4วยงาน ภายในหน4วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน (ตัวอย4างเช4น เงินโอนจากรัฐบาลในฐานะท่ีเปMน
เจ,าของให,แก4หน4วยงานของรัฐ) เงินทุนท่ีได,รับจากผู,เปMนเจ,าของในฐานะท่ีเปMนเจ,าของให,แก4หน4วยงาน 
ท่ีถูกควบคุม จะถูกรับรู,โดยการปรับปรุงโดยตรงไปยังสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน เม่ือเงินทุนนั้นทําให,เกิด
ส4วนได,เสียคงเหลือในหน4วยงานในรูปของสิทธิเรียกร,องต4อสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนเท4านั้น 

101. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ กําหนดให,รวมรายการรายได,และค4าใช,จ4ายทุกรายการท่ีรับรู, 
ในระหว4างงวดไว,ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด เว,นแต4มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน
กําหนดไว,เปMนอย4างอ่ืน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐบางฉบับกําหนดให,แสดงเปMนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนโดยตรง (ตัวอย4างเช4น การตีราคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ผลต4างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเฉพาะบางกรณี เปMนต,น) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้จึงเน,นให,แสดงยอดรวมรายได,
และค4าใช,จ4ายของหน4วยงาน รวมท้ังแสดงรายการท่ีรับรู,โดยตรงในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน เนื่องจากทุกรายการของผลรวมรายได,และค4าใช,จ4าย 
มีความสําคัญต4อการตัดสินใจในการประเมินการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินของหน4วยงาน ระหว4าง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 2 งวด 

102. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข,อผิดพลาด กําหนดให,ใช,วิธีการปรับปรุงย,อนหลัง เพ่ือแสดงให,เห็นผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หากทําได,ในทางปฏิบัติ ยกเว,นในกรณีท่ีการปฏิบัติในช4วงการ
เปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนกําหนดให,ใช,วิธีอ่ืน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ี 3 
ยังได,กําหนดให,ใช,วิธีปรับรายงานการเงินย,อนหลังเพ่ือแก,ไขข,อผิดพลาด หากทําได,ในทางปฏิบัติ 
โดยการปรับปรุงย,อนหลังและการปรับรายงานการเงินย,อนหลังไม4ถือเปMนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย6
สุทธิ/ส4วนทุน แต4เปMนการปรับปรุงยอดยกมาของรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสม ยกเว,นมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนจะกําหนดให,เปMนการปรับปรุงย,อนหลังขององค6ประกอบอ่ืนในสินทรัพย6สุทธิ/
ส4วนทุน ย4อหน,าท่ี 96 (ง) กําหนดให,หน4วยงานเป]ดเผยการปรับปรุงรวมของแต4ละองค6ประกอบของ
สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนซ่ึงเปMนผลจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก,ไข
ข,อผิดพลาดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน โดยหน4วยงานต,องเป]ดเผยยอดปรับปรุง
ข,างต,นสําหรับแต4ละงวดของรายงานการเงินงวดก4อนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบกับรายงานการเงินงวด
ปZจจุบันและต,นงวด 

103. การปฏิบัติตามข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 96 และ 97 อาจใช,รูปแบบรายงานตามแนวต้ังเพ่ือกระทบ 
ยอดยกมาต,นงวดและยอดยกไปสิ้นงวดขององค6ประกอบแต4ละรายการของสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน
ทางเลือกอ่ืนของการปฏิบัติดังกล4าว คือการแสดงเพียงรายการท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 96 ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน รายการท่ีอธิบายในย4อหน,าท่ี 97 หากเลือกปฏิบัติตาม
ทางเลือกดังกล4าวให,หน4วยงานแสดงไว,ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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งบกระแสเงินสด 

104. ข,อมูลกระแสเงินสดช4วยให,เกณฑ6ในการประเมินความสามารถของหน4วยงานในการก4อให,เกิดเงินสด 
และรายการเทียบเท4าเงินสด และความต,องการใช,กระแสเงินสดของหน4วยงานแก4ผู,ใช,รายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนดข,อบังคับ 
ในการนําเสนอและการเป]ดเผยข,อมูลกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โครงสร"าง 

105. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต"อง 

(ก) นําเสนอข"อมูลเก่ียวกับเกณฑ*การจัดทํารายงานการเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะท่ี  
หน#วยงานใช"ตามท่ีระบุในย#อหน"าท่ี 110 ถึง 117 

(ข) เปUดเผยข"อมูลท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ท่ีไม#ได"นําเสนอไว"ท่ีใดในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*
สุทธิ/ส#วนทุน และงบกระแสเงินสด และ 

(ค) ให"ข"อมูลอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีไม#ได"นําเสนอไว"ท่ีใดในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน หรืองบกระแสเงิน
สดแต#เปGนข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับการทําความเข"าใจรายงานการเงินเหล#านั้น 

106. หน#วยงานต"องนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะเปGนระบบให"มากท่ีสุดเท#าท่ีจะทําได"
ในทางปฏิบัติ โดยแต#ละรายการท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน และงบกระแสเงินสด หน#วยงานต"อง
มีการอ"างอิงข"อมูลท่ีเก่ียวข"องซ่ึงได"เปUดเผยไว"ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

107. โดยปกติหน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลตามลําดับดังต4อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให,ผู,ใช,
รายงานการเงินเข,าใจและสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน4วยงานกับรายงานการเงินของ
หน4วยงานอ่ืนได, 

(ก) ข,อความท่ีระบุว4ารายงานการเงินได,จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ดูย4อหน,าท่ี 22) 

(ข) สรุปนโยบายการบัญชีสําคัญท่ีหน4วยงานใช, (ดูย4อหน,าท่ี 110) 

(ค) ข,อมูลประกอบแต4ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน และงบกระแสเงินสด โดยจัด
เรียงลําดับตามรายงานการเงินและตามลําดับของแต4ละรายการท่ีนําเสนอในรายงานการเงินนั้น 
และ 
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(ง) การเป]ดเผยข,อมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง 

(1) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช,)) และภาระผูกพัน
ตามสัญญาซ่ึงยังไม4ได,รับรู, 

(2) การเป]ดเผยข,อมูลท่ีไม4ใช4ข,อมูลทางการเงิน เช4น วัตถุประสงค6 และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินของหน4วยงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 30 เรื่อง การ
เป]ดเผยข,อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช,)) 

108. ในบางสถานการณ6 หน4วยงานอาจมีความจําเปMนหรือต้ังใจท่ีจะต,องเปลี่ยนแปลงลําดับการแสดงข,อมูล
ของรายการเฉพาะท่ีเป]ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย4างเช4น  หน4วยงานอาจรวมข,อมูล
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค4ายุติธรรมซ่ึงรับรู,ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย กับข,อมูลเก่ียวกับ
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน แม,ว4าการเปลี่ยนแปลงในมูลค4ายุติธรรมจะเก่ียวข,อง
กับงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน และระยะเวลาครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน 
จะเก่ียวข,องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน อย4างไรก็ตาม หน4วยงานยังต,องคงหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินไว,ตามโครงสร,างท่ีเปMนระบบให,มากท่ีสุดเท4าท่ีจะสามารถทําได,ในทางปฏิบัติ 

109. หน4วยงานอาจนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีให,ข,อมูลเก่ียวกับเกณฑ6การจัดทํารายงาน
การเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะท่ีหน4วยงานเลือกใช, แยกไว,เปMนอีกส4วนหนึ่งของรายงานการเงิน 

การเปUดเผยนโยบายการบัญชี 

110.  หน#วยงานต"องเปUดเผยทุกเรื่องต#อไปนี้ในหัวข"อสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

(ก) เกณฑ* (มูลฐาน) การวัดมูลค#าท่ีใช"จัดทํารายงานการเงิน 

(ข) เนื้อหาท่ีหน#วยงานนํามาใช"ปฏิบัติในหัวข"อการปฏิบัติในช#วงเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ 

(ค) นโยบายการบัญชีอ่ืน ๆ ท่ีหน#วยงานเลือกใช"ซ่ึงเก่ียวข"องกับความเข"าใจได"ในรายงาน
การเงินของหน#วยงาน 

111. เกณฑ6หรือมูลฐานการวัดมูลค4าท่ีใช,จัดทํารายงานการเงิน (ตัวอย4างเช4น การวัดมูลค4าด,วยราคาทุนเดิม 
ราคาทุนปZจจุบัน มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ มูลค4ายุติธรรม มูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืน) เปMนส4วนสําคัญท่ี
หน4วยงานต,องให,ข,อมูลแก4ผู,ใช,รายงานการเงิน เพราะเกณฑ6ดังกล4าวท่ีหน4วยงานใช,จัดทํารายงาน
การเงินมีผลกระทบอย4างมีนัยสําคัญต4อการวิเคราะห6ข,อมูลของผู,ใช,รายงานการเงิน ดังนั้น ถ,า
หน4วยงานใช,เกณฑ6การวัดมูลค4าในรายงานการเงินมากกว4าหนึ่งเกณฑ6 ตัวอย4างเช4น กรณีสินทรัพย6 
บางประเภทมีการตีราคาใหม4 หน4วยงานต,องเป]ดเผยให,ทราบถึงประเภทของสินทรัพย6และหนี้สิน 
ท่ีนําเกณฑ6การวัดมูลค4าแต4ละเกณฑ6มาใช, 
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112. ในการตัดสินใจว4าหน4วยงานต,องเป]ดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องใดบ,างนั้น ผู,บริหารของหน4วยงานต,อง
พิจารณาว4าการเป]ดเผยนั้นจะช4วยให,ผู,ใช,รายงานการเงินเข,าใจได,ว4ารายการบัญชี เหตุการณ6อ่ืน ๆ และ
สภาพการณ6 ได,นํามาสะท,อนไว,ให,เห็นในผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินท่ีรายงาน
อย4างไร การเป]ดเผยให,ทราบถึงนโยบายการบัญชีท่ีผู,บริหารเลือกใช,จะมีประโยชน6มากต4อผู,ใช,รายงาน
การเงิน โดยเฉพาะอย4างยิ่งหากนโยบายการบัญชีท่ีเลือกใช,นั้นเปMนการตัดสินใจจากทางเลือกหลายทาง
ท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอนุญาต ตัวอย4างเช4น การเป]ดเผยข,อมูลว4าหน4วยงานเลือกวิธีมูลค4ายุติธรรม
หรือวิธีราคาทุนสําหรับรายการอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 
เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐบางฉบับมีข,อกําหนดพิเศษท่ีกําหนดให,
หน4วยงานเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกท่ีเลือกโดยผู,บริหาร
ระหว4างนโยบายการบัญชีท่ีแตกต4างกันตามท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอนุญาต ตัวอย4างเช4น 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 กําหนดการเป]ดเผยเกณฑ6ท่ีใช,
ในการวัดมูลค4า ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม 
กําหนดให,เป]ดเผยต,นทุนการกู,ยืมโดยรับรู,ทันทีเปMนค4าใช,จ4าย หรือรวมเปMนส4วนหนึ่งของต,นทุนของ
สินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข 

113. แต4ละหน4วยงานต,องพิจารณาเป]ดเผยลักษณะการดําเนินงานและนโยบายการบัญชีท่ีใช, ซ่ึงเปMนสิ่งท่ีผู,ใช, 
รายงานการเงินคาดหวังว4าจะได,รับทราบตามประเภทของหน4วยงานนั้น ตัวอย4างเช4น สําหรับ
หน4วยงานท่ีจัดเก็บรายได,ท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน ผู,ใช,รายงานการเงินของหน4วยงานคาดหวังจะได,ทราบ
นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู,รายได,จากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน หรือสําหรับหน4วยงานท่ีมีการ
ดําเนินงานในต4างประเทศหรือมีรายการเปMนเงินตราต4างประเทศท่ีมีนัยสําคัญ ผู,ใช,รายงานการเงิน
ย4อมคาดหวังจะทราบนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรู,ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

114. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของหน4วยงาน แม,ว4าจํานวนเงิน 
ของรายการท่ีแสดงในงวดปZจจุบันและงวดก4อน ๆ จะไม4มีสาระสําคัญก็ตาม การเป]ดเผยนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญแต4ละเรื่องท่ียังไม4มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนดไว, แต4หน4วยงานได,เลือกและนํา
นโยบายการบัญชีไปใช,ตามข,อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด เปMนการเหมาะสม 

115. หน#วยงานต"องเปUดเผยไว"ในหัวข"อสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญหรือในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข"ออ่ืนเก่ียวกับการใช"ดุลยพินิจของผู"บริหาร นอกเหนือจากการใช"ดุลยพินิจท่ีเก่ียวกับ
การประมาณการ (ดูย#อหน"าท่ี 118) ท่ีผู"บริหารได"นํามาใช"ตามกระบวนการในการนํานโยบาย
การบัญชีของหน#วยงานไปถือปฏิบัติ และมีผลกระทบอย#างมีนัยสําคัญต#อจํานวนเงินของรายการท่ี
รับรู"ในรายงานการเงิน 
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116. ในกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของหน4วยงาน ผู,บริหารของหน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจ 
หลายอย4างนอกเหนือจากการใช,ดุลยพินิจเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย4างมี
นัยสําคัญต4อจํานวนเงินท่ีรับรู,ในรายงานการเงิน ตัวอย4างของการใช,ดุลยพินิจของผู,บริหารได,แก4 

(ก) สินทรัพย6ของหน4วยงานเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนหรือไม4 

(ข) ข,อตกลงในการจัดหาสินค,าและ/หรือบริการท่ีเก่ียวข,องกับการใช,สินทรัพย6เข,าเนื้อหาของสัญญาเช4า
หรือไม4 

(ค) โดยเนื้อหาของรายการแล,ว การขายสินค,าบางรายการถือเปMนข,อตกลงทางการเงินซ่ึงไม4ก4อให,เกิด
รายได,จากการขายหรือไม4 

(ง) ลักษณะความสัมพันธ6ระหว4างหน4วยงานท่ีเสนอรายงานกับหน4วยงานอ่ืน ทําให,หน4วยงานท่ีเสนอ
รายงานสามารถควบคุมหน4วยงานอ่ืนนั้นได,หรือไม4 

117. การเป]ดเผยข,อมูลตามย4อหน,าท่ี 115 เปMนข,อกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตัวอย4างเช4น  
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 38 เรื่อง การเป]ดเผยข,อมูลส4วนได,เสียในหน4วยงานอ่ืน (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) กําหนดให,หน4วยงานเป]ดเผยดุลยพินิจท่ีใช,ในการพิจารณาว4าหน4วยงานมีอํานาจควบคุม
หน4วยงานอ่ืนหรือไม4 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 
กําหนดว4าในกรณีท่ีหน4วยงานจัดประเภทอสังหาริมทรัพย6ได,ยาก หน4วยงานต,องเป]ดเผยเกณฑ6ท่ี
พัฒนาข้ึนเองเพ่ือใช,ในการแยกประเภทอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน สินทรัพย6ท่ีหน4วยงานเปMนผู,
ครอบครอง และอสังหาริมทรัพย6ท่ีถือไว,เพ่ือขายตามปกติของหน4วยงาน 

แหล#งข"อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับความไม#แน#นอนของการประมาณการ 

118. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลเก่ียวกับข"อสมมติท่ีใช"เก่ียวกับอนาคต และแหล#งท่ีมาท่ีสําคัญอ่ืนของ 
ความไม#แน#นอนในการประมาณการท่ีมีอยู# ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีความเส่ียงอย#างมี
นัยสําคัญอันเปGนเหตุให"ต"องมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญในมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*และ
หนี้สินในปXถัดไป ซ่ึงในกรณีดังกล#าวนี้หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดทุกข"อ ดังนี้ 

(ก) ลักษณะของสินทรัพย*และหนี้สินท่ีต"องมีการปรับปรุงมูลค#า 

(ข) มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

119. ในการกําหนดมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6และหนี้สินบางประเภท หน4วยงานต,องใช,การประมาณการ 
ผลกระทบของเหตุการณ6ท่ีไม4แน4นอนในอนาคตท่ีจะมีต4อสินทรัพย6และหนี้สินเหล4านั้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตัวอย4างเช4น กรณีท่ีไม4มีราคาตลาดอ,างอิงได,เพ่ือใช,ในการวัดมูลค4า ประมาณการ 
ท่ีเก่ียวข,องกับอนาคตเปMนสิ่งจําเปMนในการวัดมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
แต4ละประเภท ผลกระทบจากความล,าสมัยของเทคโนโลยีท่ีมีต4อสินค,าคงเหลือ และประมาณการ
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เหล4านี้จะต,องอาศัยข,อสมมติต4าง ๆ เก่ียวกับการปรับปรุงค4าความเสี่ยงของกระแสเงินสดหรืออัตราคิดลด
ท่ีใช,และการเปลี่ยนแปลงทางด,านราคาในอนาคตซ่ึงจะมีผลกระทบต4อต,นทุนตัวอ่ืน ๆ  

120. ข,อสมมติและท่ีมาของความไม4แน4นอนในการประมาณการท่ีเป]ดเผยตามย4อหน,าท่ี 118 เปMนข,อมูลท่ี
เก่ียวข,องกับการประมาณการ ซ่ึงกําหนดให,ผู,บริหารต,องใช,ดุลยพินิจอย4างลําบากโดยมีจิตสํานึกหรือมี
ความซับซ,อน ยิ่งจํานวนของตัวแปรและข,อสมมติท่ีมีผลกระทบต4อผลการคลี่คลายในอนาคตท่ีเปMนไปได,
ของความไม4แน4นอนเพ่ิมมากข้ึนเท4าใด การใช,ดุลยพินิจของผู,บริหารจะยิ่งต,องใช,จิตสํานึกมากข้ึนและ
ซับซ,อนข้ึนเท4านั้น ซ่ึงมักจะทําให,โอกาสท่ีเกิดการปรับปรุงอย4างมีสาระสําคัญท่ีตามมาต4อมูลค4าตามบัญชี
ของสินทรัพย6และหนี้สินมีมากยิ่งข้ึนด,วย 

121. ข,อมูลท่ีเป]ดเผยตามย4อหน,าท่ี 118 ไม4ได,กําหนดไว,สําหรับสินทรัพย6และหนี้สินท่ีมีความเสี่ยงท่ีมี
นัยสําคัญท่ีมูลค4าตามบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย4างเปMนสาระสําคัญในป̀บัญชีถัดไป หาก ณ วัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย6และหนี้สินนั้นถูกวัดมูลค4าโดยพิจารณาจากมูลค4ายุติธรรมท่ีได,มา
จากราคาตลาดท่ีสํารวจมาในระยะเวลาไม4นาน มูลค4ายุติธรรมดังกล4าวอาจจะเปลี่ยนแปลงอย4างมี
สาระสําคัญในป̀ถัดไป แต4การเปลี่ยนแปลงดังกล4าวไม4ได,เกิดข้ึนจากข,อสมมติหรือท่ีมาของความ 
ไม4แน4นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

122. ข,อมูลท่ีต,องเป]ดเผยตามย4อหน,าท่ี 118 ต,องนําเสนอในลักษณะท่ีจะช4วยให,ผู,ใช,รายงานการเงินมีความ
เข,าใจถึงการใช,ดุลยพินิจของผู,บริหารเก่ียวกับอนาคต และท่ีมาของความไม4แน4นอนของประมาณการท่ีใช,
ลักษณะและระดับของข,อมูลท่ีให,จะแตกต4างกันตามลักษณะของข,อสมมติและสถานการณ6อ่ืน ๆ 
ตัวอย4างของเรื่องท่ีควรเป]ดเผยข,อมูล ได,แก4 

(ก) ลักษณะของข,อสมมติหรือความไม4แน4นอนอ่ืนของการประมาณการ 

(ข) ความอ4อนไหวของมูลค4าตามบัญชีต4อวิธีการ ข,อสมมติ และประมาณการท่ีใช,ในการคํานวณ 
รวมท้ังเหตุผลของความอ4อนไหวนั้น 

(ค) ผลการคลี่คลายท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนของความไม4แน4นอน และช4วงของผลลัพธ6ท่ีเปMนไปได,อย4าง 
มีเหตุผลเก่ียวข,องกับมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6และหนี้สินท่ีได,รับผลกระทบในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป 

(ง) คําอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงข,อสมมติท่ีใช,ในอดีตเก่ียวกับสินทรัพย6และหนี้สินดังกล4าว 
หาก ความไม4แน4นอนนั้นยังคงอยู4 

123. ในการเป]ดเผยข,อมูลตามย4อหน,าท่ี 118 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ได,กําหนดให,หน4วยงาน 
ต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับงบประมาณหรือการพยากรณ6ต4าง ๆ  

124. ในกรณีท่ีไม4สามารถทําได,ในทางปฏิบัติท่ีจะเป]ดเผยระดับของผลกระทบท่ีเปMนไปได,ของข,อสมมติ และ
ท่ีมาท่ีสําคัญอ่ืนของความไม4แน4นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน4วยงาน
ต,องเป]ดเผยว4ามีความเปMนไปได,อย4างสมเหตุสมผลโดยใช,ความรู,เท4าท่ีมีอยู4 ว4าผลลัพธ6ท่ีจะเกิดข้ึนจริง 
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ในป̀ถัดไปซ่ึงมีความแตกต4างจากข,อสมมติท่ีใช, อาจทําให,ต,องมีการปรับปรุงอย4างมีสาระสําคัญต4อมูลค4า
ตามบัญชีของสินทรัพย6หรือหนี้สินท่ีถูกกระทบ และไม4ว4ากรณีใด หน4วยงานต,องเป]ดเผยลักษณะและ
มูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6หรือหนี้เฉพาะรายการ (หรือท้ังประเภทของสินทรัพย6หรือหนี้สิน) ท่ีถูก
กระทบโดยข,อสมมติท่ีหน4วยงานใช, 

125. ข,อมูลท่ีต,องเป]ดเผยตามย4อหน,าท่ี 115 เก่ียวกับการใช,ดุลยพินิจซ่ึงผู,บริหารจัดทําข้ึนตามกระบวนการ 
ในการนํานโยบายการบัญชีของหน4วยงานไปถือปฏิบัติ ไม4เก่ียวข,องกับการเป]ดเผยข,อมูลของท่ีมา 
ท่ีสําคัญของความไม4แน4นอนในการประมาณการตามย4อหน,าท่ี 118 

126. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ๆ กําหนดให,เป]ดเผยข,อสมมติท่ีสําคัญบางประการท่ีได,กําหนดไว,ใน 
ย4อหน,าท่ี 118 ตัวอย4างเช4น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนดให,เป]ดเผยข,อสมมติท่ีสําคัญ
เก่ียวกับเหตุการณ6ในอนาคตท่ีอาจกระทบต4อรายการประเภทประมาณการหนี้สินภายใต,สถานการณ6
เฉพาะ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 30 เรื่อง การเป]ดเผยข,อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
(เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนดให,เป]ดเผยข,อสมมติท่ีสําคัญท่ีหน4วยงานใช,ในการประมาณมูลค4ายุติธรรม
ของสินทรัพย6ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีแสดงมูลค4าตามบัญชีด,วยมูลค4ายุติธรรม มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 กําหนดให,เป]ดเผยข,อสมมติสําคัญ 
ท่ีหน4วยงานใช,ในการประมาณมูลค4ายุติธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ท่ีมีการตีราคาสินทรัพย6ใหม4 
เปMนต,น 

การเปUดเผยเร่ืองอ่ืน ๆ 

127. หน#วยงานต"องเปUดเผยเรื่องต#อไปนี้หากยังมิได"เปUดเผยไว"ท่ีใดในข"อมูลท่ีเผยแพร#พร"อมรายงาน
การเงิน 

(ก) รูปแบบทางกฎหมายของหน#วยงาน 

(ข) คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและภารกิจหลักของหน#วยงาน 

(ค) การอ"างอิงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข"องท่ีควบคุมการดําเนินงานของหน#วยงาน 

(ง) ช่ือของหน#วยงานท่ีทําหน"าท่ีควบคุม และหน#วยงานท่ีควบคุมลําดับสูงสุดในกลุ#มหน#วยงาน
ทางเศรษฐกิจ (ถ"ามี) และ 

(จ) หน#วยงานท่ีมีอายุจํากัด ต"องแจ"งให"ทราบถึงระยะเวลาของหน#วยงาน 

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

128. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เปMนครั้งแรก หน4วยงานอาจนําเสนอข,อมูล
เปรียบเทียบตามเกณฑ6ทางบัญชี ท่ีถือปฏิบัติอยู4ก4อน  ในรายงานการเงินใด ๆ ท่ีแสดงข,อมูล
เปรียบเทียบตามเกณฑ6ทางบัญชีท่ีถือปฏิบัติอยู4ก4อนดังกล4าว หน4วยงานต,องแสดงข,อความกํากับข,อมูล
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เปรียบเทียบนั้นไว,ด,วยว4าจัดทําตามเกณฑ6เดิมซ่ึงไม4ใช4มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และเป]ดเผยข,อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงท่ีสําคัญท่ีต,องมีเพ่ือให,ข,อมูลสอดคล,องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

วันถือปฏิบัติ 

129. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕61 เปGนต"นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน 

61            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงาน
การเงิน (IPSAS 1 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 1 

เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน ดังนี้ 
1.1 คําอธิบายหน4วยงานทางเศรษฐกิจว4ารวมถึงหน4วยงานท่ีดําเนินการท้ังเรื่องนโยบายทางสังคม

และเรื่องจุดประสงค6ทางธุรกิจ ตามย4อหน,าท่ี 10 
1.2 ความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการเงินรวมของรัฐบาล ตามย4อหน,าท่ี 20 
1.3 การสนับสนุนให,หน4วยงานท่ีจัดทํารายงานการเงินตามเกณฑ6เดียวกับงบประมาณ ให,ข,อมูล

รายงานการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณ ตามย4อหน,าท่ี 24 
1.4 การเป]ดเผยข,อมูลในกรณีท่ียากจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝXายบริหารของหน4วยงานเห็นว4าการปฏิบัติตาม

ข,อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําให,ผู,ใช,รายงานการเงินเกิดความ
เข,าใจผิดอย4างมาก ตามย4อหน,าท่ี 31 – 37 

1.5 เง่ือนไขการจัดประเภทเปMนหนี้สินหมุนเวียน เรื่องการถือหนี้สินไว,โดยมีวัตถุประสงค6เบ้ืองต,นคือ
ถือไว,เพ่ือค,า ตามย4อหน,าท่ี 80(b) 

1.6 การเป]ดเผยข,อมูลเม่ือมีการจัดประเภทรายการใหม4ระหว4างหนี้สินทางการเงินและสินทรัพย6
สุทธิ/ส4วนทุนสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีให,สิทธิขายคืนท่ีจัดประเภทเปMนตราสารทุน และ
เครื่องมือทางการเงินท่ีกําหนดให,หน4วยงานมีภาระผูกพันท่ีจะนําส4งสินทรัพย6สุทธิตามสัดส4วน
ให,แก4คู4สัญญาอีกฝXายหนึ่งเม่ือครบกําหนดชําระและถูกจัดประเภทเปMนตราสารทุนตามย4อหน,าท่ี 
95(a)  

1.7 ข,ออภิปรายเก่ียวกับสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน และการเป]ดเผยข,อมูลกรณีท่ีหน4วยงานมีโครงสร,าง
ส4วนทุนเปMนหุ,นทุน ตามย4อหน,าท่ี 96 – 98 

1.8 ทางเลือกในการวิเคราะห6ค4าใช,จ4ายตามหน,าท่ีในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ตาม 
ย4อหน,าท่ี 109 และ 113 – 116 

1.9 การเป]ดเผยข,อมูลเงินปZนผลหรือการจัดสรรส4วนทุนให,ผู,เปMนเจ,าของแบบอ่ืนท่ีคล,ายกัน และ 
เงินปZนผลต4อหุ,น เม่ือมีการจ4ายเงินดังกล4าวในกรณีท่ีหน4วยงานมีโครงสร,างส4วนทุนเปMนหุ,นทุน 
ตามย4อหน,าท่ี 117 

1.10 การเป]ดเผยข,อมูลท่ีช4วยให,ผู,ใช,รายงานการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค6 นโยบาย และ
กระบวนการท่ีใช,บริหารทุนของหน4วยงาน และการเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน
ท่ีให,สิทธิขายคืนท่ีจัดประเภทเปMนตราสารทุน ตามย4อหน,าท่ี 148A – 148D 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับข,อความในย4อหน,าท่ี 19 – 20 29(b) 69 และ 88(f) ของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพ่ิมวิธีปฏิบัติในช4วงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการนํามาตรฐานฯ ไปถือปฏิบัติ
เปMนครั้งแรก 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 
เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข"อผิดพลาด 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข,อผิดพลาด พ.ศ. 2549 (IPSAS 3 : ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING 
ESTIMATES AND ERRORS (December 2006)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี 
ข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 3 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 55 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค6 ท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ6ในการเลือกและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึง (ก) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเป]ดเผยข,อมูลของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ (ค) การแก,ไข
ข,อผิดพลาด เพ่ือให,รายงานการเงินของหน4วยงานมีความเก่ียวข,องกับการตัดสินใจและมีความ
น4าเชื่อถือ และเพ่ือให,ผู,ใช,รายงานการเงินสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินสําหรับงวดต4าง ๆ ของ
หน4วยงานเดียวกัน และเปรียบเทียบรายงานการเงินระหว4างหน4วยงานได,ดียิ่งข้ึน 

2. หน4วยงานต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑ เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน 
สําหรับข,อกําหนดในการเป]ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว,นข,อกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี 

ขอบเขต 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติเม่ือมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ 
และการบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และการแก"ไขข"อผิดพลาดในงวดก#อน 

คํานิยาม 

4. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ* ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติ
ท่ีเฉพาะ ท่ีหน#วยงานนํามาใช"ในการจัดทําและนําเสนอ
รายงานการเงิน 

การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชี 

หมายถึง การปรับปรุงมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย* หรือหนี้สิน หรือ
จํานวนท่ีมีการใช"ประโยชน*ของสินทรัพย*ในระหว#างงวด  
อันเปGนผลมาจากการประเมินสภาพปTจจุบันของสินทรัพย*
และหนี้สิน และการประเมินประโยชน*และภาระผูกพันท่ีคาด
ว#าจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีเก่ียวข"องกับสินทรัพย*และหนี้สิน
นั้น การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีเปGนผลจากการ
ได"รับข"อมูลใหม#หรือมีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเดิม การ
เปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม#ถือเปGนการแก"ไขข"อผิดพลาด 

การไม#สามารถทําได"
ในทางปฏิบัติ 

หมายถึง การท่ีหน#วยงานไม#สามารถปฏิบัติตามข"อกําหนดหลังจากท่ี
ได"ใช"ความพยายามอย#างสมเหตุสมผลทุกประการแล"ว เม่ือ
หน#วยงานเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือว#าหน#วยงาน
ไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติกับรายงาน
การเงินงวดก#อน หรือไม#สามารถปรับรายงานการเงิน
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ย"อนหลังเพ่ือแก"ไขข"อผิดพลาดได" ถ"าเข"าเง่ือนไขข"อใดข"อ
หนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) หน#วยงานไม#สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากการนํา
นโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังหรือปรับ
รายงานการเงินย"อนหลังได" 

(ข) การนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังหรือ
การปรับรายงานการเงินย"อนหลังนั้นต"องใช"ข"อสมมติท่ี
เ ก่ียวกับความตั้ งใจของฝdายบริหารในช#วงเวลา
ดังกล#าว 

(ค) การนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังหรือ 
การปรับรายงานการเงินย"อนหลังนั้นต"องใช"ประมาณ
การท่ีสําคัญและเปGนไปไม#ได"ท่ีจะแยกข"อมูลท่ีเก่ียวข"อง
กับประมาณการเหล#านั้นซ่ึง 

(๑) ข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับประมาณการท่ีให"หลักฐาน
เก่ียวกับสภาพแวดล"อมท่ีมีอยู# ณ วันท่ีรับรู" วัด
มูลค#า หรือเปUดเผยข"อมูล และ 

(๒) ข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับประมาณการท่ีควรมีอยู# ณ 
วันท่ีอนุมัติให"ออกรายงานการเงินของงวดก#อน 

ข"อผิดพลาดในงวดก#อน หมายถึง การละเว"นการแสดงรายการและการแสดงรายการท่ีขัดต#อ
ข"อเท็จจริงในรายงานการเงินของหน#วยงานในงวดใดงวด
หนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล"มเหลวในการใช"
ข"อมูลท่ีน#าเช่ือถือ หรือการใช"ข"อมูลท่ีน#าเช่ือถือในทางท่ีผิด 
ซ่ึงข"อมูลดังกล#าว 

(ก) มีอยู#ในรายงานการเงินของงวดก#อนท่ีได"รับการอนุมัติ
ให"เผยแพร# 

(ข) สามารถคาดการณ*ได"อย#างสมเหตุสมผลว#าสามารถหา
ข"อมูลได" และนํามาใช"ในการจัดทําและการแสดง
รายการในรายงานการเงิน 

ข"อผิดพลาดดังกล#าวรวมถึงผลกระทบจากการคํานวณ
ผิดพลาด ข"อผิดพลาดจากการใช"นโยบายการบัญชี การ
มองข"ามหรือการตีความข"อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต 

การเปล่ียนทันที 
เปGนต"นไป 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู�ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยท่ีเป"นการ 

(ก) ใช�นโยบายการบัญชีใหม%สําหรับรายการ เหตุการณ*
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และสถานการณ*อื่นหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี 

(ข) รับรู�ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 
ทางบัญชีสําหรับงวดป0จจุบันและงวดอนาคตท่ีได�รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

การนํานโยบายการ
บัญชีใหม#มาถือปฏิบัติ
ย"อนหลัง 

หมายถึง การเริ่มใช"นโยบายการบัญชีใหม#สําหรับรายการ เหตุการณ*
และสถานการณ*อ่ืนเสมือนหนึ่งได"ใช"นโยบายการบัญชีใน
เรื่องนั้นมาโดยตลอด 

การปรับรายงาน
การเงินย"อนหลัง 

หมายถึง การแก"ไขการรับรู" การวัดมูลค#า และการเปUดเผยจํานวนเงิน
ขององค*ประกอบของรายงานการเงินงวดก#อนเสมือนหนึ่ง
ข"อผิดพลาดในงวดก#อนไม#เคยเกิดข้ึน 

 คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
ความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"อยู#
ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

ความมีสาระสําคัญ 

5. ข,อมูลจะถือว4ามีสาระสําคัญหากการไม4แสดงข,อมูล หรือการแสดงข,อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต4อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู,ใช,รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระสําคัญของข,อมูลต,องอาศัย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู,ใช,รายงานการเงินด,วย โดยมีข,อสมมติฐานว4าผู,ใช,รายงานการเงิน
จะต,องมีความรู,ความเข,าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน4วยงาน และมีความเต็มใจท่ีจะ
ศึกษาข,อมูลอย4างเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความมีสาระสําคัญต,องพิจารณาถึงผลกระทบท่ี
มีต4อการตัดสินใจและประเมินผลของผู,ใช,รายงานการเงิน 

นโยบายการบัญชี 

การเลือกใช"และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 

6. เม่ือหน#วยงานนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐไปถือปฏิบัติเปGนการเฉพาะกับรายการ เหตุการณ* หรือ
สถานการณ*อ่ืนทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีนํามาใช"ปฏิบัติกับรายการ
ดังกล#าว ต"องเปGนไปตามข"อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสําหรับเรื่องนั้น 

7. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได,กําหนดนโยบายการบัญชีท่ีมีผลทําให,รายงานการเงินแสดงข,อมูลท่ีมีความ
เก่ียวข,องกับการตัดสินใจและน4าเชื่อถือ เก่ียวกับรายการ เหตุการณ6อ่ืน และสถานการณ6ท่ีเปMนอยู4 
นโยบายการบัญชีไม4จําเปMนต,องถือปฏิบัติกับรายการท่ีไม4มีสาระสําคัญ อย4างไรก็ตาม เปMนการ 
ไม4เหมาะสมท่ีจะจัดทํารายงานการเงินท่ีไม4เปMนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือไม4แก,ไข
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ข,อผิดพลาดในรายงานการเงินถึงแม,ผลกระทบนั้นจะไม4มีสาระสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค6
ของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน หรือกระแสเงินสด 

8. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเปMนส4วนประกอบสําหรับหน4วยงานในการนําไป
ปรับใช,ตามความต,องการ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีดังกล4าวท้ังหมดได,มีการระบุว4าเปMนส4วนหนึ่งของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือไม4 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีเปMนส4วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐถือเปMนข,อบังคับ ส4วนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีไม4เปMนส4วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ไม4ถือเปMนข,อบังคับสําหรับรายงานการเงิน 

9. ในกรณีท่ีไม#มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ*หรือสถานการณ*อ่ืน 
ฝdายบริหารต"องใช"ดุลยพินิจในการเลือกใช"นโยบายการบัญชีท่ีส#งผลให"ข"อมูลในรายงานการเงินมี
ลักษณะดังต#อไปนี้ 

(ก) มีความเก่ียวข"องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู"ใช"รายงานการเงิน 

(ข) มีความน#าเช่ือถือ โดยทําให"รายงานการเงินของหน#วยงาน 

(1) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน#วยงานอย#างเท่ียง
ธรรม 

(2) สะท"อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ*หรือสถานการณ*อ่ืนโดยไม#คํานึงถึง
รูปแบบทางกฎหมาย 

(3) มีความเปGนกลาง กล#าวคือปราศจากความลําเอียง 

(4) จัดทําข้ึนตามหลักความระมัดระวัง 

(5) มีความครบถ"วนในทุกส#วนท่ีมีสาระสําคัญ 

10. การใช"ดุลยพินิจตามย#อหน"าท่ี ๙ ฝdายบริหารต"องอ"างอิงและพิจารณาการใช"นโยบายการบัญชีจาก
แหล#งต#าง ๆ ตามลําดับต#อไปนี้ 

(ก) ข"อกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีระบุไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐสําหรับเรื่องท่ีคล"ายคลึงและเก่ียวข"องกัน 

(ข) คํานิยาม เกณฑ*การรับรู"รายการ และเกณฑ*การวัดมูลค#าสําหรับสินทรัพย* หนี้สิน รายได" และ
ค#าใช"จ#ายท่ีระบุไว"ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และวิธีปฏิบัติท่ีเปGนท่ียอมรับ 
ในภาครัฐ ซ่ึงไม#ขัดกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

(ค) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ 

(ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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11. การใช"ดุลยพินิจตามย#อหน"าท่ี ๑0 ฝdายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศท่ีออกล#าสุดของหน#วยงานอ่ืน
ท่ีทําหน"าท่ีกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามย#อหน"าท่ี ๑0 (ค) และ ๑0 (ง) 

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 

12. หน#วยงานต"องเลือกใช"และนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย#างสมํ่าเสมอกับรายการ เหตุการณ*
และสถานการณ*อ่ืนท่ีมีลักษณะคล"ายคลึงกัน เว"นแต#มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได"กําหนดหรือ
อนุญาตเปGนการเฉพาะให"ใช"นโยบายการบัญชีท่ีแตกต#างกันได"สําหรับรายการแต#ละประเภท หาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนดหรืออนุญาตให"ปฏิบัติดังกล#าวได" หน#วยงานต"องเลือกและนํา
นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมมาถือปฏิบัติอย#างสมํ่าเสมอสําหรับรายการแต#ละประเภท 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

13. หน#วยงานต"องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถ"าการเปล่ียนแปลงนั้นเข"าเง่ือนไขข"อใดข"อหนึ่งดังนี้ 

(ก) เกิดจากข"อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

(ข) ทําให"รายงานการเงินให"ข"อมูลท่ีน#าเช่ือถือและเก่ียวข"องกับการตัดสินใจมากข้ึนในส#วนท่ี
เก่ียวกับผลกระทบรายการ เหตุการณ* และสถานการณ*อ่ืนท่ีมีต#อฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน#วยงาน 

๑4. ผู,ใช,รายงานการเงินมีความต,องการท่ีจะเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน4วยงานในรอบระยะเวลา
ต4างกันเพ่ือระบุถึงแนวโน,มของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน4วยงาน 
ดั ง นั้ น  ห น4 ว ย ง า น จึ ง ต, อ ง ใ ช, น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี เ ดี ย ว กั น ใ น แ ต4 ล ะ ง ว ด บั ญ ชี แ ล ะ จ า ก 
งวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป เว,นแต4การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข,าเง่ือนไขข,อใดข,อหนึ่งตามท่ี
ระบุไว,ในย4อหน,าท่ี ๑3 

๑5. การเปล่ียนแปลงจากเกณฑ*การบัญชีหนึ่งไปเปGนอีกเกณฑ*การบัญชีหนึ่ง ถือเปGนการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชี 

๑6. การเปล่ียนวิธีปฏิบัติทางบัญชี การรับรู" หรือการวัดมูลค#าของรายการ เหตุการณ* หรือสถานการณ* 
ภายใต"เกณฑ*การบัญชีหนึ่ง ถือเปGนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

๑7. กรณีต#อไปนี้ไม#ถือเปGนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ก) การนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ* หรือสถานการณ*อ่ืนท่ีมีเนื้อหา
แตกต#างจากรายการและเหตุการณ*ท่ีเคยเกิดข้ึนมาก#อน 

(ข) การนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ* และสถานการณ*อ่ืนท่ีไม#เคย
เกิดข้ึนมาก#อน หรือเคยเกิดข้ึนแต#ไม#มีสาระสําคัญ 

๑8. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลค#าสินทรัพย*ด"วยราคาท่ีตีใหม#ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๗ เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ* หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๑ 
เรื่อง สินทรัพย*ไม#มีตัวตน ถือเปGนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการปรับมูลค#าตาม
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวมากกว#าท่ีจะเปGนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

19. ย4อหน,าท่ี ๒0 ถึง ๓2 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีท่ีกล4าวไว,ในย4อหน,าท่ี ๑8 

การนําหลักการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ 

๒0. ยกเว"นกรณีท่ีหน#วยงานไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังกับรายงาน 
การเงินงวดก#อนตามท่ีกล#าวในย#อหน"าท่ี ๒4 

(ก) หน#วยงานต"องบันทึกการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงเปGนผลมาจากการเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดไว"ในวิธีปฏิบัติในช#วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าว 

(ข) หากหน#วยงานเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีอันเปGนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐมาถือปฏิบัติ แต#มาตรฐานการบัญชีภาครัฐนั้นไม#ได" กําหนดวิธีปฏิบัติในช#วง
เปล่ียนแปลง หรือหน#วยงานเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีด"วยความสมัครใจ หน#วยงาน
ต"องปรับรายงานการเงินย"อนหลังสําหรับการเปล่ียนแปลงนั้น 

๒1. ตามวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ียังไม4เริ่ม
ประกาศใช,มาถือปฏิบัติก4อนมีผลบังคับใช, ไม4ถือเปMนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ 

๒2. ในกรณีท่ีไม4มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ6 หรือสถานการณ6อ่ืน ฝXายบริหาร
อาจปฏิบัติตามย4อหน,าท่ี ๑1 ซ่ึงอนุญาตให,นําประกาศท่ีออกล4าสุดของหน4วยงานอ่ืนท่ีทําหน,าท่ีกําหนด
มาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก,ไขประกาศดังกล4าวและหน4วยงานเลือกท่ีจะ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชี หน4วยงานต,องบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล4าวและเป]ดเผยว4าเปMนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ 

การนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลัง 

๒3. ยกเว"นกรณีท่ีหน#วยงานไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังกับรายงานการ
เงินงวดก#อนตามท่ีกล#าวในย#อหน"าท่ี ๒4 เม่ือหน#วยงานเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ึงต"องปรับ
ย"อนหลังตามท่ีกล#าวไว"ในย#อหน"าท่ี ๒0(ก) หรือ ๒0(ข) หน#วยงานต"องปรับยอดยกมาต"นงวดของ
องค*ประกอบในสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนท่ีได"รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
สําหรับรายงานการเงินงวดแรกสุดและแต#ละงวดท่ีได"แสดงเปGนข"อมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว#า
ได"มีการนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติโดยตลอด 

ข"อจํากัดที่ทําให"ไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลัง 
๒4. เม่ือหน#วยงานต"องนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังตามย#อหน"าท่ี ๒0(ก) หรือ ๒0(ข) 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล#าวมีผลให"หน#วยงานต"องปรับรายงานการเงินย"อนหลัง 
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เว"นแต#หน#วยงานไม#สามารถทําได"ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม#สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต#ละ
งวดบัญชี หรือไม#สามารถระบุผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได" 

๒5. หากในทางปฏิบัติหน#วยงานไม#สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดท่ีแสดงเปGนข"อมูลเปรียบเทียบได" หน#วยงานต"องนํา
นโยบายการบัญชีใหม# มาถือปฏิบัติกับมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*และหนี้สินต"นงวดของงวด
บัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได" ซ่ึงอาจเปGนงวดบัญชีปTจจุบัน โดยหน#วยงานต"องปรับยอดคงเหลือ
ยกมาต"นงวดของแต#ละองค*ประกอบในสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนท่ีได"รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น 

๒6. หากในทางปฏิบัติหน#วยงานไม#สามารถระบุผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึน ณ วันต"นงวดของงวดบัญชี
ปTจจุบันจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีก#อน ๆ ได" หน#วยงานต"องปรับปรุง
ข"อมูลเปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี โดยใช"วิธีเปล่ียนทันทีเปGนต"นไป
นับจากวันแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได" 

๒7. หากหน4วยงานนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติย,อนหลัง หน4วยงานต,องนํานโยบายการบัญชีใหม4
มาถือปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก4อนท่ีนํามาแสดงเปMนข,อมูลเปรียบเทียบ ถึงงวดในอดีตท่ีไกลท่ีสุด 
ท่ีสามารถทําได, การนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติย,อนหลังกับรายงานการเงินงวดก4อนจะ 
ไม4สามารถทําได, เว,นแต4หน4วยงานสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอด
คงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวด
บัญชีก4อน ๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต,นงวดของรายการท่ีเปMนองค6ประกอบในสินทรัพย6
สุทธิ/ส4วนทุนท่ีได,รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในรายงานการเงินงวดแรกสุด 
ท่ีนํามาแสดงเปMนข,อมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงโดยปกติจะเปMนรายการปรับปรุงกับรายได,สูง/(ตํ่า) กว4า
ค4าใช,จ4ายสะสมต,นงวด อย4างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองค6ประกอบอ่ืนๆ ของ
สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนได, (เช4น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ) ข,อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับ
งวดบัญชีก4อน เช4น สรุปข,อมูลการเงินในอดีตจะได,รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตท่ีไกลท่ีสุดเท4าท่ีจะ
ทําได,เช4นเดียวกัน 

๒8. หากหน4วยงานไม4สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติย,อนหลังกับรายงานการเงินงวดก4อน ๆ ได, 
เนื่องจากไม4สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมต4องวดก4อน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีได, ตามท่ีกล4าวในย4อหน,าท่ี ๒6 หน4วยงานต,องนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติตามวิธี
เปลี่ยนทันทีเปMนต,นไปนับต้ังแต4งวดล4าสุดท่ีสามารถปฏิบัติได, ดังนั้น หน4วยงานจึงไม4ต,องคํานึงถึงส4วนของ
รายการปรับปรุงสะสมต4อสินทรัพย6 หนี้สิน และสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนท่ีเกิดข้ึนก4อนวันดังกล4าว 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้อนุญาตให,หน4วยงานสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชี แม,ว4า
หน4วยงานจะไม4สามารถใช,นโยบายการบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีก4อน ๆ ในทางปฏิบัติได,  
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ย4อหน,าท่ี ๕1 ถึง ๕4 ได,กําหนดแนวปฏิบัติเม่ือหน4วยงานไม4สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก4อนงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม 

การเปUดเผยข"อมูล 

29. เม่ือหน#วยงานเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ก) ทําให"เกิดผลกระทบต#องวดบัญชี
ปTจจุบันหรืองวดบัญชีก#อน ข) หากหน#วยงานไม#สามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้น หรือ ค) หากผลกระทบนั้นมีผลต#องวดบัญชีในอนาคต หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูล
ทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) ช่ือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ีนํามาถือปฏิบัติ 

(ข) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเปGนการปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว"ในวิธีปฏิบัติในช#วง
เปล่ียนแปลง 

(ค) ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ง) คําอธิบายเก่ียวกับข"อกําหนดในช#วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(จ) ข"อกําหนดในช#วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต#อไป 

(ฉ) สําหรับงวดบัญชีปTจจุบันและงวดบัญชีงวดก#อนทุกงวดท่ีมีการนําเสนอรายงานการเงิน หาก
สามารถปฏิบัติได" หน#วยงานต"องเปUดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีกระทบต#อ
รายการแต#ละบรรทัดในรายงานการเงินท่ีได"รับผลกระทบ 

(ช) จํานวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก#อนแต#ละงวดท่ีนําเสนอ หากสามารถทําได"
ในทางปฏิบัติ 

(ซ) หากหน#วยงานไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังได"ตามท่ีกําหนดไว"
ในย#อหน"าท่ี ๒0(ก) และ ๒0(ข) สําหรับรายงานการเงินงวดก#อนแต#ละงวด หรืองวดก#อน
งวดท่ีมีการนําเสนอรายงานการเงิน หน#วยงานต"องเปUดเผยสถานการณ*ท่ีนําไปสู#การเกิดข้ึน
ของเง่ือนไขดังกล#าว และรายละเอียดว#าการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเม่ือใดและ
อย#างไร 

 รายงานการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม#ต"องเปUดเผยข"อมูลเหล#านี้อีก 

๓0. หากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ ก) ทําให"เกิดผลกระทบต#องวดบัญชี
ปTจจุบัน หรืองวดบัญชีก#อน ข) ผลกระทบดังกล#าวจะมีผลต#องวดบัญชีนั้น ๆ เว"นแต#จะไม#สามารถ
ทําได"ในทางปฏิบัติท่ีจะระบุจํานวนเงินท่ีต"องปรับปรุง หรือ ค) อาจมีผลกระทบต#องวดบัญชีใน
อนาคต หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
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(ข) เหตุผลว#าการใช"นโยบายการบัญชีใหม#ทําให"รายงานการเงินมีความน#าเช่ือถือและเก่ียวข"อง
กับการตัดสินใจมากย่ิงข้ึนได"อย#างไร 

(ค) สําหรับงวดบัญชีปTจจุบันและงวดบัญชีงวดก#อนทุกงวดท่ีมีการนําเสนอรายงานการเงิน หาก
สามารถปฏิบัติได" หน#วยงานต"องเปUดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีกระทบต#อ
รายการแต#ละบรรทัดในรายงานการเงินท่ีได"รับผลกระทบ 

(ง) จํานวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก#อนแต#ละงวดท่ีนําเสนอหากสามารถทําได"
ในทางปฏิบัติ 

(จ) หากหน#วยงานไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังกับรายงานการ
เงินงวดก#อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก#อนรายงานการเงินงวดท่ีนําเสนอได" หน#วยงานต"อง
เปUดเผยสถานการณ*ท่ีนําไปสู#การเกิดข้ึนของเง่ือนไขดังกล#าวและรายละเอียดว#าการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได"เริ่มเม่ือใดและอย#างไร 

 รายงานการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม#ต"องเปUดเผยข"อมูลเหล#านี้อีก 

31. เม่ือหน#วยงานยังไม#นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม#ท่ีประกาศใช"แล"วแต#ยังไม#มีผลบังคับใช"
มาถือปฏิบัติ หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) ข"อเท็จจริงท่ีหน#วยงานยังไม#นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม#ดังกล#าวมาถือปฏิบัติ 

(ข) ข"อมูลท่ีทราบหรือข"อมูลท่ีประมาณได"อย#างสมเหตุสมผลท่ีเก่ียวข"องกับการประเมินผล
กระทบท่ีเปGนไปได"ของการนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม#มาถือปฏิบัติต#อรายงาน
การเงินของหน#วยงานในงวดท่ีเริ่มนํามาตรฐานดังกล#าวมาถือปฏิบัติ 

๓2. ในการปฏิบัติตามย4อหน,าท่ี ๓1 ให,หน4วยงานพิจารณาเป]ดเผยข,อมูลทุกข,อดังต4อไปนี้ 

(ก) ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม4ท่ียังไม4นํามาถือปฏิบัติ 

(ข) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึน 

(ค) วันท่ีท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีผลบังคับใช, 

(ง) วันท่ีท่ีหน4วยงานคาดว4าจะนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาเริ่มถือปฏิบัติ 

(จ) ข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ 

(1) คําอธิบายถึงผลกระทบต4อรายงานการเงินของหน4วยงานท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนจากการเริ่ม
นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ 

(2) หากไม4ทราบหรือไม4สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได,อย4าง
สมเหตุสมผล ให,ระบุข,อเท็จจริงดังกล4าว 
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

๓3. เนื่องจากความไม4แน4นอนท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน ดังนั้น หน4วยงานอาจไม4สามารถวัดมูลค4ารายการ
หลายรายการในรายงานการเงินได,อย4างแม4นยํา การประมาณการดังกล4าวต,องกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจ
ซ่ึงอยู4บนพ้ืนฐานของข,อมูลล4าสุดท่ีน4าเชื่อถือท่ีมีอยู4 ตัวอย4างของรายการบัญชีท่ีทําให,หน4วยงานต,องใช,
การประมาณการ ได,แก4 

(ก) หนี้สงสัยจะสูญ 

(ข) สินค,าล,าสมัย 

(ค) มูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 

(ง) อายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 หรือรูปแบบของการใช,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการจากสินทรัพย6ท่ีมีการเสื่อมค4า หรือสัดส4วนของงานท่ีทําเสร็จ และ 

(จ) ภาระผูกพันจากการรับประกัน 

๓4. การประมาณการอย4างสมเหตุสมผลเปMนส4วนสําคัญในการจัดทํารายงานการเงินและไม4ทําให,รายงาน
การเงินสูญเสียความน4าเชื่อถือ 

๓5. หน4วยงานอาจต,องทบทวนการประมาณการท่ีมีอยู4เดิมหากสถานการณ6ท่ีใช,เปMนเกณฑ6ในการประมาณ
การได,เปลี่ยนแปลงไป หรือหน4วยงานได,รับข,อมูลใหม4หรือมีประสบการณ6เพ่ิมเติมจากเดิม รายการ
ปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ไม4เก่ียวกับรายงานการเงินงวดก4อนและไม4ถือเปMน
การแก,ไขข,อผิดพลาด 

๓6. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค4าถือเปMนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไม4ถือเปMนการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีท่ีเปMนการยากท่ีจะแยกความแตกต4างว4าเปMนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให,ถือว4าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล4าวเปMนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

๓7. นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามท่ีกล#าวไว"ในย#อหน"าท่ี ๓8 หน#วยงานต"องรับรู"
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายตาม
ข"อใดข"อหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) สําหรับงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลกระทบ
ต#องวดดังกล#าวเพียงงวดเดียว 

(ข) สําหรับงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต#อ ๆ ไป หากการ
เปล่ียนแปลงนั้นมีผลกระทบต#องวดดังกล#าว 

๓8. หากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีทําให"ต"องมีการเปล่ียนแปลงในมูลค#าของสินทรัพย* 
หนี้สิน หรือรายการในสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน หน#วยงานต"องรับรู"โดยการปรับปรุงมูลค#าตามบัญชี
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ของสินทรัพย* หนี้ สินหรือรายการในสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนท่ีเก่ียวข"องในงวดบัญชีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

39. การรับรู,ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปMนต,นไป หมายถึง 
การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ6 หรือสถานการณ6อ่ืน 
ท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต4วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ทางบัญชีอาจมีผลกระทบต4อรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายของงวดบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวด
เดียว หรืออาจมีผลต4อรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายของท้ังงวดบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี
ต4อไป ตัวอย4างเช4น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต4องวดบัญชีปZจจุบัน
เพียงงวดเดียว จึงรับรู,ในงวดบัญชีปZจจุบัน อย4างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช,งาน
ของสินทรัพย6 หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให,บริการของสินทรัพย6ท่ีมีการเสื่อมค4าจะมีผลกระทบต4อท้ังงวดบัญชีปZจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และ
งวดบัญชีในอนาคตแต4ละงวดตามอายุการใช,งานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย6ท่ีเหลืออยู4 ท้ังสองกรณี 
หน4วยงานต,องรับรู,ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต4องวดบัญชีปZจจุบันเปMนรายได,หรือค4าใช,จ4าย 
ในงวดบัญชีปZจจุบัน ส4วนผลกระทบ (ถ,ามี) ท่ีมีต4องวดบัญชีต4อไปจะรับรู,เปMนรายได,หรือค4าใช,จ4ายในงวด
บัญชีท่ีเก่ียวข,องในอนาคต 

การเปUดเผยข"อมูล 

๔0. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลเก่ียวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีท่ีมีผลกระทบต#อรายงานการเงินสําหรับงวดบัญชีปTจจุบันหรือคาดว#าจะมีผลกระทบต#อ
งวดบัญชีต#อไป เว"นแต#ไม#สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได" 

41. หากหน#วยงานไม#เปUดเผยผลกระทบต#องวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไม#สามารถประมาณจํานวน
เงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีต#องวดบัญชีในอนาคตได" หน#วยงาน
ต"องเปUดเผยข"อเท็จจริงดังกล#าว 

ข"อผิดพลาด 

๔2. ข,อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได,จากการรับรู, การวัดมูลค4า การนําเสนอข,อมูล หรือการเป]ดเผยองค6ประกอบ
ของรายงานการเงิน รายงานการเงินถือว4าไม4เปMนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหากรายงานการเงิน
นั้นมีข,อผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญ หรือมีข,อผิดพลาดท่ีไม4มีสาระสําคัญแต4เกิดข้ึนอย4างจงใจเพ่ือทําให,
รายงานการเงินของหน4วยงานแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดตามท่ี 
ฝXายบริหารต,องการ หน4วยงานอาจพบข,อผิดพลาดของงวดปZจจุบันและแก,ไขทันก4อนท่ีรายงานการเงิน
จะได,รับการอนุมัติให,เผยแพร4 อย4างไรก็ตาม ในบางครั้งหน4วยงานอาจพบข,อผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญ
ของงวดปZจจุบันในงวดบัญชีถัดไป และข,อผิดพลาดเหล4านี้จะถูกแก,ไขโดยปรับรายงานการเงินท่ีนํามา
แสดงเปMนข,อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูย4อหน,าท่ี ๔3 ถึง ๔8) 
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43. ยกเว"นข"อจํากัดท่ีกล#าวไว"ในย#อหน"าท่ี ๔๕ หน#วยงานต"องแก"ไขข"อผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญของงวด
ก#อนโดยปรับย"อนหลังในรายงานการเงินฉบับแรกท่ีได"รับการอนุมัติให"เผยแพร#หลังจากท่ีพบ
ข"อผิดพลาดโดย 

(ก) ปรับรายงานการเงินงวดก#อนท่ีแสดงเปGนข"อมูลเปรียบเทียบเสมือนว#าข"อผิดพลาดได"ถูกแก"ไข
ในงวดบัญชีท่ีข"อผิดพลาดได"เกิดข้ึน หรือ 

(ข) หากข"อผิดพลาดเปGนข"อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีก#อนงวดบัญชีแรกสุดท่ีแสดงเปGน
ข"อมูลเปรียบเทียบ หน#วยงานต"องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต"นงวดของสินทรัพย* หนี้สิน 
และสินทรัพย* สุทธิ/ส#วนทุนในรายงานการเงินงวดแรกสุดท่ีนํามาแสดงเปGนข"อมูล
เปรียบเทียบ 

ข"อจํากัดที่ทําให"ไม#สามารถปรับรายงานการเงินย"อนหลังได" 

๔4. หน#วยงานต"องแก"ไขข"อผิดพลาดของรายงานการเงินงวดก#อนโดยการปรับรายงานการเงินย"อนหลัง  
เว"นแต#ในทางปฏิบัติไม#สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต#ละงวดบัญชี หรือไม#
สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากข"อผิดพลาดได" 

๔5. หากในทางปฏิบัติ หน#วยงานไม#สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากข"อผิดพลาดของแต#ละงวดท่ีแสดง
เปGนข"อมูลเปรียบเทียบไม#ว#างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม หน#วยงานต"องปรับปรุงยอดยกมา
ต"นงวดของสินทรัพย* หนี้สิน และสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนสําหรับงวดบัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติ
ได" (ซ่ึงอาจเปGนงวดบัญชีปTจจุบัน) 

๔6. หากในทางปฏิบัติ หน#วยงานไม#สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต"นงวดบัญชีปTจจุบันท่ีเกิดจาก
ข"อผิดพลาดท่ีมีต#อรายงานการเงินของงวดบัญชีก#อน ๆ ได" หน#วยงานต"องแก"ไขข"อผิดพลาดโดย
ปรับปรุงข"อมูลท่ีนํามาแสดงเปGนข"อมูลเปรียบเทียบด"วยวิธีเปล่ียนทันทีเปGนต"นไป นับจากวันแรกสุด
ท่ีสามารถทําได"ในทางปฏิบัติ 

๔7. การแก,ไขข,อผิดพลาดของงวดบัญชีก4อนจะไม4รวมอยู4ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายของงวดบัญชีท่ีพบ
ข,อผิดพลาด หน4วยงานต,องปรับย,อนหลังข,อมูลงวดก4อนท่ีนําเสนอ รวมท้ังข,อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป 
โดยปรับย,อนหลังให,ไกลท่ีสุดเท4าท่ีจะทําได,ในทางปฏิบัติ 

๔8. หากในทางปฏิบัติ หน4วยงานไม4สามารถระบุจํานวนเงินของข,อผิดพลาด (เช4น การนํานโยบายการบัญชี
มาปฏิบัติไม4ถูกต,อง) ท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีก4อน ๆ ทุกงวด ตามท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี ๔6 หน4วยงานต,อง
ใช,วิธีเปลี่ยนทันทีเปMนต,นไปโดยปรับปรุงข,อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได, โดยไม4
ต,องคํานึงถึงผลกระทบสะสมท่ีต,องปรับปรุงกับสินทรัพย6 หนี้สิน และสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุนในส4วนท่ี
เกิดก4อนวันดังกล4าว มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได,กําหนดแนวปฏิบัติในกรณีท่ีหน4วยงาน 
ไม4สามารถแก,ไขข,อผิดพลาดสําหรับรายงานการเงินงวดก4อน ๆ ได, ไว,ในย4อหน,าท่ี ๕1 ถึง ๕4 
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49. การแก,ไขข,อผิดพลาดแตกต4างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง
บัญชี มีลักษณะเปMนการประมาณการท่ีอาจต,องมีการทบทวนเม่ือหน4วยงานได,รับข,อมูลเพ่ิมเติม 
ตัวอย4างเช4น ผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีรับรู,จากผลของรายการท่ีมีความไม4แน4นอนไม4ถือเปMนการแก,ไข
ข,อผิดพลาด 

การเปUดเผยข"อมูลเมื่อมีข"อผิดพลาดในงวดก#อน 

๕0. ในการปฏิบัติตามย#อหน"าท่ี ๔3 หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) ลักษณะของข"อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในรายงานการเงินงวดก#อน 

(ข) สําหรับรายงานการเงินของงวดบัญชีก#อนแต#ละงวดท่ีนําเสนอ หน#วยงานต"องเปUดเผยจํานวน
เงินของรายการแต#ละบรรทัดในรายงานการเงินท่ีได"รับผลกระทบเท#าท่ีสามารถปฏิบัติได" 

(ค) จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต"นงวดของงวดบัญชีแรกสุดท่ีนํามาแสดง
เปรียบเทียบ 

(ง) หากในทางปฏิบัติหน#วยงานไม#สามารถปรับรายงานการเงินย"อนหลังสําหรับรายงานการ
เงินงวดก#อนงวดใดงวดหนึ่งได" หน#วยงานต"องเปUดเผยสถานการณ*ท่ีนําไปสู#การเกิดข้ึนของ
เง่ือนไขดังกล#าวและรายละเอียดว#าหน#วยงานแก"ไขข"อผิดพลาดเม่ือใดและอย#างไร 

 รายงานการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม#ต"องเปUดเผยข"อมูลเหล#านี้อีก 

กรณีที่ไม#สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม#มาถือปฏิบัติย"อนหลังและกรณีที่ไม#สามารถปรับ
รายงานการเงินย"อนหลังได"ในทางปฏิบัติ 

๕1. ในบางสถานการณ6 เปMนไปไม4ได,ในทางปฏิบัติ ท่ีจะปรับปรุงข,อมูลสําหรับงวดก4อน ๆ ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเพ่ือให,สามารถเปรียบเทียบกับรายงานการเงินงวดปZจจุบันได, ตัวอย4างเช4น หน4วยงานอาจ
ไม4ได,จัดเก็บข,อมูลในงวดก4อน ๆ ในลักษณะท่ีสามารถนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติย,อนหลังได, 
(รวมถึงในย4อหน,าท่ี ๕2 ถึง ๕4 เก่ียวกับการเปลี่ยนทันทีเปMนต,นไปกับงวดบัญชีก4อน ๆ) หรือ 
ไม4สามารถปรับรายงานการเงินย,อนหลังเพ่ือแก,ไขข,อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงวดก4อนได, และอาจเปMนไป
ไม4ได,ท่ีหน4วยงานจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข,อมูลข้ึนมาใหม4 

๕2. บ4อยครั้งท่ีหน4วยงานจําเปMนต,องอาศัยการประมาณการในการใช,นโยบายการบัญชีสําหรับองค6ประกอบ
ของรายงานการเงินท่ีรับรู,หรือเป]ดเผยท่ีเก่ียวข,องกับรายการ เหตุการณ6 และสถานการณ6อ่ืน การ
ประมาณการต,องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงาน การประมาณการอาจ 
ทําได,ยากสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติย,อนหลัง หรือการปรับรายงานการเงิน
ย,อนหลังเพ่ือแก,ไขข,อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงวดก4อน เนื่องจากระยะเวลาท่ีผ4านไปนานข้ึนหลังจาก
รายการ เหตุการณ6 หรือสถานการณ6อ่ืนท่ีได,รับผลกระทบเกิดข้ึน อย4างไรก็ตาม วัตถุประสงค6ของการ
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ประมาณการท่ีเก่ียวข,องกับงวดก4อน ยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค6ของการประมาณการท่ีทําในงวด
ปZจจุบัน เพ่ือให,สะท,อนถึงรายการ เหตุการณ6 หรือสถานการณ6อ่ืนท่ีเกิดข้ึน 

๕3. ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติย,อนหลัง หรือการแก,ไขข,อผิดพลาดในงวดก4อน 
หน4วยงานต,องจําแนกข,อมูลดังต4อไปนี้ออกจากข,อมูลอ่ืน 

(ก) ให,หลักฐานถึงกรณีแวดล,อมท่ีเปMนอยู4 ณ วันท่ีรายการ เหตุการณ6 หรือสถานการณ6อ่ืนได,เกิดข้ึน และ 

(ข) ข,อมูลท่ีควรมีอยู4 ณ วันท่ีรายงานการเงินสําหรับงวดก4อนได,รับการอนุมัติให,เผยแพร4 

 สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเปMนไปไม4ได,ในทางปฏิบัติ ท่ีจะแยกข,อมูลข,างต,น (เช4น  
การประมาณมูลค4ายุติธรรมท่ีไม4ได,อิงจากราคาท่ีหาได,หรือข,อมูลท่ีหาได,) เม่ือการนํานโยบายการบัญชีใหม4
มาถือปฏิบัติย,อนหลังหรือการปรับรายงานการเงินย,อนหลัง ต,องอาศัยการประมาณการท่ีมีนัยสําคัญ  
ซ่ึงเปMนไปไม4ได,ท่ีจะแยกข,อมูลดังกล4าว ให,ถือว4าการใช,นโยบายการบัญชีใหม4ย,อนหลังหรือการแก,ไข
ข,อผิดพลาดย,อนหลังไม4สามารถทําได,ในทางปฏิบัติ 

๕4. หน4วยงานต,องไม4ใช,ข,อมูลท่ีได,รับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหม4มาถือปฏิบัติ หรือในการ
แก,ไขข,อผิดพลาดของงวดก4อน ไม4ว4าจะเปMนการต้ังข,อสมมติเก่ียวกับความต้ังใจของฝXายบริหารในงวดก4อน
หรือประมาณจํานวนเงินท่ีรับรู, วัดมูลค4า หรือเป]ดเผยในงวดก4อน ตัวอย4างเช4น หากหน4วยงานแก,ไข
ข,อผิดพลาดในงวดก4อนในการจัดประเภทอาคารเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน (ก4อนหน,านี้อาคาร
ดังกล4าวจัดประเภทเปMนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6) กรณีดังกล4าวไม4ถือเปMนการเปลี่ยนเกณฑ6การ 
จัดประเภทสําหรับงวดบัญชีนั้น หากฝXายบริหารของหน4วยงานได,ตัดสินใจท่ีจะใช,อาคารนั้นเปMนอาคาร
สํานักงานในเวลาต4อมา การปรับข,อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดก4อนท่ีต,องอาศัยประมาณการท่ีมี
นัยสําคัญ ไม4ทําให,การปรับปรุงหรือการแก,ไขข,อมูลเปรียบเทียบขาดความน4าเชื่อถือ 

วันถือปฏิบัติ 

๕5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕61 เปGนต"นไป 
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื ่อง นโยบายการ
บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข"อผิดพลาด (IPSAS 3 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับข,อความในย4อหน,าท่ี 10 12 14 15 26 และ 37 ของมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข,อผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 
เร่ือง 

ต"นทุนการกู"ยืม 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม พ.ศ. 2543 (IPSAS 5 : 
BORROWING COSTS (May 2000)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4าง
ประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข,อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 5 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 40 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค6เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับต,นทุนการกู,ยืม 
ซ่ึงโดยท่ัวไปกําหนดให,ต,นทุนการกู,ยืมต,องถือเปMนค4าใช,จ4ายทันทีท่ีเกิดข้ึน อย4างไรก็ตาม มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ ยังอนุญาตแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติสําหรับต,นทุนการกู,ยืมท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับ
การได,มา การก4อสร,าง หรือการผลิต นํามารวมเปMนส4วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับต"นทุนการกู"ยืม 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม4ครอบคลุมถึงต,นทุนท่ีแท,จริงหรือต,นทุนท่ีถูกต้ังข้ึนของสินทรัพย6สุทธิ/
ส4วนทุน เม่ือมีการนําต,นทุนของเงินทุนมาใช,กับหน4วยงาน ต,องใช,ดุลยพินิจในการตัดสินใจว4าต,นทุนของ
เงินทุนนั้น เข,าคํานิยามของต,นทุนการกู,ยืมหรือไม4 หรือว4าต,นทุนเงินทุนนั้นควรจัดประเภทเปMนต,นทุนท่ี
แท,จริงหรือต,นทุนท่ีถูกต้ังข้ึนของสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน 

คํานิยาม 

3. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ต"นทุนการกู"ยืม หมายถึง ดอกเ บ้ียและค#าใช"จ# าย อ่ืน ท่ี เ กิด ข้ึนจากการกู" ยืมของ
หน#วยงาน 

สินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไข หมายถึง สินทรัพย*ท่ีจําเปGนต"องใช"ระยะเวลานานในการเตรียมพร"อม
เพ่ือให"สามารถนําสินทรัพย*นั้นมาใช"ได"ตามประสงค*หรือนําไป
ขาย 

 คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
ความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"อยู#
ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

ต"นทุนการกู"ยืม 

4. ต,นทุนการกู,ยืม อาจรวมถึง 

(ก) ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู,ยืมระยะสั้นและระยะยาว 

(ข) จํานวนท่ีตัดบัญชีของส4วนลดหรือส4วนเกินท่ีเก่ียวกับการกู,ยืม 

(ค) จํานวนท่ีตัดบัญชีของค4าใช,จ4าย (ต,นทุน) ท่ีเก่ียวกับการจัดการกู,ยืม 

(ง) ค4าใช,จ4ายทางการเงินท่ีเกิดจากสัญญาเช4าการเงิน และข,อตกลงสัมปทานบริการ 

(จ) ผลต4างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการกู,ยืมเงินตราต4างประเทศส4วนท่ีนํามาปรับปรุงกับ
ต,นทุนของดอกเบ้ีย 
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หน#วยงานทางเศรษฐกิจ 

5. คําว4า “หน4วยงานทางเศรษฐกิจ” ท่ีใช,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดข้ึน เพ่ือจุดประสงค6
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ4มของหน4วยงานท่ีประกอบด,วยหน4วยงานท่ีควบคุมและ
หน4วยงานใดก็ตามท่ีถูกควบคุม 

6. คําอ่ืน ๆ ท่ีอาจนํามาใช,บางครั้งเพ่ือกล4าวถึงหน4วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด,วย “หน4วยงาน
บริหาร” “หน4วยงานทางการเงิน” และ “หน4วยงานรวม” 

ผลประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ 

7. สินทรัพย6เปMนเครื่องมือของหน4วยงานต4าง ๆ ในการทําให,บรรลุวัตถุประสงค6ของตน สินทรัพย6ท่ีมีไว,เพ่ือ
การส4งมอบสินค,าและบริการต4าง ๆ ตามวัตถุประสงค6ของหน4วยงาน แต4ไม4ได,ก4อให,เกิดกระแสเงินสด
สุทธิรับเข,าหน4วยงานโดยตรง เรียกว4าเปMนสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิด “ศักยภาพในการให,บริการ” ส4วนสินทรัพย6
ท่ีใช,ในการก4อให,เกิดกระแสเงินสดรับเข,าสุทธิ เรียกว4าเปMนสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิด “ผลประโยชน6เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต” เพ่ือรวมวัตถุประสงค6ต4าง ๆ ในการใช,สินทรัพย6เข,าไว,ด,วยกัน มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ได,ใช,คําว4า “ผลประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ” ในการ
อธิบายคุณสมบัติท่ีสําคัญของสินทรัพย6 

สินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุน 

8. สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน ท่ีใช,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค4าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน (สินทรัพย6หักหนี้สิน) สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน อาจเปMนได,ท้ังยอดบวกหรือลบ 

สินทรัพย*ที่เข"าเงื่อนไข 

9. ตัวอย4างของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข ได,แก4 อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล สินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐาน 
เช4น ถนน สะพาน โรงผลิตพลังงาน และสินค,าท่ีต,องใช,ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให,พร,อมท่ีจะ
ใช,ได,ตามประสงค6หรือนําไปขาย ตัวอย4างของสินทรัพย6ท่ีไม4เข,าเง่ือนไข ได,แก4 เงินลงทุนอ่ืน และ
สินทรัพย6ท่ีมีการผลิตเปMนประจําในช4วงระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงสินทรัพย6ท่ีอยู4ในสภาพพร,อมท่ีจะใช,ได,
ตามประสงค6หรือพร,อมท่ีจะขายทันทีเม่ือได,มา 

ต"นทุนการกู"ยืม – แนวทางที่กําหนดให"ถือปฏิบัติ 

การรับรู"รายการ 

๑0. ต"นทุนการกู"ยืมต"องถือเปGนค#าใช"จ#ายในงวดบัญชีท่ีค#าใช"จ#ายนั้นเกิดข้ึน 

11. ตามแนวทางท่ีกําหนดให,ถือปฏิบัติ ต,นทุนการกู,ยืมต,องบันทึกเปMนค4าใช,จ4ายในงวดบัญชีท่ีต,นทุนนั้น
เกิดข้ึน โดยมิต,องคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของการกู,ยืม 
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การเปUดเผยข"อมูล 

๑2. รายงานการเงินต"องเปUดเผยนโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติเก่ียวกับต"นทุนการกู"ยืม 

ต"นทุนการกู"ยืม – แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ 

การรับรู"รายการ 

๑3. ต"นทุนการกู"ยืมต"องถือเปGนค#าใช"จ#ายในงวดบัญชีท่ีค#าใช"จ#ายนั้นเกิดข้ึน ยกเว"นต"นทุนการกู"ยืมท่ี
สามารถรวมเปGนราคาทุนของสินทรัพย*ได"ตามท่ีระบุไว"ในย#อหน"าท่ี 14 

๑4. ต"นทุนการกู"ยืมที่เ กี่ยวข"องโดยตรงกับการได"มา การก#อสร"าง หรือการผลิตสินทรัพย*ที่เข"า
เงื่อนไข ต"องรวมเปGนส#วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย*นั้น จํานวนต"นทุนการกู"ยืมท่ีอนุญาตให"รวม
เปGนราคาทุนของสินทรัพย*ต"องคํานวณตามท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ระบุไว" 

15. ตามแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติ ต,นทุนการกู,ยืมท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับการได,มา การก4อสร,าง หรือการผลิต
สินทรัพย6 จะรวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ได,ก็ต4อเม่ือ (ก) คาดว4าจะทําให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให,บริการเพ่ิมข้ึนแก4หน4วยงาน และ (ข) สามารถประมาณจํานวนต,นทุน
การกู,ยืมได,อย4างน4าเชื่อถือ สําหรับต,นทุนการกู,ยืมอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกล4าวมาแล,วข,างต,น ต,องถือเปMน
ค4าใช,จ4ายในงวดบัญชีท่ีต,นทุนนั้นเกิดข้ึน 

16. เม่ือหน#วยงานได"เลือกใช"แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติ ต"องถือปฏิบัติกับต"นทุนการกู"ยืมท้ังหมดท่ี
เก่ียวข"องโดยตรงกับการได"มา การก#อสร"าง หรือการผลิตสินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไขทุกรายการของ
หน#วยงานอย#างสมํ่าเสมอ 

ต"นทุนการกู"ยืมที่อนุญาตให"รวมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* 

17. ต,นทุนการกู,ยืมท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับการได,มา การก4อสร,าง หรือการผลิตสินทรัพย6ที่เข,าเงื่อนไข  
ต,องเปMนต,นทุนท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได, หากหน4วยงานไม4ก4อรายจ4ายข้ึนเพ่ือให,ได,มาซ่ึงสินทรัพย6ท่ีเข,า
เง่ือนไข ดังนั้น เม่ือหน4วยงานกู,ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให,ได,มาซ่ึงสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข ต,นทุนการ
กู,ยืมท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับสินทรัพย6นั้นต,องเปMนต,นทุนท่ีสามารถระบุได,ในทันที 

18. บางครั้งเปMนการยากท่ีจะระบุว4า ต,นทุนการกู,ยืมมีความเก่ียวข,องโดยตรงกับสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไขหรือไม4 
และเปMนการยากท่ีจะระบุว4า เงินกู,ใดเปMนเงินกู,ท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได, เช4น ในกรณีท่ีหน4วยงานมีการ
จัดการด,านการเงินแบบรวมศูนย6 หรือในกรณีท่ีหน4วยงานทางเศรษฐกิจออกตราสารหนี้หลายชนิด เพ่ือ
กู,ยืมเงินกู,ด,วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแตกต4างกัน แล,วนําเงินกู,นั้นมาให,หน4วยงานอ่ืนภายในหน4วยงานทาง
เศรษฐกิจกู,ด,วยเง่ือนไขท่ีต4างกัน เงินกู,ยืมแบบรวมศูนย6อาจจะถูกโอนให,กับหน4วยงานอ่ืน ๆ ภายใน
หน4วยงานทางเศรษฐกิจ โดยถือเปMนเงินกู, เงินอุดหนุน เงินเพ่ิมทุน ซ่ึงการโอนเงินนั้นอาจจะไม4มีการ
คํานวณดอกเบ้ีย หรือคํานวณดอกเบ้ียบางส4วน นอกจากนี้ความยุ4งยากอาจเกิดข้ึนได,ในกรณีท่ี 
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(ก) เงินกู,ของหน4วยงานเปMนเงินกู,ในสกุลเงินตราต4างประเทศ หรือเงินกู,ท่ีเก่ียวพันกับเงินตรา
ต4างประเทศ  

(ข) เม่ือหน4วยงานทางเศรษฐกิจดําเนินงานภายใต,สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ\อสูง และ 

(ค) มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง 

กรณีดังกล4าวทําให,ยากท่ีจะระบุว4า ต,นทุนการกู,ยืมจํานวนใดมีความเก่ียวข,องโดยตรงกับการจัดหา
สินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข และเปMนเหตุให,ต,องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา 

19. สําหรับเงินท่ีกู"มาโดยเฉพาะเพ่ือการจัดหาสินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไข จํานวนต"นทุนการกู"ยืมท่ีอนุญาต
ให"รวมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* ต"องเปGนต"นทุนการกู"ยืมท่ีเกิดข้ึนจริงระหว#างงวดของเงินกู"นั้น หัก
ด"วยรายได"ท่ีเกิดจากการนําเงินกู"ดังกล#าวไปลงทุนเปGนการช่ัวคราว 

๒0. การจัดการทางการเงินสําหรับสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข อาจทําให,หน4วยงานได,รับเงินกู,มาล4วงหน,า ทําให,
เกิดต,นทุนการกู,ยืมก4อนท่ีจะนําเงินกู,ยืมบางส4วนหรือท้ังหมด ไปใช,เปMนรายจ4ายสําหรับสินทรัพย6ท่ีเข,า
เง่ือนไขนั้น ในกรณีเช4นนี้ หน4วยงานมักนําเงินกู,ยืมท่ียังไม4ได,ใช,ไปลงทุนเปMนการชั่วคราว ดังนั้นจํานวน
ต,นทุนการกู,ยืมท่ีอนุญาตให,รวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ในงวดบัญชีนั้น ต,องเท4ากับต,นทุนการกู,ยืมท่ี
เกิดข้ึนหักด,วยรายได,จากการลงทุนดังกล4าว 

๒1. สําหรับเงินท่ีกู"มาเพ่ือวัตถุประสงค*ท่ัวไปและได"นํามาใช"จัดหาสินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไข จํานวนต"นทุน
การกู"ยืมท่ีอนุญาตให"รวมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* ต"องคํานวณโดยการคูณรายจ#ายของสินทรัพย*
นั้น ด"วยอัตราการตั้งข้ึนเปGนราคาทุนของสินทรัพย* คือ อัตราถัวเฉล่ียถ#วงน้ําหนักของต"นทุนการ
กู"ยืมท่ีคงค"างในระหว#างงวดท่ีไม#รวมต"นทุนการกู"ยืมของเงินท่ีกู"มาโดยเฉพาะ จํานวนต"นทุนการกู"ยืมท่ี
รวมเปGนราคาทุนของสินทรัพย*ในงวดนั้น ต"องไม#เกินจํานวนต"นทุนการกู"ยืมท้ังส้ินท่ีเกิดข้ึนในงวด
เดียวกัน 

๒2. เฉพาะต,นทุนการกู,ยืมท่ีเกิดข้ึนจากการกู,ยืมของหน4วยงาน อาจจะถูกรวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6 
เม่ือหน4วยงานท่ีควบคุมกู,ยืมเงินแล,วโอนให,กับหน4วยงานท่ีถูกควบคุม ซ่ึงไม4มีการปZนส4วนต,นทุนการกู,ยืม
หรือปZนส4วนต,นทุนการกู,ยืมให,บางส4วน หน4วยงานท่ีถูกควบคุมอาจจะรวมต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุน
ของสินทรัพย6นั้นได,เฉพาะต,นทุนท่ีเกิดข้ึนของหน4วยงาน เม่ือหน4วยงานท่ีถูกควบคุมได,รับเงินช4วยเหลือ
ซ่ึงปราศจากดอกเบ้ียหรือได,รับเงินอุดหนุน หน4วยงานนั้นจะไม4มีต,นทุนการกู,ยืม ดังนั้น จึงไม4ต,องรวม
ต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6นั้น 

๒3. เม่ือหน4วยงานท่ีควบคุมโอนเงินท่ีกู,พร,อมกับต,นทุนการกู,ยืมบางส4วนให,กับหน4วยงานท่ีถูกควบคุม 
หน4วยงานท่ีถูกควบคุมอาจจะรวมต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6เฉพาะต,นทุนท่ีเกิดข้ึนของ
หน4วยงาน ซ่ึงในรายงานการเงินของหน4วยงานทางเศรษฐกิจ จํานวนของต,นทุนการกู,ยืมท้ังหมดควร 
ถูกรวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข ดังนั้น ควรทําการปรับปรุงรายการท่ีจําเปMนในการจัดทํา
รายงานการเงินรวม (ต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 36 เรื่อง รายงานการเงินรวม 
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และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 35 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน4วยงาน (เม่ือมีการ
ประกาศใช,)) เพ่ือตัดรายการต,นทุนการกู,ยืมท่ีได,ถูกรวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6โดยหน4วยงานท่ีถูก
ควบคุม 

๒4. เม่ือหน4วยงานท่ีควบคุมโอนเงินกู,โดยไม4โอนต,นทุนการกู,ยืมให,กับหน4วยงานท่ีถูกควบคุม ท้ังหน4วยงานท่ี
ควบคุมและหน4วยงานท่ีถูกควบคุม ถือว4าไม4อยู4ในเกณฑ6ท่ีจะรวมต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุนของ
สินทรัพย6 อย4างไรก็ตาม หากหน4วยงานทางเศรษฐกิจอยู4ในเกณฑ6ท่ีจะรวมต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุน
ของสินทรัพย6 หน4วยงานสามารถรวมต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไขในรายงาน
การเงินของหน4วยงาน 

๒5. ในบางสถานการณ6 การรวมเงินกู,ยืมของหน4วยงานท่ีควบคุมและหน4วยงานท่ีถูกควบคุมเข,าด,วยกัน 
เปMนการเหมาะสมในการคํานวณต,นทุนการกู,ยืมถัวเฉลี่ยถ4วงน้ําหนัก แต4ในบางสถานการณ6 การใช, 
เงินกู,ยืมของหน4วยงานท่ีถูกควบคุมแต4ละหน4วยงาน ในการคํานวณต,นทุนการกู,ยืมถัวเฉลี่ยถ4วงน้ําหนัก
จะเปMนการเหมาะสมกว4า 

มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ที่เข"าเงื่อนไขสูงกว#ามูลค#าที่คาดว#าจะได"รับคืน 

26. เม่ือมูลค4าตามบัญชีหรือราคาทุนท้ังสิ้นท่ีคาดไว,ของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข สูงกว4ามูลค4าท่ีคาดว4าจะ
ได,รับคืนหรือมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ หน4วยงานต,องลดมูลค4าหรือตัดจําหน4ายมูลค4าตามบัญชีหรือราคาทุนลง
ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิด
เงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของ
สินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) ในบางสถานการณ6อาจมีการปรับให,กลับเพ่ิมข้ึน
ด,วยจํานวนท่ีเคยลดค4าหรือตัดจําหน4ายออกไปแล,ว เพ่ือให,สอดคล,องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับอ่ืน 

การเร่ิมต"นการรวมต"นทุนการกู"ยืมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* 

27. ต"นทุนการกู"ยืมอาจรวมเปGนส#วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไขเม่ือเข"าเกณฑ*ทุกข"อ 
ดังต#อไปนี้ 

(ก) รายจ#ายเก่ียวกับสินทรัพย*นั้นได"เกิดข้ึน 

(ข) ต"นทุนการกู"ยืมได"เกิดข้ึน 

(ค) สินทรัพย*อยู#ระหว#างการดําเนินการท่ีจําเปGนในการเตรียมสินทรัพย*นั้น ให"อยู#ในสภาพพร"อม
ท่ีจะใช"ได"ตามประสงค*หรือพร"อมท่ีจะขาย 

28. รายจ4ายเก่ียวกับสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไขจะรวมเฉพาะรายจ4ายท่ีเกิดจากการจ4ายโดยเงินสด โดยการโอน
สินทรัพย6อ่ืน หรือโดยการก4อหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ตามปกติมูลค4าตามบัญชีถัวเฉลี่ยของช4วงเวลาหนึ่ง
ของสินทรัพย6นั้น จะถือเปMนรายจ4ายโดยประมาณท่ีเชื่อถือได, เพ่ือใช,คูณกับอัตราการต้ังข้ึนเปMนราคาทุน
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ของสินทรัพย6ของช4วงเวลาเดียวกัน มูลค4าตามบัญชีในท่ีนี้เปMนราคาท่ีรวมต,นทุนการกู,ยืมท่ีได,นํามา
บันทึกเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ก4อนหน,านี้แล,ว 

29. การดําเนินการท่ีจําเปMนในการเตรียมสินทรัพย6นั้น ให,อยู4ในสภาพพร,อมท่ีจะใช,ได,ตามประสงค6 หรือ
พร,อมท่ีจะขาย มิได,รวมเฉพาะการก4อสร,างเท4านั้น แต4ยังรวมถึงการดําเนินการด,านเทคนิคและ 
การบริหารก4อนท่ีจะเริ่มการก4อสร,างด,วย เช4น การขออนุญาตก4อนท่ีจะก4อสร,าง อย4างไรก็ตาม การ
ดําเนินการนี้ไม4รวมถึงการมีสินทรัพย6ไว,ในครอบครอง โดยไม4มีการผลิตหรือพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สภาพสินทรัพย6นั้น ตัวอย4างเช4น ต,นทุนการกู,ยืมท่ีเกิดในระหว4างการพัฒนาท่ีดินท่ีเข,าเง่ือนไข ให,ถือ
เปMนราคาทุนของสินทรัพย6 ในขณะท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดินเท4านั้น อย4างไรก็ตาม 
ต,นทุนการกู,ยืมท่ีเกิดข้ึนจากท่ีดินท่ีซ้ือมาเพ่ือก4อสร,างอาคาร แต4ยังไม4ได,มีการดําเนินการพัฒนา 
ไม4สามารถนํามารวมเปMนราคาทุนของท่ีดิน 

การหยุดพักการรวมต"นทุนการกู"ยืมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* 

๓0. การรวมต"นทุนการกู"ยืมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* ต"องหยุดพักในระหว#างท่ีการดําเนินการพัฒนา
สินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไขหยุดชะงักลงเปGนเวลาต#อเนื่อง 

๓1. หากการดําเนินการท่ีจําเปMน เพ่ือเตรียมสินทรัพย6ให,อยู4ในสภาพพร,อมท่ีจะใช,ได,ตามประสงค6 หรือ
พร,อมท่ีจะขายหยุดชะงักลงเปMนเวลาต4อเนื่อง ต,นทุนการกู,ยืมท่ีเกิดข้ึนในช4วงเวลานั้น ไม4อนุญาตให,รวม
เปMนราคาทุนของสินทรัพย6 แต4หากงานทางด,านเทคนิคและการบริหารท่ีสําคัญยังคงดําเนินอยู4 
หน4วยงานสามารถรวมต,นทุนการกู,ยืมท่ีเกิดข้ึนในช4วงเวลานั้นเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ได, ในกรณีท่ี
เกิดการล4าช,าชั่วคราวโดยเฉพาะการล4าช,านั้น เปMนสิ่งจําเปMนของกระบวนการท่ีจะทําให,สินทรัพย6อยู4ใน
สภาพพร,อมท่ีจะใช,ได,ตามประสงค6หรือพร,อมท่ีจะขาย หน4วยงานสามารถรวมต,นทุนการกู,ยืมในช4วงท่ี
เกิดการล4าช,านั้นเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ได, ตัวอย4างเช4น ต,นทุนการกู,ยืมจะรวมเปMนราคาทุนของ
สินทรัพย6ได, ในช4วงเวลาท่ีรอให,ระดับน้ําลดเพ่ือทําการก4อสร,างสะพาน หากว4าระดับน้ําท่ีข้ึนสูง ถือเปMน
เรื่องท่ีเกิดข้ึนตามปกติระหว4างการก4อสร,างของภูมิภาคแถบนั้น 

การสิ้นสุดการรวมต"นทุนการกู"ยืมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* 

๓2. การรวมต"นทุนการกู"ยืมเปGนราคาทุนของสินทรัพย* ต"องส้ินสุดลงเม่ือการดําเนินการส#วนใหญ# 
ท่ีจําเปGนในการเตรียมสินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไข ให"อยู#ในสภาพพร"อมท่ีจะใช"ได"ตามประสงค*หรือพร"อม
ท่ีจะขายได"เสร็จส้ินลง 

33. ตามปกติ สินทรัพย6จะอยู4ในสภาพพร,อมท่ีจะใช,ได,ตามประสงค6หรือพร,อมท่ีจะขาย เม่ือการก4อสร,าง
เสร็จสิ้นลงแม,ว4างานประจําด,านการบริหารจะยังคงดําเนินต4อไป ในกรณีงานท่ีเหลืออยู4เปMนการ
ปรับปรุงเพียงเล็กน,อย  ให,ถือว4าการดําเนินการท่ีสําคัญนั้นได,เสร็จสิ้นลงแล,ว เช4น การตกแต4งสินทรัพย6
ตามความต,องการของผู,ซ้ือหรือผู,ใช,เปMนงานเพียงอย4างเดียวท่ียังค,างอยู4 ให,ถือว4าสินทรัพย6นั้นได,เสร็จ
สิ้นลงแล,ว 
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34. สําหรับสินทรัพย*ท่ีเข"าเง่ือนไขท่ีสร"างเสร็จเปGนบางส#วนและสามารถใช"งานได" ขณะท่ีสินทรัพย*ส#วน
อ่ืนยังอยู#ในระหว#างการก#อสร"าง ให"หยุดรวมต"นทุนการกู"ยืมเปGนราคาทุนของสินทรัพย*ส#วนท่ีสร"าง
เสร็จ หากการดําเนินการส#วนใหญ#ท่ีจําเปGนในการเตรียมสินทรัพย*บางส#วน ให"พร"อมท่ีจะใช"ได"ตาม
ประสงค*หรือพร"อมท่ีจะขายของสินทรัพย*ส#วนนั้นเสร็จส้ินลง 

35. ตัวอย4างของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไขท่ีสามารถใช,งานได,บางส4วน ขณะท่ีการก4อสร,างส4วนอ่ืนยังคงดําเนิน
ต4อไป ได,แก4 การพัฒนาอาคารสํานักงานซ่ึงประกอบด,วยอาคารหลายหลัง โดยอาคารแต4ละหลัง
สามารถใช,งานได,โดยเอกเทศ ตัวอย4างของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไขท่ีต,องทําให,เสร็จก4อนท่ีส4วนใด 
ส4วนหนึ่งจะใช,งานได, ประกอบด,วย (ก) ห,องผ4าตัดในโรงพยาบาล ซ่ึงการก4อสร,างท้ังหมดจะต,องถูก
สร,างให,เสร็จก4อนท่ีจะใช,ประโยชน6จากห,องผ4าตัดนั้นได, (ข) โรงบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงมีกระบวนการท่ีต,องทํา
ตามลําดับหลายข้ันตอน ซ่ึงแต4ละข้ันตอนเกิดข้ึนในส4วนต4าง ๆ ท่ีแตกต4างกันของโรงบําบัดน้ําเสีย (ง) 
สะพาน อันเปMนส4วนหนึ่งของทางหลวง 

การเปUดเผยข"อมูล 

36. รายงานการเงินต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) นโยบายการบัญชีท่ีใช"สําหรับต"นทุนการกู"ยืม 

(ข) จํานวนต"นทุนการกู"ยืมท่ีรวมเปGนราคาทุนของสินทรัพย*ในระหว#างงวด 

(ค) อัตราการตั้งข้ึนเปGนราคาทุนของสินทรัพย* ท่ีใช"คํานวณต"นทุนการกู"ยืมท่ีอนุญาตให"รวมเปGน
ราคาทุนของสินทรัพย* 

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

37. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนครั้งแรก สนับสนุนให,หน4วยงานนําแนวทาง
ท่ีกําหนดให,ถือปฏิบัติ มาใช,ปฏิบัติโดยวิธีปรับย,อนหลังแต4ไม4ถือเปMนการบังคับ  

38. หากหน4วยงานเริ่มใช,แนวทางท่ีกําหนดให,ถือปฏิบัติเปMนครั้งแรก หรือเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช,
แนวทางท่ีกําหนดให,ถือปฏิบัติ หน4วยงานสามารถกําหนดวันท่ีเริ่มถือปฏิบัติเปMนวันใดก็ได,ก4อนวันท่ีเริ่ม
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และนําแนวทางดังกล4าวมาใช,
ปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปMนต,นไปภายหลังหรือนับต้ังแต4วันท่ีกําหนดดังกล4าวนั้น 

39. หากหน4วยงานเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช,แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติ ต,นทุนการกู,ยืมท้ังท่ีเกิดข้ึน
ก4อนและหลังวันท่ีเริ่มใช,แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติ ต,องรวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีเข,าเงื่อนไข 
ซ่ึงมีวันท่ีเริ่มต,นการรวมต,นทุนการกู,ยืมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ก4อนวันท่ีเริ่มใช,แนวทางฯ ดังกล4าว 
โดยวิธีปรับย,อนหลัง 

วันถือปฏิบัติ 

40. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป  
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต"นทุนการกู"ยืม 
(IPSAS 5 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 

5 เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม ดังนี้ 
1.1 คําอธิบายหน4วยงานทางเศรษฐกิจว4ารวมถึงหน4วยงานท่ีดําเนินการท้ังเรื่องนโยบายทางสังคมและ

เรื่องจุดประสงค6ทางธุรกิจ ตามย4อหน,าท่ี 9 
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพ่ิมคําขยายเพ่ือให,มีความเหมาะสมกับหน4วยงานของรัฐของไทย เช4น 

การจัดทํารายงานการเงินรวมต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 36 เรื่อง รายงาน
การเงินรวม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 35 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน4วยงาน (เม่ือมี
การประกาศใช,) ในย4อหน,าท่ี 23 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 
เร่ือง 

สินค"าคงเหลือ 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ พ.ศ. 2544 (IPSAS 12 : INVENTORIES (July 2001))  
ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 
(Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ  
ฉบับท่ี 12 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12  
เร่ือง สินค"าคงเหลือ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 50 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค6เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินค,าคงเหลือ
ประเด็นหลักของการบัญชีสําหรับสินค,าคงเหลือ คือ จํานวนต,นทุนท่ีจะรับรู,เปMนสินทรัพย6และยกยอด
ไปจนกว4าจะมีการรับรู,รายได,ท่ีสัมพันธ6กัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดแนวปฏิบัติในการ
คํานวณหาต,นทุนของสินค,าคงเหลือและการรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายในภายหลัง รวมท้ังการปรับลดมูลค4า
สินค,าคงเหลือให,เท4ากับมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ยังให,แนวทาง
เก่ียวกับวิธีการคํานวณหาต,นทุนของสินค,าคงเหลืออีกด,วย 

ขอบเขต 

2. หน#วยงานของรัฐท่ีจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต"องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สําหรับการบัญชีสินค"า
คงเหลือทุกประเภทยกเว"น 

(ก) งานระหว#างก#อสร"างภายใต"สัญญาก#อสร"างซ่ึงรวมถึงสัญญาการให"บริการท่ีเก่ียวข"องโดยตรง  
(ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญาก#อสร"าง (เม่ือมีการประกาศใช")) 

(ข) เครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 28 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช") และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 29 
เรื่อง การรับรู"และการวัดมูลค#าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช")) 

(ค) สินทรัพย*ชีวภาพท่ีเก่ียวข"องกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บ
เก่ียว (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 27 เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช")) 

(ง) งานบริการระหว#างทําท่ีไม#ได"รับส่ิงตอบแทนโดยตรงหรือได"รับเพียงเล็กน"อยจากผู"รับบริการ 

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม#ถือปฏิบัติกับการวัดมูลค#าของสินค"าคงเหลือท่ีถือไว"โดย 

(ก) ผู"ผลิตผลิตภัณฑ*ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ*จากปdา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บ
เก่ียว แร# และผลิตภัณฑ*จากแร# เนื่องจากสินค"าคงเหลือเหล#านั้นวัดมูลค#าด"วยมูลค#าสุทธิท่ีจะ
ได"รับซึ่งเปGนวิธีที่ถือปฏิบัติกันอย#างแพร#หลายในอุตสาหกรรมเหล#านั้น เมื่อหน#วยงาน 
วัดมูลค#าสินค"าคงเหลือดังกล#าวด"วยมูลค#าสุทธิท่ีจะได"รับ การเปล่ียนแปลงในมูลค#าดังกล#าว
จะรับรู"ในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค#านั้น และ 

(ข) นายหน"า-ผู"ค"าสินค"าโภคภัณฑ* ซ่ึงวัดมูลค#าสินค"าคงเหลือด"วยมูลค#ายุติธรรมหักต"นทุนในการ
ขาย เม่ือสินค"าคงเหลือดังกล#าววัดมูลค#าด"วยมูลค#ายุติธรรมหักต"นทุนในการขาย การ
เปล่ียนแปลงในมูลค#ายุติธรรมหักต"นทุนในการขายจะรับรู"ในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงมูลค#านั้น 
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๔. สินค,าคงเหลือตามท่ีกล4าวไว,ในย4อหน,าท่ี 2 (ง) ไม4อยู4ภายใต,ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ และได,รับการยกเว,นในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ด,วย เนื่องจากรายการดังกล4าวเก่ียวข,องกับประเด็นเฉพาะในภาครัฐท่ีต,องมีการ
พิจารณาโดยละเอียดต4อไป 

5. สินค,าคงเหลือตามท่ีกล4าวไว,ในย4อหน,าท่ี 3 (ก) วัดมูลค4าด,วยมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ ณ ข้ันตอนของการ
ผลิตท่ีกําหนดไว,แน4นอน เช4น เม่ือเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร หรือเม่ือมีการสกัดแร4ได,แล,ว และมี
ความแน4นอนว4าหน4วยงานจะสามารถขายสินค,าคงเหลือนั้นได, เนื่องด,วยมีการทําสัญญาซ้ือขาย
ล4วงหน,าไว,แล,ว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินค,านั้นมีตลาดซ้ือขายคล4องรองรับและมี
ความเสี่ยงน,อยมากที่จะขายสินค,าคงเหลือนั้นไม4ได, สินค,าคงเหลือดังกล4าวอยู4นอกเหนือขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องข,อกําหนดเก่ียวกับการวัดมูลค4า 

6. นายหน,า-ผู,ค,า คือ ผู,ซ่ึงซ้ือหรือขายสินค,าโภคภัณฑ6เพ่ือบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือตนเอง สินค,าคงเหลือท่ี
กล4าวถึงในย4อหน,าท่ี 3 (ข) โดยส4วนใหญ4เปMนสินค,าคงเหลือท่ีได,มาโดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือขายในอนาคต
อันใกล, เพ่ือท่ีจะได,รับกําไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส4วนต4างของราคาซ้ือขาย ซ่ึงเปMนส4วนของ
นายหน,า-ผู,ค,า ในกรณีท่ีสินค,าคงเหลือเหล4านั้นถูกวัดมูลค4าด,วยมูลค4ายุติธรรมหักต,นทุนในการขาย 
สินค,าคงเหลือดังกล4าวจะอยู4นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่อง
ข,อกําหนดเก่ียวกับการวัดมูลค4า 

คํานิยาม 
7. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ราคา ทุน เป ล่ียน
แทนปTจจุบัน 

หมายถึง ราคาทุนท่ีจะเกิดข้ึนกับหน#วยงานในการจัดหาสินทรัพย* ณ วันท่ี
ในรายงาน 

สินค"าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย*ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) อยู#ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีมีไว"เพ่ือใช"ในกระบวนการ
ผลิตสินค"า 

(ข) อยู#ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีมีไว"เพ่ือการนําไปใช"หรือ
แจกจ#ายในการให"บริการ 

(ค) ถือไว"เพ่ือขายหรือแจกจ#ายตามลักษณะการดําเนินงาน
ตามปกติของหน#วยงาน 

(ง) อยู#ในระหว#างกระบวนการผลิตเพ่ือให"เปGนสินค"าสําเร็จรูป
เพ่ือขายหรือการแจกจ#าย 

มู ล ค# า สุ ท ธิ ท่ี จ ะ
ได"รับ 

หมายถึง ราคาโดยประมาณท่ีคาดว#าจะขายได"ตามลักษณะการดําเนินงาน
ตามปกติ หักด"วยประมาณการต"นทุนในการผลิตสินค"านั้นให"เสร็จ
และต"นทุนท่ีจําเปGนต"องจ#ายไปในการขายสินค"า การแลกเปล่ียน 
หรือการแจกจ#าย 
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คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"
อยู#ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

มูลค#าสุทธิที่จะได"รับ 

8. มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิท่ีหน4วยงานคาดว4าจะได,รับจากการขายสินค,าตาม
ลักษณะการดําเนินงานตามปกติของหน4วยงาน มูลค4ายุติธรรมสะท,อนให,เห็นถึงจํานวนเงินซ่ึงจะได,รับ
จากการแลกเปลี่ยนของสินค,าคงเหลือชนิดเดียวกันระหว4างผู,ซ้ือ และผู,ขายท่ีมีความรอบรู, และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนในตลาด มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับสะท,อนถึงมูลค4าเฉพาะของหน4วยงาน ในขณะท่ีมูลค4า
ยุติธรรมไม4ได,สะท,อนถึงมูลค4าดังกล4าว มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับของสินค,าคงเหลืออาจจะไม4เท4ากับมูลค4า
ยุติธรรมหักต,นทุนในการขาย 

สินค"าคงเหลือ 

9. สินค,าคงเหลือรวมถึงสินค,าท่ีซ้ือมาและถือไว,เพ่ือขายต4อ เช4น สินค,าท่ีหน4วยงานซ้ือและถือไว,เพ่ือขายต4อ 
หรือท่ีดินและอสังหาริมทรัพย6อ่ืนท่ีถือไว,เพ่ือขาย สินค,าคงเหลือรวมถึงสินค,าสําเร็จรูปท่ีผลิต หรือสินค,า
ระหว4างผลิตของหน4วยงาน นอกจากนี้สินค,าคงเหลือยังประกอบด,วย (ก) วัตถุดิบหรือวัสดุท่ีถือไว,เพ่ือ
รอท่ีจะใช,ในกระบวนการผลิต (ข) สินค,าท่ีซ้ือหรือผลิตโดยหน4วยงานซ่ึงมีไว,เพ่ือการแจกจ4ายให,กับผู,อ่ืน
โดยไม4มีค4าตอบแทนหรือมีค4าตอบแทนเพียงเล็กน,อย ตัวอย4างเช4น หนังสือเรียนเพ่ือการศึกษาท่ีผลิต
โดยหน4วยงานด,านสุขภาพสําหรับการบริจาคให,กับโรงเรียน ซึ่งในหลายหน4วยงานสินค,าคงเหลือ
จะเก่ียวข,องกับการให,บริการ มากกว4าจะเปMนสินค,าท่ีซ้ือมาและถือไว,เพ่ือขายต4อหรือสินค,าท่ีผลิตเพ่ือขาย 
ในกรณีท่ีเปMนหน4วยงานผู,ให,บริการ สินค,าคงเหลือจะรวมถึงต,นทุนงานให,บริการตามท่ีกล4าวไว,ใน 
ย4อหน,าท่ี 26 ซ่ึงหน4วยงานยังไม4ได,มีการรับรู,รายได,ท่ีเก่ียวข,อง (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 
เรื่อง รายได,จากการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,)) 

10. สินค,าคงเหลือในหน4วยงานของรัฐอาจรวมถึง 
(ก) ยุทธภัณฑ6 
(ข) สินค,าอุปโภคบริโภค 
(ค) วัสดุในการบํารุงรักษา 
(ง) อะไหล4สําหรับอาคารและอุปกรณ6 นอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
(จ) สินค,ายุทธปZจจัย (ตัวอย4างเช4น พลังงานสํารอง) 
(ฉ) เงินตราคงเหลือท่ียังไม4ได,นําออกใช,หมุนเวียน 
(ช) งานระหว4างทํา รวมถึง 

(1) วัสดุทางการศึกษา/วัสดุในการฝ�กอบรม 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ 

97            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

(2) การให,บริการลูกค,า ซ่ึงบริการเหล4านั้นมีลักษณะท่ีผู,รับบริการและผู,ให,บริการมีอิสระ 
ในการต4อรองราคากัน เช4น การบริการงานวิจัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การ
บริการให,คําปรึกษาและการสอบบัญชี เปMนต,น 

(ซ) ท่ีดิน/อสังหาริมทรัพย6ท่ีถือไว,เพ่ือขาย 

11. กรณีท่ีรัฐบาลควบคุมสิทธิในการสร,างและการนําออกใช,ของสินทรัพย6ต4าง ๆ เช4น เงินตรา รายการ
เหล4านี้ถือเปMนสินค,าคงเหลือตามวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ สินค,าคงเหลือ
ดังกล4าว ต,องไม4แสดงมูลค4าตามมูลค4าท่ีตราไว, แต4ให,วัดมูลค4าตามย4อหน,าท่ี 13 คือ ต,นทุนในการผลิต
เหรียญ/ธนบัตร 

12. เม่ือรัฐบาลมีการเก็บสํารองสินค,ายุทธปZจจัยต4าง ๆ ไว, เช4น พลังงานสํารอง (ตัวอย4างเช4น น้ํามัน) 
สําหรับใช,ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ6อ่ืน ๆ (ตัวอย4างเช4น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุฉุกเฉิน
ในการป\องกันภัยฝXายพลเรือน) สินค,ายุทธปZจจัยที่เก็บไว,เหล4านั้นต,องรับรู,เปMนสินค,าคงเหลือ
ตามวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

13. ยุทธภัณฑ6รวมถึงรายการท่ีใช,ได,เพียงครั้งเดียว ตัวอย4างเช4น กระสุน ขีปนาวุธ จรวด และระเบิดชนิดต4าง ๆ 
ท่ีส4งโดยใช,อาวุธ หรือระบบอาวุธ อย4างไรก็ตาม ขีปนาวุธบางชนิดอาจต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17  เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ6 หากเปMนไปตามหลักเกณฑ6ที่กําหนด
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล4าว 

การวัดมูลค#าสินค"าคงเหลือ 
14. สินค"าคงเหลือต"องวัดมูลค#าด"วยราคาทุนหรือมูลค#าสุทธิท่ีจะได"รับ แล"วแต#มูลค#าใดจะต่ํากว#า 

ยกเว"นเม่ือปฏิบัติตามย#อหน"าท่ี 15 หรือ 16 
15. สินค"าคงเหลือท่ีได"มาจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน ต"องวัดราคาทุนด"วยมูลค#ายุติธรรมของสินค"า 

ณ วันท่ีได"รับสินค"านั้น 
16. สินค"าคงเหลือต"องวัดมูลค#าด"วยราคาทุนหรือราคาทุนเปล่ียนแทนปTจจุบัน แล"วแต#มูลค#าใดจะต่ํากว#า 

สําหรับรายการท่ีถือไว"เพ่ือ 
(ก) การแจกจ#ายท่ีไม#มีค#าตอบแทนหรือมีค#าตอบแทนเพียงเล็กน"อย 
(ข) การใช"ไปในกระบวนการผลิตสินค"าคงเหลือเพ่ือการแจกจ#ายท่ีไม#มีค#าตอบแทน หรือมี

ค#าตอบแทนเพียงเล็กน"อย 

ต"นทุนของสินค"าคงเหลือ 

17. ต"นทุนของสินค"าคงเหลือต"องประกอบด"วยต"นทุนท้ังหมดในการซ้ือ ต"นทุนแปลงสภาพ และต"นทุนอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให"สินค"าคงเหลือนั้นอยู#ในสถานท่ีและอยู#ในสภาพท่ีเปGนอยู#ในปTจจุบัน 
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ต"นทุนในการซื้อ 

18. ต,นทุนในการซ้ือของสินค,าคงเหลือประกอบด,วย ราคาซ้ือ อากรขาเข,า และภาษีอื่น (สุทธิจากจํานวน
ท่ีหน4วยงานจะได,รับคืนในภายหลังจากหน4วยงานท่ีมีหน,าท่ีจัดเก็บภาษี) รวมท้ังค4าขนส4ง ค4าขนถ4ายและ
ต,นทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวข,องโดยตรงกับการได,มาซ่ึงสินค,าสําเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุการผลิต ในการ
คํานวณหาต,นทุนในการซ้ือสินค,าให,นําส4วนลดการค,า เงินท่ีได,รับคืน และรายการอ่ืน ๆ ท่ีคล,ายคลึงกัน
มาหักออกด,วย 

ต"นทุนแปลงสภาพ 

19. ต,นทุนในการแปลงสภาพสินค,าคงเหลือจากงานระหว4างทําให,เปMนสินค,าสําเร็จรูป จะเกิดขึ้นเปMนปกติ
ในกรณีท่ีมีการผลิต ต,นทุนแปลงสภาพของสินค,าคงเหลือ ประกอบด,วย ต,นทุนท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับ
จํานวนหน4วยสินค,าท่ีผลิต เช4น ค4าแรงงานทางตรง รวมถึงค4าใช,จ4ายการผลิตท้ังส4วนท่ีคงท่ีท่ีปZนส4วน
อย4างเปMนระบบ และค4าใช,จ4ายการผลิตผันแปรซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือแปลงสภาพวัตถุดิบให,เปMนสินค,าสําเร็จรูป 
ค4าใช,จ4ายการผลิตคงท่ี คือ ต,นทุนการผลิตทางอ,อมท่ีเกิดข้ึนในการผลิตโดยไม4สัมพันธ6กับ (ก) ปริมาณ
การผลิต เช4น ค4าเสื่อมราคา และค4าบํารุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ6โรงงาน และ (ข) ต,นทุน
เก่ียวกับฝXายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน ส4วนค4าใช,จ4ายการผลิตผันแปร คือ ต,นทุนการผลิต
ทางอ,อมท่ีผันแปรโดยตรงหรือค4อนข,างจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต เช4น วัตถุดิบทางอ,อม 
และค4าแรงงานทางอ,อม 

20. การปZนส4วนค4าใช,จ4ายการผลิตคงท่ีเข,าสู4ต,นทุนแปลงสภาพอ,างอิงจากฐานกําลังการผลิตปกติ กําลังการ
ผลิตปกติ คือ การผลิตท่ีคาดว4าจะผลิตได,โดยเฉลี่ยในหลายช4วงเวลาหรือในหลายฤดูกาลภายใต,
สภาวการณ6ปกติ โดยคํานึงถึงกําลังการผลิตท่ีสูญเสียอันเกิดจากการบํารุงรักษาตามแผนท่ีวางไว, ระดับ
การผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงอาจนํามาใช,ได,หากใกล,เคียงกับกําลังการผลิตปกติ จํานวนค4าใช,จ4ายคงท่ีท่ีปZนส4วน
เข,าแต4ละหน4วยการผลิตจะต,องไม4เพ่ิมข้ึนแม,ว4าการผลิตจะลดตํ่าลงหรือไม4มีการผลิต ค4าใช,จ4ายในการ
ผลิตท่ีไม4ได,ถูกปZนส4วนให,รับรู,เปMนค4าใช,จ4ายในงวดท่ีเกิดค4าใช,จ4ายนั้น ในช4วงเวลาท่ีมีการผลิตสูงผิดปกติ 
จํานวนค4าใช,จ4ายคงท่ีต4อหน4วยก็จะถูกปZนส4วนเข,าสินค,าแต4ละหน4วยท่ีผลิตน,อยลง เพ่ือไม4ให,สินค,า
คงเหลือมีมูลค4าสูงกว4าต,นทุน ค4าใช,จ4ายการผลิตผันแปรจะปZนส4วนเข,าสินค,าแต4ละหน4วยท่ีผลิตตาม
ต,นทุนการผลิตท่ีใช,จริง 

21. ตัวอย4างเช4น การปZนส4วนต,นทุนท้ังคงท่ีและผันแปรท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาของท่ีดินรอการพัฒนาท่ีถือไว,
เพ่ือขาย เพ่ือเข,าอาศัย หรือเพ่ือการค,าของผู,มีกรรมสิทธิ์ อาจรวมถึงต,นทุนท่ีเก่ียวข,องกับการปรับภูมิ
ทัศน6 การระบายน้ํา การวางท4อสําหรับเชื่อมต4อสาธารณูปโภค ฯลฯ 

22. ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ6พร,อมกันมากกว4าหนึ่งชนิด เช4น กรณีท่ีมีการผลิต
ผลิตภัณฑ6ร4วมหรือกรณีท่ีมีผลิตภัณฑ6หลักและผลิตภัณฑ6พลอยได, หากต,นทุนแปลงสภาพของแต4ละ
ผลิตภัณฑ6ไม4อาจระบุแยกกันได,อย4างชัดเจน ให,ใช,เกณฑ6การปZนส4วนท่ีสมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอ 
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ตัวอย4างของเกณฑ6ท่ีใช,ในการปZนส4วน เช4น การใช,มูลค4าขายของแต4ละผลิตภัณฑ6 ณ ขั้นตอนการผลิต
ท่ีสามารถแยกผลิตภัณฑ6ได,อย4างชัดเจน หรือเม่ือการผลิตเสร็จสิ้นเปMนเกณฑ6สําหรับผลิตภัณฑ6พลอยได, 
ซ่ึงโดยส4วนใหญ4มีลักษณะท่ีไม4เปMนสาระสําคัญ มักจะวัดมูลค4าโดยใช,มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับและนํามูลค4า
ดังกล4าวไปหักจากต,นทุนของผลิตภัณฑ6หลัก ดังนั้น มูลค4าตามบัญชีของผลิตภัณฑ6หลักจึงไม4แตกต4าง
อย4างเปMนสาระสําคัญจากต,นทุนของผลิตภัณฑ6หลัก 

ต"นทุนอ่ืน ๆ 

23. ต,นทุนอ่ืนท่ีจะนําไปรวมในต,นทุนสินค,าคงเหลือได, หากเปMนต,นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําให,สินค,าคงเหลือ
อยู4ในสถานท่ีและสภาพท่ีเปMนอยู4ในปZจจุบัน เช4น อาจเปMนการเหมาะสมท่ีจะนําค4าใช,จ4ายท่ีไม4ได,เกิดข้ึน
จากการผลิตหรือต,นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ6สําหรับลูกค,ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเปMน
ต,นทุนของสินค,าคงเหลือนั้น 

24. ตัวอย4างของต,นทุนท่ีไม4นํามารวมเปMนต,นทุนสินค,าคงเหลือและให,รับรู,เปMนค4าใช,จ4ายในงวดท่ีเกิดข้ึน เช4น 
(ก) วัตถุดิบ ค4าแรงงานหรือค4าใช,จ4ายการผลิตอ่ืนท่ีสูญเสียเกินกว4าปกติ 
(ข) ต,นทุนในการเก็บรักษาสินค,า เว,นแต4เปMนต,นทุนท่ีจําเปMนในกระบวนการผลิตก4อนจะถึงข้ันตอน

การผลิตถัดไป 
(ค) ค4าใช,จ4ายในการบริหารท่ีไม4เก่ียวกับการทําให,สินค,าอยู4ในสถานท่ีและอยู4ในสภาพท่ีเปMนอยู4 

ในปZจจุบัน 
(ง) ต,นทุนในการขาย 

25. ในบางสถานการณ6หน4วยงานอาจนําต,นทุนการกู,ยืมมารวมเปMนต,นทุนของสินค,าคงเหลือได, หากเปMนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว,ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม 

26. หน4วยงานอาจจะซ้ือสินค,าโดยมีการจ4ายชําระเงินนานเกินกว4าระยะเวลาท่ีได,รับสินเชื่อตามปกติ  
ในกรณีดังกล4าว ผลต4างระหว4างจํานวนเงินท่ีจ4ายจริงกับราคาซ้ือท่ีต,องจ4ายภายใต,เง่ือนไขการให,สินเชื่อ
ตามปกติ ให,รับรู,เปMนดอกเบ้ียจ4ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน 

ต"นทุนของสินค"าคงเหลือของผู"ให"บริการ 

27. ในกรณีท่ีผู,ให,บริการมีสินค,าคงเหลือ (ยกเว,นท่ีอ,างถึงไว,ในย4อหน,าท่ี 2 (ง)) ให,วัดมูลค4าสินค,าดังกล4าว
ด,วยต,นทุนในการผลิต ต,นทุนดังกล4าวโดยส4วนใหญ4ประกอบด,วยค4าแรงงาน และต,นทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
บุคลากรท่ีมีส4วนเก่ียวข,องโดยตรงกับการให,บริการ ซ่ึงรวมถึงบุคลากรท่ีควบคุมและดูแล และต,นทุนท่ี
เก่ียวข,องกับการให,บริการ ส4วนค4าแรงงานท่ีไม4มีส4วนเก่ียวข,องในการให,บริการ รวมถึงค4าแรงงานและ
ต,นทุนอ่ืนท่ีเก่ียวข,องกับบุคลากรด,านการขายและการบริหารจะไม4รวมเปMนต,นทุนของสินค,าคงเหลือ
ของผู,ให,บริการ แต4ให,รับรู,เปMนค4าใช,จ4ายในงวดท่ีเกิดข้ึน ต,นทุนของสินค,าคงเหลือของผู,ให,บริการ  
ไม4รวมถึงกําไรหรือค4าใช,จ4ายท่ีไม4เก่ียวข,อง ซ่ึงมักนํามาใช,เปMนปZจจัยหนึ่งในการคิดค4าบริการของ 
ผู,ให,บริการ 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ 

100            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

ต"นทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย*ชีวภาพ 

28. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 27 เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช,) สินค,าคงเหลือ
ท่ีเปMนผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงเก็บเก่ียวจากสินทรัพย6ชีวภาพจะวัดมูลค4าเม่ือรับรู,รายการเริ่มแรก
ด,วยมูลค4ายุติธรรมหักต,นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเก่ียว มูลค4าดังกล4าวให,ถือเปMนต,นทุนของสินค,า
คงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

เทคนิคสําหรับการวัดมูลค#าของต"นทุน 
29. เทคนิคสําหรับการวัดมูลค4าของต,นทุน เช4น วิธีต,นทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีกอาจนํามาใช,เพ่ือ

ความสะดวก หากวิธีการประมาณต,นทุนดังกล4าวให,ผลใกล,เคียงกับต,นทุนจริง ต,นทุนมาตรฐานกําหนด
จากการใช,วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค4าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช,กําลังการผลิตในระดับปกติ ต,นทุน
มาตรฐานต,องมีการทบทวนอยู4เสมอและปรับปรุงเม่ือจําเปMนเพ่ือให,สอดคล,องกับสถานการณ6ปZจจุบัน 

30. สินค,าคงเหลืออาจได,รับการโอนให,หน4วยงานในลักษณะของรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย4างเช4น 
องค6กรความช4วยเหลือระหว4างประเทศอาจบริจาควัสดุทางการแพทย6ให,กับโรงพยาบาลของรัฐหลังจาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต,สถานการณ6ดังกล4าวต,นทุนของสินค,าคงเหลือคือมูลค4ายุติธรรม  
ณ วันท่ีได,รับสินทรัพย6นั้นมา 

การคํานวณต"นทุน 
31. ต"นทุนสินค"าคงเหลือของแต#ละรายการ ซ่ึงโดยปกติไม#อาจสับเปล่ียนกันได" และเปGนสินค"าหรือ

บริการท่ีผลิตข้ึนและแยกต#างหากไว"สําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต"องคํานวณโดยใช"
วิธีราคาเจาะจง 

32. ต,นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเปMนวิธีการบันทึกต,นทุนที่เจาะจงได,ในสินค,าคงเหลือแต4ละรายการ วิธีนี้
จึงเหมาะท่ีจะใช,สําหรับสินค,าท่ีแยกไว,สําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม4คํานึงว4าสินค,า
คงเหลือดังกล4าวจะซ้ือมาหรือผลิตข้ึนเอง อย4างไรก็ดี การบันทึกต,นทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไม4
เหมาะสม หากสินค,าคงเหลือมีจํานวนรายการมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปลี่ยนกันได, 
ในสถานการณ6ดังกล4าววิธีท่ีเลือกตีราคาสินค,าคงเหลือรายการท่ีเหลือ อาจเปMนช4องทางการกําหนด
ผลกระทบของรายได,สูง (ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด 

33. เม่ือหน#วยงานถือปฏิบัติตามย#อหน"าท่ี 32 หน#วยงานจะต"องคํานวณต"นทุนแบบเดียวกันสําหรับ
สินค"าคงเหลือท้ังหมดท่ีมีลักษณะและการใช"คล"ายคลึงกัน สําหรับสินค"าคงเหลือท่ีมีความแตกต#างกัน
ท้ังลักษณะหรือการใช"งาน (ตัวอย#างเช#น สินค"าบางอย#างท่ีใช"ในแผนกหนึ่งและเปGนสินค"าประเภท
เดียวกันท่ีมีไว"ใช"กับแผนกอ่ืน) วิธีการคํานวณต"นทุนท่ีแตกต#างกันอาจสมเหตุสมผล ความแตกต#าง
ทางด"านท่ีตั้งทางภูมิศาสตร*ของสินค"าคงเหลือ (และในกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข"อง) ไม#ใช#เหตุผล
ท่ีเพียงพอท่ีจะใช"วิธีการคํานวณต"นทุนท่ีแตกต#างกัน 

34. ต"นทุนสินค"าคงเหลือนอกจากท่ีกล#าวในย#อหน"าท่ี 31 ต"องคํานวณมูลค#าโดยวิธีเข"าก#อนออกก#อน 
หรือวิธีถัวเฉล่ียถ#วงน้ําหนัก หน#วยงานต"องใช"วิธีการคํานวณมูลค#าด"วยวิธีเดียวกันสําหรับสินค"า
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คงเหลือทุกชนิดท่ีมีลักษณะและการใช"คล"ายคลึงกัน สําหรับสินค"าคงเหลือท่ีมีลักษณะหรือการใช"
แตกต#างกันการใช"วิธีคํานวณต"นทุนท่ีต#างกันอาจมีความเหมาะสม 

35. ตัวอย4างเช4น สินค,าคงเหลือของส4วนงานภายในแห4งหนึ่งอาจมีการใช,สินค,าคงเหลือชนิดเดียวกัน 
ท่ีแตกต4างไปจากส4วนงานภายในอีกแห4งหนึ่ง อย4างไรก็ตาม ความแตกต4างทางด,านสถานท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร6ของสินค,าคงเหลือไม4ใช4เหตุผลท่ีเพียงพอท่ีจะใช,วิธีการคํานวณต,นทุนท่ีแตกต4างกัน 

36. วิธีเข,าก4อนออกก4อนมีข,อสมมติฐานว4า สินค,าคงเหลือรายการท่ีซ้ือมาหรือผลิตข้ึนก4อนจะขายออกไปก4อน 
จึงเปMนผลให,สินค,าคงเหลือรายการท่ีเหลืออยู4 ณ วันสิ้นงวดเปMนสินค,าท่ีซ้ือมาหรือผลิตข้ึนในครั้งหลังสุด 
สําหรับวิธีถัวเฉลี่ยถ4วงน้ําหนัก ต,นทุนสินค,าคงเหลือแต4ละรายการจะกําหนดจากการถัวเฉลี่ยต,นทุนของ
สินค,าท่ีเหมือนกัน ณ วันต,นงวดกับต,นทุนของสินค,าท่ีเหมือนกันท่ีซ้ือมา หรือผลิตข้ึนในระหว4างงวด ซ่ึง
วิธีการคํานวณต,นทุนถัวเฉลี่ยอาจคํานวณเปMนระยะ ๆ ไปหรือคํานวณทุกครั้งท่ีได,รับสินค,า ท้ังนี้ ข้ึนอยู4
กับสถานการณ6ของหน4วยงาน 

มูลค#าสุทธิที่จะได"รับ 

37. ต,นทุนของสินค,าคงเหลืออาจจะไม4ได,รับคืนถ,าสินค,าคงเหลือเหล4านั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความ
ล,าสมัยบางส4วนหรือท้ังหมด หรือราคาขายลดลง ต,นทุนของสินค,าคงเหลืออาจจะไม4ได,รับคืนหาก
ประมาณการต,นทุนเพ่ิมข้ึนในการทําต4อให,เสร็จหรือประมาณการต,นทุนท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือทําให,สินค,าขาย 
แลกเปลี่ยน หรือแจกจ4ายได, การตีราคาสินค,าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให,เท4ากับมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ
สอดคล,องกับแนวความคิดท่ีว4า สินทรัพย6ไม4ควรแสดงมูลค4าตามบัญชีสูงกว4าประโยชน6เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะได,รับจากการขาย การแลกเปลี่ยน การแจกจ4าย หรือ
การใช, 

38. การลดมูลค4าของสินค,าคงเหลือลงให,เท4ากับมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ มักพิจารณาจากสินค,าแต4ละรายการ 
แต4ในบางสถานการณ6 อาจพิจารณาจากกลุ4มสินค,าท่ีมีลักษณะคล,ายคลึงกันหรือมีความเก่ียวพันกัน 
โดยอาจเปMนกรณีสินค,าท่ีมีความเก่ียวข,องกับสายผลิตภัณฑ6เดียวกันท่ีมีวัตถุประสงค6หรือการใช,
ประโยชน6ข้ันสุดท,ายเหมือนกันหรือมีการผลิตหรือขายในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร6เดียวกัน และในทาง
ปฏิบัติไม4สามารถแยกจากรายการอ่ืนในสายผลิตภัณฑ6เดียวกันได, อย4างไรก็ดี ถือเปMนการไม4เหมาะสมท่ี
จะปรับลดมูลค4าสินค,าลงโดยใช,เกณฑ6การจัดประเภทของสินค,าคงเหลือ เช4น สินค,าคงเหลือสําเร็จรูป 
หรือสินค,าคงเหลือทุกประเภทในส4วนงานภายในแห4งใดแห4งหนึ่ง หรือส4วนงานตามภูมิศาสตร6แห4งใด
แห4งหนึ่ง โดยท่ัวไปผู,ให,บริการมักคํานวณต,นทุนแยกตามการให,บริการแต4ละงาน ซ่ึงใช,กําหนด
ค4าบริการตามงานนั้น ดังนั้น ต,นทุนสําหรับงานให,บริการให,พิจารณาแยกตามงานแต4ละงาน 

39. ในการประมาณมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ ให,พิจารณาถึงวัตถุประสงค6ของหน4วยงานในการถือครองสินค,า
คงเหลือด,วย ตัวอย4างเช4น มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับของสินค,าคงเหลือท่ีหน4วยงานถือไว,เพ่ือขายหรือ
ให,บริการตามสัญญาท่ีแน4นอน ให,ถือตามราคาท่ีกําหนดไว,ในสัญญานั้น หากจํานวนตามสัญญาการ
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ขายนั้นมีน,อยกว4าปริมาณสินค,าคงเหลือท่ีถือครองไว, มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับของสินค,าคงเหลือส4วนท่ีเกิน
กว4าปริมาณในสัญญาให,ถือตามราคาขายโดยท่ัวไป แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับประมาณการหนี้สินหรือ
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากปริมาณสินค,าคงเหลือตามสัญญาขายท่ีแน4นอนส4วนท่ีเกินปริมาณสินค,า
คงเหลือท่ีถือไว, และท่ีเกิดจากสัญญาซ้ือท่ีแน4นอนของหน4วยงาน กําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมี
การประกาศใช,) 

40. หน4วยงานต,องไม4ปรับมูลค4าวัตถุดิบหรือวัสดุอ่ืนท่ีถือไว,เพ่ือใช,ในการผลิตสินค,าให,ลดตํ่ากว4าราคาทุน 
ถ,าสินค,าสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดว4าจะขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ4ายได,ในราคา
เท4ากับหรือสูงกว4าราคาทุน อย4างไรก็ตามเม่ือการท่ีราคาวัตถุดิบลดลงเปMนข,อบ4งชี้ว4า ต,นทุนของสินค,า
สําเร็จรูปนั้นสูงกว4ามูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ หน4วยงานต,องปรับลดมูลค4าวัตถุดิบให,ลดลงเท4ากับมูลค4าสุทธิ
ท่ีจะได,รับ ในสถานการณ6เช4นนี้ต,นทุนเปลี่ยนแทนของวัตถุดิบอาจจะเปMนมูลค4าท่ีดีท่ีสุดในการกําหนด
มูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ 

41. หน4วยงานต,องประเมินมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับใหม4ในแต4ละรอบระยะเวลาถัดไป เม่ือสถานการณ6ท่ีทําให,มี
การปรับลดมูลค4าสินค,าคงเหลือให,ตํ่ากว4าราคาทุนหมดไป หรือเม่ือมีหลักฐานท่ีชัดเจนว4ามูลค4าสุทธิท่ี
จะได,รับเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ6ทางเศรษฐกิจ ให,หน4วยงานบันทึกกลับรายการ
ปรับลดมูลค4าของสินค,าคงเหลือ (ได,ไม4เกินจํานวนของมูลค4าท่ีปรับลดเดิม) เพ่ือให,มูลค4าตามบัญชีใหม4
แสดงมูลค4าด,วยราคาทุนหรือมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับท่ีปรับปรุงใหม4แล,วแต4จํานวนใดจะตํ่ากว4า ตัวอย4าง
ของกรณีนี้ เช4น การท่ีสินค,าคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีถัดมาด,วยมูลค4าสุทธิท่ีจะได,รับ
เนื่องจากราคาขายลดลง และยังไม4ได,ขายออกไปแต4ต4อมาราคาขายได,เพ่ิมข้ึน 

การแจกจ#ายสินค"าที่ไม#มีค#าตอบแทนหรือมีค#าตอบแทนเพียงเล็กน"อย 
42. หน4วยงานอาจจะมีสินค,าคงเหลือท่ีมีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ  

ซ่ึงไม4เก่ียวข,องโดยตรงกับความสามารถในการสร,างกระแสเงินสดสุทธิ สินค,าคงเหลือเหล4านี้อาจเกิดข้ึน
เม่ือรัฐบาลได,พิจารณาแล,วท่ีจะแจกจ4ายสินค,าบางอย4างท่ีไม4มีค4าตอบแทนหรือมีค4าตอบแทนเพียง
เล็กน,อย ในกรณีดังกล4าวประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการของสินค,า
คงเหลือสําหรับวัตถุประสงค6ของการรายงานทางการเงินจะถูกสะท,อนจากจํานวนเงินท่ีหน4วยงาน
จะต,องจ4ายเพ่ือให,ได,มาซ่ึงประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ ซ่ึงเปMนสิ่งท่ี
จําเปMนเพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค6ของหน4วยงาน ในกรณีท่ีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการไม4สามารถหาได,ในตลาด ควรประมาณการจากราคาเปลี่ยนแทน หาก
วัตถุประสงค6ของสินค,าคงเหลือท่ีมีไว,เพ่ือการแลกเปลี่ยน มูลค4าการใช,งานของสินค,าคงเหลือดังกล4าว
ให,เปMนไปตามท่ีกําหนดไว,ในย4อหน,าท่ี 14 

การรับรู"เปGนค#าใช"จ#าย 
43. เม่ือมีการขาย แลกเปล่ียน หรือแจกจ#ายสินค"าคงเหลือออกไป มูลค#าตามบัญชีของสินค"านั้น ต"อง

รับรู"เปGนค#าใช"จ#ายในงวดท่ีมีการรับรู"รายได"ท่ีเก่ียวข"อง ถ"ารายการดังกล#าวไม#เก่ียวกับรายได" 
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ค#าใช"จ#ายดังกล#าวต"องรับรู"เม่ือได"นําสินค"าคงเหลือไปแจกจ#ายหรือนําไปให"บริการท่ีเก่ียวข"องแล"ว 
มูลค#าท่ีลดลงของสินค"าคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลค#าให"เท#ากับมูลค#าสุทธิท่ีจะได"รับ รวมท้ังผล
ขาดทุนท้ังหมดท่ีเก่ียวกับสินค"าคงเหลือต"องบันทึกเปGนค#าใช"จ#ายในงวดท่ีปรับมูลค#าสินค"าให"ลดลง
หรือมีผลขาดทุนเกิดข้ึน จํานวนท่ีเกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค#าสินค"าคงเหลือท่ีเกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของมูลค#าสุทธิท่ีจะได"รับต"องรับรู"โดยนําไปหักจากมูลค#าของสินค"าคงเหลือท่ีรับรู"เปGน
ค#าใช"จ#ายในงวดบัญชีท่ีมีการกลับรายการดังกล#าว 

44. สําหรับผู,ให,บริการ สินค,าคงเหลือจะรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายตามปกติ เม่ือได,ให,บริการหรือเม่ือมีการเรียก
เก็บเงินสําหรับบริการดังกล4าวแล,ว 

45. สินค,าบางส4วนอาจถูกปZนส4วนไปยังบัญชีสินทรัพย6อ่ืน เช4น สินค,าท่ีใช,เปMนส4วนประกอบของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ6ท่ีสร,างข้ึนเอง สินค,าคงเหลือท่ีปZนส4วนไปยังสินทรัพย6ประเภทอ่ืนในลักษณะนี้ให,รับรู,เปMน
ค4าใช,จ4ายตามอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6นั้น 

การเปUดเผยข"อมูล 

46. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อต#อไปนี้ในรายงานการเงิน 

(ก) นโยบายการบัญชีท่ีใช"ในการวัดมูลค#าสินค"าคงเหลือ และวิธีท่ีใช"คํานวณราคาทุน 

(ข) มูลค#าตามบัญชีรวมของสินค"าคงเหลือและมูลค#าตามบัญชีของสินค"าคงเหลือแต#ละประเภท
จําแนกตามความเหมาะสมของแต#ละหน#วยงาน 

(ค) มูลค#าตามบัญชีของสินค"าคงเหลือท่ีแสดงด"วยมูลค#ายุติธรรมหักต"นทุนในการขาย 

(ง) มูลค#าของสินค"าคงเหลือท่ีรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายในงวดบัญชีนั้น 

(จ) มูลค#าของสินค"าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายในงวดบัญชีนั้นตามข"อกําหนด 
ในย#อหน"าท่ี 41 

(ฉ) มูลค#าการกลับรายการปรับลดมูลค#าสินค"าคงเหลือ ซ่ึงหน#วยงานรับรู"โดยนําไปหักจากมูลค#า
ของสินค"าคงเหลือท่ีรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายในงวดบัญชีตามข"อกําหนดในย#อหน"าท่ี 41 

(ช) เหตุการณ*หรือสถานการณ*ท่ีทําให"มีการกลับรายการปรับลดมูลค#าสินค"าตามย#อหน"าท่ี 41 และ 

(ซ) มูลค#าตามบัญชีของสินค"าคงเหลือท่ีใช"เปGนหลักประกันหนี้สิน 

47. ข,อมูลเก่ียวกับมูลค4าตามบัญชีของสินค,าคงเหลือท่ีจําแนกตามประเภทของสินค,าตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงสินค,าคงเหลือประเภทดังกล4าวท่ีเปMนประโยชน6ต4อผู,ใช,รายงานการเงิน โดยท่ัวไปสินค,า
คงเหลือจะถูกจัดประเภทเปMนสินค,าท่ีมีไว,เพ่ือขาย สินค,าสําเร็จรูป สินค,าระหว4างทํา วัตถุดิบ และวัสดุ
การผลิต สําหรับสินค,าคงเหลือของผู,ให,บริการ อาจแสดงเปMนงานระหว4างทํา 
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48. มูลค4าสินค,าคงเหลือท่ีรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายในระหว4างงวด ซ่ึงโดยส4วนใหญ4หมายถึง (ก) ต,นทุนขาย 
ประกอบด,วยต,นทุนท้ังหมดท่ีเก่ียวข,องกับการวัดมูลค4าของสินค,าท่ีขาย แลกเปลี่ยน หรือ แจกจ4ายไป 
และ (ข) ค4าใช,จ4ายในการผลิตท่ีไม4จัดสรรและต,นทุนการผลิตส4วนท่ีสูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณ6
หน4วยงานอาจมีเหตุผลในการรวมต,นทุนอ่ืนๆ เข,าไปด,วย เช4น ต,นทุนในการจัดจําหน4ายสินค,า 

49. บางหน4วยงานแสดงรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายในรูปแบบท่ีมีผลให,จํานวนเงินท่ีเป]ดเผยแตกต4างไปจาก
ต,นทุนของสินค,าท่ีรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายในระหว4างงวด ภายใต,รูปแบบนี้หน4วยงานจะนําเสนอการวิเคราะห6
ค4าใช,จ4ายโดยจําแนกตามลักษณะค4าใช,จ4าย ในกรณีนี้ หน4วยงานจะต,องเป]ดเผยต,นทุนท่ีรับรู,เปMน
ค4าใช,จ4ายสําหรับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ต,นทุนแรงงาน และต,นทุนอ่ืน พร,อมท้ังมูลค4าการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค,าคงเหลือสําหรับงวดนั้น 

วันถือปฏิบัติ 

50. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป  
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค"าคงเหลือ (IPSAS 12 
(2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 12 

เรื่อง สินค,าคงเหลือ ดังนี้ 
1.1 การแก,ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศฉบับดังกล4าว ท่ีเปMนผลมาจาก

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศฉบับอ่ืนตามย4อหน,าท่ี 51(A) ถึง 51(D) 
1.2 การใช,เกณฑ6คงค,างภายหลังวันท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศฉบับ

ดังกล4าวตามย4อหน,าท่ี 52 
1.3 การยกเลิก IPSAS 12 ฉบับเดิมท่ีออกในป̀ 2554 ตามย4อหน,าท่ี 53 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับแก,ข,อความจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 
12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ ดังนี้ 
2.1 ตัดตัวอย4างรายการดวงตราไปรษณียากรท่ีถือไว,เพ่ือขายในย4อหน,าท่ี 12(g) และการวัดมูลค4า

รายการดังกล4าวในย4อหน,าท่ี 13 
2.2 เพ่ิมตัวอย4างการให,บริการลูกค,า การบริการงานวิจัย และการรักษาพยาบาลในย4อหน,าท่ี 12(h)(ii) 

ซ่ึงตรงกับย4อหน,าท่ี 10(ช)(2) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 
เร่ือง 

สัญญาเช#า 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า พ.ศ. 2544 (IPSAS 13 : LEASES 
(December 2001)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการ
ปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 13 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13  
เร่ือง สัญญาเช#า 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 77 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติ 
ในการเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค6เพ่ือกําหนดนโยบายการบัญชีและการเป]ดเผยข,อมูลท่ี
เหมาะสมท้ังทางด,านผู,เช4าและผู,ให,เช4า เพ่ือนําไปปฏิบัติกับสัญญาเช4าทางการเงินและสัญญาเช4า
ดําเนินงาน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญาเช#าทุกรายการ ยกเว"น
รายการต#อไปนี้ 

(ก) สัญญาเช#าเพ่ือการสํารวจหรือใช"ทรัพยากรแร# น้ํามัน กlาซธรรมชาติ และทรัพยากรอ่ืนท่ี
คล"ายกันซ่ึงไม#สามารถสร"างข้ึนใหม#ได" 

(ข) ข"อตกลงในการให"ใช"สิทธิของรายการประเภทฟUล*มภาพยนตร* การบันทึกวีดิทัศน* ละคร 
บทประพันธ* สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

อย#างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม#ใช"กับการวัดมูลค#ารายการต#อไปนี้ 

(ก) อสังหาริมทรัพย*ท่ีผู"เช#าถือครองอยู#และบันทึกเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน (มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน) 

(ข) อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีผู"ให"เช#าบันทึกเปGนสัญญาเช#าดําเนินงาน (มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน) 

(ค) สินทรัพย* ชีวภาพภายใต"ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 27 เรื่อง 
เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช") ท่ีผู"เช#าถือครองภายใต"สัญญาเช#าการเงิน 

(ง) สินทรัพย* ชีวภาพภายใต"ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 27 เรื่อง 
เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช") ท่ีผู"ให"เช#าบันทึกเปGนสัญญาเช#าดําเนินงาน 

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ถือปฏิบัติกับข,อตกลงท่ีมีการโอนสิทธิการใช,สินทรัพย6 แม,ว4าผู,ให,เช4า
ยังคงให,บริการส4วนใหญ4ในการดําเนินงานหรือซ4อมบํารุงสินทรัพย6เหล4านั้น ในทางกลับกัน มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ต,องนํามาถือปฏิบัติกับข,อตกลงในการให,บริการท่ีไม4ได,โอนสิทธิการใช,
สินทรัพย6จากคู4สัญญาฝXายหนึ่งไปยังคู4สัญญาอีกฝXายหนึ่ง หน4วยงานของรัฐอาจมีข,อตกลงท่ีซับซ,อน 
ในการทําสัญญาการส4งมอบบริการ ซ่ึงอาจมีหรือไม4มีการเช4าสินทรัพย6 การถือปฏิบัติสําหรับข,อตกลง
เหล4านี้อธิบายไว,ในย4อหน,าท่ี 22 ถึง 24 

๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม4ใช,ถือปฏิบัติกับรายการ (ก) สัญญาเช4าเพ่ือการสํารวจหรือการใช,
ทรัพยากรธรรมชาติ เช4น น้ํามัน ก�าซธรรมชาติ ปXาไม, แร4 และทรัพยากรอ่ืนท่ีคล,ายกัน ซ่ึงไม4สามารถ
สร,างข้ึนใหม4ได, และ (ข) ข,อตกลงในการให,ใช,สิทธิของรายการประเภทฟ]ล6มภาพยนตร6 การบันทึกวีดิทัศน6 
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ละคร บทประพันธ6 สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เนื่องจากข,อตกลงสําหรับรายการเหล4านี้จะมีประเด็นทาง
บัญชีท่ีซับซ,อนมากกว4า จึงจําเปMนต,องกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไว,ต4างหาก 

5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม4ใช,ถือปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน การวัดมูลค4า
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ท้ังทางด,านผู,เช4าและผู,ให,เช4า ให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 

คํานิยาม 

6. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

สัญญาเช#า หมายถึง สัญญาหรือข"อตกลงท่ีผู"ให"เช#าให"สิทธิแก#ผู"เช#าในการ
ใช" สินทรัพย* สํ าหรับช# วง เวลา ท่ีตกลง กัน เ พ่ือ
แลกเปล่ียนกับค#าตอบแทน ซ่ึงได"รับชําระในงวดเดียว
หรือหลายงวด 

สัญญาเช#าการเงิน หมายถึง สัญญาเช#า ท่ี ทําให" เ กิดการโอนความเ ส่ียงและ
ผลตอบแทนท้ังหมดหรือเ กือบท้ังหมดท่ีผู" เปGน
เจ"าของพึงได"รับจากสินทรัพย*ให"แก#ผู"เช#า ไม#ว#าใน
ท่ีสุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดข้ึนหรือไม# 

สัญญาเช#าดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเช#าท่ีมิใช#สัญญาเช#าการเงิน 

สัญญาเช#าท่ีบอกเลิกไม#ได" หมายถึง สัญญาเช#าท่ีจะบอกเลิกไม#ได"เว"นแต#จะเปGนไปตาม
เง่ือนไขข"อใดข"อหนึ่งต#อไปนี้ 

(ก) เม่ือเกิดเหตุการณ*บางอย#างซ่ึงโอกาสท่ีเกิดข้ึน
น"อยมาก 

(ข) เม่ือได"รับความยินยอมจากผู"ให"เช#า 

(ค) เม่ือผู"เช#าทําสัญญาเช#าใหม#กับผู"ให"เช#ารายเดิม
เพ่ือเช#าสินทรัพย*เดิมหรือสินทรัพย*ท่ีเทียบเท#า
ของเดิม 

(ง) เม่ือผู"เช#าต"องจ#ายเงินเพ่ิมโดยท่ี ณ วันเริ่มต"น
สัญญาเช#าเปGนท่ีเช่ือถือได"อย#างสมเหตุสมผลว#า
สัญญาเช#าจะดําเนินไปอย#างต#อเนื่อง 

วันเริ่มต"นของสัญญาเช#า หมายถึง วันท่ีทําสัญญาเช#าหรือวันท่ีคู#สัญญาได"ตกลงตาม
เง่ือนไขหลักของสัญญาเช#า แล"วแต#วันใดจะเกิดข้ึน
ก#อน ซ่ึง ณ วันนี้ 

(ก) สัญญาเช#าจะถูกจัดประเภทเปGนสัญญาเช#า
ดําเนินงานหรือสัญญาเช#าการเงิน 

(ข) ในกรณีของสัญญาเช#าการเงิน หน#วยงานต"อง
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กําหนดจํานวนเงินท่ีจะต"องรับรู" ณ วันท่ีสัญญา
เช#าเริ่มมีผล 

วันท่ีสัญญาเช#าเริ่มมีผล หมายถึง วันท่ีผู"เช#าสามารถใช"สิทธิตามสัญญาเช#าในสินทรัพย* 
ท่ีเช#า ซ่ึงคือวันรับรู"รายการเริ่มแรกตามสัญญาเช#า 
(เช#น การรับรู"สินทรัพย* หนี้สิน รายได" หรือค#าใช"จ#าย
อันเปGนผลมาจากสัญญาเช#า) 

อายุสัญญาเช#า หมายถึง ระยะเวลาเช#าสินทรัพย*ท่ีผู"เช#าทําสัญญาท่ีบอกเลิก
ไม#ได" ท้ังนี้ ให"รวมถึงระยะเวลาท่ีผู"เช#ามีสิทธิท่ีจะ
เลือกต#ออายุสัญญาเช#าสินทรัพย*นั้นออกไปอีก ไม#ว#า
จะมีการจ#ายเงินเพ่ิมอีกหรือไม# หาก ณ วันเริ่มต"น
ของสัญญาเช#าสามารถเช่ือได"อย#างสมเหตุสมผลว#า
ผู"เช#าจะเลือกใช"สิทธิเพ่ือต#ออายุสัญญาเช#า 

จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#าย หมายถึง จํานวนเงินท่ีผู"เช#าต"องจ#ายตลอดอายุสัญญาเช#า  
รวมกับรายการดังต#อไปนี้ 

(ก) ทางด"านผู"เช#า – จํานวนเงินท่ีผู"เช#าหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข"องกับผู"เช#าประกันมูลค#าคงเหลือให"กับ
ผู"ให"เช#า หรือ 

(ข) ทางด"านผู" ให" เช#า – มูลค#าคงเหลือท่ีได"รับ
ประกันจากผู"เช#าหรือบุคคลท่ีเก่ียวข"องกับผู"เช#า 
หรือบุคคลท่ีสามท่ีไม#เก่ียวข"องกับผู"ให"เช#าและมี
ฐานะการเงินท่ีสามารถให"การประกันแก#ผู"ให"
เช#าได" 

จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายนี้ไม#รวมถึงค#าเช#าท่ีอาจ
เกิดข้ึน ต"นทุนการให"บริการ และภาษีท่ีผู"ให"เช#าจ#าย
และเรียกคืนได"จากผู"เช#า 

อย#างไรก็ตาม ณ วันเริ่มต"นของสัญญาเช#า ถ"าผู"เช#ามี
สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินทรัพย*ด"วยราคาท่ีคาดว#าจะต่ํา
กว#ามูลค#ายุติธรรมอย#างเปGนสาระสําคัญ ณ วันท่ี
สามารถใช" สิทธิ เ ลือกดั งกล#าวและเช่ือได"อย# าง
สมเหตุสมผลว#าผู"เช#าจะใช"สิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้
จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายประกอบด"วยจํานวนเงิน
ข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายตลอดอายุของสัญญาเช#าจนถึงวันท่ี
คาดว#าจะใช"สิทธิเลือกซ้ือและจํานวนเงินท่ีต"องจ#าย
เม่ือใช"สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย*ท่ีเช#าด"วย 
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มูลค#ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเ งินท่ีผู" ซ้ือและผู"ขายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพย*หรือจ#ายชําระหนี้กันในขณะท่ีท้ังสองฝdายมี
ความรอบรู"และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต#อรองราคากันได"อย#างเปGนอิสระในลักษณะ
ของผู"ท่ีไม#มีความเก่ียวข"องกัน 

อายุการให"ประโยชน* 
เชิงเศรษฐกิจ 

หมายถึง ข"อใดข"อหนึ่งต#อไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาท่ีคาดว#าสินทรัพย*จะให"ประโยชน*เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให"บริการกับผู"ใช"
รายเดียวหรือหลายราย 

(ข) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนในลักษณะอ่ืนท่ี
คล"ายคลึงกันซ่ึงผู"ใช"รายเดียวหรือหลายราย
คาดว#าจะได"รับจากการใช"สินทรัพย* 

อายุการให"ประโยชน* หมายถึง ระยะเวลาท่ีเหลืออยู# โดยประมาณนับจากวันท่ี
สัญญาเช#าเริ่มมีผล ซ่ึงหน#วยงานคาดว#าจะได"รับ
ประโยชน* เ ชิ ง เศรษฐ กิจหรือศักยภาพในการ
ให"บริการจากสินทรัพย*โดยไม#คํานึงถึงอายุสัญญา
เช#า 

มูลค#าคงเหลือท่ีได"รับ 
การประกัน 

หมายถึง (ก) ทางด"านผู"เช#า – ส#วนของมูลค#าคงเหลือท่ีผู"เช#า
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข"องกับผู"เช#ารับประกันท่ีจะ
จ#ายให"แก#ผู"ให"เช#า (จํานวนท่ีรับประกัน คือ 
จํานวนเงินสูงสุดท่ีจะต"องจ#ายไม#ว#ากรณีใดก็
ตาม) และ 

(ข) ทางด"านผู"ให"เช#า – ส#วนของมูลค#าคงเหลือ
ผู"เช#าหรือบุคคลท่ีสามรับประกันท่ีจะต"องจ#าย
ให"แก#ผู"ให"เช#า บุคคลท่ีสามท่ีรับประกันนี้ต"องไม#
เก่ียวข"องกับผู"ให"เช#าและบุคคลดังกล#าวต"องมี
ความสามารถทางการเงินท่ีจะรับผิดชอบต#อ
ภาระผูกพันท่ีรับประกันไว" 

มูลค#าคงเหลือท่ีไม#ได"รับ 
การประกัน 

หมายถึง ส#วนของมูลค#าคงเหลือของสินทรัพย*ท่ีให"เช#า ซ่ึงผู"ให"
เช#าอาจไม#ได"รับคืน หรือส#วนของมูลค#าคงเหลือของ
สินทรัพย*ท่ีให"เช#า ซ่ึงได"รับการประกันจากบุคคลท่ี
เก่ียวข"องกับผู"ให"เช#าเท#านั้น 

ต"นทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ต"นทุนส#วนเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการต#อรองและ
การทําสัญญาเช#า ต"นทุนดังกล#าวไม#รวมถึงต"นทุนใน
ส#วนของผู"ให"เช#าท่ีเปGนผู"ผลิตหรือผู"แทนจําหน#าย 
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เงินลงทุนข้ันต"นตาม 
สัญญาเช#า 

หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายให"กับผู"ให"เช#า
ตามสัญญาเช#าการเงินกับมูลค#าคงเหลือท่ีไม#ได"รับ
การประกันให"กับผู"ให"เช#า 

เงินลงทุนสุทธิตาม 
สัญญาเช#า 

หมายถึง เงินลงทุนข้ันต"นตามสัญญาเช#าคิดลดด"วยอัตรา
ดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช#า 

รายได"ทางการเงิน 
รอการรับรู" 

หมายถึง ผลต#างระหว#างเงินลงทุนข้ันต"นตามสัญญาเช#ากับ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช#า 

อัตราดอกเบ้ียตามนัย 
ของสัญญาเช#า 

หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่มต"นสัญญาเช#าท่ีทําให"ผลรวม
ของมูลค#าปTจจุบันของ 

(ก) จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#าย และ 

(ข) มูลค#าคงเหลือท่ีไม#ได"รับการประกัน 

มีจํานวนเท#ากับผลรวมของมูลค#ายุติธรรมของ
สินทรัพย*ท่ีให"เช#า และต"นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู"ให"
เช#า 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู"ยืม 
ส#วนเพ่ิมของผู"เช#า 

หมายถึง อัตราดอกเบ้ียท่ีผู"เช#าจะต"องจ#ายตามสัญญาเช#าท่ี
คล"ายคลึงกัน หรือถ"าไม#สามารถกําหนดอัตรานั้นได"
ให"ใช"อัตราดอกเบ้ียท่ีผู"เช#าจะต"องจ#าย ณ วันเริ่มต"น
ของสัญญาเช#าในการกู"ยืมเงินท่ีมีระยะเวลาและการ
ค้ําประกันคล"ายคลึงกันท่ีระบุไว"ในสัญญาเช#าเพ่ือซ้ือ
สินทรัพย*นั้น 

ค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง ส#วนของจํานวนเงินท่ีต"องจ#ายตามสัญญาเช#าซ่ึง
ไม#ได"กําหนดไว"อย#างคงท่ีตามระยะเวลาท่ีผ#านไป  
แต#กําหนดให"ข้ึนอยู#กับปTจจัยอ่ืน เช#น อัตราร"อยละ
ของยอดขาย ปริมาณการใช" ดัชนีราคาในอนาคต  
หรืออัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 

คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"
อยู#ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่ต"องจ#ายตามสัญญาเช#าระหว#างวันเร่ิมต"นของสัญญาเช#าและวันที่
สัญญาเช#าเร่ิมมีผล 

7. ในช4วงระยะเวลานับจากวันเริ่มต,นทําสัญญาเช4าถึงวันท่ีสัญญาเช4าเริ่มมีผล สัญญาเช4าหรือ 
ข,อผูกพันตามสัญญาเช4าอาจมีข,อกําหนดให,มีการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีต,องจ4ายตามสัญญาเช4าได, เช4น 
ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงต,นทุนการก4อสร,างหรือต,นทุนการได,มาของสินทรัพย6ท่ีเช4า การปรับราคา
ตามระดับดัชนีราคาท่ีเปลี่ยนไป หรือต,นทุนทางการเงินของผู,ให,เช4าท่ีเปลี่ยนไป ในกรณีเช4นนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,จํานวนเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว4าเกิดข้ึน ณ วัน
เริ่มต,นทําสัญญาเช4า 

สัญญาเช#าซื้อ 

8. สัญญาเช4าตามคํานิยามรวมถึง สัญญาเช4าสินทรัพย6ท่ีผู,เช4ามีสิทธิท่ีจะได,รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย6ท่ีเช4า
เม่ือผู,เช4าปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน สัญญาเช4าดังกล4าวในบางครั้งเรียกว4า สัญญาเช4าซ้ือ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู"ยืมส#วนเพ่ิม 

9. การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู,ยืมส4วนเพ่ิมของหน4วยงานท่ีกู,ยืมเงินโดยได,รับการคํ้าประกันจากรัฐบาล
จะต,องสะท,อนถึงการได,รับการคํ้าประกันจากรัฐบาลและค4าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข,อง ซ่ึงโดยปกติจะทําให,
ใช,อัตราดอกเบ้ียเงินกู,ยืมส4วนเพ่ิมท่ีต่ําลง 

การจําแนกประเภทสัญญาเช#า 

10. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,หน4วยงานจัดประเภทสัญญาเช4า โดยพิจารณาถึงขอบเขต
ของความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีผู,เปMนเจ,าของพึงได,รับจากสินทรัพย6ท่ีเช4าว4าตกอยู4กับผู,เช4าหรือผู,ให,เช4า 
และความเสี่ยงดังกล4าวรวมถึงโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตท่ีไม4ได,ใช, หรือจาก
วิทยาการท่ีล,าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ6ทาง
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล4าวอาจรวมถึงการคาดการณ6ว4าจะมีศักยภาพในการบริหารหรือมีกําไรจาก
การดําเนินงานตลอดอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย6 และคาดการณ6ว4าจะมีผลกําไร
จากราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือจากมูลค4าคงเหลือท่ีจะได,รับ 

11. หน#วยงานต"องจัดประเภทสัญญาเช#าเปGนสัญญาเช#าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู"เปGนเจ"าของพึงได"รับจากสินทรัพย*ไปให"แก#ผู"เช#า และต"อง
จัดประเภทสัญญาเช#าเปGนสัญญาเช#าดําเนินงานหากสัญญานั้นไม#ได"โอนความเส่ียงหรือ
ผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู"เปGนเจ"าของพึงได"รับจากสินทรัพย*ไปให"แก#ผู"เช#า 

12. เนื่องจากรายการบัญชีระหว4างผู,เช4าและผู,ให,เช4าเปMนไปตามข,อตกลงร4วมในสัญญาเช4า จึงเปMนการ
เหมาะสมท่ีจะยึดถือคํานิยามอย4างเดียวกันมาใช,สมํ่าเสมอ แต4ในบางครั้งการนําคํานิยามต4าง ๆ มาใช,
กับสถานการณ6ของคู4สัญญาท้ังสองฝXายท่ีแตกต4างกัน อาจทําให,ผู,เช4าและผู,ให,เช4าจัดประเภทสัญญาเช4า
แตกต4างกัน แม,ว4าจะเปMนสัญญาเดียวกัน ตัวอย4างเช4น กรณีท่ีผู,ให,เช4าได,รับประโยชน6จากมูลค4าคงเหลือ
ท่ีได,รับการประกันจากบุคคลท่ีไม4เก่ียวข,องกับผู,เช4า 

13. ในการจัดประเภทสัญญาเช4าเปMนสัญญาเช4าการเงินหรือสัญญาเช4าดําเนินงาน หน4วยงานต,องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว4ารูปแบบตามสัญญา ตามปกติ หน4วยงานต,องจัดประเภทสัญญาเช4าเปMน
สัญญาเช4าการเงิน หากสัญญานั้นทําให,เกิดสถานการณ6ต4อไปนี้อย4างน,อยหนึ่งสถานการณ6 

(ก) สัญญาเช4าโอนความเปMนเจ,าของในสินทรัพย6ให,แก4ผู,เช4าเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช4า 
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(ข) ผู,เช4ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย6ด,วยราคาท่ีตํ่ากว4ามูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีสิทธิเลือกเกิดข้ึน โดย
ราคาตามสิทธินั้นมีจํานวนตํ่ากว4ามูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6มากเพียงพอท่ีจะทําให,เกิดความ
แน4ใจอย4างสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มต,นของสัญญาเช4าว4าผู,เช4าจะใช,สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย6นั้น 

(ค) ระยะเวลาของสัญญาเช4าครอบคลุมอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจส4วนใหญ4ของสินทรัพย6
แม,ว4าจะไม4มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดข้ึน 

(ง) ณ วันเริ่มต,นของสัญญาเช4า มูลค4าปZจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต,องจ4ายมีจํานวนเท4ากับหรือ
เกือบเท4ากับมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีเช4า 

(จ) สินทรัพย6ท่ีเช4ามีลักษณะเฉพาะจนกระท่ังมีผู,เช4าเพียงผู,เดียวท่ีสามารถใช,สินทรัพย6นั้น โดยไม4
จําเปMนต,องนําสินทรัพย6ดังกล4าวมาทําการดัดแปลงท่ีสําคัญ 

(ฉ) ไม4สามารถนําสินทรัพย6อ่ืนมาใช,แทนสินทรัพย6ท่ีเช4าได,โดยง4าย 

14. ข,อบ4งชี้ถึงสถานการณ6ใดสถานการณ6หนึ่งหรือหลายสถานการณ6รวมกันท่ีทําให,สามารถจัดสัญญาเช4า
เปMนสัญญาเช4าการเงินได, มีดังต4อไปนี้ 

(ก) หากผู,เช4าสามารถยกเลิกสัญญาเช4าได, และผู,เช4าเปMนผู,รับผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกับผู,ให,เช4า
เนื่องจากการยกเลิกนั้น 

(ข) ผู,เช4าเปMนผู,ได,รับผลกําไรหรือผลขาดทุนจาการผันผวนของมูลค4ายุติธรรมของมูลค4าคงเหลือ 
(ตัวอย4างเช4น ในรูปแบบของการให,ส4วนลดค4าเช4าแก4ผู,เช4า เท4ากับส4วนใหญ4ของจํานวนเงินท่ี
ได,รับจากการขายมูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6ท่ีเช4า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช4า) 

(ค) ผู,เช4าสามารถต4อสัญญาเช4าครั้งท่ีสองด,วยการจ4ายค4าเช4าท่ีมีจํานวนตํ่ากว4าค4าเช4าในตลาดอย4าง
เปMนนัยสําคัญ 

15. ตัวอย4างและข,อบ4งชี้ในย4อหน,า 13 และ 14 ไม4ถือเปMนข,อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช4าให,เปMนสัญญา
เช4าการเงิน ถ,าเปMนท่ีแน4ชัดว4ายังมีลักษณะอ่ืนท่ีแสดงให,เห็นว4ามิได, มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีเปMนผู,เปMนเจ,าของพึงได,รับจากสินทรัพย6ท่ีเช4า สัญญาเช4านั้น
จะต,องจัดประเภทเปMนสัญญาเช4าดําเนินงาน ตัวอย4างเช4น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช4าได,มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย6ท่ีเช4าโดยมีการจ4ายค4าตอบแทนซ่ึงมีจํานวนเท4ากับมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีเช4า  หรือ
อีกตัวอย4างหนึ่งคือ มีการจ4ายค4าเช4าท่ีไม4กําหนดแน4นอน (ค4าเช4าท่ีอาจเกิดข้ึน) อันเปMนผลให,ผู,เช4ามิได,
รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู,เปMนเจ,าของพึงได,รับจากสินทรัพย6ท่ีเช4า 

16. การจัดประเภทสัญญาเช4าต,องทํา ณ วันเริ่มต,นสัญญาเช4า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู,เช4าและผู,ให,เช4า
ตกลงท่ีจะเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาเช4า (ท่ีไม4ใช4การต4ออายุสัญญาเช4า) ในลักษณะท่ีจะทําให,การจัด
ประเภทสัญญาเช4าแตกต4างไปจากเดิมตามเง่ือนไขท่ีระบุไว,ในย4อหน,า 10 ถึง 15 หากเง่ือนไขท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบต้ังแต4วันเริ่มต,นของสัญญาเช4า ข,อตกลงท่ีมีการแก,ไขถือเปMนข,อตกลง
ใหม4ตลอดอายุสัญญาเช4า อย4างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย4างเช4น การ
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เปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6ท่ีเช4า) 
หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ6 (ตัวอย4างเช4น ผู,เช4าผิดสัญญา) ไม4ทําให,ต,องมีการจัดประเภท
สัญญาเช4าใหม4ตามวัตถุประสงค6ทางการบัญชี 

17. ในกรณีท่ีสัญญาเช4ามีองค6ประกอบท้ังส4วนท่ีเปMนท่ีดินและอาคาร ให,หน4วยงานพิจารณาแยกจากกันใน
การจัดประเภทเปMนสัญญาเช4าการเงินและสัญญาเช4าดําเนินงาน ตามย4อหน,า 10 ถึง 16 ในการจัด
ประเภทส4วนของท่ีดินว4าเปMนสัญญาเช4าดําเนินงานหรือสัญญาเช4าการเงิน ปZจจัยสําคัญในการพิจารณา
คือโดยปกติท่ีดินมีอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจไม4จํากัด 

18. ในกรณีท่ีจําเปMนต,องจัดประเภทและบันทึกบัญชีสําหรับการเช4าท่ีดินและอาคาร จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต,อง
จ4ายตามสัญญาเช4าท่ีดินและอาคาร (รามถึงเงินก,อนท่ีจ4ายให, ณ วันเริ่มต,น) จะปZนส4วนให,กับท่ีดินและ
อาคารตามสัดส4วนของมูลค4ายุติธรรมในส4วนของสิทธิในท่ีดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มต,นสัญญาเช4า 
ถ,าจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต,องจ4ายไม4สามารถนํามาปZนส4วนตามวิธีสัดส4วนดังกล4าวได,อย4างน4าเชื่อถือ สัญญา
เช4าท้ังหมดนั้นต,องถือเปMนสัญญาเช4าการเงิน เว,นแต4จะเปMนท่ีแน4ชัดว4าส4วนของท่ีดินและอาคารเปMน
สัญญาเช4าดําเนินงานในกรณีเช4นนี้ สัญญาเช4าท้ังหมดให,ถือเปMนสัญญาเช4าดําเนินงาน 

19. เพ่ือวัตถุประสงค6ในการจัดประเภทสัญญาเช4า หากจํานวนเงินท่ีเปMนส4วนของท่ีดินท่ีต,องรับรู,ตามย4อ
หน,า 25 มีจํานวนไม4เปMนสาระสําคัญ ท่ีดินและอาคารตามสัญญาเช4าอาจถือเปMนสินทรัพย6หน4วย
เดียวกันและจัดประเภทเปMนสัญญาเช4าการเงินหรือสัญญาเช4าดําเนินงานตามย4อหน,า 10 ถึง 16  
ในกรณีเช4นนี้ อายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปMนอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย6ท้ังหมดท่ีเช4า 

20. หน4วยงานไม4ต,องวัดมูลค4าท่ีดินและอาคารแยกจากกัน ถ,าส4วนได,ส4วนเสียของผู,เช4าในท่ีดินและอาคารได,
มีการจัดประเภทเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนและบันทึกด,วยวิธีมูลค4ายุติธรรมตามข,อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน อย4างไรก็ตาม ผู,เช4า
ต,องแสดงรายละเอียดการคํานวณในการประเมิน เม่ือการจัดประเภทสัญญาเช4าท่ีเปMนส4วนของ
องค6ประกอบหนึ่งหรือท้ังสององค6ประกอบมีความไม4แน4นอน 

21. ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน มีความ
เปMนไปได,ท่ีผู,เช4าจะจัดประเภทส4วนได,ส4วนเสียในอสังหาริมทรัพย6ท่ีเกิดจากสัญญาเช4าดําเนินงานเปMน
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ในกรณีเช4นนี้ ส4วนได,ส4วนเสียในอสังหาริมทรัพย6นั้นจะบันทึกเสมือน
หนึ่งเปMนสัญญาเช4าการเงิน และให,ใช,วิธีมูลค4ายุติธรรมในการรับรู,รายการสินทรัพย6ตามข,อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผู,เช4ายังคงต,องบันทึกสัญญาเช4าดังกล4าวเปMนสัญญาเช4าการเงินต4อไปแม,
เหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะทําให,ส4วนได,ส4วนเสียของผู,เช4าในอสังหาริมทรัพย6เปลี่ยนไปจนเปMนเหตุให,
ไม4สามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพย6นั้นเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ดังกรณีตัวอย4างต4อไปนี้ 

(ก) ผู,เช4าครอบครองอสังหาริมทรัพย6 ซ่ึงได,มีการโอนกรรมสิทธ6การครอบครองให,เจ,าของด,วย
จํานวนเงินเท4ากับมูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช, หรือ 
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(ข) ผู,เช4าทําสัญญาเช4าช4วง ซ่ึงได,มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู,
เปMนเจ,าของพึงได,รับจากอสังหาริมทรัพย6ให,แก4บุคคลท่ีสามท่ีไม4มีความเก่ียวข,องกัน สัญญาเช4า
ช4วงดังกล4าว ผู,เช4าจะบันทึกเปMนสัญญาการเงินท่ีมีต4อบุคคลท่ีสาม แม,สัญญานั้นบุคคลท่ีสามอาจ
บันทึกเปMนสัญญาเช4าดําเนินงานก็ตาม 

สัญญาเช#าและสัญญาประเภทอ่ืน 

22. สัญญาเช4าอาจประกอบด,วยข,อตกลงในการเช4าสินทรัพย6เพียงอย4างเดียว อย4างไรก็ตาม การเช4าอาจ
เปMนส4วนประกอบส4วนหนึ่งในสัญญาท่ีครอบคลุมเนื้อหาหลายส4วนซ่ึงทํากับหน4วยงานภาคเอกชน เช4น
สัญญาท่ีครอบคลุมท้ังการทําการก4อสร,าง การเปMนเจ,าของ การดําเนินงาน หรือการโอนสินทรัพย6 
หน4วยงานของรัฐโดยปกติมักจะทําสัญญาดังกล4าวกับสินทรัพย6ท่ีมีอายุใช,งานนาน และสินทรัพย6
โครงสร,างพ้ืนฐาน แต4ในข,อตกลงอ่ืนหน4วยงานของรัฐอาจเช4าสินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐานจากหน4วยงาน
ภาคเอกชน หน4วยงานต,องกําหนดว4าเปMนข,อตกลงสัมปทานบริการตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 32 เรื่อง ข,อตกลงสัมปทานบริการ: ผู,ให,สัมปทาน (เม่ือมีการประกาศใช,) 

23. ในกรณีท่ีสัญญาไม4เปMนไปตามเกณฑ6การรับรู,ของสินทรัพย6สัมปทานบริการตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 32 เรื่อง ข,อตกลงสัมปทานบริการ: ผู,ให,สัมปทาน (เม่ือมีการประกาศใช,) และสัญญามี
ข,อตกลงในการเช4าท่ีสามารถพิจารณาจัดเปMนสัญญาเช4าทางการเงินหรือสัญญาเช4าดําเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให,ใช,มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติสําหรับส4วนท่ีเปMนข,อตกลงในการ
เช4าภายใต,สัญญานั้น 

24. หน4วยงานของรัฐอาจมีการทําสัญญาเพ่ือจัดหาสินค,าหรือบริการในหลายรูปแบบ ซ่ึงเก่ียวข,องกับการใช,
สินทรัพย6ท่ีมีลักษณะเฉพาะ บางสัญญาอาจไม4ชัดเจนว4ามีส4วนท่ีเปMนข,อตกลงสัมปทานบริการตามท่ี
ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 32 เรื่อง ข,อตกลงสัมปทานบริการ: ผู,ให,สัมปทาน (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) หรือสัญญาเช4าตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือไม4 ซ่ึงในกรณีนี้ต,องใช,ดุลยพินิจ
อย4างรอบคอบเยี่ยงผู,ชํานาญการในวิชาชีพ ถ,าเปMนสัญญาเช4าให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ แต4ถ,า
ไม4ใช4สัญญาเช4าให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง 

สัญญาเช#าในรายงานการเงินของผู"เช#า 

สัญญาเช#าการเงิน 

การรับรู"เร่ิมแรก 

25. ณ วันท่ีสัญญาเช#าเริ่มมีผล ผู"เช#าต"องรับรู"สัญญาเช#าการเงินเปGนสินทรัพย*และหนี้สินในงบแสดง
ฐานะทางการเงินของผู"เช#า ด"วยจํานวนเงินเท#ากับมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ท่ีเช#า หรือมูลค#า
ปTจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#าย แล"วแต#จํานวนใดจะต่ํากว#า ซ่ึงพิจารณา ณ วันเริ่มต"นของ
สัญญาเช#า อัตราคิดลดในการคํานวณมูลค#าปTจจุบันของจํานวนข้ันต่ําท่ีต"องจ#าย คือ อัตราดอกเบ้ีย
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ตามนัยของสัญญาเช#าหากสามารถกําหนดได"ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม#สามารถกําหนด
อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช#าได" ให"ใช"อัตราดอกเบ้ียเงินกู"ยืมส#วนเพ่ิมของผู"เช#าเปGนอัตราคิดลด 

26. รายการและเหตุการณ6ทางบัญชีต,องบันทึกและนําเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเปMนจริง
ทางการเงินไม4ใช4ตามรูปแบบของกฎหมาย แม,ว4ารูปแบบของกฎหมายของข,อตกลงในสัญญาเช4า 
จะกําหนดให,ผู,เช4าไม4มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย6ท่ีเช4าตามกฎหมาย แต4หากเปMนสัญญาเช4าการเงินแล,ว
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเปMนจริงทางการเงิน คือ ผู,เช4าได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือ
ศักยภาพในการให,บริการจากการใช,สินทรัพย6ท่ีเช4า ตลอดอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจส4วนใหญ4
ของสินทรัพย6นั้น โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันท่ีต,องจ4ายสําหรับสิทธิดังกล4าว ด,วยจํานวนท่ีใกล,เคียง
กับมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6 ณ วันเริ่มต,นของสัญญาเช4า รวมกับค4าใช,จ4ายทางการเงินท่ีเก่ียวข,อง 

27. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู,เช4าไม4ได,สะท,อนถึงรายการทางบัญชีเก่ียวกับสัญญาเช4าดังกล4าว
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของหน4วยงานจะตํ่ากว4าท่ีควรเปMน ซ่ึงทําให,อัตราส4วนทางการเงิน
บิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันท่ีสัญญาเช4าเริ่มมีผล จึงเปMนการเหมาะสมท่ีผู,เช4าจะรับรู,รายการเก่ียวกับ
สัญญาเช4าการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน เปMนสินทรัพย6และหนี้สินท่ีจะต,องจ4ายในอนาคตด,วย
จํานวนเดียวกัน แต4ต,นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู,เช4าให,รับรู,เปMนต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีเช4าด,วย 

28. ในรายงานการเงินไม4ควรแสดงสินทรัพย6ตามสัญญาเช4าการเงินหักด,วยหนี้สินตามสัญญาเช4าการเงิน 

29. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู,เช4าต,องแยกแสดงหนี้สินเปMนหนี้สินหมุนเวียนและไม4หมุนเวียน 
ผู,เช4าต,องแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเช4าเปMนหนี้สินหมุนเวียนและไม4หมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน 

30. ต,นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงกับการเช4า เช4น การต4อรองและการ
ทําสัญญาเช4า ต,นทุนท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับกิจกรรมท่ีผู,เช4าดําเนินการเพ่ือให,ได,สัญญาเช4าการเงิน 
ต,องรวมเปMนส4วนหนึ่งของจํานวนท่ีรับรู,เปMนสินทรัพย6ภายใต,สัญญาเช4านั้น 

การวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"เร่ิมแรก 

31. จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายต"องนํามาแยกเปGนค#าใช"จ#ายทางการเงินและส#วนท่ีจะนําไปลดหนี้สินท่ี
ยังไม#ได"ชําระ ค#าใช"จ#ายทางการเงินต"องปTนส#วนให"กับงวดต#าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช#าเพ่ือทําให"
อัตราดอกเบ้ียแต#ละงวดเปGนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินท่ีเหลืออยู#แต#ละงวด ค#าเช#า 
ท่ีอาจเกิดข้ึนต"องบันทึกเปGนค#าใช"จ#ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

32. ในทางปฏิบัติ หน4วยงานอาจใช,การประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปZนส4วนค4าใช,จ4าย
ทางการเงินให,กับงวดต4าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช4าเพ่ือความสะดวกในการคํานวณ 

33. สัญญาเช#าการเงินทําให"เกิดค#าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพย*เส่ือมสภาพและค#าใช"จ#ายทางการเงิน
สําหรับงวดบัญชีแต#ละงวด นโยบายการคิดค#าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพย*เส่ือมสภาพท่ีเช#าต"อง
สอดคล"องกับวิธีการคิดค#าเส่ือมราคาของสินทรัพย*เส่ือมสภาพซ่ึงหน#วยงานเปGนเจ"าของ และค#า
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เส่ือมราคาท่ีรับรู"ต"องคํานวณตามเกณฑ*ท่ีระบุไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 
หากไม#มีความแน#นอนอย#างสมเหตุสมผลท่ีผู"เช#าจะเปGนเจ"าของสินทรัพย*เม่ืออายุสัญญาเช#าส้ินสุด
ลง ผู"เช#าต"องตัดค#าเส่ือมราคาของสินทรัพย*ให"หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให"ประโยชน*
แล"วแต#อายุใดจะส้ันกว#า 

34. ผู,เช4าต,องปZนส4วนมูลค4าเสื่อมสภาพของสินทรัพย6ท่ีเช4าให,กับงวดบัญชีแต4ละงวดตลอดระยะเวลาท่ี 
คาดว4าจะใช,สินทรัพย6นั้น การปZนส4วนต,องเปMนไปตามเกณฑ6ท่ีเปMนระบบและสอดคล,องกับนโยบายการ
คิดค4าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย6เสื่อมสภาพท่ีผู,เช4าเปMนเจ,าของ หากมีความแน4นอนอย4างสมเหตุสมผล
ท่ีสินทรัพย6นั้นจะเปMนของผู,เช4าเม่ือสิ้นสุดสัญญาเช4า ระยะเวลาท่ีคาดว4าสินทรัพย6จะใช,งานได,จะเท4ากับ
อายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 หากสินทรัพย6นั้นจะไม4ตกเปMนของผู,เช4าเม่ือสิ้นสุดสัญญาเช4า ผู,เช4า
ต,องคิดค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6ให,หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช4าหรือภายในอายุการให,
ประโยชน6ของสินทรัพย6 แล,วแต4ระยะเวลาใดจะสั้นกว4า 

35. ในแต4ละงวดบัญชี ผลรวมของค4าเสื่อมราคาสินทรัพย6กับค4าใช,จ4ายทางการเงินมักจะไม4เท4ากับจํานวน
เงินท่ีได,จ4ายตามสัญญาเช4าการเงิน ดังนั้น จึงไม4เปMนการสมควรท่ีผู,เช4าจะรับรู,จํานวนเงินท่ีต,องจ4ายตาม
สัญญาเช4าเปMนค4าใช,จ4าย ดังนั้น สินทรัพย6และหนี้สินท่ีเก่ียวข,องกันมักมีจํานวนไม4เท4ากันภายหลังจาก
วันท่ีสัญญาเช4าเริ่มมีผล 

36. ในการกําหนดว4าสินทรัพย6ท่ีเช4าเกิดการด,อยค4าหรือไม4 หน4วยงานต,องถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช,) 

การเปUดเผยข"อมูล 

37. ผู"เช#าต"องเปUดเผยข"อมูลสําหรับสัญญาเช#าการเงินดังต#อไปนี้ 

(ก) มูลค#าตามบัญชีสุทธิ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาการรายงานสําหรับสินทรัพย*แต#ละประเภท 

(ข) การกระทบยอด ณ วันส้ินรอบระยะเวลาการรายงานระหว#างจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#าย
ท้ังส้ินกับมูลค#าปTจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายท้ังส้ิน 

(ค) นอกจากนั้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน หน#วยงานต"องเปUดเผยจํานวนเงินข้ันต่ําท่ี
ต"องจ#ายท้ังส้ิน และมูลค#าปTจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายท้ังส้ิน สําหรับระยะเวลา
แต#ละช#วงต#อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาท่ีไม#เกินหนึ่งปX 

(2) ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปXแต#ไม#เกินห"าปX 
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(3) ระยะเวลาท่ีเกินห"าปX 

(ง) ค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายในงบรายได"และค#าใช"จ#ายสําหรับงวด 

(จ) จํานวนเงินข้ันต่ําท้ังส้ินท่ีคาดว#าจะได"รับในอนาคตจากการให"เช#าช#วงท่ีบอกเลิกไม#ได" ณ วัน
ส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 

(ฉ) คําอธิบายโดยท่ัวไปของข"อตกลงตามสัญญาเช#าท่ีมีสาระสําคัญของผู"เช#า ซ่ึงรวมถึงรายการ
ต#อไปนี้ 

(1) เกณฑ*ในการกําหนดจํานวนท่ีต"องจ#ายสําหรับค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึน 

(2) เง่ือนไขของการต#ออายุสัญญาเช#าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข"อกําหนดให"ปรับ
ราคาหรือปรับอัตรา 

(3) ข"อจํากัดท่ีกําหนดไว"ในสัญญาเช#า เช#น ข"อจํากัดเก่ียวกับเงินนําส#งกําไรหรือการ
จัดสรรส#วนทุนให"ผู"เปGนเจ"าของแบบอ่ืนท่ีคล"ายคลึงกัน การก#อหนี้เพ่ิมเติม และการทํา
สัญญาเช#าอ่ืนเพ่ิมเติม เปGนต"น 

38. นอกจากนี้ ผู,เช4าท่ีมีสินทรัพย6ภายใต,สัญญาเช4าการเงินต,องเป]ดเผยข,อมูลจํานวนเงินของสินทรัพย6ท่ีเช4า
ซ่ึงบันทึกไว,เปMนการจัดหาสินทรัพย6ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน เช4น 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4า
ของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง 
การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ
ท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

สัญญาเช#าดําเนินงาน 

39. ผู"เช#าต"องรับรู"จํานวนเงินท่ีจ#ายตามสัญญาเช#าดําเนินงานเปGนค#าใช"จ#ายตามวิธีเส"นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช#า นอกจากว#าจะมีเกณฑ*อ่ืนท่ีเปGนระบบซ่ึงสะท"อนถึงระยะเวลาท่ีผู"เช#าได"รับประโยชน*ได"
ดีกว#า 

40. จํานวนเงินท่ีจ4ายตามสัญญาเช4าดําเนินงาน (ซ่ึงไม4รวมต,นทุนในการให,บริการ เช4น ค4าประกันภัย และ
ค4าบํารุงรักษา) ต,องรับรู,เปMนค4าใช4จ4ายตามวิธีเส,นตรง นอกจากว4าจะมีเกณฑ6อ่ืนท่ีเปMนระบบซ่ึงสะท,อน
ถึงระยะเวลาท่ีผู,เช4าได,รับประโยชน6 แม,ว4าการจ4ายเงินจะไม4เปMนไปตามเกณฑ6นั้น 

การเปUดเผยข"อมูล 

41. ผู"เช#าต"องเปUดเผยข"อมูลสําหรับสัญญาเช#าดําเนินงานดังต#อไปนี้ 
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(ก) จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต"สัญญาเช#าดําเนินงานท่ีบอกเลิกไม#ได"
สําหรับระยะเวลาแต#ละช#วงต#อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาท่ีไม#เกินหนึ่งปX 

(2) ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปXแต#ไม#เกินห"าปX 

(3) ระยะเวลาเกินห"าปX 

(ข) จํานวนเงินข้ันต่ําท้ังส้ินท่ีคาดว#าจะได"รับในอนาคตจากการเช#าช#วงท่ีบอกเลิกไม#ได" ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลาการรายงาน 

(ค) จํานวนเงินท่ีต"องจ#ายตามสัญญาเช#าและตามสัญญาเช#าช#วงท่ีรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายสําหรับงวด 
ซ่ึงแยกแสดงจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีจะต"องจ#าย ค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึน และค#าเช#าช#วง 

(ง) คําอธิบายโดยท่ัวไปของข"อตกลงสําคัญท่ีผู"เช#าต"องปฏิบัติตามสัญญาเช#า ซ่ึงรวมถึงรายการ
ต#อไปนี้ 

(1) เกณฑ*ในการกําหนดจํานวนท่ีต"องจ#ายสําหรับค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึน 

(2) เง่ือนไขของการต#ออายุสัญญาหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข"อกําหนดให"ปรับ
ราคาหรือปรับอัตรา 

(3) ข"อจํากัดท่ีกําหนดไว"ในสัญญาเช#า เช#น ข"อจํากัดเก่ียวกับเงินนําส#งกําไรหรือการ
จัดสรรส#วนทุนให"ผู"เปGนเจ"าของแบบอ่ืนท่ีคล"ายคลึงกัน การก#อหนี้เพ่ิมเติม และการทํา
สัญญาเช#าอ่ืนเพ่ิมเติม เปGนต"น 

สัญญาเช#าในรายงานการเงินของผู"ให"เช#า 

สัญญาเช#าการเงิน 

42. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับรายได,ทางการเงินท่ีรับรู,ตามสัญญาเช4า
การเงิน คําว4าผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายท่ีใช,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง
หน4วยงานของรัฐท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายสินทรัพย6 และในขณะเดียวกันก็เปMนผู,ให,เช4าสินทรัพย6นั้นด,วย 
โดยไม4คํานึงขนาดของกิจกรรมการเช4า การจําหน4าย และการผลิต นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ได,กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนสินทรัพย6สําหรับผู,ให,
เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4าย 

43. หน4วยงานของรัฐอาจทําสัญญาเช4าการเงินในฐานะผู,ให,เช4าภายใต,สถานการณ6ต4าง ๆ หน4วยงานบางแห4ง
อาจมีภารกิจในการจําหน4ายสินทรัพย6เปMนปกติ เช4น รัฐบาลอาจจัดต้ังหน4วยงานท่ีมีวัตถุประสงค6เฉพาะข้ึน
เพ่ือทําหน,าท่ีจัดหาสินทรัพย6และวัสดุให,กับหน4วยงานอ่ืน ๆ การมีหน4วยงานกลางท่ีทําหน,าท่ีจัดซ้ือ 
จัดจ,างจะทําให,มีโอกาสได,รับส4วนลดการค,า หรือเง่ือนไขท่ีเปMนประโยชน6อ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน ในบางกรณี 
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หน4วยงานท่ีทําหน,าท่ีเปMนศูนย6กลางในการจัดซ้ือจัดจ,างจะทําหน,าท่ีจัดซ้ือสินทรัพย6แทนหน4วยงานอ่ืน
ในนามของหน4วยงานเหล4านั้น แต4บางกรณีหน4วยงานท่ีทําหน,าท่ีเปMนศูนย6กลางในการจัดซ้ือจัดจ,างจะ
จัดซ้ือสินทรัพย6ในนามตนเอง และ ภารกิจต4าง ๆ อาจรวมถึง 

(ก) การจัดซ้ือสินทรัพย6และวัสดุ 

(ข) การโอนสินทรัพย6ด,วยวิธีการขายหรือทําสัญญาเช4าการเงิน 

(ค) การบริหารกลุ4มสินทรัพย6 เช4น จัดบริการยานพาหนะเพ่ือให,หน4วยงานอ่ืนใช, และมีไว,เพ่ือการให,
เช4าท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพ่ือการขาย 

44. ในบางกรณีหน4วยงานของรัฐอาจจะทําสัญญาเช4าเปMนจํานวนไม4มากนักและเกิดข้ึนไม4บ4อยครั้ง 
โดยเฉพาะอย4างยิ่งกรณีท่ีหน4วยงานเคยเปMนเจ,าของและบริหารจัดการสินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐานมา
ต้ังแต4ในอดีต เช4น ถนน เข่ือน โรงบําบัดน้ํา เปMนต,น แต4อาจไม4ได,เปMนเจ,าของสินทรัพย6และรับผิดชอบ
บริหารจัดการสินทรัพย6นั้นโดยสมบูรณ6อีกต4อไป หน4วยงานดังกล4าวอาจโอนสินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐาน
ท่ีมีอยู4ให,กับเอกชนโดยวิธีการขาย หรือทําสัญญาเช4าการเงิน นอกจากนั้น หน4วยงานอาจก4อสร,าง
สินทรัพย6ท่ีมีอายุการใช,งานนานและสินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐานข้ึนใหม4โดยร4วมงานกับเอกชน โดยมี
ความประสงค6ให,เอกชนเปMนผู,รับผิดชอบสินทรัพย6 โดยวิธีซ้ือเสร็จเด็ดขาด หรือโดยวิธีทําสัญญาเช4า
การเงินเม่ือก4อสร,างเสร็จ ในบางกรณีข,อตกลงการเช4ากําหนดระยะเวลาท่ีให,เอกชนควบคุมสินทรัพย6
ก4อนจะโอนกรรมสิทธิ์และอํานาจการควบคุมสินทรัพย6กลับไปให,ภาครัฐ ตัวอย4างเช4น องค6กรปกครอง
ส4วนท,องถ่ินสร,างโรงพยาบาลและให,เอกชนเช4าเปMนเวลา 20 ป̀ หลังจากนั้นสินทรัพย6จะกลับมาอยู4
ภายใต,การควบคุมของภาครัฐ เปMนต,น 

45. ผู"ให"เช#าต"องรับรู"ค#าตอบแทนท่ีค"างชําระตามสัญญาเช#าการเงินเปGนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ด"วยจํานวนท่ีเท#ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช#า 

46. ภายใต,สัญญาเช4าการเงิน ผู,ให,เช4าโอนความเสี่ยงและประโยชน6ของความเปMนเจ,าของท้ังหมดหรือเกือบ
ท้ังหมดให,แก4ผู,เช4า ดังนั้น ผู,ให,เช4าจึงถือว4าลูกหนี้สัญญาเช4า คือ สินทรัพย6ท่ีจะทําให,ผู,เช4าได,รับเงินต,น
พร,อมกับรายได,ทางการเงิน เพ่ือชดเชยและตอบแทนผู,ให,เช4าสําหรับการลงทุนและบริการท่ีให, 

การรับรู"เร่ิมแรก 

47. ผู,ให,เช4ามักมีต,นทุนทางตรงเริ่มแรก เช4น ค4านายหน,า ค4าธรรมเนียมทางกฎหมาย และต,นทุนทางตรง
ส4วนเพ่ิมในการต4อรองและจัดทําสัญญาเช4า ต,นทุนดังกล4าวไม4รวมถึงต,นทุนท่ัวไป เช4น ต,นทุนท่ีเกิดข้ึน 
กับฝXายขายและการตลาด สําหรับสัญญาเช4าการเงินนอกเหนือจากสัญญาของผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือ
ผู,จําหน4าย ต,นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํานวณอยู4ในลูกหนี้ตามสัญญาเช4าการเงิน และจะเปMนส4วนหัก
จากรายได,ในช4วงอายุของสัญญาเช4า อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช4าเปMนอัตราท่ีกําหนดข้ึนโดย
คํานึงถึงต,นทุนทางตรงเริ่มแรกซ่ึงรวมอยู4ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช4า ดังนั้น จึงไม4มีความจําเปMนต,อง
รวมยอดดังกล4าวแยกต4างหาก ต,นทุนของผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายส4วนท่ีเก่ียวข,องกับการ
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ต4อรองและการทําสัญญาเช4า ไม4ถือเปMนต,นทุนทางตรงเริ่มแรกตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ และไม4รวมเปMนส4วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช4า จึงต,องรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายเม่ือมีการรับรู,
กําไรหรือขาดทุนจากการขายในวันท่ีสัญญาเริ่มมีผล 

การวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"เร่ิมแรก 

48. การรับรู"รายได"ทางการเงินต"องข้ึนอยู#กับรูปแบบท่ีสะท"อนถึงผลตอบแทนคงท่ีในแต#ละงวดของ 
เงินลงทุนสุทธิของผู"ให"เช#า  

49. ผู,ให,เช4าต,องปZนส4วนรายได,ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช4าด,วยเกณฑ6ท่ีเปMนระบบและสมเหตุสมผล 
การปZนส4วนรายได,ต,องข้ึนอยู4กับรูปแบบท่ีสะท,อนให,เห็นถึงผลตอบแทนท่ีคงท่ีในแต4ละงวดของ 
เงินลงทุนสุทธิของผู,ให,เช4าซ่ึงคงเหลือตามสัญญาเช4าการเงิน จํานวนท่ีจ4ายตามสัญญาเช4าท่ีเก่ียวกับงวด
บัญชี (ซ่ึงไม4รวมต,นทุนในการให,บริการ) ต,องนํามาหักกับเงินลงทุนข้ันต,นท้ังสิ้นในสัญญาเช4าการเงิน
เพ่ือลดเงินต,นและรายได,ทางการเงินรอการรับรู, 

50. ผู,ให,เช4าต,องทบทวนประมาณการมูลค4าคงเหลือท่ีไม4ได,รับการประกันท่ีใช,ในการคํานวณเงินลงทุน
ข้ันต,นตามสัญญาเช4าอย4างสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลค4าคงเหลือท่ีไม4ได,รับการประกันมีจํานวน
ลดลง ผู,ให,เช4าต,องทบทวนการปZนส4วนรายได,ตลอดอายุสัญญาเช4า และต,องรับรู,การลดลงของจํานวน
ท่ีตั้งค,างรับไว,ในกําไรหรือขาดทุนทันที 

51. ผู"ให"เช#าท่ีเปGนผู"ผลิตหรือผู"จําหน#ายต"องรับรู"กําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายสําหรับงวด
ตามนโยบายการบัญชีท่ีหน#วยงานใช"สําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 

52. หากอัตราดอกเบ้ียท่ีใช"เปGนอัตราต่ําเกินจริง กําไรจากการขายต"องกําหนดข้ึนโดยสมมติให"ใช"อัตรา
ดอกเบ้ียเชิงพาณิชย* ต"นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู"ให"เช#าท่ีเปGนผู"ผลิตหรือผู"จําหน#ายส#วนท่ีเก่ียวข"องกับ
การต#อรองและการทําสัญญาเช#าต"องรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายเม่ือมีการรับรู"กําไรหรือขาดทุนจากการขาย 

53. หน4วยงานของรัฐท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายอาจให,ทางเลือกแก4ลูกค,าท่ีจะซ้ือหรือเช4าสินทรัพย6 สัญญาเช4า
การเงินของสินทรัพย6ท่ีทําโดยผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายทําให,เกิดรายได,สองประเภทดังต4อไปนี้ 

(ก) กําไรหรือขาดทุนท่ีเทียบเท4ากับกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ
สินทรัพย6ท่ีให,เช4าด,วยราคาขายปกติ ท้ังนี้ จะต,องคํานึงถึงส4วนลดปริมาณหรือส4วนลดการค,าด,วย 
และ 

(ข) รายได,ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช4า  

54. ณ วันท่ีสัญญาเช4าเริ่มมีผล ผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายจะบันทึกรายได,จากการขายด,วยมูลค4า
ยุติธรรมของสินทรัพย6หรือมูลค4าปZจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีผู,เช4าต,องจ4ายให,ผู,ให,เช4าคิดลดด,วยอัตรา
ดอกเบ้ียในท,องตลาดแล,วแต4จํานวนใดจะตํ่ากว4า และจะบันทึกต,นทุนขายด,วยราคาทุนของสินทรัพย6ท่ี
ให,เช4า หรือมูลค4าตามบัญชี (หากมูลค4าตามบัญชีแตกต4างจากราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีให,เช4า) หักด,วย
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มูลค4าปZจจุบันของมูลค4าคงเหลือท่ีไม4ได,รับการประกัน ผลต4างระหว4างรายได,จากการขายกับต,นทุนขาย
ถือเปMนกําไรจากการขายซ่ึงต,องรับรู,ตามนโยบายการบัญชีท่ีหน4วยงานใช,สําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 

55. เพ่ือเปMนการจูงใจลูกค,า ผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว4า
ความเปMนจริงมาก ซ่ึงทําให,รายได,ท้ังสิ้นท่ีรับรู, ณ เวลาท่ีขายมีจํานวนสูงเกินไป หากผู,ให,เช4าเสนออัตรา
ดอกเบ้ียท่ีต่ําเกินจริง กําไรจากการขายต,องเปMนจํานวนท่ีคํานวณข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียท,องตลาด 

56. ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนในการต4อรองและทําสัญญาเช4าการเงินของผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4ายต,องรับรู,
เปMนค4าใช,จ4าย ณ วันท่ีสัญญาเช4าเริ่มมีผล เนื่องจากต,นทุนดังกล4าวมักเก่ียวข,องกับกําไรจากการขายของ
ผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4าย 

การเปUดเผยข"อมูล 

57. ผู"ให"เช#าต"องเปUดเผยข"อมูลสําหรับสัญญาเช#าการเงินดังต#อไปนี้ 

(ก) การกระทบยอด ณ วันส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน ระหว#างผลรวมของเงินลงทุนข้ันต"น
ท้ังส้ินตามสัญญาเช#ากับมูลค#าปTจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีลูกหนี้ต"องจ#ายตามสัญญาเช#า 
นอกจากนั้ น  ณ  วัน ส้ิ น รอบร ะยะ เ วลากา ร ร าย ง าน  หน# ว ย ง านต" อ ง เ ปU ด เ ผย 
เงินลงทุนข้ันต"นตามสัญญาเช#าและมูลค#าปTจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีลูกหนี้ต"องจ#ายตาม
สัญญาเช#าสําหรับระยะเวลาแต#ละช#วงต#อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาท่ีไม#เกินหนึ่งปX 

(2) ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปXแต#ไม#เกินห"าปX 

(3) ระยะเวลาเกินห"าปX 

(ข) รายได"ทางการเงินรอการรับรู" 

(ค) มูลค#าคงเหลือท่ีไม#ได"รับการประกันซ่ึงรวมอยู#ในผลประโยชน*ของผู"ให"เช#า 

(ง) ค#าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีลูกหนี้ต"องจ#ายตามสัญญาเช#าท่ีคาดว#าจะเก็บ
ไม#ได" 

(จ) ค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับรู"เปGนรายได"ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

(ฉ) คําอธิบายโดยท่ัวไปของข"อตกลงท่ีสําคัญตามสัญญาเช#าของผู"ให"เช#า 

58. การเป]ดเผยเงินลงทุนข้ันต,นหักด,วยรายได,ทางการเงินรอการรับรู,จากสัญญาเช4าใหม4ท่ีเพ่ิมข้ึนระหว4าง
งวดบัญชี หลังจากหักด,วยจํานวนเงินท่ีเก่ียวข,องของสัญญาเช4าท่ีได,ยกเลิก ถือเปMนเครื่องบ4งชี้การเติบโต
ท่ีมักเปMนประโยชน6ต4อผู,ใช,รายงานการเงิน 
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สัญญาเช#าดําเนินงาน 

59. ผู"ให"เช#าต"องแสดงสินทรัพย*ท่ีอยู#ภายใต"สัญญาเช#าดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะ
ของสินทรัพย* 

60. ผู"ให"เช#าต"องรับรู"รายได"ค#าเช#าจากสัญญาเช#าดําเนินงานด"วยวิธีเส"นตรงตลอดอายุสัญญาเช#า  
เว"นแต#จะมีเกณฑ*อ่ืนท่ีเปGนระบบซ่ึงสะท"อนถึงระยะเวลาท่ีผู"ให"เช#าได"รับประโยชน*ท่ีลดลงจาก
สินทรัพย*ท่ีให"เช#าท่ีดีกว#า 

61. ผู,ให,เช4าต,องรับรู,ต,นทุน (ซ่ึงรวมถึงค4าเสื่อมราคา) ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการได,รับรายได,ค4าเช4า เปMน
ค4าใช,จ4ายสําหรับงวด และรับรู,รายได,ค4าเช4า (ไม4รวมเงินรับจากการให,บริการ เช4น การประกันภัยและ
การบํารุงรักษา) ตามเกณฑ6เส,นตรงตลอดอายุสัญญาเช4า แม,ว4าการรับเงินจะไม4เปMนไปตามเกณฑ6
ดังกล4าว เว,นแต4จะมีเกณฑ6อ่ืนท่ีเปMนระบบซ่ึงสะท,อนถึงระยะเวลาท่ีผู,ให,เช4าได,รับประโยชน6ท่ีลดลงจาก
สินทรัพย6ท่ีให,เช4าท่ีดีกว4า 

62. ต"นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู"ให"เช#าท่ีเกิดข้ึนในการต#อรองหรือการทําสัญญาเช#าดําเนินงานจะรวม
เปGนส#วนหนึ่งของมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ท่ีเช#า และจะรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายตลอดอายุสัญญาเช#า
ตามเกณฑ*เช#นเดียวกับการรับรู"รายได"จากสัญญาเช#า 

63. ค#าเส่ือมราคาของสินทรัพย*ท่ีให"เช#าต"องบันทึกโดยใช"เกณฑ*ท่ีสอดคล"องกับนโยบายการคิดค#าเส่ือม
ราคาตามปกติของสินทรัพย*ท่ีคล"ายคลึงของผู"ให"เช#า และค#าเส่ือมราคาต"องคํานวณตามเกณฑ*ท่ี
กําหนดไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* หรือ ฉบับท่ี 31 
เรื่อง สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

64. ในการพิจารณาว4าสินทรัพย6ท่ีเช4าเกิดการด,อยค4าหรือไม4 หน4วยงานต,องถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช,) 

65. ผู,ให,เช4าท่ีเปMนผู,ผลิตหรือผู,จําหน4าย เม่ือได,มีการทําสัญญาเช4าดําเนินงานต,องไม4รับรู,เปMนกําไรจากการขาย
เนื่องจากการทําสัญญาเช4นนั้นไม4ถือว4าเปMนการขาย 

การเปUดเผยข"อมูล 

66. ผู"ให"เช#าต"องเปUดเผยข"อมูลสําหรับสัญญาเช#าดําเนินงานดังต#อไปนี้ 

(ก) จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต"องจ#ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต"สัญญาเช#าดําเนินงานที่บอกเลิกไม#ได" 
โดยแสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแต#ละช#วงต#อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาท่ีไม#เกินหนึ่งปX 
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(2) ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปXแต#ไม#เกินห"าปX 

(3) ระยะเวลาเกินห"าปX 

(ข) ค#าเช#าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับรู"เปGนรายได"สําหรับงวดในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

(ค) คําอธิบายโดยท่ัวไปของข"อตกลงท่ีสําคัญตามสัญญาเช#าสําหรับผู"ให"เช#า 

การขายและเช#ากลับคืน 

67. การขายและการเช4ากลับคืน คือ การท่ีผู,ขายขายสินทรัพย6แล,วและผู,ขายทําสัญญาเช4าสินทรัพย6นั้น
กลับคืนมา จํานวนเงินท่ีต,องจ4ายตามสัญญาเช4าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ6กันเนื่องจากได,มีการ
ต4อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการขายและการเช4ากลับคืนข้ึนอยู4กับประเภทของ
สัญญาเช4าท่ีเก่ียวข,อง 

68. หากรายการขายและเช#ากลับคืนก#อให"เกิดสัญญาเช#าการเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูงกว#า
มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*จะต"องไม#รับรู"เปGนกําไรของผู"ขายท่ีเปGนผู"เช#าโดยทันที แต#ต"องบันทึก
รับรู"เปGนรายการรอตัดบัญชีและตัดจําหน#ายไปตลอดอายุสัญญาเช#า 

69. หากการเช4ากลับคืนถือเปMนสัญญาเช4าการเงิน รายการดังกล4าวเปMนวิธีท่ีผู,ให,เช4าจัดหาเงินทุนให,กับผู,เช4า
โดยใช,สินทรัพย6เปMนหลักประกัน ด,วยเหตุนี้จึงไม4เหมาะสมท่ีจะถือว4าสิ่งตอบแทนจากการขายท่ีสูงกว4า
มูลค4าตามบัญชีเปMนรายได, แต4ต,องบันทึกส4วนเกินดังกล4าวเปMนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหน4าย
ไปตลอดอายุสัญญาเช4า 

70. ในกรณีท่ีการขายและเช#ากลับคืนก#อให"เกิดสัญญาเช#าดําเนินงาน 

(ก) หากราคาขายมีจํานวนเทียบเท#ากับมูลค#ายุติธรรมอย#างเห็นได"ชัด ผู"ขายต"องรับรู"ผลกําไร
หรือผลขาดทุนจากการขายทันที 

(ข) หากราคาขายมีจํานวนต่ํากว#ามูลค#ายุติธรรม ผู"ขายต"องรับรู"ผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการ
ขายทันที เว"นแต#ผู"ขายจะได"รับชดเชยผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนโดยการจ#ายค#าเช#าในอนาคตท่ี 
ต่ํากว#าราคาตลาด ในกรณีนี้ผู"ขายต"องบันทึกผลขาดทุนจากการขายเปGนรายการรอการตัด
บัญชี และตัดจําหน#ายตามสัดส#วนของจํานวนค#าเช#าท่ีจ#ายในแต#ละงวดตามระยะเวลา 
ท่ีผู"ขายท่ีเปGนผู"เช#าคาดว#าจะใช"ประโยชน*จากสินทรัพย*ท่ีเช#า 

(ค) หากราคาขายมีจํานวนสูงกว#ามูลค#ายุติธรรม ผู"ขายต"องรับรู"จํานวนท่ีสูงกว#ามูลค#ายุติธรรม
เปGนรายการรอการตัดบัญชี และตัดจําหน#ายตามระยะเวลาท่ีคาดว#าจะใช"ประโยชน*จาก
สินทรัพย*ท่ีเช#า 

71. หากการเช4ากลับคืนถือเปMนสัญญาเช4าดําเนินงาน และจํานวนท่ีต,องจ4ายตามสัญญาเช4าและราคาขาย
กําหนดข้ึนตามมูลค4ายุติธรรม รายการดังกล4าวเปMนรายการขายตามปกติท่ีหน4วยงานสามารถรับรู,กําไร
หรือขาดทุนทันที 
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72. สําหรับสัญญาเช#าดําเนินงาน หากมูลค#ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช#ากลับคืนต่ํากว#ามูลค#า 
ตามบัญชีของสินทรัพย* หน#วยงานต"องรับรู"ผลต#างระหว#างมูลค#าตามบัญชีและมูลค#ายุติธรรม 
เปGนผลขาดทุนทันที 

73.  สําหรับสัญญาเช4าการเงิน หน4วยงานไม4ต,องปรับปรุงผลต4างดังกล4าว เว,นแต4สินทรัพย6นั้นเกิดการด,อยค4า 
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนดให,รับรู,การด,อยค4าดังกล4าว 

74. ผู,เช4าและผู,ให,เช4าตามสัญญาขายและเช4ากลับคืนต,องเป]ดเผยข,อมูลเช4นเดียวกับผู,เช4าและผู,ให,เช4าตาม
สัญญาเช4า ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเป]ดเผยข,อกําหนดที่มีสาระสําคัญ
ในสัญญาเช4าท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือท่ีไม4เปMนปกติ หรือเง่ือนไขของการขายและเช4ากลับคืน 

75. หน4วยงานอาจต,องเป]ดเผยรายการขายและเช4ากลับคืนแยกต4างหาก เนื่องจากเปMนไปตามข,อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน  

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

76. ให,หน4วยงานนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปใช,ปฏิบัติกับสัญญาเช4าท่ีเริ่มต,นในหรือหลังวันท่ี  
1 ตุลาคม 2561 โดยไม4ต,องนําไปใช,กับสัญญาเช4าที่ทําขึ้นก4อนหน,านั้นและยังคงมีผลบังคับอยู4 
ณ วันท่ีดังกล4าว 

วันถือปฏิบัติ 

77. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป  
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับที่ 13 เรื ่อง สัญญาเช#า 
(IPSAS 13 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 13 

เรื่อง สัญญาเช4า ดังนี้ 
1.1  ข,อมูลท่ัวไปเก่ียวกับข,อตกลงการเช4าของสัญญาเช4าการเงิน ท่ีกําหนดให,เป]ดเผยในรายงานการเงิน

ของผู,เช4าเรื่องข,อจํากัดเก่ียวกับ ผลตอบแทนต4อส4วนของรายได,ท่ีสูงกว4าค4าใช,จ4าย และผลตอบแทน
ต4อส4วนทุนจากผู,เปMนเจ,าของ ตามย4อหน,าท่ี 40(f)(iii) 

1.2  ข,อมูลท่ัวไปเก่ียวกับข,อตกลงการเช4าของสัญญาเช4าดําเนินงาน ท่ีกําหนดให,เป]ดเผยในรายงาน
การเงินของผู,เช4าเรื่องข,อจํากัดเก่ียวกับ ผลตอบแทนต4อส4วนของรายได,ท่ีสูงกว4าค4าใช,จ4าย และ
ผลตอบแทนต4อส4วนทุนจากผู,เปMนเจ,าของ ตามย4อหน,าท่ี 44(d)(iii) 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 
เร่ือง 

เหตุการณ*ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน พ.ศ. 2544 (IPSAS 14 : EVENTS 
AFTER THE REPORTING DATE (December 2001)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข,อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 14 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน 

130            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14  
เร่ือง เหตุการณ*ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 26 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค6ดังต4อไปนี้ 

(ก) เพ่ือกําหนดว4าเม่ือใดหน4วยงานต,องนําเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานมาปรับปรุงรายการ 
ในรายงานการเงิน และ 

(ข) เพ่ือกําหนดให,หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน 
และเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,หน4วยงานต,องไม4จัดทํารายงานการเงินโดยใช,เกณฑ6 
การดําเนินงานต4อเนื่อง หากเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานชี้ ให, เห็นว4าข,อสมมติเก่ียวกับ 
การดําเนินงานต4อเนื่องไม4เหมาะสม 

ขอบเขต 

2. หน#วยงานของรัฐท่ีจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต"องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการเปUดเผยเหตุการณ*
ภายหลังวันท่ีในรายงาน 

คํานิยาม 
3. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

เหตุการณ*ภายหลังวันท่ีในรายงาน หมายถึง เหตุการณ*ท่ีเกิดข้ึนระหว#างวันท่ีในรายงานกับวันท่ี
ได"รับอนุมัติให"ออกรายงานการเงิน ไม#ว#าเหตุการณ*นั้นจะเปGนไปในทางดีหรือไม#ดี เหตุการณ*
ดังกล#าวสามารถแยกได"เปGน 2 ประเภท ดังนี้ 

(ก) เหตุการณ*ท่ีเปGนหลักฐานยืนยันว#าสถานการณ*ได"มีอยู# ณ วันท่ีในรายงาน (เหตุการณ*
ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีต"องปรับปรุง) และ 

(ข) เหตุการณ*ท่ีช้ีให"เห็นว#าสถานการณ*ได"เกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงาน (เหตุการณ*ภายหลัง
วันท่ีในรายงานท่ีไม#ต"องปรับปรุง) 

คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมด
รวบรวมไว"ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

การอนุมัติให"ออกรายงานการเงิน 

4. เพ่ือกําหนดว4าเหตุการณ6ใดเปMนไปตามคํานิยามของเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน จําเปMนต,องระบุ
ท้ังวันท่ีในรายงานและวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน 

วันท่ีในรายงานคือวันสุดท,ายของรอบระยะเวลารายงานท่ีสัมพันธ6กับวันท่ีในรายงานการเงิน 
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วันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงินคือวันท่ีรายงานการเงินได,รับการอนุมัติจากหัวหน,าหน4วยงาน 
ผู,มีอํานาจในการสรุปข้ันสุดท,ายกับผู,สอบบัญชีเพ่ือออกรายงานการเงินแล,ว ซ่ึงผู,สอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นต4อรายงานการเงินชุดนั้น 

เหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานคือทุกเหตุการณ6ท้ังดีและไม4ดี ท่ีเกิดข้ึนระหว4างวันท่ีในรายงานและ
วันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน แม,ว4าเหตุการณ6นั้นจะเกิดข้ึนภายหลังการเผยแพร4ตัวเลข
รายได,สูงหรือตํ่ากว4าค4าใช,จ4าย การอนุมัติรายงานการเงินของหน4วยงานท่ีถูกควบคุม หรือการเผยแพร4
ข,อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข,องกับรายงานการเงิน 

5. ข้ันตอนท่ีเก่ียวข,องกับการจัดทําและการอนุมัติให,ออกรายงานการเงินอาจมีความแตกต4างกันไปในแต4ละ
ประเภทของหน4วยงาน โดยอาจข้ึนอยู4กับลักษณะของหน4วยงาน โครงสร,างของหน4วยงานท่ีควบคุม 
ข,อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง และวิธีการในการจัดทําและสรุปรายงานการเงินในข้ันสุดท,าย ซ่ึง
โดยปกติหัวหน,าหน4วยงานมีหน,าท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินของหน4วยงาน 

การรับรู"รายการและการวัดมูลค#า 

6. ในช4วงระยะเวลาระหว4างวันท่ีในรายงานและวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน รัฐบาลอาจมีการ
ประกาศเจตนารมณ6เก่ียวกับเรื่องบางอย4าง การพิจารณาว4าเจตนารมณ6ของรัฐบาลในเรื่องดังกล4าว 
เปMนเหตุการณ6ท่ีต,องปรับปรุงรายงานการเงินหรือไม4 ข้ึนอยู4กับว4าเหตุการณ6นั้นให,ข,อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับสถานการณ6ท่ีเปMนอยู4 ณ วันท่ีในรายงาน และมีหลักฐานเพียงพอว4าจะสามารถดําเนินการได,
ตามเจตนารมณ6ดังกล4าวจนบรรลุผลสําเร็จหรือไม4 อย4างไรก็ตามโดยท่ัวไปแล,วการประกาศเจตนารมณ6
ของรัฐบาล จะไม4นําไปสู4การรับรู,รายการปรับปรุงรายงานการเงิน เพียงแต4ต,องเป]ดเผยข,อมูลดังกล4าว 

เหตุการณ*ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต"องปรับปรุง 

7. หน#วยงานต"องปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู"ในรายงานการเงินเพ่ือสะท"อนให"เห็นถึงเหตุการณ*ภายหลัง
วันท่ีในรายงานท่ีต"องปรับปรุง 

8. ตัวอย4างของเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีต,องปรับปรุง ซ่ึงเปMนเหตุการณ6ท่ีทําให,หน4วยงานต,อง
ปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู,ไว,ในรายงานการเงิน หรือต,องรับรู,รายการท่ีไม4เคยรับรู,มาก4อนมีดังต4อไปนี้ 

(ก) การยุติหรือการระงับของคดีความในศาลภายหลังวันท่ีในรายงาน ซ่ึงเปMนการยืนยันว4าหน4วยงาน
มีภาระผูกพันในปZจจุบัน ณ วันท่ีในรายงาน ให,หน4วยงานปรับปรุงจํานวนเงินของประมาณการ
หนี้สินท่ีเก่ียวข,องกับคดีความในศาลท่ีรับรู,ไว,ก4อนหน,านี้ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน 
(เม่ือมีการประกาศใช,) หรือรับรู,ประมาณการหนี้สินท่ีต้ังข้ึนใหม4 มิใช4เพียงเป]ดเผยหนี้สินท่ีอาจ
เกิดข้ึนเท4านั้น เนื่องจากการยุติหรือการระงับของคดีความในศาลให,หลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสามารถ
นําไปพิจารณาตามย4อหน,าท่ี 24 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช,) 
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(ข) ข,อมูลท่ีได,รับภายหลังวันท่ีในรายงาน ซ่ึงแสดงให,เห็นว4าสินทรัพย6เกิดการด,อยค4า ณ วันท่ีใน
รายงาน หรือแสดงให,เห็นว4าต,องมีการปรับปรุงจํานวนผลขาดทุนจากการด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ี
เคยรับรู, ตัวอย4างเช4น 

(1) การล,มละลายของลูกหนี้ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงาน โดยปกติจะเปMนการยืนยันว4า
ผลขาดทุนจากลูกหนี้ได,เกิดข้ึนแล,ว ณ วันท่ีในรายงาน และหน4วยงานต,องปรับปรุงมูลค4า
ตามบัญชีของลูกหนี้นั้น และ 

(2) การขายสินค,าคงเหลือภายหลังวันท่ีในรายงานอาจให,หลักฐานเก่ียวกับมูลค4าสุทธิท่ีจะ
ได,รับของสินค,าคงเหลือนั้น ณ วันท่ีในรายงาน 

(ค) ภายหลังวันท่ีในรายงานได,มีการกําหนดต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีซ้ือ หรือสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย6
ท่ีขาย ซ่ึงเกิดรายการซ้ือหรือขายข้ึนก4อนวันท่ีในรายงาน 

(ง) ภายหลังวันท่ีในรายงานได,มีการกําหนดจํานวนรายได,ท่ีจัดเก็บในรอบระยะเวลารายงาน ท่ีต,อง
แบ4งสรรปZนส4วนกับหน4วยงานอ่ืน ภายใต,ข,อตกลงการแบ4งรายได,ท่ีมีอยู4ก4อนแล,วในรอบ
ระยะเวลารายงาน 

(จ) ภายหลังวันท่ีในรายงานได,มีการกําหนดเงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงานท่ีจะจ4ายให,แก4บุคลากร 
หากหน4วยงานมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปZจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันท่ี
ในรายงานท่ีจะต,องจ4ายเงินนั้น ซ่ึงเปMนผลมาจากเหตุการณ6ก4อนวันท่ีในรายงาน และ 

(ฉ) การพบการทุจริตหรือข,อผิดพลาดท่ีแสดงให,เห็นว4ารายงานการเงินไม4ถูกต,อง 

เหตุการณ*ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม#ต"องปรับปรุง 

9. หน#วยงานต"องไม#ปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู"ในรายงานการเงินเพ่ือสะท"อนถึงเหตุการณ*ภายหลัง
วันท่ีในรายงานท่ีไม#ต"องปรับปรุง 

10. ตัวอย4างต4อไปนี้เปMนเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม4ต,องปรับปรุง 

(ก) การลดลงของมูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6ระหว4างวันท่ีในรายงานกับวันท่ีได,รับอนุมัติให,
ออกรายงานการเงิน ในกรณีท่ีหน4วยงานใช,นโยบายการบัญชีปรับมูลค4าของอสังหาริมทรัพย6เปMน
มูลค4ายุติธรรมอย4างสมํ่าเสมอ โดยปกติการลดลงของมูลค4ายุติธรรมไม4มีความสัมพันธ6กับสภาพ
ของอสังหาริมทรัพย6 ณ วันท่ีในรายงาน แต4สะท,อนให,เห็นถึงสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป ดังนั้น แม,จะมีนโยบายปรับมูลค4าอย4างสมํ่าเสมอ หน4วยงานจะต,องไม4ปรับ
จํานวนเงินของอสังหาริมทรัพย6ท่ีรับรู,ไว,ในรายงานการเงิน ในทํานองเดียวกันหน4วยงานต,องไม4
ปรับจํานวนเงินท่ีเก่ียวข,องกับอสังหาริมทรัพย6ท่ีเป]ดเผยไว, ณ วันท่ีในรายงาน แม,ว4าหน4วยงาน
อาจจําเปMนต,องเป]ดเผยข,อมูลเพ่ิมเติมตามข,อกําหนดท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 23 และ 
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(ข) การพิจารณาตัดสินใจภายหลังวันท่ีในรายงานแต4ก4อนวันท่ีได,รับอนุมติให,ออกรายงานการเงิน 
ท่ีจะให,หรือกระจายสิทธิประโยชน6เพ่ิมเติม ไม4ว4าทางตรงหรือทางอ,อมให,กับผู, เข,าร4วม 
โครงการบริการชุมชนบางอย4าง ท่ีหน4วยงานเปMนผู,รับผิดชอบดําเนินการโครงการ หน4วยงาน
จะต,องไม4ปรับปรุงค4าใช,จ4ายของโครงการท่ีรับรู,ไว,แล,วในรายงานการเงินของรอบระยะเวลา
รายงานปZจจุบัน แม,ว4าการให,หรือกระจายสิทธิประโยชน6เพ่ิมเติมนั้น อาจเข,าเง่ือนไขท่ีต,อง
เป]ดเผยข,อมูลในลักษณะเหตุการณ6ท่ีไม4ต,องปรับปรุงตามข,อกําหนดท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 23 

การดําเนินงานต#อเน่ือง 

11. หน4วยงานแต4ละแห4งต,องพิจารณาว4าการใช,ข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องเหมาะสมหรือไม4 
อย4างไรก็ตาม การประเมินการดําเนินงานต4อเนื่องมักจะใช,กับระดับหน4วยงานมากกว4าใช,กับรัฐบาล
โดยรวม ตัวอย4างเช4น หน4วยงานของรัฐบาลอาจจะไม4สามารถดําเนินงานต4อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาล
ตัดสินใจโอนภารกิจจากหน4วยงานแห4งหนึ่งไปยังหน4วยงานอีกแห4งหนึ่ง อย4างไรก็ตาม การปรับ
โครงสร,างนี้จะไม4มีผลกระทบเม่ือประเมินการดําเนินงานต4อเนื่องของรัฐบาลโดยรวม 

12. หน#วยงานต"องไม#จัดทํารายงานการเงินโดยใช"เกณฑ*การดําเนินงานต#อเนื่อง หากภายหลังวันท่ี 
ในรายงานมีข"อกําหนดในกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีจะเลิกหน#วยงานหรือหยุดการ
ดําเนินงาน หรือไม#มีทางเลือกท่ีเปGนไปได"จริงอ่ืนใดนอกเหนือจากการเลิกหน#วยงานหรือหยุด
ดําเนินงาน 

13. ในการประเมินว4าข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องเหมาะสมหรือไม4สําหรับหน4วยงานนั้น 
ผู,รับผิดชอบต4อรายงานการเงินจําเปMนต,องพิจารณาปZจจัยท่ีเก่ียวข,อง ปZจจัยเหล4านั้นรวมถึงผลการ
ดําเนินงานท้ังในปZจจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคตของหน4วยงาน การปรับโครงสร,างของแต4ละ
หน4วยงานท้ังท่ีมีการประกาศแล,วและท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน ความเปMนไปได,ท่ีจะได,รับเงินทุนสนับสนุน
จากรัฐบาลอย4างต4อเนื่อง และศักยภาพของแหล4งเงินทุนสนับสนุนทดแทนหากจําเปMน 

14. ในกรณีของหน4วยงานท่ีต,องได,รับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเปMนหลัก โดยท่ัวไปปZญหา
การดําเนินงานต4อเนื่องจะเกิดข้ึนก็ต4อเม่ือรัฐบาลมีการประกาศนโยบายยกเลิกการสนับสนุนเงิน
งบประมาณสําหรับหน4วยงานดังกล4าว 

15. บางหน4วยงานของรัฐอาจจําเปMนท่ีจะต,องจัดหาเงินทุนในการดําเนินงานด,วยตนเองท้ังหมดหรือเปMน
ส4วนใหญ4 และมีการเก็บค4าสินค,าและบริการที่คุ,มกับต,นทุนโดยตรงจากผู,ซื้อสินค,าและใช,บริการ 
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน4วยงานดังกล4าวที่แย4ลงภายหลังวันที่ในรายงาน 
อาจชี้ให,เห็นถึงความจําเปMนท่ีต,องพิจารณาว4าข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องของหน4วยงาน
ดังกล4าวยังเหมาะสมหรือไม4 

16. หากข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องไม4เหมาะสม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,
หน4วยงานต,องแสดงให,เห็นผลของเหตุการณ6นั้นในรายงานการเงิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล4าวจะข้ึนอยู4กับสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึน ตัวอย4างเช4น มีการถ4ายโอนการดําเนินงานไปยังหน4วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือจะมีการจําหน4าย หรือยุบเลิกหรือไม4 หน4วยงานต,องใช,ดุลพินิจในการพิจารณาความจําเปMน
ในการปรับเปลี่ยนมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6และหนี้สินท่ีรับรู,ในรายงานการเงิน 

17. เม่ือข,อสมมติฐานการดําเนินงานต4อเนื่องไม4เหมาะสม หน4วยงานจําเปMนต,องพิจารณาด,วยว4าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ6จะทําให,มีหนี้สินเพ่ิมข้ึน หรือจะทําให,เข,าเง่ือนไขบางข,อในสัญญาก4อหนี้
ผูกผัน และนําไปสู4การจัดประเภทหนี้สินบางรายการเปMนหนี้สินหมุนเวียนหรือไม4 

18. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน กําหนดให,หน4วยงานต,อง
เป]ดเผยข,อมูล เม่ือเปMนไปตามข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ 

(ก) หน4วยงานไม4ได,จัดทํารายงานการเงินตามเกณฑ6การดําเนินงานต4อเนื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 1 กําหนดให,หน4วยงานเป]ดเผยเรื่องดังกล4าวเม่ือไม4ได,จัดทํารายงานการเงินตาม
หลักการดําเนินงานต4อเนื่อง และต,องเป]ดเผยเกณฑ6อ่ืนท่ีใช,ในการจัดทํารายงานการเงินนั้น 
พร,อมท้ังเหตุผลท่ีหน4วยงานไม4อาจดําเนินงานต4อเนื่องได, หรือ 

(ข) ผู,รับผิดชอบการจัดทํารายงานการเงินตระหนักถึงความไม4แน4นอนท่ีเปMนสาระสําคัญเก่ียวกับ
เหตุการณ6 หรือสถานการณ6ท่ีอาจทําให,เกิดความสงสัยอย4างมีนัยสําคัญต4อความสามารถของ
หน4วยงานในการดําเนินงานต4อเนื่อง หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับความไม4แน4นอน
ดังกล4าวตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 หากเหตุการณ6หรือสถานการณ6ท่ีทําให,ต,อง
เป]ดเผยข,อมูลนั้นเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงาน 

การปรับโครงสร"าง 

19. เม่ือมีการประกาศปรับโครงสร,างภายหลังวันท่ีในรายงาน ซ่ึงเปMนไปตามคํานิยามของเหตุการณ6ท่ีไม4
ต,องปรับปรุง หน4วยงานจะต,องเป]ดเผยข,อมูลอย4างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  
ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6
ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช,) ได,กําหนดแนวทางเก่ียวกับการรับรู,ประมาณการหนี้สินจากการ
ปรับโครงสร,าง ท้ังนี้ การปรับโครงสร,างโดยการตัดจําหน4ายบางส4วนของหน4วยงาน อาจไม4ส4งผลต4อ
ความสามารถในการดําเนินงานต4อเนื่องของหน4วยงาน อย4างไรก็ตามหากการประกาศปรับโครงสร,าง
ภายหลังวันท่ีในรายงานทําให,หน4วยงานไม4สามารถดําเนินงานต4อเนื่อง หน4วยงานอาจจะต,องปรับปรุง
ลักษณะและจํานวนเงินของสินทรัพย6และหนี้สินท่ีรับรู,ในรายงานการเงิน 
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การเปUดเผยข"อมูล 

การเปUดเผยวันที่ได"รับอนุมัติให"ออกรายงานการเงิน 

20. หน#วยงานต"องเปUดเผยวันท่ีได"รับการอนุมัติให"ออกรายงานการเงิน และผู"อนุมัติรายงานการเงิน 

21. เนื่องจากรายงานการเงินไม4ได,สะท,อนให,เห็นถึงเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีได,รับการอนุมัติให,ออก
รายงานการเงิน จึงเปMนสิ่งสําคัญท่ีผู,ใช,รายงานการเงินควรทราบว4ามีการอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน
เม่ือใด 

การปรับข"อมูลที่เปUดเผยไว"เกี่ยวกับสถานการณ* ณ วันที่ในรายงานให"เปGนปTจจุบัน 

22. หากหน#วยงานได"รับข"อมูลภายหลังวันท่ีในรายงานแต#ก#อนวันท่ีได"รับอนุมัติให"ออกรายงานการเงิน 
เก่ียวกับสถานการณ*ท่ีมีอยู# ณ วันท่ีในรายงาน หน#วยงานต"องปรับข"อมูลท่ีเปUดเผยท่ีเก่ียวข"องกับ
สถานการณ*ดังกล#าวให"เปGนปTจจุบันตามข"อมูลใหม#ท่ีได"รับ 

23. ในบางกรณีหน4วยงานจําเปMนต,องปรับข,อมูลท่ีเป]ดเผยในรายงานการเงินให,เปMนปZจจุบัน เพ่ือสะท,อนถึง
ข,อมูลท่ีได,รับภายหลังวันท่ีในรายงานแต4ก4อนวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน แม,ว4าข,อมูล
ดังกล4าวจะไม4มีผลกระทบต4อจํานวนเงินท่ีหน4วยงานได,รับรู,ไว,ในรายงานการเงินก็ตาม ตัวอย4างของ
กรณีท่ีทําให,หน4วยงานต,องปรับข,อมูลท่ีเป]ดเผยไว,ให,เปMนปZจจุบัน ได,แก4 กรณีท่ีหน4วยงานได,รับหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายหลังวันท่ีในรายงานเก่ียวกับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีอยู4 ณ วันท่ีในรายงาน นอกเหนือจาก
การท่ีหน4วยงานต,องพิจารณาว4าจะรับรู,หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนเปMนประมาณการหนี้สินในรายงานการเงิน
หรือไม4แล,ว หน4วยงานต,องปรับข,อมูลท่ีเป]ดเผยสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนให,เปMนปZจจุบันโดยใช,
หลักฐานท่ีได,รับมาใหม4นั้น 

การเปUดเผยเหตุการณ*ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม#ต"องปรับปรุง 
24. เม่ือเหตุการณ*ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม#ต"องปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไม#เปUดเผยข"อมูลสามารถ

ทําให"มีผลกระทบต#อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู"ใช"รายงานการเงิน ดังนั้น หน#วยงานต"อง
เปUดเผยข"อมูลทุกข"อต#อไปนี้ สําหรับเหตุการณ*ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม#ต"องปรับปรุงแต#ละ
ประเภทท่ีเปGนสาระสําคัญ 

(ก) ลักษณะของเหตุการณ*ดังกล#าว และ 

(ข) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายท่ีว#าหน#วยงานไม#สามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล#าวได" 

25. ตัวอย4างเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม4ต,องปรับปรุงแต4ปกติต,องเป]ดเผยข,อมูล มีดังนี้ 

(ก) สินทรัพย6ท่ีวัดมูลค4าตามวิธีมูลค4ายุติธรรมมีมูลค4าลดลงมากอย4างผิดปกติ โดยไม4เก่ียวข,องกับ
สภาพของสินทรัพย6นั้น ณ วันท่ีในรายงาน หากแต4เปMนผลจากสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต4วันท่ีใน
รายงาน 
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(ข) ภายหลังวันท่ีในรายงาน หน4วยงานซ่ึงเปMนผู,ดําเนินโครงการได,ตัดสินใจว4าจะให,หรือกระจายสิทธิ
ประโยชน6ในอนาคตเพ่ิมเติมข้ึนอย4างมาก โดยทางตรงหรือทางอ,อมให,แก4ผู,เข,าร4วมโครงการ
บริการชุมชน ซ่ึงสิทธิประโยชน6เพ่ิมเติมดังกล4าวมีผลกระทบท่ีสําคัญต4อหน4วยงาน 

(ค) การรวมหน4วยงานของรัฐท่ีสําคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวม
หน4วยงานของรัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนดให,หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเปMนการเฉพาะ
ในกรณีดังกล4าว) การตัดจําหน4ายหน4วยงานท่ีสําคัญภายใต,การควบคุม หรือการตัดโอนกิจกรรม
ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีหน4วยงานรับผิดชอบในปZจจุบันให,แก4บุคคลภายนอกดําเนินการ
ภายหลังวันท่ีในรายงาน 

(ง) การประกาศแผนท่ีจะยกเลิกงานหรือโครงการท่ีสําคัญ การจําหน4ายสินทรัพย6หรือชําระหนี้สินท่ี
เก่ียวข,องกับการยกเลิกงานหรือโครงการท่ีสําคัญ หรือการทําข,อตกลงผูกพันท่ีจะจําหน4าย
สินทรัพย6หรือชําระหนี้สินดังกล4าว 

(จ) การซ้ือและการจําหน4ายสินทรัพย6ท่ีสําคัญ 

(ฉ) ความเสียหายในอาคารและสิ่งปลูกสร,างท่ีสําคัญท่ีเกิดจากอัคคีภัยภายหลังวันท่ีในรายงาน 

(ช) การประกาศหรือเริ่มต,นปฏิบัติเก่ียวกับการปรับโครงสร,างท่ีสําคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมี
การประกาศใช,)) 

(ซ) การออกกฎหมายเพ่ือยกหนี้ให,องค6กรหรือบุคคลซ่ึงเปMนส4วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการ 

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงอย4างมากผิดปกติของราคาสินทรัพย6หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต4างประเทศ
ภายหลังวันท่ีในรายงาน 

(ญ) การดําเนินการท่ีทําให,เกิดข,อตกลงผูกพันหรือหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีนัยสําคัญ เช4น การคํ้า
ประกันท่ีมีนัยสําคัญภายหลังวันท่ีในรายงาน และ 

(ฎ) การเริ่มต,นของคดีความท่ีสําคัญซ่ึงเกิดจากเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงานเท4านั้น 

วันถือปฏิบัติ 

26. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป  
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื ่อง เหตุการณ*
ภายหลังวันท่ีในรายงาน (IPSAS 14 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 14 

เรื่อง เหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน ดังนี้ 
1.1 การขยายความตัวอย4างของผู,มีหน,าท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินของหน4วยงาน

นอกเหนือจากหัวหน,าหน4วยงาน และผู,มีหน,าท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินรวมของ
รัฐบาล ตามย4อหน,าท่ี 7 

1.2 การระบุวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงินโดยพิจารณาตามบริบทของกฎหมายในแต4ละ
พ้ืนท่ี ท่ีให,หรือไม4ให,อํานาจในการแก,ไขรายงานการเงินโดยผู,ท่ีได,รับรายงาน ในข้ันตอนสุดท,าย
ของกระบวนการอนุมัติรายงานการเงิน ตามย4อหน,าท่ี 8 

1.3 การประกาศจ4ายเงินปZนผลหรือการจัดสรรส4วนทุนให,ผู,เปMนเจ,าของภายหลังวันท่ีในรายงาน ตาม
ย4อหน,าท่ี 14 15 และ 16 

1.4 การเป]ดเผยข,อมูลกรณีท่ีมีหน4วยอ่ืนท่ีมีอํานาจในการแก,ไขรายงานการเงินของหน4วยงาน
หลังจากวันท่ีได,รับอนุมัติให,ออกรายงานการเงิน ตามย4อหน,าท่ี 26 และ 27 

1.5 ตัวอย4างเหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม4ต,องปรับปรุง แต4ต,องเป]ดเผยข,อมูลเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได,หรือมีกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช,หรือมีการประกาศ
ภายหลังวันท่ีในรายงาน ซ่ึงมีผลกระทบอย4างมีนัยสําคัญต4อภาษีเงินได,ในงวดปZจจุบัน สินทรัพย6
ภาษีเงินได,รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได,รอตัดบัญชี ในกรณีท่ีหน4วยงานต,องเสียภาษีเงินได,
ตามย4อหน,าท่ี 31(j) 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับข,อความของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 
14 เรื่อง เหตุการณ6ภายหลังวันท่ีในรายงาน ดังนี้ 
2.1 ข,อกําหนดห,ามไม4ให,หน4วยงานจัดทํารายงานการเงินโดยใช,เกณฑ6การดําเนินงานต4อเนื่อง หาก

ภายหลังวันท่ีในรายงาน ผู,รับผิดชอบจัดทํารายงานการเงินหรือหน4วยท่ีทําหน,าท่ีกํากับควบคุม
หน4วยงาน กําหนดว4ามีความต้ังใจท่ีจะยุบเลิกหรือหยุดการดําเนินงานของหน4วยงาน หรือไม4มี
ทางเลือกอ่ืนท่ีเปMนไปได,จริงนอกจากการยุบเลิกหรือหยุดการดําเนินงาน ตามย4อหน,าท่ี 18 

2.2 ข,อกําหนดให,หน4วยท่ีทําหน,าท่ีกํากับควบคุมหน4วยงาน ประเมินว4าข,อสมมติฐานการดําเนินงาน
ต4อเนื่องเหมาะสมหรือไม4สําหรับหน4วยงานนั้น โดยต,องพิจารณาปZจจัยท่ีเก่ียวข,อง ตามย4อหน,าท่ี 19 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 
เร่ือง 

อสังหาริมทรัพย*เพื่อการลงทุน 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน พ.ศ. 2544 
(IPSAS 16 : INVESTMENT PROPERTY (December 2001)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดย
มีข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 16 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 95 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค6เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุน และการเป]ดเผยข,อมูลท่ีเก่ียวข,อง 

ขอบเขต 

2. หน#วยงานของรัฐท่ีจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต"องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการบันทึกบัญชีสําหรับ
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ครอบคลุมถึง (ก) การวัดมูลค4าของส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6เพ่ือ
การลงทุนท่ีถือไว,ภายใต,สัญญาเช4าการเงินในรายงานการเงินของผู,เช4า และ (ข) การวัดมูลค4าของ
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีจัดให,เช4าตามสัญญาเช4าดําเนินงานในรายงานการเงินของผู,ให,เช4า 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ครอบคลุมประเด็นต4าง ๆ ท่ีระบุไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า ซ่ึงรวมถึงทุกรายการดังต4อไปนี้ 

(ก) การจําแนกสัญญาเช4าว4าเปMนสัญญาเช4าการเงินหรือสัญญาเช4าดําเนินงาน 

(ข) การรับรู,รายได,ค4าเช4าจากอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 
เรื่อง รายได,จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,)) 

(ค) การวัดมูลค4าของส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6ท่ีถือไว,ภายใต,สัญญาเช4าดําเนินงานในรายงาน
การเงินของผู,เช4า 

(ง) การวัดมูลค4าของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช4าการเงินในรายงานการเงินของผู,ให,เช4า 

(จ) การบัญชีสําหรับรายการขายและเช4ากลับคืน และ 

(ฉ) การเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับสัญญาเช4าการเงินและสัญญาเช4าดําเนินงาน 

๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ถือปฏิบัติกับทุกรายการดังต4อไปนี้ 

(ก) สินทรัพย6ชีวภาพท่ีเก่ียวข,องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 27 
เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6) และ 

(ข) สัมปทานเหมืองแร4 ทรัพยากรแร4 เช4น น้ํามัน ก�าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ี
คล,ายคลึงกัน ซ่ึงไม4สามารถสร,างทดแทนข้ึนได, 
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คํานิยาม 

5. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

มูลค#าตามบัญชี (สําหรับ
วัตถุประสงค*ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้) 

หมายถึง จํานวนท่ีสินทรัพย*ถูกรับรู"ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเ งินสดหรือรายการเ ทียบเท#า เ งินสดท่ี
หน#วยงานจ#ายไป หรือมูลค#ายุติธรรมของส่ิงตอบ
แทนอ่ืนท่ีหน#วยงานมอบให"เพ่ือให"ได"มาซ่ึงสินทรัพย* 
ณ เวลาท่ีได"สินทรัพย*นั้นมา หรือ ณ เวลาท่ีก#อสร"าง
สินทรัพย*นั้น 

อสังหาริมทรัพย* 
ท่ีครอบครอง 

หมายถึง (ก) อสังหาริมทรัพย*ท่ีหน#วยงานเปGนผู"ถือกรรมสิทธิ์ 

(ข) อสังหาริมทรัพย*ท่ีหน#วยงานเปGนผู"เช#าภายใต"
สัญญาเช#าการเงิน 

(ค) อสังหาริมทรัพย*ท่ีหน#วยงานเปGนผู"ใช"ประโยชน* 
แต#ไม#ใช#ผู"เช#าภายใต"สัญญาเช#าดําเนินงาน 

อสังหาริมทรัพย* 
เพ่ือการลงทุน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย* (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส#วนของ
อาคาร (ส#วนควบอาคาร) หรือท้ังท่ีดินและอาคาร) ท่ี
ครอบครองเพ่ือหาประโยชน*จากรายได"ค#าเช#า หรือ
จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค#าของสินทรัพย* หรือท้ังสอง
อย#าง ท้ังนี้ ไม#ได"มีไว"เพ่ือ 

(ก) ใช"ในการผลิตหรือจัดหาสินค"าหรือให"บริการ 
หรือใช"ในการบริหารงานของหน#วยงาน หรือ 

(ข) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

อสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"
งาน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย*ท่ีครอบครอง (โดยเจ"าของหรือโดย
ผู"เช#าภายใต"สัญญาเช#าการเงิน) เพ่ือใช"ในการผลิต  
หรือจัดหาสินค"า หรือให"บริการ หรือใช" ในการ
บริหารงานของหน#วยงาน 

คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"
อยู#ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

ส#วนได"เสียในอสังหาริมทรัพย*ของผู"เช#าที่เกิดจากสัญญาเช#าดําเนินงาน 

6. ส#วนได"เสียในอสังหาริมทรัพย*ของผู"เช#าท่ีเกิดจากสัญญาเช#าดําเนินงาน อาจจัดประเภทและบันทึก
บัญชีเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนได"ถ"าหากว#า (ก) อสังหาริมทรัพย*นั้นเปGนไปตามคํานิยาม
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ของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน และ (ข) ผู"เช#าใช"วิธีมูลค#ายุติธรรมตามท่ีระบุในย#อหน"าท่ี 39 
ถึง 61 ในการรับรู"สินทรัพย*นี้ ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไว"เพ่ือการพิจารณาอสังหาริมทรัพย*
แต#ละรายการไป อย#างไรก็ตาม หากหน#วยงานเลือกจัดประเภทส#วนได"เสียในอสังหาริมทรัพย*ท่ีเกิด
จากสัญญาเช#าดําเนินงานเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนแล"ว อสังหาริมทรัพย*ทุกประเภท ท่ีจัด
ประเภทเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ต"องบันทึกโดยใช"วิธีมูลค#ายุติธรรม เม่ือหน#วยงานเลือก
วิธีการจัดประเภทดังกล#าว หน#วยงานต"องเปUดเผยส#วนได"เสียในอสังหาริมทรัพย*ท่ีถูกจัดประเภท
เหล#านั้นตามท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 82 ถึง 87 

อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

7. มีหลายสถานการณ6ท่ีหน4วยงานของรัฐอาจมีอสังหาริมทรัพย6ท่ีครอบครองเพ่ือหาประโยชน6จากรายได,
ค4าเช4า และจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6 ตัวอย4างเช4น หน4วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย6ของรัฐบาลในเชิงพาณิชย6 ในกรณีนี้ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย6ท่ีถือไว,เพ่ือ
ขายต4อตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ อสังหาริมทรัพย6อ่ืนท่ีครอบครองเปMนไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน หน4วยงานของรัฐอ่ืนอาจมีอสังหาริมทรัพย6ท่ีครอบครอง เพ่ือหา
ประโยชน6จากรายได,ค4าเช4าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6 และใช,จ4ายเงินท่ีได,รับจาก
อสังหาริมทรัพย6ในกิจกรรมอ่ืนของหน4วยงาน (การให,บริการตามภารกิจ) เช4น มหาวิทยาลัยหรือองค6กร
ปกครองส4วนท,องถ่ิน อาจเปMนเจ,าของอาคารท่ีมีวัตถุประสงค6ให,เช4าในเชิงพาณิชย6แก4บุคคลภายนอก 
เพ่ือจัดหาเงิน มากกว4าท่ีจะใช,ในการผลิตหรือจัดหาสินค,าหรือให,บริการ อสังหาริมทรัพย6ดังกล4าวถือว4า
เปMนไปตามคํานิยามของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนเช4นกัน 

8. หน4วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนไว,เพ่ือประโยชน6จากรายได,ค4าเช4า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6หรือท้ังสองอย4าง ดังนั้น อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนจึงก4อให,เกิด
กระแสเงินสดท่ีโดยส4วนใหญ4แล,วเปMนอิสระจากสินทรัพย6ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีหน4วยงานครอบครอง ทําให,
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนต4างจากท่ีดินหรืออาคารอ่ืนท่ีอยู4ในความควบคุมของหน4วยงานของรัฐ 
ซ่ึงรวมท้ังอสังหาริมทรัพย6 ท่ีมีไว,ใช,งาน การผลิตหรือการจัดหาสินค,าหรือบริการ หรือการใช,
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการบริหารงานของหน4วยงานของรัฐ สามารถทําให,เกิดกระแสเงินสดเช4นกัน 
ตัวอย4างเช4น หน4วยงานของรัฐอาจจะใช,อาคารในการผลิต หรือการจัดหาสินค,าและบริการให,แก4ผู,รับ 
โดยมีการคิดค4าตอบแทนท่ีคุ,มกับต,นทุนท้ังหมดหรือบางส4วน อย4างไรก็ตาม หน4วยงานใช,อาคารเพียง
เพ่ือประกอบการผลิตสินค,าและให,บริการ แต4กระแสเงินสดไม4ได,มาจากเฉพาะอาคารเท4านั้น ยังมาจาก
สินทรัพย6อ่ืนท่ีใช,ในกระบวนการผลิตหรือให,บริการด,วย ท้ังนี้ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 
เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ใช,ปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน 

9. ภาครัฐอาจมีการบริหารจัดการ โดยให,หน4วยงานหนึ่งเปMนผู,ควบคุมและใช,ประโยชน6สินทรัพย6 ซ่ึงมี
หน4วยงานอ่ืนเปMนผู,ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ตัวอย4างเช4น หน4วยงานอาจเปMนผู,ควบคุมและบันทึก
บัญชีอาคารท่ีรัฐบาลเปMนเจ,าของตามกฎหมาย ในสถานการณ6เช4นนี้ อสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน 
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จะหมายถึง อสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานครอบครอง และรับรู,เปMนอสังหาริมทรัพย6ในรายงานการเงิน 
ของหน4วยงานนั้น 

10. ตัวอย4างของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนมีดังต4อไปนี้ 

(ก) ท่ีดินท่ีหน4วยงานครอบครองไว,เพ่ือหวังกําไรจากการเพ่ิมมูลค4าของท่ีดินนั้นในระยะยาว มากกว4า
ครอบครองไว,เพ่ือขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน4วยงาน เช4น 
ท่ีดินท่ีครอบครองโดยโรงพยาบาลเพ่ือการเพ่ิมข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6 ท่ีอาจจะขาย 
ในช4วงเวลาท่ีได,ประโยชน6ในอนาคต 

(ข) ท่ีดินท่ีหน4วยงานครอบครองไว, โดยท่ีปZจจุบันยังมิได,ระบุวัตถุประสงค6ของการใช,ในอนาคต  
(ถ,าหน4วยงานยังมิได,ระบุว4าจะใช,ท่ีดินนั้นเปMนอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน หรือเพ่ือขายในระยะสั้น
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน4วยงาน ให,ถือว4าท่ีดินนั้นถือไว,เพ่ือหาประโยชน6
จากการเพ่ิมมูลค4าของท่ีดิน) 

(ค) อาคารท่ีหน4วยงานเปMนเจ,าของ (หรืออาคารท่ีหน4วยงานครอบครองภายใต,สัญญาเช4าการเงิน) 
และให,เช4าต4อตามสัญญาเช4าดําเนินงาน ไม4ว4าจะเปMนสัญญาฉบับเดียวหรือมากกว4าหนึ่งฉบับ 
ในเชิงพาณิชย6 เช4น มหาวิทยาลัยอาจครอบครองอาคารท่ีให,บุคคลภายนอกเช4าในเชิงพาณิชย6 

(ง) อาคารท่ียังไม4มีผู,เช4าซ่ึงหน4วยงานครอบครองเพ่ือให,เช4าต4อภายใต,สัญญาเช4าดําเนินงาน ไม4ว4าจะ
เปMนสัญญาฉบับเดียวหรือมากกว4าหนึ่งฉบับในเชิงพาณิชย6แก4บุคคลภายนอก 

(จ) อสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู4ในระหว4างก4อสร,างหรือพัฒนา เพ่ือใช,เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 
ในอนาคต 

11. ตัวอย4างต4อไปนี้ไม4ถือเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ดังนั้น จึงไม4รวมอยู4ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

(ก) อสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานมีไว,เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยู4ใน
ข้ันตอนการก4อสร,างหรือพัฒนาเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,า
คงเหลือ) เช4น หน4วยงานเพ่ือจัดหาท่ีอยู4อาศัยอาจมีการจําหน4ายบ,านพักอาศัยบางส4วนท่ีสร,าง
เก็บไว,ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน4วยงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด,านประชากร ซ่ึงในกรณีดังกล4าว อสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานได,มาเพ่ือจะจําหน4าย 
ในอนาคตอันใกล,หรือเพ่ือนํามาพัฒนาและขายต4อ จะถูกจัดประเภทเปMนสินค,าคงเหลือ 

(ข) อสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู4ในระหว4างการก4อสร,าง หรือพัฒนาให,บุคคลอ่ืน (ดูมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญาก4อสร,าง (เม่ือมีการประกาศใช,)) 

(ค) อสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6) รวมถึงอสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานครอบครอง เพ่ือใช,งานภายในหน4วยงานในอนาคต 
อสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานครอบครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคต และนํามาใช,งานภายใน
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หน4วยงานในเวลาต4อมา อสังหาริมทรัพย6ท่ีใช,ประโยชน6โดยพนักงาน เช4น บ,านพักพนักงาน  
(ไม4ว4าพนักงานจะจ4ายค4าเช4าในอัตราตลาดหรือไม4ก็ตาม) และอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน 
รอการจําหน4าย 

(ง) อสังหาริมทรัพย6ท่ีให,หน4วยงานอ่ืนเช4าภายใต,สัญญาเช4าการเงิน 

(จ) อสังหาริมทรัพย6ท่ีครอบครองไว,เ พ่ือให,บริการต4อสังคมและก4อให,เกิดกระแสเงินสดรับ 
ตัวอย4างเช4น หน4วยงานท่ีจัดหาอาคารท่ีอยู4อาศัย อาจครอบครองอาคารดังกล4าวโดยส4วนใหญ4 
เพ่ือให,เช4าแก4ครอบครัวท่ีมีรายได,น,อย ในอัตราค4าเช4าท่ีตํ่ากว4าราคาตลาด ในสถานการณ6เช4นนี้
ถือว4าหน4วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย6ไว,เพ่ือการให,บริการท่ีอยู4อาศัยมากกว4า เพ่ือหา
ประโยชน6จากรายได,ค4าเช4า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6 และรายได,ค4าเช4าท่ี
เ กิด ข้ึนเปMนเพียงผลพลอยได,ของวัตถุประสงค6ของการครอบครองอสังหาริมทรัพย6 
อสังหาริมทรัพย6ดังกล4าวไม4ถือเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน และให,รับรู,ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

(ฉ) อสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานครอบครองไว,เพ่ือวัตถุประสงค6เชิงกลยุทธ6 ท่ีจะต,องบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6  

12. ตามอํานาจหน,าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด หน4วยงานของรัฐอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย6เพ่ือวัตถุประสงค6
ของการให,บริการตามภารกิจ มากกว4าเพ่ือหาประโยชน6จากรายได,ค4าเช4า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ
มูลค4าของสินทรัพย6 ในสถานการณ6เช4นนี้ อสังหาริมทรัพย6จะไม4เปMนไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุน อย4างไรก็ตาม เม่ือหน4วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย6เพ่ือหาประโยชน6จากรายได, 
ค4าเช4า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6 ให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
ในบางสถานการณ6 หน4วยงานของรัฐอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย6บางรายการท่ีประกอบด,วย  
(ก) ส4วนท่ีหน4วยงานถือไว,เพ่ือหาประโยชน6จากรายได,ค4าเช4า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค4าของ
สินทรัพย6มากกว4าท่ีจะให,บริการ และ (ข) อีกส4วนหนึ่งท่ีหน4วยงานถือไว,เพ่ือใช,ในการผลิตหรือจัดหา
สินค,าหรือให,บริการ หรือใช,ในการบริหารงานของหน4วยงาน ตัวอย4างเช4น โรงพยาบาลหรือ
มหาวิทยาลัยอาจเปMนเจ,าของอาคาร ซ่ึงในอาคารดังกล4าวมีส4วนหนึ่งท่ีนํามาใช,เพ่ือวัตถุประสงค6ในการ
บริหารงานของหน4วยงาน และอีกส4วนหนึ่งของอาคารให,เช4าเปMนอพาร6ทเมนท6ในเชิงพาณิชย6 ถ,าแต4ละ
ส4วนสามารถแยกขาย (หรือแยกให,เช4าภายใต,สัญญาเช4าการเงิน) หน4วยงานต,องบันทึกส4วนต4าง ๆ แยก
จากกัน แต4ถ,าไม4สามารถแยกส4วนได, หน4วยงานจะบันทึกอสังหาริมทรัพย6เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการ
ลงทุนได, ต4อเม่ือสัดส4วนของอสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานถือไว, เพ่ือใช,ในการผลิตหรือจัดหาสินค,าหรือ
ให,บริการ หรือใช,ในการบริหารงานของหน4วยงานนั้นไม4มีสาระสําคัญ 

13. ในบางกรณี หน4วยงานให,บริการเสริมอ่ืนๆ แก4ผู,อยู4อาศัยในอสังหาริมทรัพย6ท่ีหน4วยงานครอบครอง 
หน4วยงานจะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย6นั้นเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน หากบริการเสริมนั้น
เปMนส4วนประกอบท่ีไม4มีสาระสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอย4างเช4น เม่ือหน4วยงาน (ก) ครอบครอง
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อาคารสํานักงานท่ีมีไว,เพ่ือวัตถุประสงค6ในการให,เช4าในเชิงพาณิชย6โดยเฉพาะ และ (ข) จัดให,มียาม
รักษาความปลอดภัย และการบริการบํารุงรักษาให,แก4ผู,เช4าท่ีใช,อาคารนั้น 

14. ในกรณีอ่ืน ๆ การบริการท่ีให,ถือเปMนส4วนท่ีมีสาระสําคัญ ตัวอย4างเช4น รัฐบาลอาจเปMนเจ,าของโรงแรม
หรือห,องพัก ซ่ึงมีการบริหารงานโดยหน4วยงานท่ีเปMนตัวแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย6 การบริการ
ต4าง ๆ ท่ีให,กับแขกท่ีเข,าพักถือเปMนองค6ประกอบท่ีมีสาระสําคัญของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น 
โรงแรมหรือห,องพักท่ีบริหารโดยเจ,าของ ถือเปMนอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งานไม4ใช4อสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุน 

15. ในบางกรณีอาจเปMนการยากท่ีจะระบุว4า บริการเสริมนั้นมีสาระสําคัญมากจนทําให,อสังหาริมทรัพย6 
ขาดคุณสมบัติในการเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ตัวอย4างเช4น ในบางครั้งรัฐบาลหรือหน4วยงาน
ท่ีเปMนตัวแทนของรัฐบาลท่ีเปMนเจ,าของโรงแรม อาจโอนความรับผิดชอบให,แก4บุคคลท่ีสามภายใต,
สัญญาการจัดการ เง่ือนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจเปMนไปได,หลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่ง
รัฐบาลหรือหน4วยงานท่ีเปMนตัวแทนของรัฐบาล อาจเปMนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน แต4
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีแตกต4างกันอย4างสิ้นเชิง รัฐบาลหรือหน4วยงานท่ีเปMนตัวแทนของรัฐบาล อาจเพียงแต4
ต,องการตัดภาระงานประจําวันไปให,แก4บุคคลภายนอก ในขณะท่ียังคงไว,ซ่ึงความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ
ต4อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม 

16. หน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจในการกําหนดว4า อสังหาริมทรัพย6นั้นถือเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน
หรือไม4 หน4วยงานต,องกําหนดหลักเกณฑ6เพ่ือช4วยในการใช,ดุลยพินิจได,อย4างสมํ่าเสมอ โดยให,สอดคล,อง
กับคํานิยามของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนและแนวทางท่ีกําหนดไว,ในย4อหน,าท่ี 7 ถึง 15  
ย4อหน,าท่ี 83(ค) ระบุให,หน4วยงานเป]ดเผยหลักเกณฑ6ดังกล4าวเม่ือการจัดประเภทของสินทรัพย6นั้นทําได,ยาก 

16ก. หน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจในการกําหนดว4าการได,มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน เปMนการได,มา 
ซ่ึงสินทรัพย6 หรือกลุ4มของสินทรัพย6 หรือการรวมหน4วยงานของรัฐภายใต,ขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) หน4วยงานควรอ,างอิง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) เพ่ือ
พิจารณาว4าเปMนการรวมหน4วยงานของรัฐหรือไม4 คําอธิบายในย4อหน,าท่ี 7 ถึง 16 ของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ เก่ียวข,องกับการพิจารณาว4าอสังหาริมทรัพย6นั้นถือเปMนอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,เพ่ือใช,
งานหรืออสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน แต4ไม4ได,กําหนดว4าการได,มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย6เปMนการรวม
หน4วยงานของรัฐตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ 
(เม่ือมีการประกาศใช,) หรือไม4 การพิจารณาว4ารายการดังกล4าวนั้นเปMนไปตามคํานิยามของการรวม
หน4วยงานของรัฐตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ 
(เม่ือมีการประกาศใช,) และรวมถึงอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้หรือไม4 ต,องนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐท้ังสองฉบับมาใช,แยกต4างหากจากกัน 
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17. ในบางกรณี หน4วยงานอาจเปMนเจ,าของอสังหาริมทรัพย6ท่ีให,เช4า และครอบครองโดยหน4วยงานท่ี
ควบคุม หรือหน4วยงานท่ีถูกควบคุมอีกหน4วยหนึ่ง อสังหาริมทรัพย6ดังกล4าวไม4ถือเปMนอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุนในรายงานการเงินรวมของหน4วยงานเหล4านั้น ท้ังนี้เพราะสินทรัพย6เหล4านั้น จัดเปMน
อสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งานในภาพรวมของหน4วยงานทางเศรษฐกิจ อย4างไรก็ตาม หากพิจารณา
เฉพาะหน4วยงานท่ีเปMนเจ,าของอสังหาริมทรัพย6 อสังหาริมทรัพย6นั้นถือเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 
ถ,าอสังหาริมทรัพย6นั้นเปMนไปตามคํานิยามท่ีกําหนดไว,ในย4อหน,าท่ี 5 ดังนั้น ผู,ให,เช4าจึงบันทึก
อสังหาริมทรัพย6นั้น เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนในรายงานการเงินเฉพาะของหน4วยงานได, 
สถานการณ6เช4นนี้ อาจเกิดข้ึนเม่ือรัฐบาลจัดต้ังหน4วยงานท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย6 เพ่ือบริหาร
จัดการอาคารสํานักงานของรัฐบาล ซ่ึงอาคารดังกล4าวนําไปให,เช4าแก4หน4วยงานของรัฐอ่ืนในเชิงพาณิชย6 
ในรายงานการเงินของหน4วยงานท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย6นั้น จะบันทึกอสังหาริมทรัพย6ดังกล4าว
เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน อย4างไรก็ตามในรายงานการเงินรวมของรัฐบาล อสังหาริมทรัพย6
ดังกล4าวจะถูกบันทึกเปMนรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 
เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

การรับรู"รายการ 

18. หน#วยงานต"องรับรู"อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนเปGนสินทรัพย* เม่ือเปGนไปตามเง่ือนไขทุกข"อ
ต#อไปนี้ 

(ก) มีความเปGนไปได"ค#อนข"างแน#ท่ีหน#วยงานจะได"รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให"บริการจากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

(ข) สามารถวัดราคาทุนหรือมูลค#ายุติธรรม (สําหรับรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน ตามย#อหน"าท่ี 25) 
ของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนได"อย#างน#าเช่ือถือ 

19. ในการพิจารณาว4ารายการใดเปMนไปตามเง่ือนไขข,อแรกของการรับรู,รายการหรือไม4 หน4วยงานต,อง
ประเมินระดับของความแน4นอนของการท่ีหน4วยงานจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการ
ให,บริการในอนาคต ตามหลักฐานท่ีปรากฏในขณะท่ีรับรู,รายการเริ่มแรก ความแน4นอนเพียงพอท่ี
หน4วยงานจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให,บริการในอนาคต เปMนสิ่งจําเปMนท่ีจะ
ให,การรับประกันได,ว4า หน4วยงานจะได,รับผลตอบแทนจากสินทรัพย6 และเปMนผู,รับความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข,อง โดยปกติการให,การรับประกันดังกล4าวจะเกิดข้ึนได,ก็ต4อเม่ือมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปให,แก4หน4วยงาน ซ่ึงก4อนท่ีจะมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนดังกล4าว รายการ
จัดหาสินทรัพย6จะยังสามารถยกเลิกได,โดยไม4มีค4าปรับเปMนจํานวนท่ีมีสาระสําคัญ ทําให,ยังไม4มีการรับรู,
สินทรัพย6  

20. โดยปกติรายการจัดหาสินทรัพย6เปMนไปตามเง่ือนไขข,อท่ีสองของการรับรู,รายการได,โดยไม4ยุ4งยาก 
เนื่องจากเม่ือหน4วยงานได,รับสินทรัพย6จากรายการท่ีมีการแลกเปลี่ยนโดยการซ้ือ ย4อมทําให,ทราบราคาทุน
ของสินทรัพย6 อย4างไรก็ตาม ตามท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  
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ในบางกรณีหน4วยงานอาจได,รับอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนมาโดยไม4มีต,นทุนหรือมีต,นทุนน,อยมาก 
ในกรณีนี้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย6 เพ่ือการลงทุนให,วัดโดยใช,มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีได,มา 

21. ภายใต,หลักการรับรู,รายการ หน4วยงานต,องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย6เพื่อการลงทุน 
ณ เวลาท่ีต,นทุนเกิดข้ึน ต,นทุนดังกล4าวรวมถึงต,นทุนท่ีเกิดข้ึนเม่ือเริ่มแรก ท่ีทําให,หน4วยงานได,
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนมา และต,นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังเพ่ือต4อเติม เปลี่ยนแทน (บางส4วน) หรือ
ให,บริการแก4อสังหาริมทรัพย6 

22. ภายใต,หลักการรับรู,รายการในย4อหน,าท่ี 18 หน4วยงานต,องไม4รวมต,นทุนค4าบริการท่ีเกิดข้ึนประจําวัน
เปMนมูลค4าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน แต4ต,องรับรู,ต,นทุนเหล4านี้ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4า
ค4าใช,จ4าย ในงวดท่ีเกิดข้ึน ต,นทุนค4าบริการท่ีเกิดข้ึนประจําวันหลัก ๆ คือค4าแรงงาน และต,นทุนท่ีใช,
หมดไปและอาจรวมถึงต,นทุนค4าชิ้นส4วนชิ้นเล็ก ๆ ด,วย วัตถุประสงค6ของรายจ4ายเหล4านี้บ4อยครั้ง 
มักเปMนเรื่องของการซ4อมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย6 

23. ชิ้นส4วนของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนอาจได,มาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอย4างเช4น การเปลี่ยนผนัง
ภายในเพ่ือทดแทนผนังเดิม ภายใต,หลักการรับรู,รายการ หน4วยงานต,องรับรู,ต,นทุนของการเปลี่ยนแทน
ส4วนของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน รวมอยู4ในมูลค4าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนนั้น 
ณ เวลาท่ีต,นทุนนั้นเกิดข้ึนหากเข,าเง่ือนไขการรับรู,รายการ และหน4วยงานต,องตัดรายการชิ้นส4วนท่ีถูก
เปลี่ยนแทนด,วยมูลค4าตามบัญชีของชิ้นส4วนนั้น ตามข,อกําหนดท่ีเก่ียวข,องกับการตัดรายการท่ีกําหนดไว,
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การวัดมูลค#าเมื่อรับรู"รายการ 

24. หน#วยงานต"องวัดมูลค#าเม่ือเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนด"วยราคาทุน ซ่ึงรวมถึง
ต"นทุนในการทํารายการ 

25. อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีได"มาจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน ราคาทุนของสินทรัพย*นั้น
จะวัดมูลค#าด"วยมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย* ณ วันท่ีได"รับสินทรัพย*นั้นมา 

26. ต,นทุนของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีได,มาโดยการซ้ือ ประกอบด,วย ราคาซ้ือ และรายจ4าย
โดยตรงใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย6 ตัวอย4างของรายจ4ายโดยตรงท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย6 
ได,แก4 ค4าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย ค4าภาษีในการโอนสินทรัพย6 และต,นทุนในการ
ทํารายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

27. ต,นทุนของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ไม4รวมรายการต4อไปนี้ 

(ก) ต,นทุนก4อนการดําเนินงาน (ยกเว,นรายจ4ายท่ีจําเปMนเพ่ือทําให,อสังหาริมทรัพย6นั้นอยู4ในสภาพ
พร,อมท่ีจะใช,งานได,ตามวัตถุประสงค6ของผู,บริหาร) 

(ข) ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนก4อนท่ีอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนจะมีผู,เข,าครอบครองใน
ระดับท่ีวางแผนไว, 
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(ค) จํานวนสูญเสียท่ีเกินปกติจากวัตถุดิบ ค4าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ก4อสร,างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย6 

28. หากหน4วยงานซ้ืออสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนโดยการผ4อนชําระ หน4วยงานต,องบันทึกราคาทุน 
ของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนด,วยมูลค4าท่ีเทียบเท4ากับการซ้ือด,วยเงินสด ผลต4างระหว4างราคา
เทียบเท4าเงินสด และจํานวนเงินท่ีต,องจ4ายชําระท้ังหมด ให,รับรู,เปMนดอกเบ้ียจ4ายตลอดอายุของการได,
สินเชื่อ 

29. อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนอาจได,มาจากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย4างเช4น รัฐบาลอาจโอน
อาคารสํานักงานท่ีไม4ได,ใช,งานให,แก4องค6กรปกครองส4วนท,องถ่ินโดยไม4มีค4าใช,จ4าย และองค6กรปกครอง
ส4วนท,องถ่ินนําอาคารดังกล4าวไปให,เช4าในราคาตลาด นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนอาจ
ได,มาจากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยนโดยใช,อํานาจอายัด ในสถานการณ6เช4นนี้ ราคาทุนของสินทรัพย6นั้น
ต,องวัดด,วยมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6 ณ วันท่ีได,รับสินทรัพย6นั้นมา 

30. ในกรณีท่ีหน4วยงานรับรู,ราคาทุนเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ด,วยมูลค4ายุติธรรมตาม 
ย4อหน,าท่ี 25 มูลค4ายุติธรรมนั้นถือเปMนราคาทุนของอสังหาริมทรัพย6 และหน4วยงานต,องตัดสินใจ 
ในการวัดมูลค4าภายหลังการรับรู,รายการเริ่มแรก โดยใช,วิธีมูลค4ายุติธรรม (ตามย4อหน,าท่ี 39 ถึง 61) 
หรือวิธีราคาทุน (ตามย4อหน,าท่ี 62) 

31. ต"นทุนเม่ือเริ่มแรกของส#วนได"เสียในอสังหาริมทรัพย*ท่ีถือไว"ภายใต"สัญญาเช#า ท่ีจัดประเภทเปGน
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ต"องเปGนไปตามท่ีกําหนดไว"สําหรับสัญญาเช#าการเงินในย#อหน"าท่ี 
25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช#า นั่นคือสินทรัพย*จะต"องรับรู"ด"วย
มูลค#าท่ีต่ํากว#าระหว#างมูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย* และมูลค#าปTจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ํา
ท่ีต"องจ#ายตามสัญญาเช#า และรับรู"จํานวนท่ีเท#ากันนั้นเปGนหนี้สินตามท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าเดียวกัน 

32. เงินส4วนเกินใด ๆ ท่ีจ4ายตามสัญญาเช4า ให,ถือเปMนส4วนหนึ่งของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต,องจ4ายตามสัญญาเช4า
สําหรับวัตถุประสงค6นี้ ดังนั้นจึงให,รวมจํานวนดังกล4าวในราคาทุนของสินทรัพย6 แต4ให,แยกออกจาก
หนี้สิน หากส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6ท่ีได,มาจากสัญญาเช4า ถูกจัดประเภทเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือ
การลงทุน รายการท่ีบันทึกด,วยมูลค4ายุติธรรม คือ ส4วนได,เสีย ไม4ใช4ตัวอสังหาริมทรัพย6 แนวทางในการ
กําหนดมูลค4ายุติธรรมของส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6ได,กําหนดไว,ในส4วนของวิธีมูลค4ายุติธรรม 
ในย4อหน,าท่ี 39 ถึง 58 แนวทางนี้ยังใช,กับการกําหนดมูลค4ายุติธรรมเม่ือใช,มูลค4าดังกล4าวเปMนราคาทุน
ในการรับรู,เม่ือเริ่มแรก 

33. หน4วยงานอาจได,อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนบางรายการ หรือมากกว4าหนึ่งรายการ จากการ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย6 ท่ีไม4 เปMนตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ หรือกับสินทรัพย6 ซ่ึง
ประกอบด,วยสินทรัพย6ท่ีเปMนตัวเงินและสินทรัพย6ท่ีไม4เปMนตัวเงิน คําอธิบายต4อไปนี้อ,างอิงถึงการ
แลกเปลี่ยนระหว4างสินทรัพย6ท่ีไม4เปMนตัวเงินรายการหนึ่งกับอีกรายการหนึ่ง แต4สามารถใช,ได,กับการ
แลกเปลี่ยนท้ังหมดท่ีได,กล4าวถึงในประโยคข,างต,นด,วย ต,นทุนของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนต,อง
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วัดมูลค4าด,วยมูลค4ายุติธรรม เว,นแต4เปMนไปตามข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ (ก) การแลกเปลี่ยนนั้นไม4มี
เนื้อหาเชิงพาณิชย6 หรือ (ข) หน4วยงานไม4สามารถวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีได,รับและสินทรัพย6ท่ี
ให,ไปในการแลกเปลี่ยนได,อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานต,องวัดมูลค4าของสินทรัพย6ท่ีได,มาด,วยวิธีดังกล4าว 
ถึงแม,ว4าจะไม4สามารถตัดรายการสินทรัพย6ท่ีใช,แลกเปลี่ยนได,ทันที หากสินทรัพย6ท่ีได,มานั้นไม4สามารถ
วัดด,วยมูลค4ายุติธรรมได, ให,วัดราคาทุนของสินทรัพย6ด,วยมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ท่ีให,ไปในการ
แลกเปลี่ยน 

34. ในการกําหนดว4ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย6หรือไม4 ให,หน4วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเปMนผล 
มาจากรายการดังกล4าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย6หากเข,าเง่ือนไขดังต4อไปนี้ 

(ก) ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดท่ีได,รับหรือศักยภาพ 
ในการให,บริการจากสินทรัพย6 แตกต4างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย6ท่ีนําไป
แลกเปลี่ยน หรือ 

(ข) รายการแลกเปลี่ยนทําให,เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค4าเฉพาะหน4วยงานในส4วนของการ
ดําเนินงานท่ีถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

(ค) ความแตกต4างในย4อหน,าท่ี 34 (ก) หรือ 34 (ข) มีสาระสําคัญเม่ือเทียบกับมูลค4ายุติธรรมของ
สินทรัพย6ท่ีแลกเปลี่ยน 

35. ในการวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีไม4มีรายการในตลาดท่ีเทียบเคียงได, จะถือว4าหน4วยงานสามารถ
วัดมูลค4ายุติธรรมได,อย4างน4าเชื่อถือ หากเข,าเง่ือนไขข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ (ก) ไม4มีความแตกต4างอย4าง
มีสาระสําคัญในช4วงของประมาณการมูลค4ายุติธรรมท่ีสมเหตุสมผลของสินทรัพย6นั้น หรือ (ข) สามารถ
ประเมินความน4าจะเปMนของประมาณการมูลค4ายุติธรรม ณ ระดับต4าง ๆ ในช4วงของประมาณการได,
อย4างสมเหตุสมผล เพ่ือใช,ในการประมาณมูลค4ายุติธรรม หากหน4วยงานสามารถกําหนดมูลค4ายุติธรรม
ของสินทรัพย6ท่ีได,มา หรือสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได,อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานต,องวัดมูลค4าต,นทุน
ของสินทรัพย6ท่ีได,มาด,วยมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน เว,นแต4กรณีท่ีมูลค4ายุติธรรม
ของสินทรัพย6ท่ีได,มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนกว4า 

การวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"รายการ 

นโยบายการบัญชี 

36. ยกเว"นท่ีได"กําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 40 หน#วยงานต"องใช"นโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใช"วิธี
มูลค#ายุติธรรม ตามย#อหน"าท่ี 39 ถึง 61 หรือวิธีราคาทุนตามย#อหน"าท่ี 62 และต"องใช"นโยบายการ
บัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท้ังหมดของหน#วยงาน 
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37. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข,อผิดพลาด ระบุว4าหน4วยงานจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ ก็ต4อเม่ือการ
เปลี่ยนแปลงนั้นทําให,ข,อมูลท่ีแสดงในรายงานการเงินน4าเชื่อถือและเก่ียวข,องกับการตัดสินใจมากข้ึน 
เก่ียวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ6อ่ืน หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของหน4วยงาน ท้ังนี้มีความเปMนไปได,น,อยมากท่ีการเปลี่ยนแปลงจากวิธี
มูลค4ายุติธรรมเปMนวิธีราคาทุนจะทําให,ข,อมูลท่ีนําเสนอมีความเก่ียวข,องกับการตัดสินใจมากข้ึนกว4าเดิม 

38. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ กําหนดให,ทุกหน4วยงานวัดมูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการ
ลงทุนไม4ว4าจะเพ่ือวัตถุประสงค6ในการวัดมูลค4า (หากหน4วยงานเลือกใช,วิธีมูลค4ายุติธรรม) หรือเพ่ือการ
เป]ดเผยข,อมูล (หากหน4วยงานเลือกใช,วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุน (แต4ไม4ได,
กําหนด) ให,หน4วยงานต,องกําหนดมูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน โดยใช,การประเมิน
มูลค4าจากผู,ประเมินราคาอิสระหรือหน4วยงานของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข,อง 
และประสบการณ6ในการตีราคาในทําเลพ้ืนท่ีและในประเภทของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีเก่ียวข,อง 

วิธีมูลค#ายุติธรรม 

39. หลังจากรับรู"รายการเม่ือเริ่มแรกแล"ว หน#วยงานท่ีเลือกใช"วิธีมูลค#ายุติธรรมต"องวัดมูลค#าของ
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท้ังหมดด"วยมูลค#ายุติธรรม ยกเว"นในกรณีท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 59 

40. เม่ือส#วนได"เสียในอสังหาริมทรัพย*ของผู"เช#าตามสัญญาเช#าดําเนินงาน ถูกจัดเปGนอสังหาริมทรัพย*
เพ่ือการลงทุนตามย#อหน"าท่ี 6 หน#วยงานไม#สามารถเลือกนโยบายการบัญชีตามย#อหน"าที่ 36 
ได"อีกต#อไป แต#ต"องใช"วิธีมูลค#ายุติธรรมเท#านั้น 

41. หน#วยงานต"องรับรู"ผลกําไรหรือขาดทุน ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค#ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย ในงวดท่ีเกิดข้ึน 

42. มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน คือราคาท่ีอสังหาริมทรัพย6นั้นมีการแลกเปลี่ยน
ระหว4างผู,ท่ีมีความรอบรู,และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผู,ท่ีไม4เก่ียวข,องกัน (ดูย4อหน,าท่ี 5) 
มูลค4ายุติธรรมจะไม4รวมราคาส4วนท่ีปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเนื่องจากเง่ือนไขหรือสถานการณ6พิเศษ เช4น 
การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเช4ากลับคืน สิ่งตอบแทนพิเศษ หรือสิทธิพิเศษท่ีได,รับจาก
บุคคลท่ีเก่ียวข,องกับการขาย 

43. หน4วยงานต,องกําหนดมูลค4ายุติธรรมโดยไม4หักต,นทุนในการทํารายการท่ีอาจเกิดข้ึนในการขายหรือ
จําหน4ายสินทรัพย6นั้น 

44. มูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนต"องสะท"อนถึงสภาพตลาด ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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45. มูลค4ายุติธรรมเปMนมูลค4าเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเท4านั้น เนื่องจากสภาพของตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จํานวนท่ีรายงานเปMนมูลค4ายุติธรรมอาจไม4ถูกต,องหรือไม4เหมาะสม หากทําการ
ประมาณ ณ เวลาอ่ืน คํานิยามของมูลค4ายุติธรรมนั้นมีข,อสมมติว4า การแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของ
สัญญาขายเกิดข้ึนพร,อมกัน โดยไม4มีการเปลี่ยนแปลงในราคาท่ีตกลงกันระหว4างบุคคลท่ีไม4มีความ
เก่ียวข,องกันท่ีมีความรอบรู,และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล4าวอาจเกิดข้ึน หากการ
แลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดข้ึนไม4พร,อมกัน 

46. มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนสะท,อนถึงรายได,ค4าเช4าจากสัญญาเช4าในปZจจุบัน และ
ข,อสมมติท่ีมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได, โดยข,อสมมตินั้นสะท,อนถึงสิ่งท่ีผู,มีความรอบรู,และเต็มใจ
ได,คาดการณ6เก่ียวกับรายได,ค4าเช4าจากสัญญาเช4าในอนาคตภายใต,สถานการณ6ท่ีเปMนอยู4ในปZจจุบัน  
ในขณะเดียวกันก็จะต,องสะท,อนถึงกระแสเงินสดจ4ายต4าง ๆ (รวมท้ังค4าเช4า และกระแสเงินสดจ4ายอ่ืน ๆ) 
ท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนเนื่องจากอสังหาริมทรัพย6 กระแสเงินสดจ4ายบางรายการได,สะท,อนอยู4ในหนี้สินแล,ว 
ในขณะท่ีรายการอ่ืนท่ีเก่ียวข,องกับกระแสเงินสดจ4าย ยังไม4มีการรับรู,ในรายงานการเงินจนกระท่ัง 
ในภายหลัง (ตัวอย4าง การจ4ายเงินรายงวด เช4น ค4าเช4าท่ีอาจเกิดข้ึน) 

47. ย4อหน,าท่ี 31 ได,ระบุหลักเกณฑ6ในการรับรู,เม่ือเริ่มแรกของราคาทุนของส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6
ท่ีเช4า ย4อหน,าท่ี 39 กําหนดให,หน4วยงานต,องวัดมูลค4าส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6ท่ีเช4าใหม4ให,เปMน
มูลค4ายุติธรรม (ถ,าจําเปMน) ในสัญญาเช4าท่ีมีการเจรจาต4อรองท่ีอัตราตลาด มูลค4ายุติธรรมของส4วนได,เสีย
ในอสังหาริมทรัพย6ท่ีเช4า ณ วันท่ีได,สินทรัพย6มาสุทธิด,วยค4าเช4าท้ังสิ้นท่ีคาดไว, (รวมท้ังรายจ4ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข,องกับหนี้สินท่ีรับรู,) ต,องมีค4าเท4ากับศูนย6 มูลค4ายุติธรรมต,องไม4เปลี่ยนแปลงไป ไม4ว4าในทางบัญชี 
สินทรัพย6ท่ีเช4าและหนี้สินจะถูกรับรู,ด,วยมูลค4ายุติธรรมหรือด,วยมูลค4าปZจจุบันของค4าเช4าข้ันตํ่าตาม 
ย4อหน,าท่ี 25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า ดังนั้น การวัดมูลค4าใหม4ของ
สินทรัพย6ท่ีเช4า จากราคาทุนท่ีกําหนดในย4อหน,าท่ี 31 เปMนมูลค4ายุติธรรมตามท่ีกําหนดในย4อหน,าท่ี 
39 ต,องไม4ทําให,เกิดผลกําไรหรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเว,นมูลค4ายุติธรรมนี้มีการวัดมูลค4า ณ เวลาท่ี
ต4างกันไป กรณีดังกล4าวอาจเกิดข้ึนเม่ือการเลือกใช,วิธีมูลค4ายุติธรรมเกิดข้ึนภายหลังจากการรับรู,เม่ือ
เริ่มแรก 

48. คํานิยามของมูลค4ายุติธรรมอ,างอิงถึง “ความรอบรู,และเต็มใจ” ในท่ีนี้ “ความรอบรู,” หมายถึงท้ังผู,ซ้ือ
และผู,ขายได,รับข,อมูลอย4างสมเหตุผล เก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการ
ลงทุน รวมถึงประโยชน6ใช,สอยท่ีแท,จริง ศักยภาพในการใช,สินทรัพย6 และสภาพของตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผู,ซ้ือท่ีมีความเต็มใจมีแรงจูงใจท่ีจะซ้ือแต4ไม4ใช4การบังคับให,ซ้ือ ผู,ซ้ือนี้ต,องไม4มีความ
กระตือรือร,นมากเกินไปท่ีจะซ้ือ หรือมุ4งม่ันท่ีจะซ้ือในราคาใดก็ได, ผู,ท่ีจะซ้ือจะไม4จ4ายซ้ือในราคาท่ี 
สูงกว4าราคาตลาดท่ีกําหนดโดยผู,ซ้ือและผู,ขายท่ีมีความรอบรู,และเต็มใจท่ีจะซ้ือขาย 

49. ผู,ขายท่ีมีความเต็มใจขายต,องไม4ใช4ผู,ท่ีมีความกระตือรือร,นมากเกินไปท่ีจะขาย หรือผู,ท่ีถูกบังคับให,ขาย 
ณ ราคาใดก็ได, หรือผู,ท่ีประวิงการขาย เพ่ือให,ได,ราคาขายท่ีไม4ถือเปMนราคาท่ีเหมาะสมในสภาพตลาด
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ปZจจุบัน ผู,ขายท่ีมีความเต็มใจขายเปMนผู,ท่ีมีแรงจูงใจท่ีจะขายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ตาม
เง่ือนไขของตลาดเพ่ือให,ได,ราคาท่ีดีท่ีสุด ในสถานการณ6จริง เจ,าของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 
ท่ีแท,จริงจะไม4เข,าข4ายข,อพิจารณานี้ เพราะผู,ขายท่ีมีความเต็มใจขายเปMนเจ,าของในทางทฤษฎี 
(ตัวอย4างเช4น ผู,ขายท่ีเต็มใจขายจะไม4คํานึงถึงสถานการณ6ทางภาษีท่ีเฉพาะของเจ,าของอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุน) 

50. คํานิยามของมูลค4ายุติธรรมอ,างถึง รายการท่ีผู, ซ้ือและผู,ขายท่ีไม4มีความเก่ียวข,องกัน ซ่ึงหมายถึง 
รายการท่ีผู,มีส4วนร4วมไม4มีความสัมพันธ6กันเปMนพิเศษ ท่ีก4อให,เกิดการตกลงราคาซ่ึงไม4ได,สะท,อนถึง
สภาพตลาด รายการนี้เกิดข้ึนระหว4างผู,มีส4วนร4วมไม4มีความเก่ียวข,องกัน และเจรจาต4อรองในลักษณะท่ี
เปMนอิสระจากกัน 

51. ตามปกติหลักฐานท่ีดีท่ีสุดของมูลค4ายุติธรรม คือ ราคาปZจจุบันในตลาดท่ีมีการซ้ือขายคล4องสําหรับ
อสังหาริมทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกันท้ังสภาพและทําเลท่ีต้ัง และอยู4ภายใต,เง่ือนไขของสัญญาเช4า หรือ
สัญญาอ่ืน ๆ ท่ีคล,ายคลึงกัน หน4วยงานต,องระบุความแตกต4างในลักษณะ ทําเลท่ีต้ัง หรือสภาพของ
อสังหาริมทรัพย6หรือเง่ือนไขในสัญญาเช4า หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับอสังหาริมทรัพย6 

52. หากไม4มีราคาปZจจุบันในตลาดซ้ือขายคล4องตามท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 51 ให,หน4วยงานพิจารณาข,อมูล
จากแหล4งต4าง ๆ รวมถึง 

(ก) ราคาปZจจุบันในตลาดซ้ือขายคล4องของอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีลักษณะ สภาพ หรือทําเลท่ีต้ังท่ี
แตกต4างกัน (หรืออยู4ภายใต,สัญญาเช4าหรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีแตกต4างกัน) โดยปรับปรุงให,สะท,อน
ถึงความแตกต4างนั้น 

(ข) ราคาล4าสุดของอสังหาริมทรัพย6ที่คล,ายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคล4องรองลงมา 
โดยปรับปรุงให,สะท,อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจต้ังแต4วันท่ีเกิดการซ้ือขายด,วย
ราคานั้น และ 

(ค) ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยใช,พ้ืนฐานของประมาณการท่ีเชื่อถือได,ของกระแสเงินสด
ในอนาคต ท่ีสนับสนุนด,วยเง่ือนไขของสัญญาเช4าท่ีมีอยู4 และสัญญาอ่ืน ๆ และ (หากเปMนไปได,) 
หลักฐานภายนอก เช4น ค4าเช4าในตลาดปZจจุบันของอสังหาริมทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกัน ในทําเล
เดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใช,อัตราคิดลดท่ีสะท,อนถึงการประเมินของตลาดปZจจุบัน 
ในเรื่องของความไม4แน4นอนของจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

53. ในบางกรณีแหล4งต4าง ๆ ท่ีกล4าวถึงในย4อหน,าก4อน อาจให,ข,อสรุปเก่ียวกับมูลค4ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีแตกต4างกัน หน4วยงานต,องพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกต4างนั้น 
เพ่ือให,ได,มาซ่ึงมูลค4ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนอย4างน4าเชื่อถือท่ีสุดภายใต,ช4วงของการประมาณมูลค4า
ยุติธรรมท่ีสมเหตุสมผล 
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54. ในกรณียกเว,นซ่ึงมีหลักฐานชัดเจนต้ังแต4เม่ือหน4วยงานเริ่มได,มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน (หรือ
เม่ืออสังหาริมทรัพย6ท่ีมีอยู4เดิม ได,เปลี่ยนสภาพเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน หลังจากท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช,งานของสินทรัพย6) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดว4าความผันแปรในช4วงของ
ประมาณการมูลค4ายุติธรรมท่ีสมเหตุสมผลนั้นกว,างมาก และเปMนการยากท่ีจะประมาณความน4าจะเปMน
ของประมาณการดังกล4าว จนทําให,ประโยชน6ในการใช,ตัวเลขประมาณการมูลค4ายุติธรรมเพียงค4าเดียวนั้น
มีน,อยมาก กรณีเช4นนี้ อาจเปMนข,อบ4งชี้ว4ามูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6นั้น ไม4สามารถหาได,อย4าง
น4าเชื่อถือและอย4างต4อเนื่อง (ดูย4อหน,าท่ี 59) 

55. มูลค4ายุติธรรมแตกต4างจากมูลค4าจากการใช,ตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง 
การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) มูลค4ายุติธรรม
สะท,อนถึงความรู, และการประมาณของผู,ซ้ือและผู,ขายท่ีมีความรอบรู,และเต็มใจ ในทางตรงกันข,าม 
มูลค4าจากการใช,สะท,อนถึงการประมาณของหน4วยงาน รวมถึงผลกระทบของปZจจัยต4าง ๆ ท่ีมีเฉพาะ
ต4อหน4วยงานและไม4เก่ียวข,องกับหน4วยงานโดยท่ัวไป ตัวอย4างเช4น มูลค4ายุติธรรมจะไม4สะท,อนถึงปZจจัย
ต4อไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแล,วผู,ซ้ือและผู,ขายท่ีรอบรู,และเต็มใจในการซ้ือขายมักจะไม4มีข,อมูลดังกล4าว 

(ก) มูลค4าส4วนเพ่ิมท่ีเกิดจากการมีกลุ4มของอสังหาริมทรัพย6ในพ้ืนท่ีต4าง ๆ  

(ข) การประสานประโยชน6 จากการใช,อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนร4วมกับสินทรัพย6อ่ืน ๆ 

(ค) สิทธิหรือข,อจํากัดทางกฎหมายท่ีมีผลเฉพาะต4อเจ,าของสินทรัพย6คนปZจจุบันเท4านั้น และ 

(ง) ผลประโยชน6ทางภาษีหรือภาระทางภาษีท่ีเกิดข้ึนอย4างเฉพาะเจาะจงต4อเจ,าของสินทรัพย6 
คนปZจจุบันเท4านั้น 

56. ในการหามูลค4าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนภายใต,วิธีมูลค4ายุติธรรม หน4วยงานต,องไม4
บันทึกสินทรัพย6หรือหนี้สินท่ีถูกรับรู,ไว,ในงบแสดงฐานะการเงินแล,วซํ้าอีก เช4น 

(ก) อุปกรณ6 เช4น ลิฟต6 หรือเครื่องปรับอากาศ มักเปMนส4วนควบของอาคาร และโดยท่ัวไปจะรวมอยู4ใน
มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน มากกว4าจะแยกรับรู,ต4างหากเปMนรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 

(ข) หากให,เช4าสํานักงานท่ีตกแต4งพร,อมเฟอร6นิเจอร6แล,ว โดยท่ัวไปมูลค4ายุติธรรมของสํานักงาน 
จะรวมมูลค4ายุติธรรมของเฟอร6นิเจอร6ไว,แล,ว เนื่องจากรายได,ค4าเช4าได,รวมถึงการใช,เฟอร6นิเจอร6
ดังกล4าวด,วย เม่ือเฟอร6นิเจอร6ได,รวมอยู4ในมูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนแล,ว 
หน4วยงานต,องไม4รับรู,รายการเฟอร6นิเจอร6เปMนสินทรัพย6ท่ีแยกต4างหาก 

(ค) มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ต,องไม4รวมรายได,ค4าเช4ารับล4วงหน,า หรือ
รายได,ค4าเช4าจากสัญญาเช4าดําเนินงานค,างรับ เนื่องจากหน4วยงานรับรู,รายการดังกล4าวเปMน
สินทรัพย6หรือหนี้สินแยกต4างหาก 
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(ง) มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีครอบครองภายใต,สัญญาเช4า สะท,อนถึง
กระแสเงินสดท่ีคาดว4าจะได,รับหรือจะต,องจ4าย (รวมถึงค4าเช4าท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงหน4วยงานต,องจ4าย
ในอนาคต) ดังนั้น หากการวัดมูลค4าอสังหาริมทรัพย6ท่ีได,เปMนมูลค4าสุทธิจากจํานวนเงินท้ังหมดท่ี
คาดว4าจะต,องจ4ายจึงจําเปMนท่ีจะต,องบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเช4าท่ีได,รับรู, เพ่ือให,ได,มูลค4าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนภายใต,วิธีมูลค4ายุติธรรม 

57. มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ไม4ได,สะท,อนถึงรายจ4ายฝXายทุนในอนาคตท่ีจะจ4าย 
เพ่ือปรับปรุงหรือทําให,อสังหาริมทรัพย6นั้นดีข้ึน และไม4ได,สะท,อนถึงผลประโยชน6ในอนาคตท่ีเก่ียวข,อง 
ท่ีจะได,รับจากรายจ4ายฝXายทุนในอนาคตนั้น 

58. ในบางกรณี หน4วยงานคาดได,ว4ามูลค4าปZจจุบันของเงินสดท่ีจะต,องจ4าย ซ่ึงเก่ียวข,องกับอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุน (นอกเหนือจากรายจ4ายท่ีเก่ียวกับหนี้สินท่ีรับรู,แล,ว) สูงกว4ามูลค4าปZจจุบันของเงินสดท่ีจะ
ได,รับในอนาคต หน4วยงานต,องใช,มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช,) ในการพิจารณาว4าควรรับรู,
รายการหนี้สินหรือไม4 และหากต,องรับรู,รายการหนี้สินจะวัดมูลค4าหนี้สินอย4างไร 

กรณีไม#สามารถวัดมูลค#ายุติธรรมได"อย#างน#าเช่ือถือ 

59. ข"อสันนิษฐานท่ีโต"แย"งได"อย#างหนึ่งคือ หน#วยงานจะสามารถหามูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*
เพ่ือการลงทุนได"อย#างต#อเนื่องและน#าเช่ือถือ อย#างไรก็ตาม ในกรณียกเว"นซ่ึงมีหลักฐานท่ีชัดเจนว#า 
เม่ือหน#วยงานเริ่มได"อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนมา (หรือเม่ืออสังหาริมทรัพย*ท่ีมีอยู#เดิมได"
เปล่ียนสภาพเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน หลังจากท่ีได"มีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใช"งาน
ของสินทรัพย*) หน#วยงานไม#สามารถประมาณมูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนได"
อย#างต#อเนื่องและน#าเช่ือถือ กรณีนี้จะเกิดข้ึนได"ก็ต#อเม่ือรายการซ้ือขายทางการตลาดท่ีเทียบเคียง
ได"ไม#เกิดข้ึนบ#อยและการประมาณมูลค#ายุติธรรมด"วยวิธีอ่ืน (เช#น การประมาณการโดยใช"ประมาณ
การกระแสเงินสดคิดลด) ไม#สามารถจัดทําได"  หากหน#วยงานระบุว#ามูลค#ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีอยู#ในระหว#างการก#อสร"างนั้น ไม#สามารถวัดได"อย#างน#าเช่ือถือ 
แต#หน#วยงานคาดว#าจะสามารถประมาณมูลค#ายุติธรรมได"อย#างน#าเช่ือถือเม่ือการก#อสร"างนั้นเสร็จ
ส้ิน หน#วยงานจะต"องวัดมูลค#าอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีอยู#ในระหว#างการก#อสร"างนั้นด"วยวิธี
ราคาทุน จนกระท่ังสามารถวัดมูลค#ายุติธรรมได"อย#างน#าเช่ือถือ หรือเม่ือการก#อสร"างเสร็จส้ิน 
(แล"วแต#เหตุการณ*ใดจะเกิดก#อน) หากหน#วยงานระบุว#ามูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการ
ลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีอยู#ในระหว#างการก#อสร"าง) ไม#สามารถวัด
มูลค#าได"อย#างน#าเช่ือถือและต#อเนื่อง หน#วยงานต"องวัดมูลค#าอสังหาริมทรัพย*โดยใช"วิธีราคาทุนท่ี
กําหนดให"ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 
โดยสมมติให"มูลค#าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนเท#ากับศูนย* หน#วยงานต"องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17  เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* จนกว#าจะมีการ
จําหน#ายอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนนั้น 
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59ก. เม่ือใดท่ีหน4วยงานเริ่มสามารถวัดมูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ท่ีอยู4ในระหว4างการ
ก4อสร,างท่ีแต4ก4อนหน4วยงานวัดมูลค4าท่ีราคาทุนได,อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานจะต,องวัดมูลค4า
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีอยู4ในระหว4างการก4อสร,างนั้นด,วยมูลค4ายุติธรรม เม่ือการก4อสร,างเสร็จสิ้น 
ให,ถือว4ามูลค4ายุติธรรมสามารถวัดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือ ในกรณีท่ีมูลค4ายุติธรรมสามารถวัดมูลค4าได,
อย4างน4าเชื่อถือ ตามเหตุผลท่ีได,กล4าวไว,ในย4อหน,าท่ี 59 หน4วยงานจะต,องวัดมูลค4าอสังหาริมทรัพย6เพ่ือ
การลงทุนดังกล4าว ด,วยวิธีราคาทุนตามแนวทางท่ีกําหนดให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

59ข. ข,อสันนิษฐานท่ีว4ามูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีอยู4ในระหว4างการก4อสร,าง 
สามารถวัดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือนั้น จะสามารถโต,แย,งได,ในการรับรู,เริ่มแรกเท4านั้น การท่ีหน4วยงาน
วัดมูลค4ายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีอยู4ในระหว4างการ
ก4อสร,างได, อาจไม4สามารถสรุปได,ว4ามูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีสร,างเสร็จสิ้น
แล,ว ไม4สามารถวัดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือ 

60. ในกรณียกเว"นตามเหตุผลท่ีได"กล#าวไว"ในย#อหน"าท่ี 59 หน#วยงานต"องใช"วิธีราคาทุน ในการวัด
มูลค#าอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ตามแนวทางท่ีกําหนดให"ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* แล"ว หน#วยงานยังคงต"องวัดมูลค#าอสังหาริมทรัพย*เพ่ือ
การลงทุนอ่ืนด"วยมูลค#ายุติธรรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีอยู#ในระหว#างก#อสร"าง  
ในกรณีดังกล#าว แม"ว#าหน#วยงานอาจใช"วิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนหนึ่งรายการ 
หน#วยงานยังคงต"องใช"วิธีมูลค#ายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย*รายการท่ีเหลืออ่ืน ๆ ต#อไป 

61. หากหน#วยงานใช"วิธีวัดมูลค#าอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนด"วยมูลค#ายุติธรรมแล"ว หน#วยงานต"อง
ใช"วิธีมูลค#ายุติธรรมในการวัดมูลค#าอย#างต#อเนื่องจนกว#าจะมีการจําหน#าย (หรือจนกระท่ัง
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนนั้นกลายมาเปGนอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"งาน หรือหน#วยงานเริ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย*นั้นเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติในภายหลัง) แม"ว#า
รายการในตลาดท่ีเทียบเคียงกันได" จะเกิดข้ึนน"อยลงหรือหาราคาตลาดได"ยากข้ึนก็ตาม 

วิธีราคาทุน 

62. หลังจากการรับรู,รายการเม่ือเริ่มแรก หน4วยงานท่ีเลือกใช,วิธีราคาทุน ต,องวัดมูลค4าของอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุนท้ังหมด ด,วยแนวทางท่ีกําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 กล4าวคือ ราคาทุนหักค4าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนสะสมจากการด,อยค4าของ
สินทรัพย6 
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การโอน 

63. การโอนอสังหาริมทรัพย*เ พ่ือการลงทุนไปยังบัญชีอ่ืน ๆ หรือโอนจากบัญชีอ่ืน ๆ มาเปGน
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน จะทําได"ก็ต#อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช"งานของอสังหาริมทรัพย*
นั้น โดยมีหลักฐานข"อใดข"อหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) เริ่มมีการใช"งานอสังหาริมทรัพย*ภายในหน#วยงานเอง ทําให"มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย*
เพ่ือการลงทุน ไปเปGนอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"งาน 

(ข) เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย*เพ่ือมีไว"ขาย ทําให"มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการ
ลงทุนไปเปGนสินค"าคงเหลือ 

(ค) ส้ินสุดการใช"งานอสังหาริมทรัพย*ภายในหน#วยงานเอง ทําให"มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย*
ท่ีมีไว"ใช"งานไปเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

(ง) เริ่มสัญญาเช#าแบบดําเนินงานกับหน#วยงานอ่ืน (ในเชิงพาณิชย*) ทําให"มีการโอนจากสินค"า
คงเหลือไปเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

64. การใช,งานอสังหาริมทรัพย6ของรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได, ตัวอย4างเช4น รัฐบาลตัดสินใจเข,าใช,งาน
อาคารท่ีเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนในปZจจุบัน หรือเปลี่ยนจากอาคารท่ีใช,งานอยู4ในปZจจุบันเปMน
โรงแรมและมีการบริหารงานโดยบุคคลภายนอก ในกรณีแรกหน4วยงานต,องบันทึกบัญชีอาคารดังกล4าว
เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนจนถึงวันท่ีเริ่มเข,าครอบครองเพ่ือใช,งาน ส4วนในกรณีหลังหน4วยงาน
ต,องบันทึกบัญชีอาคารดังกล4าวเปMนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 จนถึงวันท่ีหยุดครอบครองเพ่ือใช,งาน
และจัดประเภทใหม4เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 

65. ย4อหน,าท่ี 63 (ข) กําหนดให,หน4วยงานโอนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนไปเปMนสินค,าคงเหลือ  
ก็ต4อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช,งาน โดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย6เพ่ือขาย
เม่ือหน4วยงานตัดสินใจท่ีจะจําหน4ายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนโดยไม4มีการพัฒนา หน4วยงานต,อง
ถือว4าอสังหาริมทรัพย6นั้นเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน จนกว4าจะมีการตัดรายการออกจาก 
งบแสดงฐานะการเงิน และต,องไม4จัดประเภทอสังหาริมทรัพย6ดังกล4าวเปMนสินค,าคงเหลือ ในทํานอง
เดียวกันหากหน4วยงานมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีมีอยู4ในปZจจุบันใหม4 โดยมี
วัตถุประสงค6ท่ีจะใช,เปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนต4อในอนาคต หน4วยงานต,องถือว4าสินทรัพย6นั้น
ยังคงเปMนอสังหาริมทรัพย6 เ พ่ือการลงทุน และต,องไม4 โอนอสังหาริมทรัพย6 ดังกล4าวไปเปMน
อสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งานในระหว4างท่ีมีการพัฒนาใหม4 

66. หน4วยงานท่ีบริหารจัดการสินทรัพย6ของรัฐบาล อาจทบทวนว4าอาคารท่ีครอบครองอยู4 เปMนไปตาม
ข,อกําหนดของหน4วยงานอย4างสมํ่าเสมอ ถ,าหน4วยงานครอบครองอาคารไว,เพ่ือขาย อาคารดังกล4าวจะ
จัดเปMนสินค,าคงเหลือ อย4างไรก็ตาม หากรัฐบาลตัดสินใจท่ีจะครอบครองอาคารไว, เพ่ือหาประโยชน6
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จากรายได,ค4 า เช4า  และจากการเ พ่ิม ข้ึนของมูลค4าของสินทรัพย6  อาคารดังกล4าวจะจัดเปMน
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนต้ังแต4วันเริ่มแรกของการนําไปให,เช4าภายใต,สัญญาเช4าดําเนินงาน 

67. ย4อหน,าท่ี 68 ถึง 73 ใช,กับการรับรู,รายการและวัดมูลค4า ในกรณีท่ีหน4วยงานเลือกใช,วิธีมูลค4ายุติธรรม
สําหรับอสังหาริมทรัพย6เ พ่ือการลงทุน หากหน4วยงานเลือกใช,วิธีราคาทุน การโอนระหว4าง
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน และสินค,าคงเหลือ จะไม4ทําให,มูลค4าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย6นั้นเปลี่ยนแปลงและจะไม4ทําให,ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย6ท่ีใช,ในการวัด
มูลค4าหรือการเป]ดเผยข,อมูลเปลี่ยนแปลง 

68. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีบันทึกด"วยมูลค#ายุติธรรม ไปเปGนอสังหาริมทรัพย*ท่ี
มีไว"ใช"งานหรือสินค"าคงเหลือ ให"ใช"มูลค#ายุติธรรม ณ วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช"งาน เปGนราคา
ทุนของอสังหาริมทรัพย*ท่ีจะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ* หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค"าคงเหลือ  

69. หากอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"งานได"เปล่ียนมาเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ซ่ึงบันทึกด"วย
มูลค#ายุติธรรม หน#วยงานต"องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ* จนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช"งานหน#วยงานต"องปฏิบัติกับผลต#างที่เกิดขึ้น 
ณ วันนั้น ระหว#างมูลค#าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย*ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 
เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* กับมูลค#ายุติธรรม ด"วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม# ตามท่ีกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 

70. หน4วยงานต,องคิดค4าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย6ท่ีมีไว,ใช,งาน และรับรู,ผลขาดทุนจากการด,อยค4า
ของสินทรัพย6จนถึงวันท่ีอสังหาริมทรัพย6นั้นได,เปลี่ยนมาเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน หน4วยงาน
ต,องปฏิบัติต4อผลต4างท่ีเกิดข้ึน ณ วันนั้น ระหว4างมูลค4าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย6 ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 กับมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6นั้น ด,วย
วิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม4ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 กล4าวคือ 

(ก) กรณีมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ลดลงให,รับรู,ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย อย4างไรก็ตาม 
หากสินทรัพย6นั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึน และมียอดคงค,างอยู4ในบัญชี “ส4วนเกินทุนจากตีราคา
สินทรัพย6” ในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน ส4วนท่ีลดลงต,องนําไปลดส4วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย6ในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน 

(ข) กรณีมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6เพ่ิมข้ึน ให,รับรู,ดังนี้ 

(1) หากมูลค4าตามบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึน เปMนการกลับรายการผลขาดทุนจากการด,อยค4าของ
สินทรัพย6ค4าท่ีเคยบันทึกไว, จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนให,รับรู,ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย
สําหรับงวด จํานวนท่ีรับรู,ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสําหรับงวด จะต,องไม4เกินกว4า
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จํานวนท่ีทําให,มูลค4าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย6 กลับไปเท4ากับมูลค4าท่ีควรจะเปMน 
(สุทธิจากค4าเสื่อมราคา) หากไม4เคยมีการรับรู,ผลขาดทุนจากการด,อยค4าของสินทรัพย6 
มาก4อน 

(2) ส4วนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีคงเหลือจากข,อ (2) ให,รับรู,ในส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6 
ในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน หากมีการจําหน4ายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนในเวลาต4อมา
ให,โอนส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6ไปยังรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมการ
โอนส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6จะไม4ทําผ4านรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย 

71. การโอนจากสินค"าคงเหลือไปเปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ท่ีจะบันทึกด"วยมูลค#ายุติธรรม 
หน#วยงานต"องรับรู"ผลต#างระหว#างมูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย* ณ วันท่ีโอน กับมูลค#าตาม
บัญชีก#อนการโอนในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวด 

72. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินค,าคงเหลือไปเปMนอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ท่ีจะบันทึกด,วยมูลค4า
ยุติธรรมถือว4ามีความสมํ่าเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินค,าคงเหลือ 

73. เม่ือหน#วยงานเสร็จส้ินการก#อสร"างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีสร"างข้ึนเอง ท่ีจะ
บันทึกด"วยมูลค#ายุติธรรม หน#วยงานต"องบันทึกผลต#างระหว#างมูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย* 
ณ วันเสร็จส้ินกับมูลค#าตามบัญชีก#อนหน"านั้นใน รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายสําหรับงวด 

การจําหน#าย 

74. หน#วยงานต"องตัดรายการอสังหาริมทรัพย*เพื่อการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 
เม่ือหน#วยงานจําหน#ายหรือเลิกใช"อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนนั้นอย#างถาวร และคาดว#าจะไม#ได"
รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให"บริการจากการจําหน#ายอีก 

75. การจําหน4ายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน อาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเช4าการเงิน ในการ
พิจารณาวันท่ีถือเปMนวันจําหน4ายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน หน4วยงานต,องใช,เกณฑ6ตามท่ีกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได,จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,)  
ในการรับรู,รายได,จากการขายสินค,า และพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข,องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับดังกล4าว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า ใช,ได,กับการจําหน4าย
โดยการทําสัญญาเช4าการเงิน และการขายและเช4ากลับคืน 

76. ตามหลักการรับรู,รายการในย4อหน,าท่ี 18 หากหน4วยงานรับรู,ต,นทุนของการเปลี่ยนแทนส4วนของ
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนในมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6 หน4วยงานต,องตัดมูลค4าตามบัญชีของ
ส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีท่ีหน4วยงานบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนโดยใช,วิธี 
ราคาทุน ส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนอาจไม4มีการคิดค4าเสื่อมราคาแยกต4างหาก หากในทางปฏิบัติหน4วยงาน
ไม4สามารถหามูลค4าตามบัญชีเฉพาะของส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทน หน4วยงานอาจใช,ต,นทุนของการเปลี่ยน
แทน เปMนตัวบ4งชี้ถึงต,นทุนของส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทน ณ เวลา ท่ีหน4วยงานได,มาหรือสร,างสินทรัพย6นั้น 
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ตามวิธีมูลค4ายุติธรรม มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนอาจสะท,อนถึงการลดมูลค4าของ
ส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนนั้นแล,ว ในกรณีอ่ืน ๆ อาจเปMนไปได,ยากท่ีจะประเมินว4ามูลค4ายุติธรรมท่ีควรลดลง
เนื่องจากส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนเปMนเท4าใด กรณีท่ียากในการปฏิบัติ ทางเลือกหนึ่งสําหรับการลดลงของ
มูลค4ายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทน คือให,รวมต,นทุนของการเปลี่ยนแทนไว,ในมูลค4า
ตามบัญชีของสินทรัพย6 จากนั้นจึงทําการประเมินมูลค4ายุติธรรมใหม4 ตามท่ีกําหนดไว,สําหรับกรณี 
การต4อเติมท่ีไม4เก่ียวข,องกับการเปลี่ยนแทน 

77. ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเลิกใช"หรือจําหน#ายอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ต"องพิจารณา
จากผลต#างระหว#างจํานวนเงินท่ีได"รับสุทธิจากการจําหน#าย กับมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*นั้น 
และต"องรับรู"รายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย ในงวดท่ีเลิกใช"หรือจําหน#ายสินทรัพย*นั้น (เว"นแต#
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช#า ได"กําหนดเก่ียวกับการขายและเช#ากลับคืน
ไว"เปGนอย#างอ่ืน) 

78. หน4วยงานรับรู,สิ่งตอบแทนท่ีจะได,รับ จากการจําหน4ายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนเม่ือเริ่มแรกด,วย
มูลค4ายุติธรรม ในกรณีท่ีเปMนการขายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนโดยให,มีการผ4อนชําระเปMนงวด ให,รับรู,
สิ่งตอบแทนท่ีจะได,รับเม่ือเริ่มแรกด,วยราคาเทียบเท4าราคาเงินสด ผลต4างระหว4างจํานวนท่ีจะได,รับกับ
ราคาเทียบเท4าราคาเงินสดจะรับรู,เปMนรายได,ดอกเบ้ีย โดยใช,วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท,จริงตามท่ีกําหนดไว,
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได,จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,) 

79. หน4วยงานต,องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจ
เกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ีอาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ 
ที่เหมาะสม สําหรับหนี้สินที่หน4วยงานยังคงมีพันธะผูกพันอยู4หลังจากที่ได,จําหน4ายอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุนไปแล,ว 

80. ค#าชดเชยท่ีได"รับจากบุคคลท่ีสาม สําหรับอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีด"อยค#า สูญเสียหรือ
ยกเลิก ต"องรับรู"ในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย เม่ือหน#วยงานมีสิทธิท่ีจะได"รับค#าชดเชยนั้น 

81. การด,อยค4าหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน การขอเงินคืน หรือการจ4ายเงินค4าชดเชย
จากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการก4อสร,างสินทรัพย6เพื่อเปลี่ยนแทน 
เปMนเหตุการณ6เชิงเศรษฐกิจท่ีไม4เก่ียวข,องกัน และต,องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต4อไปนี้ 

(ก) การด,อยค4าของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน รับรู,ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 
เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) และมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) 

(ข) การเลิกใช,หรือการจําหน4ายอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน รับรู,ตามท่ีกําหนดในย4อหน,าท่ี 74 
ถึง 79 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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(ค) ค4าชดเชยจากบุคคลท่ีสามสําหรับอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีด,อยค4า สูญเสีย หรือยกเลิก 
ให,รับรู,ในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย เม่ือหน4วยงานมีสิทธิท่ีจะได,รับค4าชดเชยนั้น 

(ง) ต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีฟ��นฟู ซ้ือ หรือก4อสร,างเพ่ือเปลี่ยนแทน ให,ปฏิบัติตามย4อหน,าท่ี 24 ถึง 35 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การเปUดเผยข"อมูล 

วิธีมูลค#ายุติธรรมและวิธีราคาทุน 

82. การเป]ดเผยข,อมูลต4อไปนี้ กําหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13  เรื่อง สัญญาเช4า 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า เจ,าของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน
จะต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับสัญญาเช4าด,านผู,ให,เช4า หน4วยงานซ่ึงครอบครองอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการ
ลงทุน ตามวิธีสัญญาเช4าการเงินหรือสัญญาเช4าดําเนินงาน ต,องเป]ดเผยข,อมูลด,านผู,เช4าสําหรับสัญญา
เช4าการเงิน และด,านผู,ให,เช4าสําหรับสัญญาเช4าดําเนินงาน 

83. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลต#อไปนี้ 

(ก) หน#วยงานใช"วิธีมูลค#ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน 

(ข) หากหน#วยงานใช"วิธี มูลค#ายุติธรรม หน#วยงานจัดประเภท และบันทึกส#วนได"เสียใน
อสังหาริมทรัพย*ท่ีถือตามสัญญาเช#าดําเนินงาน เปGนอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนหรือไม# 
และในสถานการณ*ใด 

(ค) หากการจัดประเภททําได"ยาก (ดูย#อหน"าท่ี 16) เกณฑ*ใดท่ีหน#วยงานใช"ในการแยก
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"งาน และเกณฑ*ในการแยก
ออกจากอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

(ง) วิธีการและข"อสมมติท่ีมีสาระสําคัญ ท่ีใช"ในการกําหนดมูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*
เพ่ือการลงทุน รวมท้ังข"อความท่ีระบุว#า การกําหนดมูลค#ายุติธรรมมีหลักฐานสนับสนุนจาก
ตลาด หรือกําหนดจากปTจจัยอ่ืน (ซ่ึงหน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูล) เนื่องจากลักษณะเฉพาะ
ของอสังหาริมทรัพย*นั้น และการขาดข"อมูลของตลาดท่ีเปรียบเทียบได" 

(จ) ระดับท่ีมูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน (ซ่ึงได"มีการวัดมูลค#าหรือเปUดเผย
ข"อมูลไว"ในรายงานการเงิน) ได"มีการประเมินโดยผู"ประเมินอิสระหรือหน#วยงานของรัฐ ซ่ึงมี
คุณสมบัติของผู"เช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ* ในทําเลท่ีตั้งและประเภทของ
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น หากไม#มีการประเมินดังกล#าว หน#วยงาน
ต"องเปUดเผยข"อเท็จจริงไว"ด"วย 

(ฉ) จํานวนท่ีได"รับรู"ในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย สําหรับ 
(1) รายได"ค#าเช#าจากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 
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(2) ค#าใช"จ#ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังค#าซ#อมแซมและค#าบํารุงรักษา) ท่ีเกิด
จากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ซ่ึงก#อให"เกิดรายได"ค#าเช#าสําหรับงวด และ 

(3) ค#าใช"จ#ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษา) ท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ซ่ึงไม#ได"ก#อให"เกิดรายได"ค#าเช#าสําหรับงวด 

(ช) ข"อจํากัดท่ีมีและจํานวนท่ีมีข"อจํากัดในการรับรู"อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน หรือการโอน
รายได"และเงินท่ีได"รับจากการจําหน#าย 

(ซ) ภาระผูกพันตามสัญญาในการซ้ือ ก#อสร"าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน หรือ
ในการซ#อมแซม บํารุงรักษา หรือทําให"ดีข้ึน 

วิธีมูลค#ายุติธรรม 

84. นอกเหนือจากการเปUดเผยตามท่ีกําหนดในย#อหน"าท่ี 83 แล"ว หน#วยงานท่ีใช"วิธีมูลค#ายุติธรรม 
ตามท่ีกําหนดในย#อหน"าท่ี 39 ถึง 61 ต"องเปUดเผยข"อมูลในการกระทบยอด ระหว#างมูลค#าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ณ วันต"นงวดกับวันส้ินงวด โดยแสดงถึงรายการ
ดังต#อไปนี้ 

(ก) ส#วนเพ่ิม โดยแสดงแยกกันระหว#างส#วนเพ่ิมท่ีเกิดจากการซ้ือ และส#วนเพ่ิมท่ีเปGนผลมาจาก
การรวมรายจ#ายในภายหลังเข"าเปGนมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย* 

(ข) ส#วนเพ่ิมท่ีเปGนผลมาจากการรวมหน#วยงาน 

(ค) การจําหน#าย 

(ง) ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค#าให"เปGนมูลค#ายุติธรรม 

(จ) ผลต#างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ ท่ีเกิดจากการแปลงค#ารายงานการเงินไปเปGนสกุลเงิน 
ท่ีนําเสนอรายงานท่ีแตกต#างออกไป และจากการแปลงค#ารายงานการเงินของหน#วยงาน 
ในต#างประเทศ มาเปGนสกุลเงินของหน#วยงานท่ีเสนอรายงาน 

(ฉ) การโอนไปหรือโอนกลับจากสินค"าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"งาน และ 

(ช) การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 

85. เม่ือการวัดมูลค#าท่ีได"สําหรับอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน มีการปรับปรุงอย#างมีสาระสําคัญ
เพ่ือให"ตรงตามวัตถุประสงค*ของรายงานการเงิน ตัวอย#างเช#น เพ่ือหลีกเล่ียงการนับซํ้าสินทรัพย*
หรือหนี้สินท่ีได"รับรู"แล"วเปGนสินทรัพย*และหนี้สินต#างหากตามท่ีได"กําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 56 
หน#วยงานต"องเปUดเผยการกระทบยอดระหว#างการวัดมูลค#าที่ได"กับการวัดมูลค#าที่ปรับปรุงแล"ว
ซ่ึงรวมอยู#ในรายงานการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวมของภาระผูกพันตามสัญญาเช#าท่ีรับรู"ซ่ึงมีการ
บวกกลับและยอดปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญอ่ืน ๆ 
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86. ในกรณียกเว"นท่ีอ"างถึงในย#อหน"าท่ี 59 เม่ือหน#วยงานวัดมูลค#าอสังหาริมทรัพย*เพื่อการลงทุน 
โดยใช"ราคาทุนตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 
การกระทบยอดท่ีระบุในย#อหน"าท่ี 84 จะต"องเปUดเผยจํานวนท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการ
ลงทุนนั้นแยกต#างหากจากอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนอ่ืน นอกจากนี้หน#วยงานต"องเปUดเผยทุก
ข"อดังต#อไปนี้ 

(ก) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

(ข) คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไม#สามารถวัดมูลค#ายุติธรรมได"อย#างน#าเช่ือถือ 

(ค) ประมาณการช#วงของมูลค#ายุติธรรมท่ีมีความเปGนไปได"สูง (หากสามารถหาได") 

(ง) เม่ือมีการจําหน#ายอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีไม#ได"บันทึกด"วยมูลค#ายุติธรรม 

(1) ข"อเท็จจริงท่ีว#าหน#วยงานได"จําหน#ายอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนท่ีไม#ได"บันทึกด"วย
มูลค#ายุติธรรม 

(2) มูลค#าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ีจําหน#าย และ 

(3) จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนท่ีได"รับรู" 

วิธีราคาทุน 

87. นอกจากการเปUดเผยข"อมูลตามท่ีกําหนดในย#อหน"าท่ี 83 แล"ว หน#วยงานท่ีใช"วิธีราคาทุนตามย#อหน"าท่ี 
62 ต"องเปUดเผยข"อมูลดังต#อไปนี้ 

(ก) วิธีการคิดค#าเส่ือมราคาท่ีใช" 

(ข) อายุการใช"งานหรืออัตราค#าเส่ือมราคาท่ีใช" 

(ค) มูลค#าตามบัญชีก#อนหักค#าเส่ือมราคาสะสมและค#าเส่ือมราคาสะสม (รวมกับผลขาดทุน
สะสมจากการด"อยค#าของสินทรัพย*) ณ วันต"นงวดและส้ินงวด 

(ง) การกระทบยอดระหว#างมูลค#าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ณ วันต"นงวดกับ 
วันส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดังต#อไปนี้ 

(1) ส#วนเพ่ิม โดยแสดงแยกกันระหว#างส#วนเพ่ิมท่ีเปGนผลมาจากการซ้ือ กับส#วนเพ่ิมท่ีเปGน
ผลมาจากการรวมรายจ#ายในภายหลังเข"าเปGนต"นทุนของสินทรัพย* 

(2) ส#วนเพ่ิมท่ีเปGนผลมาจากการรวมหน#วยงาน 

(3) การจําหน#าย 

(4) ค#าเส่ือมราคา 
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(5) ผลขาดทุนจากการด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีรับรู" และจํานวนผลขาดทุนจากการด"อยค#า 
ของสินทรัพย*ท่ีกลับรายการในระหว#างงวด ตามข"อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีไม#ก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช") และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด"อยค#าของ
สินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") 

(6) ผลต#างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงค#ารายงานการเงินไปเปGนสกุล
เงินท่ีนําเสนอรายงานท่ีแตกต#างออกไป และจากการแปลงค#ารายงานการเงินของ
หน#วยงานในต#างประเทศมาเปGนสกุลเงินของหน#วยงานท่ีเสนอรายงาน 

(7) การโอนไปหรือโอนกลับจากสินค"าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย*ท่ีมีไว"ใช"งาน และ 

(8) การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 

(จ) มูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ในกรณียกเว"นตามท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 
59 เม่ือหน#วยงานไม#สามารถหามูลค#ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุนได"อย#าง
น#าเช่ือถือ หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลดังต#อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน 

(2) คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไม#สามารถวัดมูลค#ายุติธรรมได"อย#างน#าเช่ือถือ และ 

(3) ประมาณการช#วงของมูลค#ายุติธรรมท่ีมีความเปGนไปได"สูง (หากสามารถหาได") 

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

วิธีมูลค#ายุติธรรม 

88. ตามวิธีมูลค4ายุติธรรม หน4วยงานต,องรับรู,ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ เปMนรายการปรับปรุงรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมยกมาต,นงวด ในงวดบัญชีท่ีมี
การนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช,เปMนครั้งแรก นอกจากนี้ 

(ก) หากหน4วยงานได,เคยเป]ดเผยมูลค4ายุติธรรมต4อสาธารณะ (ไม4ว4าจะเป]ดเผยในรายงานการเงิน
หรือท่ีใดก็ตาม) มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนในงวดก4อนหน,านั้น (ซ่ึงการ
กําหนดมูลค4าทําให,มูลค4ายุติธรรมเปMนไปตามคํานิยามท่ีกําหนดไว,ในย4อหน,าท่ี 5 และแนวปฏิบัติ
ในย4อหน,าท่ี 42 ถึง 58) หน4วยงานอาจปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปรับปรุงรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมยกมาต,นงวด ในงวดแรกสุดท่ีได,มีการ
นําเสนอมูลค4ายุติธรรมนั้น และ 

(2) ทําการปรับปรุงย,อนหลังข,อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกล4าว 
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(ข) หากหน4วยงานไม4เคยเป]ดเผยข,อมูลตามย4อหน,าท่ี 88(ก) ต4อสาธารณะ หน4วยงานไม4ต,อง
ปรับปรุงย,อนหลังข,อมูลเปรียบเทียบและต,องเป]ดเผยข,อเท็จจริงนี้ไว, 

89. เม่ือมีการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช,เปMนครั้งแรก หน4วยงานอาจเลือกใช,วิธี มูลค4ายุ ติธรรมกับ
อสังหาริมทรัพย6ท่ีได,มีการรับรู,ไว,แล,วในรายงานการเงินของหน4วยงาน ในกรณีนี้ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,หน4วยงานปรับปรุงรายได,สูง/(ตํ่า)กว4าค4าใช,จ4ายสะสมยกมาต,นงวด ด,วยผลของ
รายการปรับปรุงมูลค4าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ในงวดบัญชีท่ีมีการนํามาตรฐาน
ฉบับนี้มาใช,เปMนครั้งแรก มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,มีการปฏิบัติท่ีแตกต4างจาก
ข,อกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 กําหนดให,
ทําการปรับปรุงย,อนหลังข,อมูลเปรียบเทียบยกเว,นในกรณีท่ีไม4สามารถทําได,ในทางปฏิบัติ แต4มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เพียงแต4สนับสนุนให,ทําการปรับปรุงย,อนหลังข,อมูลเปรียบเทียบในบาง
สถานการณ6 

90. เม่ือหน4วยงานเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนครั้งแรก การปรับปรุงรายได,สูง/(ตํ่า) 
กว4าค4าใช,จ4ายสะสมยกมาต,นงวด ให,รวมถึงการจัดประเภทใหม4ของส4วนเกินทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนด,วย 

91. หน4วยงานท่ี (ก) ได,ใช,มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนครั้งแรก และ (2) เลือกจัดประเภทและ
บันทึกบัญชีส4วนได,เสียในอสังหาริมทรัพย6บางรายการ หรือทุกรายการตามสัญญาเช4าดําเนินงานเปMน
อสังหาริมทรัพย6 เพ่ือการลงทุน ต,องรับรู,ผลกระทบของการเลือกนั้น เปMนการปรับปรุงในรายได,สูง/(ตํ่า) 
กว4าค4าใช,จ4ายสะสมยกมาต,นงวด สําหรับงวดท่ีหน4วยงานได,เลือกวิธีการบัญชีนี้เปMนครั้งแรก นอกจากนี้
หากหน4วยงานได,เคยเป]ดเผยมูลค4ายุติธรรมต4อสาธารณะ (ไม4ว4าจะเป]ดเผยในรายงานการเงินหรือท่ีใดก็ตาม) 
มูลค4ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนในงวดก4อนหน,านั้น ให,ถือปฏิบัติตามย4อหน,าท่ี 88(ก) 
หากหน4วยงานไม4เคยเป]ดเผยข,อมูลต4อสาธารณะท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ให,ถือปฏิบัติ
ตามย4อหน,าท่ี 88(ก) และย4อหน,าท่ี 88(ข) 

วิธีราคาทุน 

92. ก4อนท่ีจะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน4วยงานอาจรับรู,รายการอสังหาริมทรัพย6
เพ่ือการลงทุนตามหลักการอ่ืนท่ีไม4ใช4ราคาทุน เช4น มูลค4ายุติธรรม หรือวัดมูลค4าตามหลักการอ่ืน 
หน4วยงานต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด สําหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เม่ือ
หน4วยงานเริ่มใช,มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนครั้งแรกและเลือกใช,วิธีราคาทุน โดยให,ถือเปMน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และให,รวมถึงการจัดประเภทใหม4ของส4วนเกินทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนเพ่ิมด,วย 
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93. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 กําหนดให,หน4วยงานนํานโยบายการบัญชีท่ีเปลี่ยนใหม4 มาใช,กับ
รายงานการเงินทุกงวดย,อนหลังยกเว,นกรณีท่ีไม4สามารถทําได,ในทางปฏิบัติ ดังนั้น หากหน4วยงาน (1) 
เริ่มรับรู,อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนเปMนครั้งแรกในราคาทุน และ (2) เลือกใช,วิธีราคาทุนตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน4วยงานต,องรับรู,ค4าเสื่อมราคาสะสมและค4าเผื่อการด,อยค4าสะสม
ของอสังหาริมทรัพย6นั้นด,วย เสมือนว4าหน4วยงานได,ใช,นโยบายการบัญชีนั้นมาต้ังแต4ต,น 

94. สําหรับหน4วยงานท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนครั้งแรก ข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 33 
ถึง 35 เก่ียวกับการวัดมูลค4าเม่ือเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ท่ีได,มาโดยการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย6 ให,ถือเปMนการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการในอนาคต 

วันถือปฏิบัติ 

95. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป  
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย*เพ่ือ
การลงทุน (IPSAS 16 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ 

ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ดังนี้ 
1.1 ตัวอย4างประกอบบางรายการท่ีไม4พบในหน4วยงานของรัฐในประเทศไทยตามย4อหน,าท่ี 12 และ 13 
1.2 การให,พิจารณามูลค4าเฉพาะหน4วยงานในส4วนของการดําเนินงานท่ีถูกกระทบจากรายการ

แลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหลังหักภาษีตามย4อหน,าท่ี 37 วรรคท,าย 
1.3 การแก,ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศฉบับอ่ืนท่ีปรากฏในมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐระหว4างประเทศฉบับนี้ตามย4อหน,าท่ี 101A ถึง 101E 
1.4 การถือปฏิบัติตามเกณฑ6คงค,างภายหลังวันท่ีท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4าง

ประเทศฉบับนี้ตามย4อหน,าท่ี 102 
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพ่ิมถ,อยคําท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4าง

ประเทศ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน ดังนี้ 
2.1 คํานิยาม “อสังหาริมทรัพย6ท่ีครอบครอง” ตามย4อหน,าท่ี 5 
2.2 กําหนดหน4วยงานของรัฐเพ่ิมเติมจากผู,ประเมินราคาอิสระ ในการสนับสนุนให,หน4วยงานใช,ในการ

กําหนดมูลค4ายุติธรรมตามย4อหน,าท่ี 38 
3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเปลี่ยนถ,อยคําจากคําว4า “ท่ีถือครอง” (Hold) เปMนคําว4า 

“ครอบครอง” (Occupied) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐท้ังฉบับ เพ่ือให,สอดคล,องกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข,อง 

4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพ่ิมคําขยายเพ่ือให,เกิดความเข,าใจเรื่องการวัดมูลค4ายุติธรรม 
ในการรับรู,รายการอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนท่ีได,มาจากรายการไม4แลกเปลี่ยนตามย4อหน,าท่ี 18(ข) 
ซ่ึงตรงกับย4อหน,าท่ี 20(b) ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 16 เรื่อง 
อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 
เร่ือง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 พ.ศ. 2544 (IPSAS 17 : 
PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (December 2001)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี
ข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 88 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค6เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 เพ่ือให,ผู,ใช,รายงานการเงินได,รับทราบข,อมูลเก่ียวกับการลงทุนของหน4วยงานใน
รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล4าว ประเด็นหลัก
ในทางบัญชีสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ได,แก4 การรับรู,รายการสินทรัพย6 การกําหนด
มูลค4าตามบัญชี การคิดค4าเสื่อมราคา และการรับรู,ผลขาดทุนจากการด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีเก่ียวข,อง 
(เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข,องประกาศใช,) 

ขอบเขต 

2. หน#วยงานของรัฐท่ีจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต"องใช"มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ* ยกเว"นกรณีดังต#อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนกําหนดหรืออนุญาตให"ใช"วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีแตกต#างกัน 

(ข) สินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรม (ท้ังนี้ให"มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม) 

(ค) สินทรัพย*เฉพาะทางการทหาร ซ่ึงหมายถึง ยุทธภัณฑ* วัสดุ อุปกรณ* อาคาร และส่ิงปลูกสร"าง 
ท่ีใช"ในทางราชการทหารอันจําเปGนเพ่ือปฏิบัติการรบ รวมท้ังเครื่องมือ ยานยนต* ช้ินส#วน 
อะไหล# สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอร*ต#างๆ เพ่ือใช"ในการรบ หรือมุ#งเน"นทางด"าน
การรักษาความม่ันคงของประเทศ (ท้ังนี้ให"มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม) 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ถือปฏิบัติกับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 รวมถึง 

(ก) สินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐาน และ 

(ข) สินทรัพย6ท่ีเกิดจากสัญญาสัมปทาน หลังจากการรับรู,และการวัดมูลค4ารายการครั้งแรกตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๒ เรื่อง ข,อตกลงสัมปทานบริการ: ด,านผู,ให,สัมปทาน (เม่ือ
มีการประกาศใช,) 

4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ครอบคลุมถึง 

(ก) สินทรัพย6ชีวภาพท่ีเก่ียวข,องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๗ 
เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช,)) 

(ข) สัมปทานเหมืองแร4 และแหล4งทรัพยากรแร4 เช4น น้ํามัน ก�าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
ซ่ึงไม4สามารถทดแทนได, 

อย4างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ถือปฏิบัติกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีใช,ในการ
พัฒนาหรือบํารุงรักษาสภาพของสินทรัพย6ตามท่ีกล4าวไว,ในย4อหน,าท่ี 4 (ก) หรือ 4 (ข) 
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5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนอาจกําหนดให,หน4วยงานรับรู,รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6  
โดยใช,วิธีซ่ึงแตกต4างไปจากท่ีกําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ตัวอย4างเช4น มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง สัญญาเช4า กําหนดให,หน4วยงานพิจารณารับรู,รายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6ตามสัญญาเช4าโดยใช,เกณฑ6การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย6นั้น มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๒ กําหนดให,หน4วยงานพิจารณารับรู,รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีใช,ใน
การให,บริการจัดการตามสัญญาสัมปทานโดยใช,หลักการควบคุมสินทรัพย6นั้น อย4างไรก็ตาม ในกรณี
ดังกล4าว การปฏิบัติทางบัญชีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,องกับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6นั้น รวมท้ังการคิด
ค4าเสื่อมราคายังคงต,องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

6. หน4วยงานท่ีเลือกใช,วิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย6เพ่ือการลงทุน จะต,องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามท่ี
กําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

สินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรม 

7. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4ได,กําหนดให,หน4วยงานรับรู,สินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรมแม,จะ
เปMนไปตามคํานิยามและเกณฑ6การรับรู,ของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

8. สินทรัพย*บางรายการอาจถือเปGนสินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากมีความสําคัญทางด"าน
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล"อม หรือประวัติศาสตร* ตัวอย#างของสินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรม ได"แก# 
อาคารท่ีเปGนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสาร
ประวัติศาสตร* หนังสือและภาพยนตร*เก#าท่ีทรงคุณค#า พระราชวัง แหล#งโบราณคดี พ้ืนท่ีอนุรักษ*
และพ้ืนท่ีสงวนรักษาไว"ตามธรรมชาติ และผลงานทางศิลปะ สินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรมมักจะมี
ลักษณะบางอย#าง ซ่ึงรวมถึงลักษณะดังต#อไปนี้ (แม"ว#าลักษณะเหล#านี้จะไม#ใช#ลักษณะของ
สินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรมได"เพียงประเภทเดียว) 

(ก) คุณค#าทางด"านวัฒนธรรม ส่ิงแวดล"อม การศึกษา และประวัติทางศาสตร* ไม#สามารถสะท"อน
ออกมาให"เห็นได"ท้ังหมดในมูลค#าทางการเงินท่ีคิดจากราคาตลาดเพียงอย#างเดียว 

(ข) ข"อผูกพันทางกฎหมายอาจทําให"มีข"อห"ามหรือข"อจํากัดอย#างเข"มงวดในเรื่องการจําหน#าย
สินทรัพย* 

(ค) สินทรัพย*เหล#านั้นมักจะไม#สามารถสร"างขึ้นใหม#เพื่อทดแทนได" และมักมีมูลค#าสูงขึ้น
ตามกาลเวลา แม"ว#าสภาพทางกายภาพจะเส่ือมไป และ 

(ง) การประมาณอายุการใช"งานอาจทําได"ยาก ซ่ึงในบางกรณีอาจมีอายุได"ถึงหลายร"อยปX 

หน#วยงานของรัฐอาจมีการครอบครองสินทรัพย*มรดกทางวัฒนธรรมเปGนจํานวนมาก ซ่ึงได"มาเปGนเวลา
หลายปXแล"ว และได"มาด"วยวิธีการต#างๆ กัน เช#น การซ้ือ การบริจาค การยกมรดกให" และการ
อายัดยึดทรัพย* สินทรัพย*เหล#านี้ไม#ได"ครอบครองไว"เพ่ือก#อให"เกิดกระแสเงินสดไหลเข"าหน#วยงาน 
และอาจจะมีกฎหมายหรือข"อจํากัดทางสังคมในการใช"เพ่ือวัตถุประสงค*ดังกล#าว 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

175            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

คํานิยาม 

9. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

มูลค#าตามบัญชี (สําหรับ
วัตถุประสงค*ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้) 

หมายถึง มูลค#าของสินทรัพย*ท่ีรับรู"หลังจากหักค#าเส่ือมราคา
สะสม และค#าเผ่ือการด"อยค#าสะสมของสินทรัพย* 
(เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") 

ประเภทของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ* 

หมายถึง กลุ#มของสินทรัพย*ท่ีมีลักษณะหรือหน"าท่ีท่ีคล"ายคลึง
กันต#อการดําเนินงานของหน#วยงาน ซ่ึงจะแสดงเปGน
รายการเดียวสําหรับวัตถุประสงค*ของการเปUดเผย
รายการในรายงานการเงิน 

จํานวนท่ีคิดค#าเส่ือมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย*หรือมูลค#าอ่ืนท่ีใช"แทนราคา
ทุนหักด"วยมูลค#าคงเหลือของสินทรัพย* 

ค#าเส่ือมราคา หมายถึง การปTนส#วนจํานวนท่ีคิดค#าเส่ือมราคาของสินทรัพย*
อย#างมีระบบตลอดอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*
นั้น 

มูลค#าเฉพาะหน#วยงาน หมายถึง มูลค#าปTจจุบันของกระแสเงินสดซ่ึงหน#วยงานคาดว#า
จะได"รับจากการใช"ประโยชน*จากสินทรัพย*อย#าง
ต#อเนื่อง และจากการจําหน#ายสินทรัพย*นั้นเม่ือส้ิน
อายุการให"ประโยชน* หรือท่ีคาดว#าจะเกิดเม่ือมีการ
โอนสินทรัพย*นั้นเพ่ือชําระหนี้สิน 

ผลขาดทุนจากการด"อยค#า
ของสินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิด
เงินสด 

หมายถึง จํานวนของมูลค#าตามบัญชีท่ีสูงกว#ามูลค#าท่ีคาดว#า
จะได"รับคืนของสินทรัพย* 

ผลขาดทุนจากการด"อยค#า
ของสินทรัพย*ท่ีไม#
ก#อให"เกิดเงินสด 

หมายถึง จํานวนของมูลค#าตามบัญชีท่ีสูงกว#ามูลค#าบริการท่ี
คาดว#าจะได"รับคืนของสินทรัพย* 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* หมายถึง สินทรัพย*ท่ีมีตัวตนซ่ึงเข"าเง่ือนไขทุกข"อต#อไปนี้ 

(ก) หน#วยงานมีไว"เพ่ือใช"ประโยชน*ในการผลิต  
ในการจําหน#ายสินค"าหรือให"บริการ เพ่ือให"เช#า 
หรือเพ่ือใช"ในการบริหารงาน 

(ข) หน#วยงานคาดว#าจะใช"ประโยชน*มากกว#าหนึ่ง
รอบระยะเวลา 

มูลค#าท่ีคาดว#าจะได"รับคืน หมายถึง มูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสดหัก
ต"นทุนในการขายของสินทรัพย*และมูลค#าจากการใช"
ประโยชน*ของสินทรัพย*นั้น แล"วแต#จํานวนใดจะสูงกว#า 
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มูลค#าบริการท่ีคาดว#าจะ
ได"รับคืน 

หมายถึง มูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ท่ีไม#ก#อให"เกิดเงินสดหัก
ต"นทุนในการขายของสินทรัพย*และมูลค#าจากการใช"
ประโยชน*ของสินทรัพย*นั้น แล"วแต#จํานวนใดจะสูง
กว#า 

มูลค#าคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินท่ีหน#วยงานคาดว#าจะได"รับในปTจจุบัน
จากการจําหน#ายสินทรัพย*หลังจากหักต"นทุนท่ีคาด
ว#าจะข้ึนจากการจําหน#ายสินทรัพย*นั้นหากสินทรัพย*
นั้นมีอายุและสภาพท่ีคาดว#าจะเปGน ณ วันส้ินสุดอายุ
การให"ประโยชน* 

อายุการให"ประโยชน* หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต#อไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาท่ีหน#วยงานคาดว#าจะมีสินทรัพย*ไว"
ใช" 

(ข) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน#วยในลักษณะอ่ืน
ท่ีคล"ายคลึงกันซ่ึงหน#วยงานคาดว#าจะได"รับ
จากสินทรัพย* 

คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"
อยู#ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

การรับรู"รายการ 

10. หน#วยงานต"องรับรู"ต"นทุนของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* เปGนสินทรัพย*เม่ือเปGนไปตาม
เง่ือนไขทุกข"อ ต#อไปนี้ 

(ก) มีความเปGนไปได"ค#อนข"างแน#ท่ีหน#วยงานจะได"รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให"บริการเพ่ิมข้ึนจากรายการนั้น และ  

(ข) สามารถวัดมูลค#าต"นทุน หรือมูลค#ายุติธรรม (รายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน ตามย#อหน"าท่ี ๒0) 
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ได"อย#างน#าเช่ือถือ 

11. รายการชิ้นส4วนอะไหล4 อุปกรณ6ท่ีสํารองไว,ใช,งาน และอุปกรณ6ท่ีใช,ในการซ4อมบํารุงจะถูกรับรู,ตาม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เม่ือรายการดังกล4าวเปMนไปตามคํานิยามของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6  
หากไม4เข,าเง่ือนไขดังกล4าว รายการดังกล4าวจะจัดประเภทเปMนสินค,าหรือวัสดุคงเหลือ 

๑2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม4ได,กําหนดหน4วยในการวัดเพ่ือรับรู,รายการท่ีเปMนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
ดังนั้น หน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจในการนําเกณฑ6การรับรู,รายการมาประยุกต6ตามสภาพแวดล,อมหรือ
ลักษณะเฉพาะของหน4วยงาน ในบางกรณีอาจเปMนการเหมาะสมท่ีจะนํารายการท่ีไม4มีนัยสําคัญ 
หลายรายการ เช4น อุปกรณ6ต4อพ4วงคอมพิวเตอร6 และรายการขนาดเล็กของอุปกรณ6มาบันทึกรวมเปMน
สินทรัพย6รายการเดียว แล,วใช,เกณฑ6การรับรู,รายการกับมูลค4ารวม 
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๑3. หน4วยงานต,องประเมินต,นทุนท้ังหมดของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6เม่ือเกิดข้ึนตามหลักการ
รับรู,รายการ ต,นทุนดังกล4าวประกอบด,วยต,นทุนเริ่มแรกเพ่ือให,ได,มาหรือท่ีเกิดข้ึนจากการก4อสร,างท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 รวมถึงต,นทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต4อเติม การเปลี่ยนแทนส4วนประกอบ
ต4าง ๆ หรือการซ4อมบํารุงสินทรัพย6ดังกล4าว 

สินทรัพย*โครงสร"างพ้ืนฐาน 

14. โดยท่ัวไปแล,วสินทรัพย6บางอย4างจัดเปMนสินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐาน แต4ยังไม4มีคํานิยามของสินทรัพย6
โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีเปMนท่ียอมรับกันในสากล สินทรัพย6เหล4านี้มักจะแสดงลักษณะท้ังหมดหรือบางส4วน
ดังต4อไปนี้ 

(ก) สินทรัพย6นั้นเปMนส4วนหนึ่งของระบบหรือเครือข4าย 

(ข) สินทรัพย6นั้นมีลักษณะเฉพาะและไม4สามาถนําไปใช,ประโยชน6ทางอ่ืนได, 

(ค) สินทรัพย6นั้นเคลื่อนท่ีไม4ได, และ 

(ง) สินทรัพย6นั้นมีข,อจํากัดในการจําหน4าย 

ถึงแม,สินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐานไม4ได,จํากัดความเปMนเจ,าของว4าจะต,องเปMนของหน4วยงานของรัฐ  
แต4สินทรัพย6ดังกล4าวท่ีสําคัญ ๆ มักจะเปMนของหน4วยงานของรัฐ สินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐานเปMนไปตาม
คํานิยามของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 และต,องรับรู,รายการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ ตัวอย4างของสินทรัพย6โครงสร,างพ้ืนฐาน ได,แก4 โครงข4ายถนน ระบบท4อระบายน้ําท้ิง 
ระบบประปาและไฟฟ\า และระบบเครือข4ายการสื่อสาร 

ต"นทุนเร่ิมแรก 

15. หน4วยงานอาจได,รับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6มาเพ่ือประโยชน6ในการรักษาความปลอดภัยหรือ
สภาพแวดล,อม การได,มาซ่ึงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ดังกล4าวแม,จะไม4ได,เปMนการเพ่ิมประโยชน6เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให,บริการเพ่ิมข้ึนโดยตรงให,กับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ใด ๆ 
ท่ีมีอยู4ในปZจจุบันของหน4วยงาน แต4อาจเปMนสินทรัพย6ท่ีหน4วยงานจําเปMนต,องมีเพ่ือให,หน4วยงานสามารถ
ได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให,บริการเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพย6อ่ืนของ
หน4วยงานได, ดังนั้น การได,มาซ่ึงรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ดังกล4าวจึงเข,าเกณฑ6การรับรู,
รายการเปMนสินทรัพย6เพราะทําให,หน4วยงานได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพ 
ในการให,บริการจากสินทรัพย6 อ่ืนท่ีเ ก่ียวข,องมากกว4ากรณีท่ีหน4วยงานไม4มีสินทรัพย6ดังกล4าว 
ตัวอย4างเช4น โรงพยาบาลจําเปMนต,องติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงใหม4เพ่ือให,เปMนไปตาม
ข,อกําหนดด,านการป\องกันอัคคีภัย หน4วยงานต,องรับรู,รายการติดต้ังอุปกรณ6เข,ากับโรงพยาบาลครั้งนี้
เปMนสินทรัพย6 เนื่องจากหน4วยงานไม4สามารถดําเนินงานให,เปMนไปตามข,อกําหนดได,โดยปราศจาก
อุปกรณ6ดังกล4าว อย4างไรก็ตาม หน4วยงานต,องสอบทานมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ท้ังรายการท่ีติดต้ัง
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ใหม4และสินทรัพย6ท่ีเก่ียวข,อง ถึงการด,อยค4าท่ีอาจเกิดข้ึนตามข,อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) ด,วย 

ต"นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง  
16. ภายใต,เกณฑ6การรับรู,รายการตามย4อหน,าท่ี ๑0 หน4วยงานต,องไม4รับรู,ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ4อมบํารุง

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีเกิดข้ึนเปMนประจําเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6นั้น แต4หน4วยงานต,องรับรู,ต,นทุนดังกล4าวในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายเม่ือ
เกิดข้ึน ต,นทุนในการซ4อมบํารุงท่ีเกิดข้ึนเปMนประจํามีองค6ประกอบหลักเปMนต,นทุนค4าแรงงาน ค4าวัสดุ
สิ้นเปลือง และอาจรวมถึงชิ้นส4วนอะไหล4ชิ้นเล็ก รายจ4ายดังกล4าวมักมีวัตถุประสงค6เ พ่ือเปMน  
“ค4าซ4อมแซมและบํารุงรักษา” รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

17. หน4วยงานอาจจําเปMนต,องเปลี่ยนแทนส4วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6บางรายการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตัวอย4างเช4น หน4วยงานอาจจําเปMนต,องเปลี่ยนพ้ืนผิวการจราจรของถนนใหม4
ทุกรอบสองถึงสามป̀ หรืออาจจําเปMนต,องก4ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม4หลังจากมีการใช,งานครบตาม
จํานวนชั่วโมงท่ีกําหนด หรืออาจจําเปMนต,องเปลี่ยนแทนเครื่องตกแต4งภายในเครื่องบิน เช4น เก,าอ้ีและ
ห,องครัวหลายครั้งตลอดอายุของลําตัวเครื่องบิน หน4วยงานอาจได,รับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
บางรายการมาเพ่ือลดความถ่ีของการเปลี่ยนแทนท่ีจะเกิดข้ึน เช4น การเปลี่ยนแทนผนังภายในอาคาร 
หรือการเปลี่ยนไปใช,ผนังชนิดท่ีไม4ต,องมีการเปลี่ยนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต,หลักการรับรู,รายการ 
ในย4อหน,าท่ี ๑0 หน4วยงานต,องรับรู,ต,นทุนในการเปลี่ยนแทนส4วนประกอบดังกล4าวเปMนส4วนหนึ่งของ
มูลค4าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีเก่ียวข,อง เม่ือต,นทุนนั้นเกิดข้ึนและเปMนไปตาม
เกณฑ6การรับรู,รายการ หน4วยงานต,องตัดมูลค4าตามบัญชีของชิ้นส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของ
การตัดรายการท่ีกําหนดไว,ในมาตรฐานฉบับนี้ (ดูย4อหน,าท่ี 74 ถึง 79) 

18. หน4วยงานอาจจําเปMนต,องจัดให,มีการตรวจสอบครั้งใหญ4ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือค,นหาสิ่งผิดปกติ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยไม4ว4าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส4วนใดหรือไม4 ท้ังนี้เพ่ือให,รายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6 อยู4ในสภาพท่ีสามารถใช,งานได,ต4อเนื่อง (ตัวอย4างเช4น กรณีของเครื่องบิน) หน4วยงานต,องรับรู,
ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ4แต4ละครั้งเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของ
รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6เช4นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเปMนไปตามเกณฑ6การรับรู,
รายการ หน4วยงานต,องพิจารณาตัดมูลค4าตามบัญชีท่ีคงเหลือของต,นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ4
ในครั้งก4อน (ถือเปMนส4วนต4างหากจากตัวสินทรัพย6) ไม4ว4าต,นทุนการตรวจสอบในครั้งก4อนจะถูกบันทึกไว,
ในรายการบัญชีเก่ียวกับการได,มาหรือการก4อสร,างสินทรัพย6หรือไม4ก็ตาม ในกรณีจําเปMนหน4วยงานอาจ
ใช,ประมาณการต,นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล,ายคลึงกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ช4วยในการ
กําหนดมูลค4าองค6ประกอบของต,นทุนการตรวจสอบสภาพท่ีรวมเปMนส4วนหนึ่งของต,นทุนสินทรัพย6 
เม่ือหน4วยงานได,มาหรือก4อสร,างสินทรัพย6 

การวัดมูลค#าเมื่อรับรู"รายการ 

19. หน#วยงานต"องวัดมูลค#าของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ท่ีเข"าเง่ือนไขการรับรู"รายการเปGน
สินทรัพย*โดยใช"ราคาทุน 
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20. ราคาทุนของสินทรัพย*ท่ีได"มาจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน จะวัดมูลค#าด"วยมูลค#ายุติธรรมของ
สินทรัพย* ณ วันท่ีได"รับสินทรัพย*นั้นมา 

21. หน4วยงานอาจได,รับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 มาจากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน เช4น 
รัฐบาลได,รับบริจาคท่ีดินจากนักพัฒนาท่ีดิน โดยไม4มีต,นทุน หรือมีน,อยมากเพ่ือนํามาใช,ในการพัฒนา
เปMนสวนสาธารณะ ถนน และทางเดินเท,า นอกจากนี้หน4วยงานอาจได,รับสินทรัพย6มาโดยการใช,อํานาจ
ในการยึดทรัพย6 ภายใต,สถานการณ6เหล4านี้ ราคาทุนของสินทรัพย6 คือ มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีได,รับ
สินทรัพย6มา 

๒2. เพ่ือให,เปMนไปตามวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การวัดมูลค4ารายการท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ6 ท่ีได,มาโดยไม4มีราคาทุนหรือมีราคาทุนน,อยมาก ด,วยมูลค4ายุติธรรมตามย4อหน,าท่ี ๒0 ไม4ถือ
เปMนการตีราคาใหม4 ดังนั้นข,อกําหนดเก่ียวกับการตีราคาใหม4ในย4อหน,าท่ี 37 และข,ออภิปรายเพ่ิมเติม
ในย4อหน,าท่ี 38 ถึง 43 จะใช,กับกรณีท่ีหน4วยงานเลือกใช,วิธีการตีราคารายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6ใหม4ในงวดการรายงานภายหลังจากการรับรู,ครั้งแรกเท4านั้น 

ส#วนประกอบของราคาทุน 

23. ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ประกอบด,วย 

(ก) ราคาซ้ือรวมอากรขาเข,าและภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม4ได, หลังหักส4วนลดการค,า และจํานวนท่ีได,รับคืน
จากผู,ขาย 

(ข) ต,นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการจัดหาสินทรัพย6 เพ่ือให,สินทรัพย6นั้นอยู4ในสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของฝXายบริหาร 

(ค) ต,นทุนท่ีประมาณในเบ้ืองต,นสําหรับการรื้อ การขนย,าย และการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย6 
ซ่ึงเปMนภาระผูกพันของหน4วยงานท่ีเกิดข้ึนเม่ือหน4วยงานได,สินทรัพย6นั้นมา หรือเปMนผลจากการ
ใช,สินทรัพย6นั้นในช4วงเวลาหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค6ต4างๆ ท่ีมิใช4เพ่ือวัตถุประสงค6ในการผลิตสินค,า
คงเหลือในระหว4างรอบระยะเวลานั้น 

24. ตัวอย4างของต,นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง ได,แก4 

(ก) ต,นทุนผลประโยชน6ของพนักงาน (ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 39 เรื่อง 
ผลประโยชน6ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช,)) ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการก4อสร,างหรือการ
ได,มาซ่ึงรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

(ข) ต,นทุนการเตรียมสถานท่ี 

(ค) ต,นทุนการขนส4งเริ่มแรกและการเก็บรักษา 

(ง) ต,นทุนการติดต้ังและการประกอบ 

(จ) ต,นทุนในการทดสอบว4าสินทรัพย6นั้นสามารถใช,งานได,อย4างเหมาะสมหรือไม4 หลังหักมูลค4า 
สิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได,รับจากการขายรายการต4างๆ ท่ีผลิตได,ในช4วงการเตรียมความพร,อมของ
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สินทรัพย6เพ่ือให,อยู4ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได, (เช4น สินค,าตัวอย4างท่ีผลิตข้ึน
ในช4วงการทดสอบอุปกรณ6) และ 

(ฉ) ค4าธรรมเนียมวิชาชีพ 

25. หน4วยงานต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง สินค,าคงเหลือ สําหรับต,นทุน 
ท่ีเกิดข้ึนจากภาระผูกพันของหน4วยงานในการรื้อ การขนย,าย และการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย6
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีหน4วยงานใช,ประโยชน6จากสินทรัพย6นั้นในการผลิตสินค,าคงเหลือในช4วงเวลาหนึ่ง
สําหรับภาระผูกพันจากต,นทุนท่ีเกิดข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง สินค,าคงเหลือ 
และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้นั้น หน4วยงานต,องรับรู,และวัดมูลค4าตามข,อกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๙ เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย6ท่ี
อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช,) 

26. ตัวอย4างของต,นทุนท่ีไม4ถือเปMนส4วนหนึ่งในราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ได,แก4 

(ก) ต,นทุนในการเป]ดสถานประกอบการใหม4 

(ข) ต,นทุนในการแนะนําสินค,าหรือบริการใหม4 (รวมถึงต,นทุนในการโฆษณาและการส4งเสริมการขาย) 

(ค) ต,นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานท่ีตั้งใหม4หรือกับลูกค,ากลุ4มใหม4 (รวมท้ังต,นทุนในการฝ�กอบรม
พนักงาน) และ 

(ง) ต,นทุนในการบริหารและค4าใช,จ4ายท่ัวไป 

27. การรับรู,ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 จะสิ้นสุดเม่ือ
สินทรัพย6นั้นอยู4ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของฝXายบริหาร ดังนั้น 
ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช,ประโยชน6 หรือการนําสินทรัพย6มาใช,สําหรับวัตถุประสงค6ท่ีแตกต4างจากเดิม
จึงไม4รวมเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6 ตัวอย4างของต,นทุนท่ีไม4ถือเปMนส4วนหนึ่งของ
มูลค4าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ได,แก4 

(ก) ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีสินทรัพย6อยู4ในสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของฝXาย
บริหาร แต4ยังไม4ได,นําสินทรัพย6มาใช,หรือนําสินทรัพย6มาใช,ในการดําเนินงานในระดับท่ียังไม4เต็ม
กําลังการผลิต 

(ข) ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เช4น ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนระหว4างการสร,างความต,องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย6ดังกล4าว และ 

(ค) ต,นทุนในการย,ายสถานท่ีหรือการจัดโครงสร,างการดําเนินงานบางส4วนหรือท้ังหมดของ
หน4วยงาน 

28. หน4วยงานอาจดําเนินการบางอย4างเพ่ือการก4อสร,างหรือการพัฒนารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
แต4ไม4จําเปMนต4อการทําให,สินทรัพย6ดังกล4าวอยู4ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความ
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ประสงค6ของฝXายบริหาร การดําเนินการเหล4านี้อาจเกิดข้ึนก4อนหรือระหว4างกิจกรรมการก4อสร,างหรือ
การพัฒนานั้น ตัวอย4างเช4น หน4วยงานอาจมีรายได,จากการให,เช4าสถานท่ีท่ีจะใช,ก4อสร,างอาคารใน
อนาคตเปMนท่ีจอดรถจนกว4าการก4อสร,างอาคารจะเริ่มต,นข้ึน ท้ังนี้ การจัดให,สถานท่ีดังกล4าวเปMนท่ีเช4า
จอดรถไม4ใช4กิจกรรมท่ีจําเปMนต4อการทําให,สินทรัพย6อยู4ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตาม
ความประสงค6ของฝXายบริหาร ดังนั้น หน4วยงานต,องรับรู,รายได,และค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,องจากการ
ดําเนินงานท่ีไม4ใช4กิจกรรมหลักในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย และรวมถึงการจัดประเภทรายได,และ
ค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,องตามลําดับ 

29. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีหน4วยงานสร,างข้ึนโดยใช,หลักการเดียวกับการวัดมูลค4า
ต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีหน4วยงานได,มา หากหน4วยงานผลิตสินทรัพย6ท่ีคล,ายกันออกขายในการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ ต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีสร,างเองมักเท4ากับต,นทุนของสินค,าท่ีผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง สินค,าคงเหลือ) ดังนั้น ต,นทุนของสินทรัพย6ต,องไม4รวมกําไรท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน4วยงาน ในทํานองเดียวกัน ต,นทุนวัตถุดิบ ค4าแรงหรือทรัพยากรอ่ืนท่ีสูญเสียเกินกว4าปกติ 
ในการก4อสร,างสินทรัพย6ดังกล4าว ไม4ให,นํามารวมเปMนราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีสร,างข้ึนใช,เอง การรับรู,
ดอกเบ้ียเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ท่ีสร,างข้ึนใช,เองต,องเปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม 

การวัดมูลค#าของราคาทุน 

๓0. ต,นทุนของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 คือ มูลค4าท่ีเทียบเท4าราคาเงินสด หรือมูลค4ายุติธรรม
สําหรับรายการท่ีอ,างถึงในย4อหน,าท่ี ๒0 ณ วันท่ีรับรู,รายการ หากมีการขยายกําหนดการชําระเงิน
ออกไปนานกว4าปกติ หน4วยงานต,องบันทึกผลต4างระหว4างมูลค4าท่ีเทียบเท4าราคาเงินสดและจํานวนเงิน
ท้ังหมดท่ีต,องชําระเปMนดอกเบ้ียตลอดระยะเวลาการได,รับสินเชื่อนั้น เว,นแต4หน4วยงานรับรู,ดอกเบ้ีย
ดังกล4าวเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ตามข,อกําหนดของแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม 

๓1. หน4วยงานอาจได,รับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6หนึ่งรายการหรือมากกว4าหนึ่งรายการจากการ
แลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย6ท่ีไม4เปMนตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับท้ังรายการสินทรัพย6ท่ีเปMนตัวเงิน
และไม4เปMนตัวเงิน ข,อพิจารณาท่ีจะกล4าวต4อไปนี้เปMนข,อพิจารณาสําหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย6
ท่ีไม4เปMนตัวเงินกับสินทรัพย6ท่ีไม4เปMนตัวเงินอ่ืน อย4างไรก็ตาม หน4วยงานสามารถประยุกต6ใช,ข,อพิจารณา
ดังกล4าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีท่ีกล4าวไว,ได, หน4วยงานต,องวัดมูลค4าต,นทุนของท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6 ท่ีได,รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล4าวด,วยมูลค4ายุติธรรม ยกเว,นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต4อไปนี้ 

(ก) รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย6 หรือ 

(ข) หน4วยงานไม4สามารถวัดมูลค4ายุติธรรมท้ังของสินทรัพย6ท่ีได,มาและสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกได,อย4าง
น4าเชื่อถือ  
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หน4วยงานต,องวัดมูลค4ารายการสินทรัพย6ท่ีได,มาตามแนวทางนี้ ถึงแม,ว4าหน4วยงานจะไม4สามารถตัด
รายการสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได,ในทันที หากสินทรัพย6ท่ีได,มาไม4ได,วัดด,วยมูลค4ายุติธรรม 
หน4วยงานต,องวัดมูลค4าสินทรัพย6นั้นโดยใช,มูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน 

๓2. ในการกําหนดว4ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย6หรือไม4 ให,หน4วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปMนผล 
มาจากรายการดังกล4าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย6หากเข,าเง่ือนไขดังต4อไปนี้ 

(ก) ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดท่ีได,รับหรือศักยภาพ 
ในการให,บริการจากสินทรัพย6 แตกต4างจากลักษณะของกระแสเงินสดหรือศักยภาพในการ
ให,บริการของสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน หรือ 

(ข) รายการแลกเปลี่ยนทําให,เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค4าเฉพาะหน4วยงานในส4วนของการ
ดําเนินงานท่ีถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

(ค) ความแตกต4างในย4อหน,าท่ี ๓2 (ก) หรือ ๓2 (ข) มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับมูลค4ายุติธรรมของ
สินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน 

33. ในการวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีไม4มีรายการในตลาดท่ีเทียบเคียงได,จะถือว4าหน4วยงานสามารถ
วัดมูลค4ายุติธรรมได,อย4างน4าเชื่อถือ หากเข,าเง่ือนไขข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ 

(ก) ไม4มีความแตกต4างอย4างมีนัยสําคัญในช4วงของประมาณการมูลค4ายุติธรรมท่ีสมเหตุสมผลของ
สินทรัพย6นั้น หรือ 

(ข) สามารถประเมินความน4าจะเปMนของประมาณการมูลค4ายุติธรรม ณ ระดับต4างๆ ในช4วงของ
ประมาณการได,อย4างสมเหตุสมผลเพ่ือใช,ในการประมาณมูลค4ายุติธรรม  

หากหน4วยงานสามารถกําหนดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีได,มาหรือสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได,
อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานต,องวัดมูลค4าราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีได,มาด,วยมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ี
นําไปแลกเปลี่ยน เว,นแต4กรณีท่ีมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีได,มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนกว4า 

34. ต,นทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ6ท่ีถือครองโดยผู,เช4าภายใต,สัญญาเช4าการเงินให,เปMนไปตาม
ข,อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง สัญญาเช4า 

การวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"รายการ 

35. หน#วยงานสามารถเลือกใช"นโยบายบัญชีโดยใช"วิธีราคาทุนท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 36 หรือวิธีการ 
ตีราคาใหม#ตามท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 37 ท้ังนี้ หน#วยงานต"องใช"นโยบายบัญชีเดียวกันสําหรับ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* ทุกรายการท่ีจัดอยู#ในประเภทเดียวกัน 
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วิธีราคาทุน 

36. ภายหลังจากการรับรู"รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* เปGนสินทรัพย* หน#วยงานต"องแสดงรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ*นั้นด"วยราคาทุนหักค#าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด"อยค#า
สะสมของสินทรัพย* (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") 

วิธีการตีราคาใหม# 

37. ภายหลังจากการรับรู"รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*เปGนสินทรัพย* หากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*
นั้นสามารถวัดมูลค#ายุติธรรมได"อย#างน#าเช่ือถือ หน#วยงานต"องแสดงรายการดังกล#าวด"วยราคาท่ีตี
ใหม# ซ่ึงคือมูลค#ายุติธรรม ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม#หักด"วยค#าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก
การด"อยค#าสะสม (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") ท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง หน#วยงานต"อง 
ตีราคาสินทรัพย*ใหม#อย#างสมํ่าเสมอเพ่ือให"แน#ใจว#า มูลค#าตามบัญชีจะไม#แตกต#างจากมูลค#า
ยุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานอย#างมีสาระสําคัญ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการตีราคา
ใหม#กําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 47 ถึง 49 

38. มูลค4ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารจะกําหนดโดยใช,หลักฐานท่ีได,จากการประเมินราคาท่ีอ,างอิงจาก
ราคาตลาด โดยปกติจะดําเนินการโดยผู,ประเมินราคาอิสระ หรือหน4วยงานของรัฐ มูลค4ายุติธรรมของ
อาคารและอุปกรณ6 ได,แก4ราคาตลาดท่ีได,จากการประเมินราคา ซ่ึงการประเมินราคาของสินทรัพย6นั้น 
ตามปกติจะดําเนินการโดยผู,ประเมินราคาอิสระ หรือหน4วยงานของรัฐ ซ่ึงมีคุณสมบัติทางวิชาชีพท่ี
เก่ียวข,อง มูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6จํานวนมากสามารถหามาได,อย4างง4ายโดยการอ,างอิงจากราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีการซ้ือขายคล4อง ตัวอย4างเช4น ราคาตลาดในปZจจุบันสามารถใช,ได,กับ ท่ีดิน  
อาคารใช,งานโดยท่ัวไปท่ีไม4เฉพาะเจาะจง ยานพาหนะ และอาคารและอุปกรณ6ประเภทอ่ืน ๆ 

39. การกําหนดราคาตลาดสําหรับสินทรัพย6ของหน4วยงานของรัฐบางรายการอาจทําได,ยาก เนื่องจากไม4มี
รายการซ้ือขายแลกเปลี่ยนในตลาดสําหรับสินทรัพย6เหล4านี้ ซ่ึงหน4วยงานของรัฐบางแห4งอาจมีการ
ครอบครองสินทรัพย6ดังกล4าวไว,ในจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ 

๔0. หากไม4สามารถกําหนดราคาตลาดได,เนื่องจากไม4มีหลักฐานท่ีใช,กําหนดราคาตลาดในตลาดท่ีมีการซ้ือ
ขายคล4องได, มูลค4ายุติธรรมของรายการดังกล4าวอาจกําหนดโดยอ,างอิงจากสินทรัพย6อ่ืนท่ีมีลักษณะท่ี
คล,ายคลึงกัน ในสถานท่ีและสถานการณ6ท่ีคล,ายคลึงกัน ตัวอย4างเช4น มูลค4ายุติธรรมของท่ีดินรกร,าง
ว4างเปล4าท่ีรัฐบาลถือครองไว,เปMนระยะเวลานาน และในช4วงเวลาดังกล4าวนั้นมีรายการเกิดข้ึนน,อยมาก 
หน4วยงานอาจประมาณมูลค4ายุติธรรมโดยอ,างอิงจากราคาตลาดของท่ีดินท่ีมีคุณลักษณะคล,ายคลึงกัน 
และอยู4ในสถานท่ีท่ีมีภูมิประเทศคล,ายคลึงกัน ในกรณีของอาคารท่ีมีลักษณะเฉพาะ และโครงสร,าง
อ่ืนๆ ท่ีสร,างข้ึนได, อาจประมาณมูลค4ายุติธรรมโดยใช,ต,นทุนเปลี่ยนแทนหักค4าเสื่อมราคาสะสม หรือ
ต,นทุนในการบูรณะทรัพย6สิน หรือราคาตามจํานวนหน4วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือประกาศใช,)) ในหลายๆ กรณี 
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ต,นทุนเปลี่ยนแทนหักค4าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย6สามารถกําหนดข้ึน โดยอ,างอิงจากราคาซ้ือของ
สินทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกันซ่ึงมีศักยภาพในการให,บริการท่ีเหลืออยู4ท่ีคล,ายคลึงกันในตลาดซ้ือขายคล4อง 
ในบางกรณี การใช,ต,นทุนในการสร,างสินทรัพย6ข้ึนใหม4อาจจะเปMนตัวกําหนดท่ีดีท่ีสุดของต,นทุนเปลี่ยน
แทน ตัวอย4างเช4น ในกรณีท่ีอาคารรัฐสภาเกิดความเสียหาย อาจใช,วิธีการสร,างอาคารแบบเดียวกัน 
ข้ึนใหม4แทนการหาสถานท่ีใหม4หรือสร,างอาคารลักษณะอ่ืนแทน เนื่องจากอาคารดังกล4าวมีความสําคัญ
ต4อชุมชน 

๔1. หากมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ไม4สามารถกําหนดจากหลักฐานท่ีอ,างอิงจากตลาดได,เนื่องจากรายการ 
อาคาร และอุปกรณ6นั้นมีลักษณะเฉพาะ หน4วยงานอาจจําเปMนต,องประมาณมูลค4ายุติธรรมโดยใช,
วิธีการอ่ืน เช4น ต,นทุนในการสร,างสินทรัพย6ข้ึนใหม4 ต,นทุนเปลี่ยนแทนหักค4าเสื่อมราคาสะสม หรือ
ต,นทุนในการบูรณะทรัพย6สิน หรือราคาตามจํานวนหน4วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,)) ต,นทุนเปลี่ยน
แทนหักค4าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย6ประเภทอาคารหรืออุปกรณ6 อาจกําหนดข้ึนโดยอ,างอิงจาก
ราคาซ้ือในตลาดของส4วนประกอบท่ีใช,ในการผลิตสินทรัพย6นั้น หรือราคาตามดัชนีราคาของสินทรัพย6
อย4างเดียวกันหรือท่ีมีลักษณะคล,ายคลึงกัน โดยอ,างอิงจากราคาสําหรับรอบระยะเวลาก4อน เม่ือนําวิธี
ดัชนีราคามาใช, หน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจในการพิจารณาว4าเทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง
อย4างมีสาระสําคัญตลอดรอบระยะเวลาหรือไม4 และกําลังการผลิตของสินทรัพย6ท่ีใช,อ,างอิงเท4ากับ
สินทรัพย6ท่ีถูกวัดมูลค4าหรือไม4 

๔2. ความถ่ีในการตีราคาใหม4ข้ึนอยู4กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค4ายุติธรรมของรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6ท่ีมีการตีราคาใหม4นั้น ในกรณีท่ีมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีเคยมีการตีราคาใหม4ต4างไปจาก
มูลค4าตามบัญชีอย4างมีสาระสําคัญ หน4วยงานจําเปMนต,องตีราคาสินทรัพย6ใหม4อีกครั้งหนึ่ง มูลค4า
ยุติธรรมของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลง
อย4างมีนัยสําคัญจนทําให,หน4วยงานจําเปMนต,องตีราคาใหม4ทุกป̀ อย4างไรก็ตาม การตีราคาบ4อยครั้ง 
ไม4จําเปMนสําหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ6ท่ีการเปลี่ยนแปลงไม4มีนัยสําคัญ ในกรณีดังกล4าว 
การตีราคาใหม4ทุก ๓ ถึง ๕ ป̀ ถือว4าเพียงพอ 

43. เม่ือมีการตีราคารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ใหม4 ให,ปรับปรุงมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6 
เปMนราคาท่ีตีใหม4 โดย ณ วันท่ีตีราคาใหม4 หน4วยงานต,องถือปฏิบัติกับรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6 ตามข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ 

(ก) ปรับมูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสมในลักษณะ
ท่ีสอดคล,องกับการตีราคาใหม4ของมูลค4าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย6 ตัวอย4างเช4น ปรับมูลค4า
ตามบัญชีก4อนหักค4าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสมโดยการอ,างอิงจาก
ข,อมูลในตลาดท่ีสังเกตได, หรือปรับให,เปMนสัดส4วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค4าตาม
บัญชีสุทธิ และปรับค4าเสื่อมราคาสะสม ณ วันท่ีตีราคาใหม4ให,เท4ากับผลต4างระหว4างมูลค4าตาม
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บัญชีก4อนหักค4าเสื่อมราคาสะสมและมูลค4าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย6 หลังจากรับรู,ผลขาดทุน
จากการด,อยค4าสะสม (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข,องประกาศใช,) หรือ 

(ข) นําค4าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด,อยค4าสะสมของสินทรัพย6 

จํานวนเงินท่ีเปMนผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค4าเสื่อมราคาสะสมให,ถือเปMนส4วนหนึ่ง
ของมูลค4าตามบัญชีสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงต,องถือปฏิบัติตามข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 47 และ 48 

44. หากหน#วยงานเลือกตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*รายการใดรายการหนึ่งใหม# หน#วยงานต"องใช"
วิธีการตีราคาใหม#กับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ทุกรายการท่ีจัดอยู#ในประเภทเดียวกันกับ
รายการท่ีเลือกตีราคาใหม#ด"วย 

44ก. ผลขาดทุนจากการด,อยค4าและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด,อยค4าของสินทรัพย6ภายใต,
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช,) ไม4ได,ทําให,หน4วยงานจําเปMนต,องตีราคาสินทรัพย6ท้ังหมดในประเภทเดียวกันกับ
สินทรัพย6หรือกลุ4มของสินทรัพย6ท่ีเกิดการด,อยค4าหรือกลับรายการด,อยค4านั้น 

45. ประเภทของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 หมายถึง กลุ4มของสินทรัพย6ท่ีมีลักษณะ หรือหน,าท่ีท่ีคล,ายคลึงกัน
ต4อการดําเนินงานของหน4วยงาน ตัวอย4างการแบ4งประเภทของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ได,แก4 

(ก) ท่ีดิน 

(ข) อาคารท่ีใช,ในการดําเนินงาน 

(ค) ถนน 

(ง) เครื่องจักร 

(จ) ระบบการส4งกระแสไฟฟ\า 

(ฉ) เรือ 

(ช) เครื่องบิน 

(ซ) ยานพาหนะ 

(ฌ) เครื่องตกแต4งและติดต้ัง 

(ญ) อุปกรณ6สํานักงาน 

(ฎ) แท4นขุดเจาะน้ํามัน 
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46. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ทุกรายการท่ีจัดอยู4ในประเภทเดียวกันต,องตีราคาใหม4พร,อมกัน ท้ังนี้เพ่ือมิให,
มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย6บางรายการ และเพ่ือมิให,มูลค4าของสินทรัพย6ท่ีแสดงอยู4ในรายงาน
การเงินมีท้ังต,นทุนและราคาท่ีตีใหม4 ณ เวลาแตกต4างกัน อย4างไรก็ตาม หน4วยงานอาจทยอยตีราคา
สินทรัพย6ท่ีจัดอยู4ในประเภทเดียวกันได,หากการตีราคาของสินทรัพย6ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย6ท่ีตีใหม4แสดงถึงข,อมูลท่ีเปMนปZจจุบัน 

47. หากการตีราคาสินทรัพย*ใหม#ทําให"มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*นั้นเพ่ิมข้ึน หน#วยงานต"องรับรู"
มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม#โดยตรงไปยังส#วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย* อย#างไรก็ตาม หน#วยงานต"องรับรู"ส#วนเพ่ิมจากการตีราคาใหม#นี้ในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#า
ค#าใช"จ#าย ไม#เกินจํานวนท่ีตีราคาสินทรัพย*ดังกล#าวลดลงในอดีตและเคยรับรู"ในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#า
ค#าใช"จ#าย 

48. หากการตีราคาสินทรัพย*ใหม#ทําให"มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*นั้นลดลง หน#วยงานต"องรับรู"มูลค#า
ตามบัญชีของสินทรัพย*ท่ีลดลงจากการตีราคาใหม#ในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย อย#างไรก็ตาม
หน#วยงานต"องนําส#วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม#ในจํานวนท่ีไม#เกินยอดคงเหลือด"านเครดิตท่ีมีอยู#
ในบัญชี “ส#วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย*” ไปหักออกจากบัญชี “ส#วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย*” ของสินทรัพย*ท่ีอยู#ภายใต"ประเภทเดียวกันนั้น  

49. มูลค#าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการตีราคาของสินทรัพย*แต#ละรายการท่ีอยู#ในกลุ#มรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ*ประเภทเดียวกัน ต"องนํามาหักกลบกัน แต#ห"ามหักกลบกันหากสินทรัพย*นั้น 
อยู#ในประเภทท่ีแตกต#างกัน 

50. หน4วยงานต,องโอนส4วนเกินทุนจากการตีราคารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ท้ังหมดหรือบางส4วน
ในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน ไปยังรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมโดยตรงเม่ือหน4วยงานตัดรายการ
สินทรัพย6นั้น โดยโอนส4วนเกินทุนท้ังหมดหรือบางส4วนจากการตีราคาสินทรัพย6ดังกล4าว ไปยังรายได,
สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสม เม่ือหน4วยงานจําหน4ายหรือเลิกใช,สินทรัพย6ท่ีอยู4ในประเภทเดียวกันกับ
ประเภทสินทรัพย6ท่ีมีการบันทึกส4วนเกินทุนจากการตีราคา อย4างไรก็ตาม ในระหว4างท่ีหน4วยงานใช,งาน
สินทรัพย6ดังกล4าว หน4วยงานอาจทยอยโอนส4วนเกินทุนบางส4วนไปยังรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย
สะสม ในกรณีนี้ จํานวนของส4วนเกินทุนท่ีโอนไปยังรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสม จะเท4ากับ
ผลต4างระหว4างค4าเสื่อมราคาท่ีคํานวณจากมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ท่ีตีราคาใหม4 กับค4าเสื่อมราคา
ท่ีคํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย6นั้น การโอนส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6ไปยังรายได,
สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมต,องไม4กระทําผ4านรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย 
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ค#าเสื่อมราคา 

๕1. หน#วยงานต"องคิดค#าเส่ือมราคาสําหรับส#วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* แต#ละ
ส#วนแยกต#างหากจากกัน เม่ือส#วนประกอบแต#ละส#วนนั้นมีต"นทุนท่ีมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับต"นทุน
ท้ังหมดของสินทรัพย*นั้น 

52. หน4วยงานต,องปZนส4วนมูลค4าท่ีรับรู, เริ่มแรกของรายการท่ีเปMนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ไปยัง
ส4วนประกอบแต4ละส4วนท่ีมีนัยสําคัญของสินทรัพย6นั้น และคิดค4าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย4างเช4น 
โดยส4วนใหญ4ระบบถนน จะต,องมีการคิดค4าเสื่อมราคาแยกจากกันระหว4าง ผิวทาง ดินถมคันทาง  
คันขอบทางและร4องน้ํา ทางเท,า สะพาน และระบบแสงสว4าง ในทํานองเดียวกัน หน4วยงานอาจแยกคิด
ค4าเสื่อมราคาโครงเครื่องบิน และเครื่องยนต6แยกจากกัน ไม4ว4าหน4วยงานจะเปMนเจ,าของเครื่องบิน
นั้นเองหรือเปMนการเช4าท่ีเข,าเง่ือนไขสัญญาเช4าการเงิน เช4นเดียวกัน หากหน4วยงานได,มาซ่ึงรายการ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 และให,ผู,อ่ืนเช4าภายใต,สัญญาเช4าดําเนินงาน กล4าวคือหน4วยงานเปMนผู,ให,เช4า 
อาจเปMนการเหมาะสมท่ีหน4วยงานจะคิดค4าเสื่อมราคาจากต,นทุนของรายการดังกล4าวแยกต4างหากจาก
รายการอ่ืน เพ่ือให,ราคาทุนของสินทรัพย6ดังกล4าวสะท,อนถึงผลท่ีดีและผลท่ีไม4ดีของอายุของสัญญาเช4า
เม่ือเทียบกับในตลาด 

53. หากส4วนประกอบท่ีมีนัยสําคัญของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 มีอายุการให,ประโยชน6และใช,
วิธีการคิดค4าเสื่อมราคาเหมือนกับส4วนประกอบอีกส4วนหนึ่งของสินทรัพย6รายการเดียวกัน ในกรณี
ดังกล4าว หน4วยงานอาจรวมองค6ประกอบดังกล4าวเปMนกลุ4มเพ่ือคิดค4าเสื่อมราคา 

54. ในกรณีท่ีหน4วยงานคิดค4าเสื่อมราคาส4วนประกอบบางส4วนของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
แยกจากกัน หน4วยงานต,องคิดค4าเสื่อมราคาส4วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหลือของสินทรัพย6แยกจากกันด,วย 
ส4วนท่ีเหลือประกอบด,วยส4วนประกอบแต4ละส4วนท่ีไม4มีนัยสําคัญ หากหน4วยงานคาดว4าส4วนประกอบ
ต4างๆ จะมีรูปแบบและอายุการให,ประโยชน6ท่ีแตกต4างกัน หน4วยงานอาจคิดค4าเสื่อมราคาของ
ส4วนประกอบท่ีเหลือโดยใช,วิธีการประมาณซ่ึงเปMนตัวแทนอันเท่ียงธรรมท่ีสะท,อนถึงรูปแบบการใช,
ประโยชน6และ/หรืออายุการให,ประโยชน6ของส4วนประกอบดังกล4าว 

55. หน4วยงานอาจเลือกคิดค4าเสื่อมราคาส4วนประกอบแต4ละส4วนของสินทรัพย6รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม,ว4าต,นทุนของส4วนประกอบเหล4านั้นจะไม4มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับต,นทุนท้ังหมดของสินทรัพย6
รายการนั้น 

56. หน#วยงานต"องรับรู"ค#าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในแต#ละงวดบัญชีในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย ยกเว"น
กรณีท่ีต"องนําค#าเส่ือมราคาดังกล#าวไปรวมเปGนมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*รายการอ่ืน 

57. โดยปกติหน4วยงานต,องรับรู,ค4าเสื่อมราคาท่ีเกิดข้ึนในแต4ละงวดบัญชีในรายได,สูง/(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย 
อย4างไรก็ตาม ในบางครั้งประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการของสินทรัพย6 
อาจเกิดจากการใช,สินทรัพย6ดังกล4าวในการผลิตสินทรัพย6อ่ืน ในกรณีนี้ค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6 
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ท่ีเกิดข้ึนถือเปMนส4วนหนึ่งในต,นทุนของสินทรัพย6อ่ืนดังกล4าว และรวมเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชี
ของสินทรัพย6อ่ืนนั้น ตัวอย4างเช4น ค4าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ6ในการผลิตถือเปMนส4วนหนึ่ง
ของต,นทุนแปลงสภาพของสินค,าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง สินค,าคงเหลือ) 
ในทํานองเดียวกัน ค4าเสื่อมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีใช,ในกิจกรรมการพัฒนา ถือเปMนส4วนหนึ่ง
ของต,นทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีหน4วยงานรับรู,ตามข,อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๑ 
เรื่อง สินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

จํานวนที่คิดค#าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค#าเสื่อมราคา 

58. หน#วยงานต"องปTนส#วนจํานวนท่ีคิดค#าเส่ือมราคาของสินทรัพย*อย#างมีระบบตลอดอายุการให"
ประโยชน*ของสินทรัพย* 

59. หน#วยงานต"องทบทวนมูลค#าคงเหลือและอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*อย#างน"อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปXบัญชี และหากคาดว#ามูลค#าคงเหลือและอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*แตกต#างไปจากท่ี
ได"ประมาณไว" หน#วยงานต"องถือว#าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นเปGนการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ซ่ึงต"องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข"อผิดพลาด 

๖0. แม,ว4ามูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6จะสูงกว4ามูลค4าตามบัญชี หน4วยงานยังคงรับรู,ค4าเสื่อมราคาต4อไป
ตราบเท4าท่ีมูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6นั้นไม4สูงกว4ามูลค4าตามบัญชี การซ4อมแซมและบํารุงรักษา
สินทรัพย6ไม4ถือเปMนเหตุให,หยุดคิดค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6 ในทางตรงกันข,าม สินทรัพย6บางอย4าง
อาจได,รับการซ4อมแซมและบํารุงรักษาไม4ดี หรือเลื่อนการบํารุงรักษาออกไปอย4างไม4มีกําหนด  
ด,วยข,อจํากัดทางด,านงบประมาณ หากนโยบายการบริหารสินทรัพย6ของหน4วยงานทําให,สินทรัพย6
ชํารุดเสียหายมากข้ึน หน4วยงานควรมีการประเมินและปรับอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ใหม4 
ให,สอดคล,องกัน 

๖1. จํานวนท่ีคิดค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6ต,องเปMนจํานวนเงินหลังหักมูลค4าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ มูลค4า
คงเหลือของสินทรัพย6มักเปMนจํานวนท่ีไม4มีนัยสําคัญ ดังนั้น มูลค4าคงเหลือจึงไม4มีสาระสําคัญในการ
คํานวณจํานวนท่ีคิดค4าเสื่อมราคา 

62. มูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6อาจเพ่ิมข้ึนจนเท4ากับหรือมากกว4ามูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6นั้น ในกรณี
ดังกล4าว ค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6จะมีค4าเท4ากับศูนย6 จนกระท่ังมูลค4าคงเหลือลดลงตํ่ากว4ามูลค4าตาม
บัญชีของสินทรัพย6ในภายหลัง 

63. การคิดค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6จะเริ่มต,นเม่ือสินทรัพย6นั้นพร,อมใช,งาน กล4าวคือ เม่ือสินทรัพย6อยู4ใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของฝXายบริหาร การคิดค4าเสื่อมราคาจะสิ้นสุด
เม่ือหน4วยงานตัดรายการสินทรัพย6นั้น ดังนั้น หน4วยงานไม4อาจหยุดคิดค4าเสื่อมราคาของสินทรัพย6เม่ือ
หน4วยงานไม4ได,ใช,งานสินทรัพย6นั้น หรือปลดจากการใช,งานประจํา และถือไว,เพ่ือจําหน4าย เว,นแต4
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สินทรัพย6นั้นได,คิดค4าเสื่อมราคาหมดแล,ว อย4างไรก็ตาม หากหน4วยงานใช,วิธีการคิดค4าเสื่อมราคาตาม
ปริมาณการใช, ค4าเสื่อมราคาอาจมีค4าเท4ากับศูนย6ได,เม่ือไม4มีการผลิต 

64. โดยหลักการแล,ว หน4วยงานจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ
จากรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 จากการใช,สินทรัพย6เหล4านั้น อย4างไรก็ตาม ปZจจัยอ่ืน เช4น 
ความล,าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย6 การชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีหยุดใช,งานสินทรัพย6 
มักทําให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให,บริการท่ีจะได,รับจากสินทรัพย6นั้นลดลง ดังนั้น 
ในการกําหนดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 หน4วยงานต,องคํานึงถึงปZจจัยดังต4อไปนี้ 

(ก) ประโยชน6ท่ีคาดว4าจะได,รับจากการใช,สินทรัพย6โดยประเมินจากกําลังการผลิตหรือผลผลิตท่ี 
คาดว4าจะได,จากสินทรัพย6นั้น 

(ข) การชํารุดเสียหายทางกายภาพท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนจากปZจจัยต4าง ๆ ในการดําเนินงาน เช4น 
จํานวนผลัดในการใช, และแผนการซ4อมแซมและบํารุงรักษา รวมท้ัง การดูแลและบํารุงรักษา
สินทรัพย6ในขณะท่ีหยุดใช,งานสินทรัพย6 

(ค) ความล,าสมัยทางด,านเทคนิคหรือทางพาณิชย6ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงการ
ผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต,องการในสินค,าหรือบริการ ซ่ึงเปMนผลผลิตหรือบริการ
ท่ีได,จากสินทรัพย6นั้น การลดลงท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนในอนาคตในราคาขายของรายการสินค,าท่ีมี
การผลิตโดยใช,สินทรัพย6 อาจบ4งชี้ถึงความล,าสมัยทางด,านเทคนิคหรือทางพาณิชย6ท่ีคาดว4าจะ
เกิดข้ึนของสินทรัพย6นั้น ซ่ึงอาจสะท,อนถึงการลดลงของประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ 
ในการให,บริการจากสินทรัพย6นั้น 

(ง) ข,อกําหนดทางกฎหมายหรือข,อจํากัดอ่ืนท่ีคล,ายคลึงกันในการใช,สินทรัพย6 เช4น การสิ้นสุดอายุ
ของสัญญาเช4า 

65. อายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ได,ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน6ท่ีหน4วยงานคาดว4าจะได,รับจาก
สินทรัพย6นั้น หน4วยงานอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย6โดยการจําหน4ายสินทรัพย6หลังจากใช,งาน
สินทรัพย6ไประยะหนึ่ง หรือหลังจากได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ
ให,บริการจากสินทรัพย6แล,วส4วนหนึ่ง ดังนั้น อายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6จึงอาจสั้นกว4าอายุการ
ให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6เปMนการใช,ดุลยพินิจซ่ึงต,อง
อาศัยประสบการณ6ของหน4วยงานจากการใช,สินทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกัน 

66. ท่ีดินและอาคารเปMนสินทรัพย6ท่ีแยกจากกันได,และบันทึกแยกจากกันแม,ว4าจะได,มาพร,อมกัน ท่ีดินจะมี
อายุการให,ประโยชน6ไม4จํากัดจึงไม4จําเปMนต,องคิดค4าเสื่อมราคา ยกเว,นในบางกรณี เช4น เหมืองแร4ท่ีทํา
บนผิวดิน หรือพ้ืนท่ีท่ีใช,สําหรับการท้ิงขยะ อาคารมีอายุการให,ประโยชน6ท่ีทราบได,แน4นอนจึงเปMน
สินทรัพย6ท่ีเสื่อมสภาพได, การเพ่ิมข้ึนของมูลค4าท่ีดินซ่ึงเปMนท่ีต้ังของอาคารไม4มีผลกระทบต4อการ
กําหนดจํานวนท่ีคิดค4าเสื่อมราคาของอาคาร 
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67. หากหน4วยงานรวมต,นทุนในการรื้อถอน การขนย,าย และการบูรณะสถานท่ีเปMนส4วนหนึ่งของต,นทุน
ท่ีดิน หน4วยงานต,องคิดค4าเสื่อมราคาสําหรับต,นทุนดังกล4าวตลอดระยะเวลาท่ีคาดว4าจะได,รับประโยชน6 
หรือศักยภาพในการให,บริการจากต,นทุนนั้น ในบางกรณี ท่ีดินอาจมีอายุการให,ประโยชน6จํากัด จึงต,อง
มีการคิดค4าเสื่อมราคาในลักษณะท่ีสะท,อนให,เห็นถึงประโยชน6ท่ีจะได,รับจากท่ีดินดังกล4าว 

วิธีการคิดค#าเสื่อมราคา 

68. หน#วยงานต"องเลือกใช"วิธีการคิดค#าเส่ือมราคาท่ีสะท"อนรูปแบบของประโยชน*เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให"บริการท่ีหน#วยงานคาดว#าจะได"รับจากสินทรัพย* 

69. หน#วยงานต"องทบทวนวิธีการคิดค#าเสื่อมราคาของสินทรัพย*อย#างน"อยที่สุดทุกสิ้นรอบปXบัญชี 
หากหน#วยงานพบว#าลักษณะรูปแบบของประโยชน*เชิงเศรษฐกิจที่คาดว#าจะได"รับในอนาคต 
หรือศักยภาพในการให"บริการจากสินทรัพย*นั้นเปล่ียนแปลงไปอย#างมีนัยสําคัญ หน#วยงานต"อง
เปล่ียนวิธีการคิดค#าเส่ือมราคาเพ่ือสะท"อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน*เชิงเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงดังกล#าวถือเปGนการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ซ่ึงต"อง
ปฏิบัติตามข"อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข"อผิดพลาด 

๗0. หน4วยงานสามารถใช,วิธีการคิดค4าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธี เพ่ือปZนส4วนจํานวนท่ีคิดค4าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย6อย4างมีระบบตลอดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 วิธีการคิดค4าเสื่อมราคามีหลายวิธี 
เช4น วิธีเส,นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต วิธีเส,นตรงมีผลทําให,ค4าเสื่อมราคามี
จํานวนคงท่ีตลอดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 หากมูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6นั้นไม4
เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทําให,ค4าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให,ประโยชน6ของ
สินทรัพย6 วิธีจํานวนผลผลิตมีผลทําให,ค4าเสื่อมราคาข้ึนอยู4กับประโยชน6หรือผลผลิตท่ีคาดว4าจะได,รับ
จากสินทรัพย6 หน4วยงานต,องเลือกใช,วิธีคิดค4าเสื่อมราคาท่ีสะท,อนรูปแบบของประโยชน6เชิงเศรษฐกิจท่ี
คาดว4าจะได,รับในอนาคต หรือศักยภาพในการให,บริการของสินทรัพย6ให,ใกล,เคียงท่ีสุดและต,องใช,อย4าง
สมํ่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว,นแต4รูปแบบของประโยชน6เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว4าจะได,รับใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการจากสินทรัพย6นั้นเปลี่ยนไป 

๗0ก วิธีการคิดค4าเสื่อมราคาจากรายได,ท่ีเกิดจากการใช,สินทรัพย6นั้นเปMนวิธีท่ีไม4เหมาะสม โดยท่ัวไปรายได,ท่ี
เกิดจากการใช,สินทรัพย6ได,รับผลกระทบจากปZจจัยต4างๆ แต4ไม4ได,เกิดจากการใช,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการของสินทรัพย6นั้น ตัวอย4างเช4น รายได,ท่ีเกิดจากการใช,วัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตสินค,า กิจกรรมการขาย หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาขาย 
องค6ประกอบของราคาอาจเกิดจากภาวะเงินเฟ\อ ซ่ึงไม4เก่ียวข,องกับวิธีการใช,สินทรัพย6 
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การด"อยค#า 

71. หน4วยงานต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ทีไม4ก4อ 
ให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ เรื่อง การด,อยค4าของ
สินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) ในการกําหนดว4ารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6
เกิดการด,อยค4าหรือไม4 มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล4าว อธิบายวิธีท่ีหน4วยงานใช,ในการทบทวนมูลค4า
ตามบัญชี และวิธีการกําหนดมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืนของสินทรัพย6 รวมถึงเวลาท่ีหน4วยงานต,องรับรู,
หรือกลับรายการขาดทุนจากการด,อยค4าของสินทรัพย6นั้น 

ค#าชดเชยสําหรับการด"อยค#า 

72. ค#าชดเชยท่ีหน#วยงานได"รับจากบุคคลท่ีสามสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ท่ีเกิดการด"อยค#า 
สูญหาย หรือเลิกใช" ต"องนํามารวมในรายได"สูง/(ต่ํา)กว#าค#าใช"จ#ายเม่ือหน#วยงานมีสิทธิได"รับ
ค#าชดเชยนั้น 

73. การด,อยค4าหรือการสูญเสียของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 รวมถึงสิทธิเรียกร,องท่ีจะได,รับ
ค4าชดเชยจากบุคคลท่ีสาม และการซ้ือหรือการก4อสร,างสินทรัพย6เพ่ือการเปลี่ยนแทนในภายหลัง  
ถือเปMนเหตุการณ6ทางเศรษฐกิจท่ีแยกจากกันและต,องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต4อไปนี้ 

(ก) การด,อยค4าของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ให,รับรู,ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๑ 
เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ทีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) 

(ข) การตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ท่ีเลิกใช,งาน หรือจําหน4ายไป ให,ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

(ค) ค4าชดเชยท่ีได,รับจากบุคคลท่ีสามสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ท่ีมีการด,อยค4า 
สูญเสีย หรือเลิกใช, ให,รับรู,ในการคํานวณรายได,สูง/(ตํ่า)กว4าค4าใช,จ4าย เม่ือหน4วยงานมีสิทธิได,รับ
ค4าชดเชยนั้น และ 

(ง) ต,นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ6ที่เกิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก4อสร,าง
เพ่ือเปลี่ยนแทนสินทรัพย6เดิม ให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การตัดรายการ 

74. หน#วยงานต"องตัดรายการมูลค#าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ออกจากบัญชี 
เม่ือเข"าเง่ือนไขข"อใดข"อหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) หน#วยงานจําหน#ายสินทรัพย* หรือ 

(ข) หน#วยงานคาดว#าจะไม#ได"รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ
จากการใช"สินทรัพย*หรือจากการจําหน#ายสินทรัพย* 
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75. หน#วยงานต"องรับรู"กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*  
ในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายเม่ือหน#วยงานตัดรายการสินทรัพย*นั้นออกจากบัญชี (ยกเว"นกรณี
ท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง สัญญาเช#า กําหนดเปGนอย#างอ่ืนในกรณีของการขาย
และเช#ากลับคืน) 

75ก อย4างไรก็ตาม หากหน4วยงานมีการขายรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีถือไว,เพ่ือให,เช4า ท่ีเกิดข้ึน
เปMนปกติและเปMนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน4วยงาน หน4วยงานต,องโอน
สินทรัพย6ดังกล4าวไปเปMนส4วนหนึ่งของสินค,าคงเหลือด,วยมูลค4าตามบัญชี ณ วันท่ีสินทรัพย6ดังกล4าวได,
หยุดการให,เช4าและถือไว,เพ่ือขาย โดยเงินท่ีได,รับจากการขายสินทรัพย6ดังกล4าวต,องรับรู,เปMนรายได,ซ่ึง
เปMนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๙ เรื่อง รายได,จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) 

76. การจําหน4ายรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 อาจเกิดข้ึนได,ในหลายรูปแบบ (เช4น โดยการขาย 
โดยการให,เช4าภายใต,สัญญาเช4าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกําหนดวันท่ีจําหน4ายรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 ให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๙ เรื่อง รายได,จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,) สําหรับการรับรู,รายได,จากการขายสินค,า และในกรณีการจําหน4าย
สินทรัพย6โดยการขายและเช4ากลับคืน ให,ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง 
สัญญาเช4า 

77. ภายใต,เง่ือนไขการรับรู,รายการท่ีกําหนดในย4อหน,าท่ี ๑0 หากหน4วยงานรับรู,ต,นทุนในการเปลี่ยนแทน
ส4วนประกอบของสินทรัพย6เปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชี หน4วยงานต,องตัดมูลค4าตามบัญชีของ
ส4วนประกอบท่ีถูกเปลี่ยนแทน โดยไม4คํานึงว4าส4วนประกอบท่ีถูกเปลี่ยนแทนนั้นได,มีการคิดค4าเสื่อม
ราคาแยกต4างหากจากสินทรัพย6นั้นหรือไม4 หากหน4วยงานไม4สามารถกําหนดมูลค4าตามบัญชีของ
ส4วนประกอบท่ีถูกเปลี่ยนแทนได, ในทางปฏิบัติ หน4วยงานอาจใช,ต,นทุนในการเปลี่ยนแทนเปMนตัวบ4งชี้
ถึงต,นทุนของส4วนประกอบท่ีถูกเปลี่ยนแทนในขณะท่ีหน4วยงานได,มาหรือก4อสร,างส4วนประกอบท่ีถูก
เปลี่ยนแทนนั้น 

78. ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* คือผลต#างระหว#างส่ิงตอบ
แทนสุทธิท่ีได"รับจากการจําหน#ายสินทรัพย*กับมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*นั้น 

79. หน4วยงานต,องรับรู,สิ่งตอบแทนท่ีจะได,รับจากการจําหน4ายรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 เม่ือเริ่มแรก
ด,วยมูลค4ายุติธรรม แต4หากการชําระเงินเกิดข้ึนในภายหลัง ให,หน4วยงานรับรู,ผลตอบแทนท่ีจะได,รับ 
เม่ือเริ่มแรกด,วยมูลค4าท่ีเทียบเท4าการขายด,วยเงินสด และให,รับรู,ผลต4างระหว4างมูลค4าของสิ่งตอบแทนท่ีจะ
ได,รับชําระกับราคาขายเงินสดเปMนดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๙ เรื่อง รายได,
จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,) ซ่ึงสะท,อนให,เห็นถึงผลตอบแทนท่ีแท,จริงของสิ่งตอบ
แทนท่ีจะได,รับ 
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การเปUดเผยข"อมูล 

80. หน#วยงานต"องเปUดเผยรายการต#อไปนี้ทุกข"อในรายงานการเงินสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 
แต#ละประเภท 

(ก) เกณฑ*การวัดมูลค#าท่ีใช"กําหนดมูลค#าตามบัญชีก#อนหักค#าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย* 

(ข) วิธีการคิดค#าเส่ือมราคา 

(ค) อายุการให"ประโยชน*หรืออัตราค#าเส่ือมราคาท่ีใช" 

(ง) มูลค#าตามบัญชีก#อนหักค#าเส่ือมราคาสะสม ค#าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ 
ด"อยค#าสะสม (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") ของสินทรัพย* ณ วันต"นงวดและ 
ส้ินงวด และ 

(จ) รายการกระทบยอดของมูลค#าตามบัญชีระหว#างวันต"นงวดถึงวันส้ินงวดท่ีแสดงถึง 

(๑) มูลค#าของสินทรัพย*ท่ีเพ่ิมข้ึน 

(๒) การจําหน#ายออก 

(๓) มูลค#าของสินทรัพย*ท่ีได"มาจากการรวมหน#วยงาน 

(๔) การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย*ซ่ึงเปGนผลมาจากการตีราคาใหม#ตามย#อหน"าท่ี 37 
47 และ 48 และจากการรับรู"หรือกลับรายการบัญชีผลขาดทุนจากการด"อยค#า 
โดยตรงไปยังสินทรัพย*สุทธิ/ส#วนทุนตามท่ีกําหนดไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย* ท่ีไม#ก#อให" เ กิดเ งินสด (เ ม่ือมีการ
ประกาศใช") หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ เรื่อง การด"อยค#าของ
สินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") 

(๕) ผลขาดทุนจากการด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีรับรู"ในรายได"สูง/(ต่ํา)กว#าค#าใช"จ#ายตามท่ี
กําหนดไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ี
ไม#ก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ 
เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") 

(๖) การกลับรายการผลขาดทุนจากการด"อยค#าในรายได"สูง/(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายตามท่ี
กําหนดไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ี
ไม#ก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ 
เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") 

(๗) ค#าเส่ือมราคา 

(๘) ผลต#างสุทธิของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค#ารายงานการเงินจากสกุลเงินท่ี
ใช"ในการดําเนินงานเปGนสกุลเงินท่ีหน#วยงานใช"เสนอรายงาน รวมถึงการแปลงค#า
รายงานการเงินในต#างประเทศเปGนสกุลเงินท่ีหน#วยงานใช"เสนอรายงาน และ 
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(๙) การเปล่ียนแปลงอ่ืน 

๘1. หน#วยงานต"องเปUดเผยรายการต#อไปนี้ทุกรายการในรายงานการเงินสําหรับท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ*แต#ละประเภทด"วย 

(ก) จํานวนและข"อจํากัดท่ีมีอยู#ในกรรมสิทธิ์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ท่ีใช"เปGนหลักประกัน
หนี้สิน 

(ข) จํานวนรายจ#ายท้ังส้ินท่ีรับรู"เปGนส#วนหนึ่งของมูลค#าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ*จากการก#อสร"าง 

(ค) จํานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาท่ีตกลงไว"เพ่ือให"ได"มาซ่ึงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* และ 

(ง) จํานวนค#าชดเชยท่ีได"รับจากบุคคลท่ีสามสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*ท่ีมีการ
ด"อยค#า การสูญเสีย หรือเลิกใช" ซ่ึงได"รับรู"ในรายได"สูง/(ต่ํา)กว#าค#าใช"จ#าย (ยกเว"นกรณีท่ีได"
เปUดเผยรายการดังกล#าวแยกต#างหากแล"วในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน) 

82. การเลือกวิธีการคิดค4าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6เปMนเรื่องท่ีต,องใช,
ดุลยพินิจ ดังนั้น การเป]ดเผยวิธีการท่ีใช,และอายุการให,ประโยชน6โดยประมาณหรืออัตราค4าเสื่อมราคา 
จะให,ข,อมูลแก4ผู,ใช,รายงานการเงินเพ่ือใช,ทบทวนนโยบายการบัญชีท่ีฝXายบริหารเลือกใช, และทําให,
สามารถเปรียบเทียบข,อมูลกับของหน4วยงานอ่ืนได, และด,วยเหตุผลท่ีคล,ายคลึงกันหน4วยงานต,อง
เป]ดเผยข,อมูลต4อไปนี้ 

(ก) ค4าเสื่อมราคา ท้ังนี้ ไม4ว4าค4าเสื่อมราคานั้นจะรับรู,ในรายได,สูง/(ตํ่า)กว4าค4าใช,จ4าย หรือรับรู,เปMน
ส4วนหนึ่งของต,นทุนของสินทรัพย6อ่ืนในระหว4างงวด และ  

(ข) ค4าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

83. หน4วยงานต,องเป]ดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีมี
ผลกระทบในงวดปZจจุบัน หรือท่ีคาดว4าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต4อไปตามท่ีกําหนดไว,ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข,อผิดพลาด การเป]ดเผยข,อมูลดังกล4าวสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 อาจมีผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต4อไปนี้ 

(ก) มูลค4าคงเหลือ 

(ข) ประมาณการต,นทุนในการรื้อ การขนย,าย หรือการบูรณะรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 

(ค) อายุการให,ประโยชน6 

(ง) วิธีการคิดค4าเสื่อมราคา 
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84. หากรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ*แสดงด"วยราคาท่ีตีใหม# หน#วยงานต"องเปUดเผยรายการ
ต#อไปนี้ทุกรายการในรายงานการเงิน 

(ก) วันท่ีมีการตีราคาสินทรัพย*ใหม# 

(ข) ข"อเท็จจริงท่ีว#าผู"ประเมินราคาอิสระมีส#วนร#วมในการตีราคาใหม#หรือไม# 

(ค) วิธีการและข"อสมมติท่ีมีนัยสําคัญท่ีใช"ประมาณมูลค#ายุติธรรม 

(ง) ขอบเขตในการกําหนดมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*แต#ละรายการว#า เปGนผลโดยตรงจากการ
อ"างอิงราคาซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล#อง หรือราคาซ้ือขายในตลาดล#าสุด ซ่ึงเปGนการซ้ือขาย 
ท่ีสามารถต#อรองราคากันได"อย#างอิสระในลักษณะของผู"ท่ีไม#มีความเก่ียวข"องกัน หรือเปGนผล
จากการใช"เทคนิคอ่ืนในการวัดมูลค#าเพ่ือประมาณมูลค#ายุติธรรม 

(จ) ส#วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย* ซ่ึงหน#วยงานต"องแสดงให"เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ
ส#วนเกินทุนดังกล#าวในระหว#างงวด 

(ฉ) ผลรวมของกําไรจากการตีราคาสินทรัพย*ท้ังหมดของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* แต#ละ
รายการซ่ึงอยู#ในประเภทเดียวกัน  

(ช) ผลรวมของขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย*ท้ังหมดของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ* 
แต#ละรายการซ่ึงอยู#ในประเภทเดียวกัน 

85. หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีมีการด,อยค4าตามท่ีระบุไว,ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช")หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๖ เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช,) เพ่ิมเติมจากข,อมูลท่ีกําหนดไว,ในย4อหน,าท่ี ๘0 (จ) ข,อ (4) ถึง ๘0 (จ) ข,อ (๖) 

86. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให,หน4วยงานเป]ดเผยข,อมูลทุกข,อดังต4อไปนี้ เนื่องจากข,อมูลดังกล4าว
เก่ียวข,องกับการตัดสินใจของผู,ใช,รายงานการเงิน 

(ก) มูลค4าตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6ท่ีหน4วยงานหยุดใช,งานเปMนการชั่วคราว 

(ข) มูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสมของท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข,องประกาศใช,) ซ่ึงหักค4าเสื่อมราคาเต็มจํานวน
แล,วแต4ยังคงใช,งานอยู4 

(ค) มูลค4าตามบัญชีของท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ6 ซ่ึงปลดจากการใช,งานประจําและจัดประเภท
เปMนสินทรัพย6ถือไว,เพ่ือการจําหน4าย และ 

(ง) ในกรณีท่ีหน4วยงานเลือกใช,วิธีราคาทุน ให,หน4วยงานเป]ดเผยมูลค4ายุติธรรมของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ6  เม่ือมูลค4ายุติธรรมดังกล4าวแตกต4างจากมูลค4าตามบัญชีอย4างมีสาระสําคัญ 
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การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

87. ในการนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติเปGนครั้งแรก ให"หน#วยงานถือปฏิบัติกับรายการ
ท่ีได"มาและรายการเปล่ียนแทนตั้งแต#วันท่ีมาตรฐานฉบับนี้มีผลใช"บังคับ 

วันถือปฏิบัติ 

88. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป 
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ* (IPSAS 17 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 

เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ดังนี้ 
1.1 ข,อกําหนดให,เป]ดเผยข,อมูลสําหรับสินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรมท่ีหน4วยงานเลือกรับรู,รายการ

ตามย4อหน,าท่ี 2(b)  
1.2 การกําหนดให,ใช,มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กับระบบอาวุธ ตามย4อหน,าท่ี 5(a) และการระบุ

ถึงการปฏิบัติในช4วงเปลี่ยนแปลงตามย4อหน,าท่ี 95 ถึง 104 ท่ีให,ยกเว,นการรับรู,รายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ6 เปMนเวลา 5 ป̀ ตามย4อหน,าท่ี 5 วรรคท,าย 

1.3 การกําหนดให,ใช,มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กับพืชเพ่ือการให,ผลิตผลแต4ไม4รวมถึงผลิตผลท่ี
เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให,ผลิตผล ตามย4อหน,าท่ี 6(a)  

1.4 การกําหนดว4าหากหน4วยงานรับรู,สินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรม ต,องปฏิบัติตามข,อกําหนดเรื่อง
การเป]ดเผยข,อมูลสินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรมในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ  
ฉบับท่ี 17 ด,วย และให,หน4วยงานสามารถนําข,อกําหนดเรื่องการรับรู,สินทรัพย6ในมาตรฐานฯ 
ฉบับดังกล4าวไปใช,ได,แต4ไม4เปMนการบังคับ ตามย4อหน,าท่ี 9 

1.5 ข,อกําหนดเก่ียวกับสินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรมบางรายการท่ีอาจมีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการนอกเหนือจากคุณค4าในทางมรดกทางวัฒนธรรม และ
ข,อกําหนดเรื่องการเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับสินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรม ตามย4อหน,าท่ี 11 และ 12 

1.6 คํานิยาม ข,อกําหนดเรื่องการบันทึกรายการ และการยกตัวอย4างเปMนประเภทของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ6 สําหรับพืชเพ่ือการให,ผลิตผล ตามย4อหน,าท่ี 13 36A และ 52(m) ตามลําดับ 

1.7 คําอธิบายเก่ียวกับระบบอาวุธ และการกําหนดให,ใช,มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ  
ฉบับท่ี 17 กับระบบอาวุธ ตามย4อหน,าท่ี 20 และการยกตัวอย4างประเภทของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ6 สําหรับระบบอาวุธตามย4อหน,าท่ี 52(h) 

1.8 ข,อกําหนดในการพิจารณารายการแลกเปลี่ยนท่ีมีเนื้อหาเชิงพาณิชย6 ซ่ึงให,พิจารณามูลค4าเฉพาะ
หน4วยงานในส4วนของการดําเนินงานท่ีถูกกระทบจากรายการแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจาก
กระแสเงินสดหลังหักภาษีตามย4อหน,าท่ี 39 วรรคท,าย 

1.9 การอ,างอิงแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการผลกระทบทางภาษีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตีราคาใหม4 ใน
มาตรฐานการบัญชีในประเทศหรือระหว4างประเทศท่ีเก่ียวข,องกับเรื่องภาษีเงินได, ตามย4อหน,าท่ี 58 

1.10 การเป]ดเผยข,อมูลเรื่องข,อจํากัดในการจ4ายส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6ให,แก4ผู,ถือหุ,นหรือ 
 ผู,เปMนเจ,าของ ตามย4อหน,าท่ี 92(e) 
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2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพ่ิมเติมถ,อยคําท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4าง
ประเทศ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ดังนี้ 
2.1 ขอบเขตการถือปฏิบัติท่ีเปMนข,อยกเว,นเพ่ิมในเรื่องสินทรัพย6เฉพาะทางการทหารตามย4อหน,าท่ี 2(ค) 

พร,อมท้ังกําหนดคํานิยามของสินทรัพย6เฉพาะทางการทหาร 
2.2 ตัวอย4างเพ่ิมเติมของสินทรัพย6มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสอดคล,องกับสภาพการณ6ของประเทศไทย 

ได,แก4 เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร6 หนังสือและภาพยนตร6เก4าท่ี
ทรงคุณค4า พระราชวัง ตามย4อหน,าท่ี 8 ซ่ึงตรงกับย4อหน,าท่ี 10 ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 

2.3 การเพ่ิมคําขยายเพ่ือให,เกิดความเข,าเรื่องการวัดมูลค4ายุติธรรมในการรับรู,รายการเริ่มแรกของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ท่ีได,มาจากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน ตามย4อหน,าท่ี 10(ข) ซ่ึงตรง
กับย4อหน,าท่ี 14(b) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 

2.4 การกําหนดหน4วยงานของรัฐเปMนผู,ประเมินราคาอิสระเพ่ิมเติม ในการวัดมูลค4าภายหลังการรับรู,
รายการด,วยวิธีตีราคาใหม4 ตามย4อหน,าท่ี 38 ซ่ึงตรงกับย4อหน,าท่ี 45 ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 

2.5 การเพ่ิมคําว4า “ท้ังนี้ให,มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม” ต4อท,ายรายการสินทรัพย6
มรดกทางวัฒนธรรมและสินทรัพย6เฉพาะทางการทหาร ท่ีเปMนข,อยกเว,นในการถือปฏิบัติ 
ในย4อหน,าท่ี 2(ข) และ 2(ค) 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการปรับแก,ถ,อยคําท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ดังนี้ 
3.1 การถือปฏิบัติในช4วงเปลี่ยนแปลงตามย4อหน,าท่ี 87 มีการตัดข,อความเดิมตามย4อหน,าท่ี 105 106 

และ 106A ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 ออกท้ังหมด และเพ่ิม
ข,อความใหม4สําหรับการนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปปฏิบัติเปMนครั้งแรก 

3.2 วันถือปฏิบัติในย4อน,าท่ี 88 ตัดข,อความเดิมตามย4อหน,าท่ี 107 107A-107N และ 108 ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 17 ออกท้ังหมด และเพ่ิมข,อความใหม4ให,ถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
เปMนต,นไป 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 
เร่ือง 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 
 

คําแถลงการณ* 
 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนไปตามเกณฑ6ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มีตัวตน พ.ศ. 2553 (IPSAS 31 : INTANGIBLE ASSETS 
(January 2010)) ซ่ึงเปMนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ และมีการ
ปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข,อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 สรุปไว,ตอนท,ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 123 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน 
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค6ท่ีจะกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพย6 
ไม4มีตัวตนท่ีไม4ได,มีการกําหนดไว,โดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน โดยกําหนดให,
หน4วยงานต,องรับรู,สินทรัพย6ท่ีไม4มีตัวตนท่ีเข,าเกณฑ6ท่ีกําหนดไว,โดยเฉพาะเท4านั้น และกําหนดวิธีการ
วัดมูลค4าตามบัญชีรวมท้ังการเป]ดเผยข,อมูลของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

ขอบเขต 

2. หน#วยงานของรัฐท่ีจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต"องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการบันทึกบัญชีสําหรับ
สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให"ถือปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย*ไม#มีตัวตน ยกเว"น 

(ก) สินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีกําหนดไว"ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน 

(ข) สินทรัพย*ทางการเงินตามคํานิยามท่ีระบุไว"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๘ เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน: การแสดงรายการ (เม่ือมีการประกาศใช") และเงินลงทุนตามคํานิยาม
ท่ีระบุไว"ในนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

(ค) การรับรู"รายการและการวัดมูลค#าของสินทรัพย*จากการสํารวจและการประเมินค#า เช#น 
แหล#งทรัพยากรแร# 

(ง) รายจ#ายในการพัฒนาและการขุดเจาะ แร# น้ํามัน กlาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ี
คล"ายกัน ซ่ึงไม#สามารถสร"างข้ึนใหม#ได" 

(จ) อํานาจและสิทธิท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ หรือโดยวิธีการอย#างอ่ืนท่ีเทียบเท#ากับ 
การตรากฎหมาย 

(ฉ) สินทรัพย*ภาษีเงินได"รอการตัดบัญชี  

(ช) ต"นทุนการได"มารอตัดจําหน#ายและสินทรัพย*ไม#มีตัวตน ซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม*
ประกันภัยของผู"รับประกันภัย 

(ซ) สินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเปGนมรดกทางวัฒนธรรม 

4. หากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนได,กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนประเภทใด
ไว,โดยเฉพาะแล,ว หน4วยงานต,องนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทน ตัวอย4างของรายการ
ท่ีไม4ต,องนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังต4อไปนี้ 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มตีัวตน 

204            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

(ก) สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีหน4วยงานถือไว,เพ่ือขายตามลักษณะการดําเนินงานของหน4วยงาน
ตามปกติ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญาก4อสร,าง (เม่ือมีการประกาศใช,) 
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ) 

(ข) สัญญาเช4าท่ีอยู4ภายใต,ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า 

(ค) สินทรัพย6ท่ีเกิดจากผลประโยชน6ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 39 เรื่อง 
ผลประโยชน6ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช,)) 

(ง) สินทรัพย6ทางการเงินตามคํานิยามท่ีระบุไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 28 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ (เม่ือมีการประกาศใช,) การรับรู,และการวัดมูลค4าสินทรัพย6
ทางการเงินบางรายการท่ีระบุไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 34 เรื่อง รายงานการเงิน
เฉพาะหน4วยงาน (เม่ือมีการประกาศใช,) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 35 เรื่อง รายงาน
การเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช,) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 36 เรื่อง เงินลงทุนใน
หน4วยงานร4วมและการร4วมค,า (เม่ือมีการประกาศใช,) และเงินลงทุนท่ีระบุไว,ในนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

(จ) การรับรู,และการวัดมูลค4าเม่ือเริ่มแรกของรายการสินทรัพย6ท่ีเกิดจากสัญญาสัมปทานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 32 เรื่อง ข,อตกลงตามสัญญาสัมปทาน : ด,านผู,ให,สัมปทาน
(เม่ือมีการประกาศใช,) อย4างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ถือปฏิบัติกับการวัด
มูลค4าภายหลังการรับรู,รายการและการเป]ดเผยข,อมูลสินทรัพย6ดังกล4าว และ 

(ฉ) ค4าความนิยม (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ (เม่ือมีการ
ประกาศใช,)) 

5. เนื่องจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตนบางรายการอาจเปMนส4วนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เช4น คอมแพคดิสก6  
(ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร6) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) 
หรือแผ4นฟ]ล6ม ในการกําหนดว4าสินทรัพย6ที่มีองค6ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม4มีตัวตนจะถือเปMน
สินทรัพย6ที่มีตัวตน ซึ่งต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ6 หรือเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ซ่ึงต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน4วยงาน
ต,องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินว4าองค6ประกอบใดมีนัยสําคัญมากกว4ากัน ตัวอย4างเช4น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร6ระบบนําวิถีสําหรับเครื่องบินขับไล4เปMนส4วนหนึ่งของเครื่องบิน ให,ถือว4าโปรแกรม
คอมพิวเตอร6ระบบนําวิ ถีดังกล4าวเปMนสินทรัพย6 ท่ีมีตัวตนประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 
เช4นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร6 (Operating System) ซ่ึงถือเปMนส4วนหนึ่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร6 ส4วนโปรแกรมคอมพิวเตอร6 (Application Software) ซ่ึงไม4ถือเปMนส4วนหนึ่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร6 แต4เปMนส4วนประกอบท่ีสามารถแยกออกจากเครื่องคอมพิวเตอร6ได, โปรแกรมคอมพิวเตอร6นั้น
ต,องถือเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 
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6. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให,ถือปฏิบัติกับรายจ4ายในกิจกรรมด,านการโฆษณา การอบรม  
การเริ่มดําเนินงานใหม4 การวิจัย และการพัฒนา ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยและการพัฒนาถือเปMนกิจกรรม
ท่ีมุ4งพัฒนาความรู, ดังนั้น ถึงแม,ว4ากิจกรรมดังกล4าวอาจก4อให,เกิดการสร,างสินทรัพย6ท่ีมีตัวตน เช4น 
ต,นแบบ แต4องค6ประกอบท่ีมีตัวตนของสินทรัพย6ดังกล4าวถือว4ามีความสําคัญน,อยกว4าองค6ประกอบท่ีไม4มี
ตัวตน อันได,แก4 องค6ความรู,ท่ีอยู4ในสินทรัพย6ท่ีมีตัวตนนั้น 

7. ในกรณีของสัญญาเช4าการเงิน สินทรัพย6ภายใต,สัญญาเช4าดังกล4าวอาจเปMนได,ท้ังสินทรัพย6ท่ีมีตัวตนและ
สินทรัพย6ไม4มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู,เม่ือเริ่มแรก ให,ผู,เช4านํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนภายใต,สัญญาเช4าการเงินดังกล4าว สิทธิตามข,อตกลงท่ีอนุญาตให,ใช,
รายการต4าง ๆ เช4น ฟ]ล6มภาพยนตร6 วีดิทัศน6 บทละคร บทภาพยนตร6 สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไม4อยู4
ภายใต,ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า และให,ถือว4าอยู4ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

8. ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยท่ัวไปอาจไม4ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรม หรือรายการบัญชี
บางรายการท่ีมีลักษณะเฉพาะจนทําให,เกิดประเด็นทางบัญชีท่ีอาจจําเปMนต,องใช,วิธีการบัญชีท่ีแตกต4างไป 
ตัวอย4างเช4น รายจ4ายในการสํารวจพัฒนาและขุดเจาะ น้ํามัน ก�าซธรรมชาติ และแหล4งทรัพยากรแร4ใน
อุตสาหกรรมด,านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น หน4วยงานของรัฐจึงไม4ต,องนํา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติกับรายจ4ายท่ีเก่ียวข,องกับกิจกรรมดังกล4าว อย4างไรก็ตาม 
หน4วยงานในอุตสาหกรรมด,านการขุดเจาะหรือหน4วยงานผู,รับประกันภัย ต,องนํามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนอ่ืน เช4น โปรแกรมคอมพิวเตอร6 และรายจ4ายอ่ืน ๆ เช4น 
ต,นทุนในการเริ่มดําเนินงานใหม4 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่เปGนมรดกทางวัฒนธรรม 

9. สินทรัพย6ไม4มีตัวตนบางรายการอาจถือเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจาก 
มีความสําคัญทางด,านวัฒนธรรม สิ่งแวดล,อม หรือประวัติศาสตร6 ตัวอย4างของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 
ท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรม เช4น บันทึกเหตุการณ6สําคัญทางประวัติศาสตร6 ตัวอย4างลักษณะ 
บางประการของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (แม,ว4าลักษณะเหล4านี้จะไม4ใช4
ลักษณะของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรมได,เพียงประเภทเดียว) 
(ก) คุณค4าทางด,านวัฒนธรรม สิ่งแวดล,อม และประวัติศาสตร6 ไม4สามารถสะท,อนให,เห็นถึงมูลค4า

ท้ังหมดท่ีคิดจากราคาตลาดเพียงอย4างเดียว 
(ข) มีข,อห,ามหรือข,อจํากัดทางกฎหมายอย4างเข,มงวดในเรื่องการจําหน4ายสินทรัพย6 
(ค) เปMนสินทรัพย6ท่ีอาจมีมูลค4าสูงข้ึนตามกาลเวลา และ 
(ง) การประมาณอายุการให,ประโยชน6อาจทําได,ยาก ซ่ึงในบางกรณีอาจมีอายุได,ถึงหลายร,อยป̀ 
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คํานิยาม 
10. คําศัพท*ท่ีใช"ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

การตัดจําหน#าย หมายถึง การปTนส#วนจํานวนท่ีคิดค#าตัดจําหน#ายของสินทรัพย*ไม#มี
ตัวตนอย#างมีระบบตลอดอายุการให"ประโยชน*ของ
สินทรัพย*นั้น 

มูลค#าตามบัญชี หมายถึง จํานวนท่ีรับรู" เปGนสินทรัพย*ในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังจากหักค#าตัดจําหน#ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด"อยค#าสะสมของสินทรัพย* 

การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรู"อ่ืนมาใช"ในแผนงาน
หรือการออกแบบเพ่ือการผลิตส่ิงใหม#หรือส่ิงท่ีดี ข้ึน
กว#าเดิมอย#างมากก#อนท่ีจะเริ่มการผลิต หรือการใช"ในเชิง
พาณิชย* ไม#ว#าส่ิงนั้นจะเปGนวัตถุดิบ ช้ินส#วนอุปกรณ* 
ผลิตภัณฑ* กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย* ท่ี ไม# เปGนตัวเ งิน ท่ีสามารถระบุได"และไม# มี
ลักษณะทางกายภาพ 

การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบท่ีวางแผนและริเริ่มเพ่ือให"ได"มาซ่ึง
ความรู"และความเข"าใจใหม# ทางด"านวิทยาศาสตร*หรือ
ทางด"านเทคนิค 

คําศัพท*ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช"ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล#าวนั้น และคําศัพท*ท้ังหมดรวบรวมไว"
อยู#ในชุดคําศัพท*บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช") 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

11. หน4วยงานมักใช,ทรัพยากรหรือก4อให,เกิดหนี้สินเพ่ือการได,มา การพัฒนา การรักษาระดับ หรือการสร,าง
มูลค4าให,กับทรัพยากรท่ีไม4มีตัวตนต4าง ๆ เช4น ความรู,ทางด,านวิทยาศาสตร6หรือความรู,ทางด,านเทคนิค 
การออกแบบ การนําระบบหรือกระบวนการใหม4มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย6สินทางปZญญา และ
เครื่องหมายการค,า ซ่ึงรวมถึงชื่อยี่ห,อของผลิตภัณฑ6และชื่อสิ่งพิมพ6 ตัวอย4างของรายการท่ีเกิดจาก
ทรัพยากรข,างต,น ได,แก4 โปรแกรมคอมพิวเตอร6 สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟ]ล6มภาพยนตร6 รายชื่อผู,ใช,บริการ 
ใบอนุญาตทําการประมง โควตานําเข,าสินค,า และสัมพันธภาพท่ีดีระหว4างผู,ให,บริการและผู,รับบริการ 

สามารถระบุได" 

12. รายการท่ีระบุอยู4ในย4อหน,าท่ี 11 อาจไม4เข,าเง่ือนไขการเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามคํานิยามท่ีระบุไว,
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได,ทุกรายการ รายการท่ีจะถือเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนได,  
ต,องสามารถระบุได, ต,องอยู4ภายใต,การควบคุมของหน4วยงาน และต,องก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ หากรายการใดท่ีอยู4ภายใต,ขอบเขตการถือปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม4เปMนไปตามคํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน หน4วยงานต,องรับรู,
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รายจ4ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให,ได,มาหรือรายจ4ายท่ีเกิดข้ึนภายในเพ่ือก4อให,เกิดรายการนั้นเปMนค4าใช,จ4ายทันที 
อย4างไรก็ตาม หากได,มาจากการรวมหน4วยงานให,ถือเปMนส4วนหนึ่งของค4าความนิยมท่ีรับรู, ณ วันท่ีรวม
หน4วยงาน (ดูย4อหน,าท่ี 60) 

12ก. คํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนกําหนดให,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนต,องสามารถระบุได, เพ่ือแยกสินทรัพย6
ไม4มีตัวตนออกจากค4าความนิยม ค4าความนิยมท่ีรับรู,จากการรวมหน4วยงานถือเปMนสินทรัพย6ท่ีแสดงถึง
ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเกิดจากสินทรัพย6อ่ืนท่ีได,มาจากการรวมหน4วยงาน ซ่ึงไม4สามารถ
ระบุและรับรู,เปMนรายการแยกต4างหากได, ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล4าวอาจเกิดจากการ
ผนวกกันระหว4างสินทรัพย6ท่ีระบุได,หลาย ๆ รายการท่ีได,มา หรือเกิดจากสินทรัพย6หลายรายการ  
ซ่ึงแต4ละรายการแยกกันไม4เข,าเกณฑ6ท่ีจะรับรู,ในรายงานการเงิน 

13. สินทรัพย*ไม#มีตัวตนสามารถระบุได"ก็ต#อเม่ือ 

(ก) สามารถแยกเปGนเอกเทศได" กล#าวคือ สามารถแยกออกจากความเปGนหน#วยงานได" และ
สามารถขาย โอน ให"สิทธิ ให"เช#า หรือแลกเปล่ียนได" ไม#ว#าจะโดยเอกเทศหรือโดยรวมกัน
ตามสัญญา หรือรวมกับสินทรัพย*หรือหนี้สินท่ีเก่ียวข"องท่ีสามารถระบุได" โดยไม#คํานึงว#า
หน#วยงานตั้งใจจะแยกเปGนเอกเทศหรือไม# หรือ 

(ข) ได"มาจากการดําเนินการให"มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) 
โดยไม#คํานึงถึงว#าสิทธิเหล#านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ#งแยกจากหน#วยงาน หรือจาก
สิทธิและภาระผูกพันอ่ืนหรือไม# 

14. เพื่อวัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การดําเนินการให,มีผลผูกพัน หมายถึง 
การจัดทําข,อตกลงท่ีก4อให,เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันต4อทุกฝXายตามข,อตกลงเสมือนเปMนการทําสัญญา 

การควบคุมของสินทรัพย* 

15. สินทรัพย6ไม4มีตัวตนจะถือว4าอยู4ภายใต,การควบคุมของหน4วยงาน หากหน4วยงานมีอํานาจท่ีจะได,รับ
ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีเกิดจากสินทรัพย6นั้น และสามารถ
จํากัดไม4ให,ผู,อ่ืนใช,ประโยชน6ดังกล4าว โดยท่ัวไปความสามารถในการควบคุมการใช,ประโยชน6ดังกล4าว 
จะเกิดจากสิทธิตามกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช, อย4างไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใช,สิทธิตาม
กฎหมายไม4ใช4เกณฑ6ท่ีจําเปMนสําหรับการควบคุม ท้ังนี้ เพราะหน4วยงานอาจสามารถควบคุมประโยชน6
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการในลักษณะอ่ืนได, 

16. ความรู,ทางวิทยาศาสตร6และความรู,ทางเทคนิคอาจก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการ หน4วยงานจะถือว4าสามารถควบคุมประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการนั้นได, ถ,าหาก ตัวอย4างเช4น มีกฎหมายคุ,มครองความรู,นั้นในรูปของลิขสิทธิ์  
มีข,อตกลงในการคุ,มครองทางการค,า (หากกฎหมายอนุญาตให,ทําได,) หรือมีกฎหมายกําหนดหน,าท่ีของ
พนักงานท่ีจะรักษาความลับเก่ียวกับความรู,นั้น 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มตีัวตน 

208            มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

๑7. หน4วยงานอาจมีกลุ4มพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ และหน4วยงานอาจสามารถระบุได,ว4าความเชี่ยวชาญ
ของพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการอบรมจะทําให,หน4วยงานได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการ และอาจคาดว4าพนักงานเหล4านั้นจะใช,ความเชี่ยวชาญ เพ่ือก4อให,เกิด
ประโยชน6แก4หน4วยงานได,ต4อไป อย4างไรก็ตาม หน4วยงานส4วนใหญ4ไม4มีการควบคุมท่ีเพียงพอสําหรับ
ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะเกิดจากกลุ4มพนักงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและจากการอบรมพนักงานเหล4านี้ให,เปMนไปตามคํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน
ดังกล4าว ในทํานองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด,านเทคนิคอาจ
ไม4เปMนไปตามคํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน เว,นแต4หน4วยงานจะได,รับความคุ,มครองตามกฎหมายท่ี
จะใช,ประโยชน6และจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการจาก
ความสามารถดังกล4าวตามท่ีคาดไว, นอกจากนี้ความสามารถนี้ต,องเปMนไปตามข,อกําหนดอ่ืนของ 
คํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนด,วย 

18. หน4วยงานอาจมีกลุ4มผู,ใช,บริการหรือมีอัตราความสําเร็จในการเข,าถึงกลุ4มผู,ใช,บริการท่ีคาดหวัง และคาดว4า
ผู,ใช,บริการดังกล4าวจะยังคงใช,บริการของหน4วยงานต4อไป เนื่องจากหน4วยงานได,สร,างความสัมพันธ6อันดี 
กับผู,ใช,บริการเหล4านั้น อย4างไรก็ตาม หากหน4วยงานไม4มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ,มครอง หรือไม4มี
วิธีการควบคุมอ่ืน เพ่ือให,ผู,ใช,บริการมีความสัมพันธ6หรือความจงรักภักดีต4อหน4วยงาน หน4วยงานมักจะ
ไม4มีอํานาจเพียงพอท่ีจะควบคุมประโยชน6เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว4าจะได,รับจากความสัมพันธ6และความ
จงรักภักดีของผู, ใช,บริการ ดังนั้น รายการข,างต,น (เช4น กลุ4มผู, ใช,บริการ ส4วนแบ4งการตลาด 
ความสัมพันธ6และความจงรักภักดีของผู,ใช,บริการ) จึงไม4เข,าเกณฑ6เปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามคํานิยาม 
อย4างไรก็ดี การไม4มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ,มครองความสัมพันธ6กับผู,ใช,บริการ แต4หากมีรายการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือให,ได,มาซ่ึงความสัมพันธ6กับผู,ใช,บริการท่ีเหมือนกันหรือคล,ายกัน (ท่ีไม4ได,มาจากการ
รวมหน4วยงาน) แม,จะไม4ได,ทําเปMนสัญญาแต4ถือว4ามีหลักฐานท่ีหน4วยงานสามารถควบคุมประโยชน6เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะได,รับจากความสัมพันธ6กับผู,ใช,บริการได, 
และมีหลักฐานว4าความสัมพันธ6กับผู,ใช,บริการดังกล4าวสามารถแยกออกจากความเปMนหน4วยงานได, 
ดังนั้น ความสัมพันธ6กับผู,ใช,บริการดังกล4าวจะเข,าเกณฑ6เปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามคํานิยาม 

ประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ 

19. ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ ท่ีหน4วยงานจะได,รับจากสินทรัพย6ไม4มี
ตัวตน อาจรวมถึงรายได,จากการขายผลิตภัณฑ6หรือการให,บริการ ต,นทุนท่ีประหยัดได, หรือประโยชน6อ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนจากการใช,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้นโดยหน4วยงาน เช4น ทรัพย6สินทางปZญญาท่ีนํามาใช,กับ
กระบวนการผลิตหรือการให,บริการ อาจช4วยลดต,นทุนการผลิตหรือต,นทุนการให,บริการในอนาคต 
หรือปรับปรุงการให,บริการให,ดีข้ึนมากกว4าท่ีจะทําให,รายได,ในอนาคตเพ่ิมข้ึน เช4น ระบบออนไลน6 ท่ีช4วยให,
ประชาชนต4ออายุใบอนุญาตขับข่ีได,รวดเร็วข้ึน ส4งผลให,สามารถลดจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติหน,าท่ีนี้ 
และช4วยเพ่ิมความเร็วของกระบวนการทํางาน 
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การรับรู"รายการและการวัดมูลค#า 

20. ในการรับรู"รายการใดรายการหนึ่งเปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตน หน#วยงานต"องสามารถแสดงให"เห็นว#า
รายการนั้นเปGนไปตามเง่ือนไขทุกข"อต#อไปนี้ 
(ก) เปGนไปตามคํานิยามของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน (ดูย#อหน"าท่ี 11 ถึง 19) 
(ข) เปGนไปตามเกณฑ*การรับรู"รายการ (ดูย#อหน"าท่ี 22 ถึง 24)  
ข"อกําหนดดังกล#าว ให"ถือปฏิบัติกับต"นทุนเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือรับรู"รายการ (ต"นทุนในรายการท่ีมี
การแลกเปล่ียน หรือต"นทุนในการสร"างสินทรัพย*ไม#มีตัวตนข้ึนภายในหน#วยงานเอง หรือมูลค#า
ยุติธรรมของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีหน#วยงานได"รับจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน) และต"นทุนท่ี
เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส#วน หรือบํารุงรักษาสินทรัพย*นั้น 

20ก. ย4อหน,าท่ี 26 ถึง 33 เก่ียวกับเกณฑ6การรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาแยกต4างหาก และย4อหน,าท่ี 33ก 
ถึง 35 เก่ียวกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาจากการรวมหน4วยงานของรัฐ ย4อหน,าท่ี 36 ถึง 37 
เก่ียวกับการวัดมูลค4าเริ่มแรกของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,จากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน ย4อหน,าท่ี 38 
ถึง 39 เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย6ไม4มีตัวตน และย4อหน,าท่ี 40 ถึง 42 เก่ียวกับวิธีปฏิบัติกับ 
ค4าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในหน4วยงาน ย4อหน,าท่ี 43 ถึง 59 เก่ียวกับการรับรู,รายการและการวัด
มูลค4าเริ่มแรกของสินทรัพย6ไม4มีตัวท่ีสร,างข้ึนภายในหน4วยงาน 

21. สินทรัพย6ไม4มีตัวตนโดยท่ัวไปแล,วจะไม4มีการเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแทนส4วนหนึ่งส4วนใด ดังนั้น รายจ4าย 
ท่ีเกิดข้ึนภายหลังส4วนใหญ4 จึงเปMนการจ4ายเพ่ือรักษาไว,ซ่ึงประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้น มากกว4าท่ีจะเปMนรายจ4ายท่ีเข,าเกณฑ6ของ
สินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามคํานิยามและเกณฑ6การรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ นอกจากนี้แล,วเปMนการยากท่ีจะถือว4ารายจ4ายท่ีเกิดข้ึนภายหลังเปMนของ
สินทรัพย6ไม4มีตัวตนใดโดยตรง แต4จะถือเปMนรายจ4ายของหน4วยงานโดยรวมมากกว4า ดังนั้น จึงแทบจะ
ไม4มีการรับรู,รายจ4ายท่ีเกิดข้ึนภายหลังการรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาในครั้งแรก หรือรายจ4ายท่ี
เกิดข้ึนภายหลังจากการสร,างสินทรัพย6ไม4มีตัวตนข้ึนภายในหน4วยงานเสร็จเรียบร,อยแล,ว เปMนมูลค4า
ตามบัญชีของสินทรัพย6 และเพ่ือให,สอดคล,องกับข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 55 รายจ4ายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
สําหรับชื่อยี่ห,อของผลิตภัณฑ6 หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ6 รายชื่อผู,ใช,บริการ และรายการอ่ืนท่ีคล,ายคลึงกัน 
(ไม4ว4าจะเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาจากภายนอกหน4วยงานหรือหน4วยงานสร,างข้ึนเองภายใน) ให,รับรู,
ในรายได,สูง/ (ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายเม่ือเกิดข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากรายจ4ายเหล4านี้ไม4สามารถแบ4งแยกได,อย4าง
ชัดเจนจากรายจ4ายท่ีจ4ายเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานของหน4วยงานโดยรวม 

22. หน#วยงานต"องรับรู"สินทรัพย*ไม#มีตัวตน เม่ือเปGนไปตามเกณฑ*ทุกข"อต#อไปนี้ 

(ก) มีความเปGนไปได"ค#อนข"างแน#ท่ีหน#วยงานจะได"รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให"บริการท่ีจะเกิดจากสินทรัพย*นั้น และ 

(ข) ราคาทุนหรือมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*สามารถวัดมูลค#าได"อย#างน#าเช่ือถือ 
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23. หน#วยงานต"องประเมินความน#าจะเปGนท่ีหน#วยงานจะได"รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
หรือศักยภาพในการให"บริการจากสินทรัพย*ไม#มีตัวตน โดยใช"ข"อสมมติท่ีสมเหตุสมผลและมี
หลักฐานสนับสนุน ข"อสมมติดังกล#าวต"องแสดงให"เห็นถึงการประมาณท่ีดีท่ีสุดของฝdายบริหาร
เก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตลอดช#วงอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย* 

24. หน4วยงานต,องใช,ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน4นอนท่ีหน4วยงานจะได,รับประโยชน6 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ จากการใช,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามหลักฐาน 
ท่ีมีอยู4ขณะท่ีรับรู,เม่ือเริ่มแรก โดยให,ความสําคัญกับหลักฐานจากภายนอกมากกว4า 

25. หน#วยงานต"องวัดมูลค#าสินทรัพย*ไม#มีตัวตนเม่ือเริ่มแรกด"วยราคาทุน ตามท่ีระบุไว"ในย#อหน"าท่ี 26 
ถึง ๓7 หากหน#วยงานได"รับสินทรัพย*ไม#มีตัวตนจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน ราคาทุนเริ่มแรก 
ณ วันได"มาต"องเปGนมูลค#ายุติธรรม ณ วันนั้น 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่ได"มาแยกต#างหาก 

26. โดยท่ัวไป ราคาท่ีหน4วยงานจ4ายเพ่ือให,ได,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนมาแบบแยกต4างหาก จะสะท,อนถึงความ
คาดหวังเก่ียวกับความน4าจะเปMนท่ีหน4วยงานจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ 
ในการให,บริการจากสินทรัพย6 หรือกล4าวอีกนัยหนึ่ง หน4วยงานคาดว4าจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
หรือศักยภาพในการให,บริการ แม,ว4าจะมีความไม4แน4นอนเก่ียวกับเวลา หรือจํานวนท่ีจะได,รับ ดังนั้น 
จึงถือได,ว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาแยกต4างหากเข,าเกณฑ6การรับรู,ตามย4อหน,าท่ี 22 (ก) เสมอ 

27. นอกจากนี้ ราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาแยกต4างหาก ถือว4าสามารถวัดมูลค4าได,อย4าง
น4าเชื่อถือโดยเฉพาะในกรณีท่ีสิ่งตอบแทนของการจ4ายซ้ืออยู4ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย6ท่ีเปMนตัวเงินอ่ืน 

28. ราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาแยกต4างหาก ประกอบด,วย 
(ก) ราคาซ้ือรวมอากรขาเข,าและภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม4ได, หักด,วยส4วนลดการค,าต4าง ๆ และจํานวนท่ี

ได,รับคืนจากผู,ขาย และ 
(ข) ต,นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมสินทรัพย6เพ่ือให,พร,อมท่ีจะใช,ประโยชน6ได,ตาม

ความประสงค6 
29. ตัวอย4างของต,นทุนทางตรง ประกอบด,วย 

(ก) ต,นทุนผลประโยชน6ของพนักงาน (ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 39 เรื่อง 
ผลประโยชน6ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช,)) ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการทําให,สินทรัพย6 
อยู4ในสภาพพร,อมใช,งาน  

(ข) ค4าธรรมเนียมทางวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการทําให,สินทรัพย6อยู4ในสภาพพร,อมใช,งาน และ 

(ค) ต,นทุนการทดสอบสภาพความพร,อมใช,งาน 

30. ตัวอย4างของรายจ4ายท่ีไม4ถือเปMนส4วนหนึ่งของต,นทุนสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ประกอบด,วย 
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(ก) ต,นทุนในการแนะนําสินค,าหรือบริการใหม4 (รวมถึงต,นทุนในการโฆษณาและการส4งเสริมการ
ขาย) 

(ข) ต,นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานท่ีต้ังใหม4หรือกับผู,ใช,บริการกลุ4มใหม4 (รวมท้ังต,นทุนในการ
ฝ�กอบรมพนักงาน) และ 

(ค) ต,นทุนในการบริหารและค4าใช,จ4ายท่ัวไป 

31. การรับรู,ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจะสิ้นสุดเม่ือสินทรัพย6นั้น
อยู4ในสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของฝXายบริหาร ดังนั้น ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช,
ประโยชน6หรือการปรับปรุงสินทรัพย6ไม4มีตัวตน จึงไม4รวมเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของ
สินทรัพย6นั้น ตัวอย4างของต,นทุนท่ีไม4ถือเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของรายการสินทรัพย6 
ไม4มีตัวตน ได,แก4 

(ก) ต,นทุนท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีสินทรัพย6อยู4ในสภาพท่ีพร,อมจะใช,ประโยชน6ได,ตามความประสงค6ของฝXาย
บริหารแล,ว แต4ว4ายังไม4ถูกนํามาใช, และ 

(ข) ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เช4น ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีความต,องการผลผลิต
ยังอยู4ในระดับเริ่มต,น 

32. การดําเนินงานบางอย4างอาจมีความเก่ียวข,องกับการพัฒนาสินทรัพย6ไม4มีตัวตน แต4ไม4ถือเปMนการ
ดําเนินงานท่ีจําเปMนเพ่ือให,สินทรัพย6อยู4ในสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของฝXายบริหาร 
การดําเนินงานเหล4านี้อาจจะเกิดข้ึนในช4วงก4อนหรือในระหว4างการพัฒนาสินทรัพย6นั้น เนื่องจากการ
ดําเนินงานเหล4านี้ไม4จําเปMนต4อการทําให,สินทรัพย6อยู4ในสภาพท่ีพร,อมจะใช,งานได,ตามความประสงค6ของ
ฝXายบริหาร หน4วยงานจึงต,องรับรู,รายได,และค4าใช,จ4ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดังกล4าวในรายได,สูง/ 
(ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย โดยจัดประเภทเปMนรายได,และค4าใช,จ4ายท่ีเก่ียวข,อง 

33. หากระยะเวลาการจ4ายชําระค4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนนานเกินกว4าระยะเวลาท่ีผู,ขายให,สินเชื่อตามปกติ 
หน4วยงานต,องกําหนดราคาทุนของสินทรัพย6นั้นให,เท4ากับมูลค4าท่ีเทียบเท4าราคาเงินสด และบันทึก
ผลต4างระหว4างมูลค4าท่ีเทียบเท4าราคาเงินสดและจํานวนเงินท้ังหมดท่ีต,องชําระ เปMนดอกเบ้ียตลอดอายุ
ของการได,รับสินเชื่อ เว,นแต4หน4วยงานรับรู,ดอกเบ้ียดังกล4าวเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีของ
สินทรัพย6ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่ได"มาจากการรวมหน#วยงาน (การรวมหน#วยงานของรัฐ) 

33ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนด
ว4าหากหน4วยงานได,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนมาจากการรวมหน4วยงาน ราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน คือ 
มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีรวมหน4วยงาน มูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจะสะท,อนถึงความ
คาดหวังของผู,ร4วมตลาด ณ วันท่ีรวมหน4วยงาน เก่ียวกับความเปMนไปได,ท่ีหน4วยงานจะได,รับประโยชน6
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีอยู4ในสินทรัพย6นั้นตามท่ีคาดไว, หรือกล4าว 
อีกนัยหนึ่ง หน4วยงานคาดว4าจะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ 
แม,ว4าจะมีความไม4แน4นอนเก่ียวกับช4วงเวลาหรือจํานวนเงินท่ีจะได,รับ ดังนั้น สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ี
ได,มาจากการรวมหน4วยงานย4อมถือว4า เปMนไปตามเกณฑ6การรับรู,รายการในเรื่องความเปMนไปได,
ค4อนข,างแน4ตามย4อหน,าท่ี 22 (ก) เสมอ หากสินทรัพย6ท่ีได,มาจากการรวมหน4วยงานสามารถแยกเปMน
เอกเทศได, หรือได,มาจากการดําเนินการให,มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิทาง
กฎหมายอ่ืน) จะถือว4ามีข,อมูลเพียงพอท่ีสามารถวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ดังกล4าวได,อย4าง
น4าเชื่อถือ ดังนั้น สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาจากการรวมหน4วยงานย4อมถือว4า เปMนไปตามเกณฑ6การวัด
มูลค4าในเรื่องการวัดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือตามย4อหน,าท่ี 22 (ข) เสมอ 

33ข. เพ่ือให,การปฏิบัติเปMนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 
เรื่อง การรวมหน4วยงานของรัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) หน4วยผู,รับต,องรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนของ
หน4วยผู,โอนแยกต4างหากจากค4าความนิยม ณ วันท่ีรวมหน4วยงาน ไม4ว4าหน4วยผู,โอนได,รับรู,สินทรัพย6 
ไม4มีตัวตนนั้นก4อนท่ีจะมีการรวมหน4วยงานหรือไม4 หมายความว4า หน4วยผู,รับรับรู,โครงการวิจัยและ
พัฒนาที่อยู4ระหว4างดําเนินการของหน4วยผู ,โอนเปMนสินทรัพย6แยกต4างหากจากค4าความนิยม 
หากโครงการดังกล4าวเปMนไปตามคํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ท้ังนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาท่ีอยู4
ระหว4างดําเนินการของหน4วยผู,โอนจะเปMนไปตามคํานิยามของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน เม่ือเปMนไปตาม
ข,อกําหนดทุกข,อดังต4อไปนี้ 

(ก) เปMนไปตามคํานิยามของสินทรัพย6 และ 

(ข) สามารถระบุได, กล4าวคือ สามารถแยกเปMนเอกเทศได, หรือเกิดจากการดําเนินการให,มีผลผูกพัน 
(รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) 

การวัดมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีได"มาจากการรวมหน#วยงาน (การรวมหน#วยงานของรัฐ) 

33ค. หากสินทรัพย6ไม4มีตัวท่ีได,มาจากการรวมหน4วยงานสามารถแยกเปMนเอกเทศได, หรือเกิดจากการ
ดําเนินการให,มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) จะถือว4ามีข,อมูล
เพียงพอท่ีสามารถวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ดังกล4าวได,อย4างน4าเชื่อถือ ในกรณีท่ีหน4วยงานนํา
ประมาณการมาใช,ในการวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนโดยกําหนดเปMนช4วงของผลลัพธ6 
ค4าต4าง ๆ ท่ีเปMนไปได, ซ่ึงมีความน4าจะเปMนท่ีแตกต4างกัน เปMนการแสดงให,เห็นว4าความไม4แน4นอน
ดังกล4าวได,นําไปรวมในการวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6แล,ว 

33ง. สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาจากการรวมหน4วยงานอาจสามารถแยกเปMนเอกเทศได, เฉพาะเม่ือรวมกับ
การดําเนินการให,มีผลผูกพันท่ีเก่ียวข,อง หรือรวมกับสินทรัพย6หรือหนี้สินท่ีสามารถระบุได,เท4านั้น  
ในกรณีดังกล4าวหน4วยผู,รับต,องรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนแยกต4างหากจากค4าความนิยม แต4ให,นํามารวม
กับรายการท่ีเก่ียวข,อง 
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33จ. หน4วยผู,รับอาจรับรู,กลุ4มของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเปMนสินทรัพย6ชุดเดียว โดยท่ีสินทรัพย6 
แต4ละรายการมีอายุการใช,ประโยชน6ท่ีใกล,เคียงกัน เช4น คําว4า "ยี่ห,อของผลิตภัณฑ6" และ "ชื่อยี่ห,อของ
ผลิตภัณฑ6" มักนํามาใช,แทนเครื่องหมายการค,าและเครื่องหมายอ่ืน ๆ อย4างไรก็ตาม "ยี่ห,อของ
ผลิตภัณฑ6" และ "ชื่อยี่ห,อของผลิตภัณฑ6" ถือเปMนคําศัพท6ด,านการตลาดโดยท่ัวไป ซ่ึงนํามาใช,เพ่ือ
หมายถึงกลุ4มของสินทรัพย6ซ่ึงประกอบกัน เช4น เครื่องหมายการค,า (หรือเครื่องหมายการค,าประเภท
การบริการ) และชื่อทางการค,า สูตร ส4วนผสม และความเชี่ยวชาญด,านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข,อง 

รายจ#ายที่เกิดข้ึนภายหลังการได"มาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู#ระหว#างดําเนินการ 

34. รายจ#ายในการวิจัยและพัฒนาซ่ึง 
(ก) เก่ียวข"องกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาท่ีอยู#ระหว#างดําเนินการซ่ึงได"มาแยกต#างหาก หรือ

ได"มาจากการรวมหน#วยงาน และรับรู"เปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตน และ 
(ข) เกิดข้ึนหลังจากการได"มาซ่ึงโครงการ 
ให"หน#วยงานรับรู"รายการดังกล#าวตามย#อหน"าท่ี 46 ถึง 54 

35. ข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 46 ถึง 54 กําหนดว4ารายจ4ายท่ีเกิดข้ึนภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนา 
ท่ีอยู4ระหว4างดําเนินการ ซ่ึงได,มาแยกต4างหากและได,รับรู,เปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนแล,วจะต,อง 

(ก) รับรู,เปMนค4าใช,จ4ายทันทีท่ีเกิดข้ึน หากเปMนรายจ4ายในการวิจัย 

(ข) รับรู,เปMนค4าใช,จ4ายทันทีท่ีเกิดข้ึน หากเปMนรายจ4ายในการพัฒนาซ่ึงไม4เปMนไปตามเกณฑ6การรับรู,
รายการเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนตามย4อหน,าท่ี 49 และ 

(ค) บันทึกเพ่ิมในมูลค4าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีอยู4ระหว4างดําเนินการท่ีได,มา 
หากรายจ4ายในการพัฒนานั้นเปMนไปตามเกณฑ6การรับรู,รายการเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนตาม 
ย4อหน,าท่ี 49 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่ได"จากรายการที่ไม#มีการแลกเปลี่ยน 

36. ในบางกรณี หน4วยงานอาจได,รับรายการสินทรัพย6ไม4มีตัวตนมาจากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน กรณีนี้
อาจเกิดข้ึน เม่ือหน4วยงานของรัฐอ่ืนโอนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนมาให,หน4วยงาน โดยไม4มีการแลกเปลี่ยน 
ตัวอย4างของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีโอนให,กัน ได,แก4 สิทธิสําหรับเครื่องบินลงจอด ใบอนุญาตดําเนิน
กิจการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน6 ใบอนุญาตหรือโควตานําเข,า หรือสิทธิท่ีจะใช,ทรัพยากรท่ีมีข,อจํากัดอ่ืน 
หรืออาจเกิดจากลิขสิทธิ์ของผลงานของบุคคลท่ีได,รับรางวัลอันเปMนท่ียอมรับ และได,ส4งมอบผลงาน
ดังกล4าว ให,แก4หน4วยงานของรัฐโดยไม4มีการแลกเปลี่ยน 

37. ภายใต,สถานการณ6ดังกล4าว ราคาทุนของสินทรัพย6 คือ มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีได,รับสินทรัพย6 เพ่ือ
วัตถุประสงค6ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การวัดมูลค4ารายการสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,มาจาก
รายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยนด,วยมูลค4ายุติธรรมตามย4อหน,าท่ี 68 ไม4ถือเปMนการตีราคาใหม4 ดังนั้น 
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ข,อกําหนดเก่ียวกับการตีราคาใหม4ในย4อหน,าท่ี 68 และข,ออภิปรายเพ่ิมเติมในย4อหน,าท่ี 69 ถึง 80 
จะใช,กับกรณีท่ีหน4วยงานเลือกใช,วิธีการตีราคาสินทรัพย6ไม4มีตัวตนใหม4 ในงวดการรายงานภายหลังการ
รับรู,รายการเท4านั้น 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่ได"จากการแลกเปลี่ยน 

38. หน4วยงานอาจได,รับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนหนึ่งรายการหรือมากกว4า จากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย6 
ท่ีไม4เปMนตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับท้ังรายการสินทรัพย6ท่ีเปMนตัวเงินและไม4เปMนตัวเงิน ข,อพิจารณาท่ีจะ
กล4าวต4อไปนี้ เปMนข,อพิจารณาสําหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย6ท่ีไม4เปMนตัวเงินกับสินทรัพย6 
ท่ีไม4เปMนตัวเงินอ่ืน อย4างไรก็ตาม หน4วยงานสามารถประยุกต6ใช,ข,อพิจารณาดังกล4าวกับการแลกเปลี่ยน
ทุกกรณีตามท่ีกล4าวไว,ข,างต,น หน4วยงานต,องวัดมูลค4าต,นทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,รับจากการ
แลกเปลี่ยนดังกล4าวด,วยมูลค4ายุติธรรม เว,นแต4ในกรณีท่ีหน4วยงานไม4สามารถวัดมูลค4ายุติธรรมท้ังของ
สินทรัพย6ท่ีได,มาและสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกได,อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานต,องวัดมูลค4ารายการสินทรัพย6 
ท่ีได,มาตามวิธีการนี้ แม,ว4าหน4วยงานจะไม4สามารถเลิกรับรู,รายการสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได,
ในทันที หากสินทรัพย6ท่ีได,มาไม4ได,วัดด,วยมูลค4ายุติธรรม หน4วยงานต,องวัดมูลค4าสินทรัพย6นั้นด,วยมูลค4า
ตามบัญชีของสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน 

39. ย4อหน,าท่ี 22 (ข) ระบุถึงเกณฑ6ในการรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนว4า ราคาทุนของสินทรัพย6ต,องสามารถ
วัดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือ ในการวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีไม4มีตัวตนท่ีไม4มีรายการในตลาด 
ท่ีเทียบเคียงได,จะถือว4าสามารถวัดมูลค4าได,อย4างน4าเชื่อถือ หากเข,าเง่ือนไขข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ 

(ก) ไม4มีความแตกต4างอย4างมีนัยสําคัญในช4วงของประมาณการมูลค4ายุติธรรมท่ีสมเหตุสมผลของ
สินทรัพย6นั้น หรือ 

(ข) หน4วยงานสามารถประเมินความน4าจะเปMนของประมาณการค4าต4าง ๆ ในช4วงของประมาณการ
ได,อย4างสมเหตุสมผลเพ่ือใช,ในการประมาณมูลค4ายุติธรรม หากหน4วยงานสามารถกําหนดมูลค4า
ยุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีได,มา หรือสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได,อย4างน4าเชื่อถือ หน4วยงานต,อง
วัดมูลค4าต,นทุนของสินทรัพย6ท่ีได,มาด,วยมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน เว,นแต4
กรณีท่ีมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีได,มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนกว4า 

ค#าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในหน#วยงาน 

40. หน#วยงานต"องไม#รับรู"ค#าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในเปGนสินทรัพย* 

41. ในบางกรณี หน4วยงานอาจก4อให,เกิดรายจ4ายเพ่ือให,ได,มาซ่ึงประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการ แต4รายจ4ายดังกล4าวไม4ก4อให,เกิดสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเข,าเกณฑ6การรับรู,
รายการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน4วยงานมักชี้แจงว4ารายจ4ายดังกล4าวมีส4วนทําให,เกิด 
ค4าความนิยมข้ึนภายในหน4วยงาน อย4างไรก็ตาม ค4าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในหน4วยงานต,องไม4รับรู,
เปMนสินทรัพย6 เนื่องจากรายจ4ายท่ีเกิดข้ึนไม4ได,เปMนทรัพยากรท่ีสามารถระบุได, (กล4าวคือ ไม4สามารถ
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แยกออกได,หรือไม4เปMนรายจ4ายท่ีเกิดจากการดําเนินการให,มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน ๆ) ภายใต,การควบคุมของหน4วยงานซ่ึงสามารถวัดราคาทุนได,อย4างน4าเชื่อถือ 

42. ผลต4างระหว4างมูลค4ายุติธรรมของหน4วยงานกับมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6สุทธิท่ีสามารถระบุได, ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจสะท,อนให,เห็นถึงปZจจัยหลายประการท่ีมีผลกระทบต4อมูลค4าของหน4วยงาน 
อย4างไรก็ตาม ผลต4างดังกล4าวไม4ได,แสดงถึงราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอยู4ภายใต,การควบคุมของ
หน4วยงาน 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน 

43. ในบางครั้ง การประเมินว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายในเข,าเกณฑ6การรับรู,รายการหรือไม4นั้น 
ทําได,ยาก เนื่องจากปZญหาในเรื่องดังต4อไปนี้ 

(ก) หน4วยงานไม4สามารถระบุได,ว4ามีสินทรัพย6ท่ีสามารถระบุได,ท่ีจะก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการหรือไม4และเม่ือใด และ 

(ข) การกําหนดราคาทุนของสินทรัพย6ได,อย4างน4าเชื่อถือ ในบางกรณี หน4วยงานจะไม4สามารถแยก
ต,นทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายในออกจากต,นทุนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือคงไว,ซ่ึงค4าความนิยม
ท่ีเกิดข้ึนภายใน หรือทําให,ค4าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในนั้นดีข้ึนกว4าเดิม หรือไม4สามารถแยก
ออกจากต,นทุนท่ีเกิดจากการดําเนินงานประจําวันได, ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้จึง
กําหนดให,หน4วยงานต,องนําข,อกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว,ในย4อหน,าท่ี 44 ถึง 59 มา
ประยุกต6กับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนทุกรายการท่ีเกิดข้ึนภายในหน4วยงานเพ่ิมเติมจากข,อกําหนด
ท่ัวไปสําหรับการรับรู,และการวัดมูลค4าเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

44. ในการประเมินว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายในเข,าเกณฑ6การรับรู,รายการหรือไม4 หน4วยงานต,อง
แยกข้ันตอนการก4อให,เกิดสินทรัพย6ดังต4อไปนี้ 

(ก) ข้ันตอนการวิจัย และ 

(ข) ข้ันตอนการพัฒนา 

คําว4า “ข้ันตอนการวิจัย” และ “ข้ันตอนการพัฒนา” มีความหมายท่ีกว,างกว4าคําว4า “วิจัย” และ 
“พัฒนา”ตามคํานิยามท่ีระบุไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

45. หากหน4วยงานไม4สามารถแยกข้ันตอนการวิจัยออกจากข้ันตอนการพัฒนา สําหรับโครงการภายในของ
หน4วยงานท่ีก4อให,เกิดสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ต,องถือว4ารายจ4ายของโครงการดังกล4าวเปMนรายจ4ายท่ีเกิดใน
ข้ันตอนการวิจัยเท4านั้น 

ข้ันตอนการวิจัย 

46. หน#วยงานต"องไม#รับรู"รายจ#ายท่ีเกิดจากการวิจัย หรือเกิดในข้ันตอนการวิจัยของโครงการภายใน
เปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตน แต#ต"องรับรู"เปGนค#าใช"จ#ายเม่ือรายจ#ายนั้นเกิดข้ึน 
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47. ในข้ันตอนการวิจัยของโครงการภายใน หน4วยงานไม4สามารถท่ีจะแสดงให,เห็นว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนได,
เกิดข้ึน ซ่ึงจะก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการแก4หน4วยงาน 
ดังนั้น หน4วยงานต,องรับรู,รายจ4ายดังกล4าวเปMนค4าใช,จ4ายในทันที 

48. ตัวอย4างของกิจกรรมการวิจัยมีดังต4อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมซ่ึงมุ4งท่ีจะให,ได,ความรู,ใหม4 

(ข) การค,นหา การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท,าย เพ่ือนําผลการวิจัยหรือความรู,อ่ืนมา
ประยุกต6หรือปฏิบัติ 

(ค) การค,นหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นส4วน ผลิตภัณฑ6 ข้ันตอน ระบบ หรือบริการ และ 

(ง) การคิด การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท,ายของทางเลือกท่ีเปMนไปได, 
สําหรับนวัตกรรมหรือสิ่งท่ีดีข้ึนกว4าเดิม ไม4ว4าสิ่งนั้นจะเปMนวัตถุดิบ ชิ้นส4วน ผลิตภัณฑ6 ข้ันตอน 
ระบบ หรือบริการ 

ข้ันตอนการพัฒนา 

49. หน#วยงานจะรับรู"รายจ#ายท่ีเกิดจากการพัฒนา หรือเกิดในข้ันตอนการพัฒนาของโครงการภายใน  
เปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตนได"ก็ต#อเม่ือหน#วยงานสามารถแสดงให"เห็นว#าเปGนไปตามข"อกําหนดทุกข"อ
ต#อไปนี้ 
(ก) มีความเปGนไปได"ทางเทคนิคท่ีหน#วยงานจะทําให"สินทรัพย*ไม#มีตัวตนเสร็จสมบูรณ*เพ่ือ

นํามาใช"ประโยชน*หรือขายได" 
(ข) หน#วยงานมีความตั้งใจท่ีจะทําให"สินทรัพย*ไม#มีตัวตนเสร็จสมบูรณ* และนํามาใช"ประโยชน*

หรือขาย 
(ค) หน#วยงานมีความสามารถท่ีจะนําสินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้นมาใช"ประโยชน*หรือขาย 
(ง) หน#วยงานสามารถแสดงให"เห็นถึงวิธี ท่ีสินทรัพย*ไม#มีตัวตนจะก#อให"เกิดประโยชน*เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ นอกจากนี้หน#วยงานต"องสามารถแสดง
ให"เห็นว#าสินทรัพย*ไม#มีตัวตน หรือส่ิงท่ีจะเกิดจากสินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้น มีตลาดรองรับ 
อยู#จริง หรือหากหน#วยงานนําสินทรัพย*ไม#มีตัวตนไปใช"เปGนการภายใน หน#วยงานต"อง
สามารถแสดงให"เห็นถึงประโยชน*ท่ีจะได"รับจากสินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้น 

(จ) หน#วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด"านเทคนิค ด"านการเงิน และด"านอ่ืนได"
เพียงพอท่ีจะนํามาใช"เพ่ือทําให"การพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ* และนําสินทรัพย*ไม#มีตัวตนมาใช"
ประโยชน*หรือนํามาขายได" 

(ฉ) หน#วยงานมีความสามารถท่ีจะวัดมูลค#าของรายจ#ายท่ีเก่ียวข"องกับสินทรัพย*ไม#มีตัวตน 
ท่ีเกิดข้ึนในระหว#างการพัฒนาได"อย#างน#าเช่ือถือ 
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50. ในระหว4างข้ันตอนการพัฒนาของโครงการภายใน หน4วยงานอาจสามารถระบุสินทรัพย6ไม4มีตัวตนและ
สามารถแสดงให,เห็นว4า มีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีสินทรัพย6นั้นจะก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ ท้ังนี้ เพราะข้ันตอนการพัฒนาของโครงการเปMนข้ันตอนท่ี
ก,าวหน,ามากกว4าข้ันตอนการวิจัย 

51. ตัวอย4างของกิจกรรมการพัฒนา ได,แก4 

(ก) การออกแบบ การก4อสร,าง และการทดสอบแม4แบบ และต,นแบบ ในระหว4างข้ันตอนก4อนการ
ผลิต หรือข้ันตอนก4อนการใช, 

(ข) การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม4พิมพ6 และเบ,าท่ีเก่ียวข,องกับเทคโนโลยีใหม4 

(ค) การออกแบบ การก4อสร,าง และการดําเนินงานของโรงงานนําร4อง หรือการดําเนินงานอ่ืนซ่ึง
ไม4ใช4ขนาดท่ีจะสามารถทําการผลิตในเชิงพาณิชย6หรือท่ีจะใช,เพ่ือให,บริการได,  

(ง) การออกแบบ การก4อสร,าง และการทดสอบ ทางเลือกท่ีได,คัดเลือกแล,ว ในการใช,วัตถุดิบ 
ชิ้นส4วน ผลิตภัณฑ6 ข้ันตอน ระบบ หรือบริการใหม4 ๆ หรือท่ีได,ปรับปรุงให,ดีข้ึน และ 

(จ) ต,นทุนการพัฒนาเว็บไซต6 และต,นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร6 

52. หน4วยงานต,องประเมินประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะ
ได,รับจากสินทรัพย6โดยใช,ข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของ
สินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง 
การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) เพ่ือแสดงให,เห็นว4าสินทรัพย6ไม4มี
ตัวตนจะก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการได,อย4างไร หาก
สินทรัพย6จะก4อให,เกิดประโยชน6เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเม่ือต,องใช,ร4วมกับสินทรัพย6อ่ืน หน4วยงานต,องนํา
แนวคิดเก่ียวกับหน4วยสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสดตามท่ีระบุไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 
เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) มาถือปฏิบัติ  

53. ตัวอย4างท่ีแสดงให,เห็นว4าหน4วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรท่ีจะทําให,สินทรัพย6ไม4มี
ตัวตนเสร็จสมบูรณ6 หรือทําให,หน4วยงานสามารถใช, หรือได,รับประโยชน6จากสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ได,แก4 
แผนการดําเนินงานท่ีแสดงถึงทรัพยากรด,านเทคนิค ด,านการเงิน และด,านอ่ืนท่ีจําเปMน และหน4วยงานมี
ความสามารถท่ีจะจัดหาทรัพยากรดังกล4าวได,อย4างแน4นอน ในบางกรณี หน4วยงานอาจแสดงถึง
ความสามารถในการจัดหาแหล4งเงินทุนภายนอกด,วยหลักฐานท่ีแสดงถึงเจตจํานงท่ีจะให,เงินสนับสนุน
โครงการจากผู,ให,กู,ยืมหรือผู,ให,ทุนสนับสนุน 

54. ตามปกติ ระบบการเก็บต,นทุนของหน4วยงานจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึน
ภายในได,อย4างน4าเชื่อถือ ตัวอย4างเช4น เงินเดือนหรือรายจ4ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปกป\องตราสัญลักษณ6 
ลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาต หรือรายจ4ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร6 
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55. หน#วยงานต"องไม#รับรู"รายการท่ีหน#วยงานก#อให"เกิดข้ึนภายใน เช#น ช่ือย่ีห"อของผลิตภัณฑ*  
หัวหนังสือ ช่ือส่ิงพิมพ* รายช่ือผู"ใช"บริการ และรายการอ่ืน ท่ีโดยเนื้อหาแล"วคล"ายคลึงกันเปGน
สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

56. รายจ4ายสําหรับชื่อยี่ห,อของผลิตภัณฑ6 หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ6 รายชื่อผู,ใช,บริการ และรายการอ่ืนท่ีโดย
เนื้อหาแล,วคล,ายคลึงกัน ซ่ึงหน4วยงานก4อให,เกิดข้ึนภายในเปMนรายจ4ายท่ีไม4สามารถแยกจากต,นทุน 
ในการพัฒนาการดําเนินงานโดยรวม ดังนั้น หน4วยงานต,องไม4รับรู,รายการดังกล4าวเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายใน 

57. ตามวัตถุประสงค6ของย4อหน,าท่ี 25 ราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายใน คือ ผลรวมของ
รายจ4ายท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต4วันท่ีสินทรัพย6ไม4มีตัวตนเข,าเกณฑ6การรับรู,รายการ ตามท่ีกําหนดไว,ใน 
ย4อหน,าท่ี 22 23 และ 49 เปMนครั้งแรก ข,อกําหนดท่ีระบุไว,ตามย4อหน,าท่ี 64 ไม4อนุญาตให,หน4วยงาน
นํารายจ4ายท่ีเคยรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายกลับมาบันทึกเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

58. ราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายใน ประกอบด,วย รายจ4ายท่ีเก่ียวข,องโดยตรงทุกรายการ
ท่ีจําเปMนในการสร,างสรรค6 ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย6 เพ่ือให,สามารถนํามาใช,ประโยชน6ตามประสงค6
ของฝXายบริหาร ตัวอย4างของต,นทุนโดยตรงดังกล4าว ได,แก4 

(ก) ต,นทุนวัตถุดิบและค4าบริการท่ีใช,ในการสร,างสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

(ข) ต,นทุนผลประโยชน6ของพนักงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 39 เรื่อง 
ผลประโยชน6ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช,)) ท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับการสร,างสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

(ค) ค4าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให,ได,มาซ่ึงสิทธิตามกฎหมาย และ 

(ง) ค4าตัดจําหน4ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตท่ีก4อให,เกิดสินทรัพย6ไม4มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต,นทุนการกู,ยืม ให,แนวทางท่ีอาจเลือกนําดอกเบ้ียมารวมเปMนส4วนหนึ่ง
ของราคาทุนของสินทรัพย6ท่ีเข,าเง่ือนไข 

59. ตัวอย4างต4อไปนี้ไม4ถือเปMนส4วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายใน 

(ก) รายจ4ายในการขาย การบริหาร และค4าใช,จ4ายท่ัวไปอ่ืน เว,นแต4รายจ4ายดังกล4าวเก่ียวข,องโดยตรง
กับการจัดเตรียมสินทรัพย6ให,สามารถนํามาใช,ประโยชน6ได, 

(ข)  ความไม4มีประสิทธิภาพท่ีสามารถระบุได, และขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก ท่ีเกิดข้ึน
ก4อนท่ีสินทรัพย6จะสามารถให,ประโยชน6ได,ตามแผนท่ีวางไว, 

(ค) รายจ4ายในการอบรมพนักงานเพ่ือนําสินทรัพย6มาใช,ในการดําเนินงาน 
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การรับรู"เปGนค#าใช"จ#าย 

60. หน#วยงานต"องรับรู"รายจ#ายสําหรับรายการท่ีไม#มีตัวตนเปGนค#าใช"จ#ายเม่ือเกิดข้ึน เว"นแต#จะเปGนไป
ตามข"อใดข"อหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(ก) รายจ#ายดังกล#าวเปGนส#วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน ซ่ึงเปGนไปตามเกณฑ*การ
รับรู"รายการ (ดูย#อหน"าท่ี 20 ถึง 59) 

(ข) หน#วยงานได"มาซ่ึงรายการดังกล#าวจากการรวมหน#วยงาน และไม#สามารถรับรู"เปGนสินทรัพย*
ไม#มีตัวตน ในกรณีนี้ หน#วยงานรับรู"รายการดังกล#าวเปGนส#วนหนึ่งของค#าความนิยม ณ วันท่ี
รวมหน#วยงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 40 เรื่อง การรวมหน#วยงานของรัฐ 
(เม่ือมีการประกาศใช")) 

61. ในบางกรณี หน4วยงานก4อให,เกิดรายจ4ายเพ่ือให,ได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ 
ในการให,บริการ แต4ไม4สามารถรับรู,รายจ4ายดังกล4าวเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนหรือสินทรัพย6อ่ืนได,  
ในกรณีของสินค,า หน4วยงานรับรู,รายจ4ายดังกล4าวเปMนค4าใช,จ4ายเม่ือหน4วยงานมีสิทธิในการเข,าถึงสินค,า
เหล4านั้น ในกรณีของบริการ หน4วยงานรับรู,รายจ4ายดังกล4าวเปMนค4าใช,จ4ายเม่ือหน4วยงานได,รับบริการนั้น 
เช4น รายจ4ายในการวิจัยให,รับรู,เปMนค4าใช,จ4ายเม่ือเกิดข้ึน (ดูย4อหน,าท่ี 46) เว,นแต4เปMนส4วนหนึ่งของการ
ได,มาจากการรวมหน4วยงาน ตัวอย4างของรายจ4ายประเภทอ่ืนท่ีต,องรับรู,เปMนค4าใช,จ4ายเม่ือเกิดข้ึนรวมถึง
รายการต4อไปนี้ 

(ก) รายจ4ายเก่ียวกับกิจกรรมก4อนการดําเนินงาน (ค4าใช,จ4ายก4อนการดําเนินงาน) เว,นแต4รายจ4ายนั้น
ได,รวมอยู4ในราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ6 ค4าใช,จ4ายก4อนการดําเนินงานอาจ
ประกอบด,วยค4าใช,จ4ายในการจัดต้ังหน4วยงาน เช4น ค4าใช,จ4ายทางกฎหมายและค4าใช,จ4ายบริหาร
จัดการต4าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการจัดต้ังหน4วยงานข้ึนตามกฎหมาย รายจ4ายในการเป]ดสถานท่ีต้ัง
หน4วยบริการหรือแผนกดําเนินงานใหม4 (ค4าใช,จ4ายก4อนเป]ดดําเนินงาน) หรือรายจ4ายสําหรับเริ่ม
การดําเนินงานใหม4 หรือการเป]ดตัวผลิตภัณฑ6ใหม4หรือกระบวนการใหม4 (ค4าใช,จ4ายก4อนเริ่ม
ดําเนินงาน) 

(ข) รายจ4ายในกิจกรรมการฝ�กอบรมบุคลากรต4าง ๆ 

(ค) รายจ4ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส4งเสริมการขาย (รวมถึงรายการแผ4นพับให,ข,อมูล) 

(ง) รายจ4ายในการย,ายสถานท่ีหรือรายจ4ายในการจัดโครงสร,างองค6กรใหม4 ไม4ว4าจะเปMนการย,าย
สถานท่ีหรือจัดโครงสร,างองค6กรใหม4ท้ังหมดหรือบางส4วน 

62. หน4วยงานมีสิทธิในการเข,าถึงสินค,าเม่ือหน4วยงานเปMนเจ,าของสินค,าดังกล4าว ในทํานองเดียวกัน 
หน4วยงานมีสิทธิในการเข,าถึงสินค,าเม่ือสินค,าดังกล4าวได,สร,างข้ึนตามเง่ือนไขของสัญญาจ,าง และ
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หน4วยงานสามารถได,รับมอบสินค,าดังกล4าวเปMนสิ่งตอบแทนการจ4ายเงิน สําหรับการบริการ หน4วยงาน
ถือว4าได,รับบริการเม่ือมีการให,บริการดังกล4าวแก4หน4วยงานตามสัญญา และไม4ใช4เม่ือหน4วยงาน 
ใช,บริการนั้นเพ่ือให,บริการอ่ืน เช4น การส4งข,อมูลเก่ียวกับการบริการให,แก4ผู,ท่ีจะใช,บริการนั้น 

63. ข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 60 ไม4ได,ห,ามหน4วยงานรับรู,การจ4ายล4วงหน,าเปMนสินทรัพย6เม่ือการจ4ายค4าสินค,า
ล4วงหน,านั้น เปMนการจ4ายเพ่ือให,หน4วยงานได,รับสิทธิในการเข,าถึงสินค,าเหล4านั้น ในทํานองเดียวกัน 
ข,อกําหนด ในย4อหน,าท่ี 60 ไม4ได,ห,ามหน4วยงานรับรู,การจ4ายค4าบริการล4วงหน,าเปMนสินทรัพย6เม่ือการ
จ4ายล4วงหน,านั้น เปMนการจ4ายเพ่ือให,หน4วยงานได,รับบริการเหล4านั้น 

ค#าใช"จ#ายในอดีตท่ีต"องไม#รับรู"เปGนสินทรัพย* 

64. หน#วยงานต"องไม#รับรู"รายจ#ายเก่ียวกับรายการท่ีไม#มีตัวตนซ่ึงได"รับรู"เม่ือเริ่มแรกเปGนค#าใช"จ#ายแล"ว
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เปGนส#วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน 
ในภายหลัง 

การวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"รายการ 

65. หน#วยงานต"องเลือกใช"วิธีราคาทุนตามย#อหน"าท่ี 67 หรือวิธีการตีราคาใหม#ตามย#อหน"าท่ี 68 เปGน
นโยบายการบัญชีของหน#วยงาน ในกรณีท่ีหน#วยงานเลือกใช"วิธีการตีราคาใหม# สินทรัพย*อ่ืน 
ทุกรายการท่ีจัดอยู#ในประเภทเดียวกันต"องใช"วิธีการตีราคาใหม#เช#นเดียวกัน เว"นแต#จะไม#มีตลาด 
ซ้ือขายคล#องสําหรับสินทรัพย*เหล#านั้น 

66. ประเภทของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน หมายถึง กลุ4มของสินทรัพย6ท่ีมีลักษณะและประโยชน6การใช,งานท่ี
คล,ายคลึงกันในการดําเนินงานของหน4วยงาน สินทรัพย6ไม4มีตัวตนทุกรายการท่ีจัดอยู4ในประเภท
เดียวกันต,องตีราคาใหม4พร,อมกัน ท้ังนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหม4เฉพาะสินทรัพย6บางรายการ
และการรายงานจํานวนเงินในรายงานการเงินผสมผสานกันระหว4างราคาทุนและราคาท่ีตีใหม4 ณ วันท่ี 
ท่ีแตกต4างกัน 

วิธีราคาทุน 

67.  หลังจากการรับรู"เริ่มแรก สินทรัพย*ไม#มีตัวตนต"องแสดงด"วยราคาทุนหักค#าตัดจําหน#ายสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด"อยค#าสะสม (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") 

วิธีการตีราคาใหม# 

68. หลังจากการรับรู"เริ่มแรก สินทรัพย*ไม#มีตัวตนต"องแสดงด"วยราคาท่ีตีใหม# ราคาท่ีตีใหม#หมายถึง 
มูลค#ายุติธรรม ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม#หักด"วยค#าตัดจําหน#ายสะสมและผลขาดทุนจากการด"อยค#า
สะสม  (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") สําหรับวัตถุประสงค*ของการตีราคาใหม#ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน#วยงานต"องวัดมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนโดย
อ"างอิงกับตลาดซ้ือขายคล#อง นอกจากนี้การตีราคาใหม#ต"องปฏิบัติอย#างสมํ่าเสมอเพ่ือให"มูลค#าตาม
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บัญชีของสินทรัพย* ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานไม#แตกต#างอย#างมีสาระสําคัญจากมูลค#า
ยุติธรรมของสินทรัพย*นั้น 

69. วิธีการตีราคาใหม4ไม4อนุญาตให,หน4วยงาน 

(ก) นําสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีไม4เคยรับรู,เปMนสินทรัพย6มาตีราคาใหม4 หรือ 

(ข) รับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนเม่ือเริ่มแรกด,วยจํานวนท่ีไม4ใช4ราคาทุน 

70. วิธีการตีราคาใหม4จะนํามาถือปฏิบัติหลังจากท่ีหน4วยงานได,รับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนเม่ือเริ่มแรกด,วย
ราคาทุน อย4างไรก็ตาม หากหน4วยงานรับรู,ราคาทุนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนเพียงบางส4วนเปMนสินทรัพย6
เนื่องจากสินทรัพย6นั้นไม4เปMนไปตามเกณฑ6การรับรู,รายการจนกระท่ังเวลาได,ผ4านไประยะหนึ่ง (ดูย4อหน,าท่ี 
57) วิธีการตีราคาใหม4อาจนํามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท้ังจํานวน ท้ังนี้ วิธีการตีราคาใหม4
อาจนํามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,รับจากรายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน (ดูย4อหน,าท่ี 36 
ถึง 37) 

71. โดยปกติ มักจะไม4มีตลาดซ้ือขายคล4องสําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตน แต4ในบางครั้งตลาดซ้ือขายคล4อง
สําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนบางรายการอาจเกิดข้ึนได, เช4น ในบางประเทศอาจมีตลาดซ้ือขายคล4อง
สําหรับใบอนุญาตประเภทท่ีโอนเปลี่ยนมือได,อย4างอิสระ หรือโควตาการผลิตท่ีหน4วยงานได,รับจาก
หน4วยงานอ่ืน อย4างไรก็ตาม ตลาดซ้ือขายคล4องไม4มีสําหรับชื่อยี่ห,อของผลิตภัณฑ6 หัวหนังสือพิมพ6 สิทธิ
ในการเผยแพร4ดนตรีและภาพยนตร6 สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค,า เนื่องจากสินทรัพย6ดังกล4าว 
มีลักษณะเฉพาะตัว แม,ว4าจะมีการซ้ือขายสินทรัพย6ไม4มีตัวตนบางรายการ แต4ข,อตกลงท่ีทําข้ึนเปMนการ
เจรจาต4อรองระหว4างผู,ซ้ือกับผู,ขายแต4ละราย และการซ้ือขายดังกล4าวเกิดข้ึนไม4บ4อยครั้ง ด,วยเหตุผล
ดังกล4าวราคาท่ีจ4ายซ้ือสินทรัพย6รายการใดรายการหนึ่ง อาจจะยังไม4สามารถใช,เปMนหลักฐานท่ีเพียงพอ
สําหรับการวัดมูลค4ายุติธรรมของรายการอ่ืน นอกจากนี้ราคาท่ีซ้ือขายกันมักไม4เปMนท่ีเป]ดเผยต4อ
สาธารณชน 

72. ความถ่ีของการตีราคาใหม4ข้ึนอยู4กับความผันผวนของมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีมีการ 
ตีราคาใหม4 หากมูลค4ายุ ติธรรมของสินทรัพย6 ท่ีตีราคาใหม4แตกต4างจากมูลค4าตามบัญชีอย4าง 
มีสาระสําคัญ หน4วยงานจําเปMนต,องตีราคาสินทรัพย6ไม4มีตัวตนใหม4อีกครั้งหนึ่ง มูลค4ายุติธรรมของ
สินทรัพย6ไม4มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสําคัญ จนทําให,จําเปMนต,องมีการตีราคา
สินทรัพย6นั้นใหม4ทุกป̀ หากมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้นมีความผันผวนอย4างไม4มีนัยสําคัญ
หน4วยงานไม4จําเปMนต,องตีราคาสินทรัพย6ใหม4บ4อยครั้ง 

73. เม่ือมีการตีราคาสินทรัพย6ไม4มีตัวตนใหม4 มูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ดังกล4าวต,องปรับปรุงให,เปMน
ราคาท่ีตีใหม4 หน4วยงานต,องปฏิบัติกับสินทรัพย6ดังกล4าว ณ วันท่ีตีราคาใหม4 ตามข,อใดข,อหนึ่ง 
ดังต4อไปนี้ 
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(ก) ปรับมูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าตัดจําหน4ายสะสมและผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสมใน
ลักษณะท่ีสอดคล,องกับการตีราคาใหม4ของมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6 ตัวอย4างเช4น ปรับ
มูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าตัดจําหน4ายสะสมและผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสม โดยการ
อ,างอิงจากข,อมูลในตลาดท่ีสังเกตได, หรือปรับปรุงเปMนสัดส4วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค4าตามบัญชี ค4าตัดจําหน4ายสะสม ณ วันท่ีตีราคาใหม4ต,องปรับปรุงให,เท4ากับผลต4างระหว4าง
มูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าตัดจําหน4ายสะสมและผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสมกับมูลค4าตาม
บัญชีของสินทรัพย6หลังจากรับรู,ผลขาดทุนจากการด,อยค4าสะสม  (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข,อง
ประกาศใช,) หรือ 

(ข) นําค4าตัดจําหน4ายสะสมหักออกจากมูลค4าตามบัญชีก4อนหักค4าตัดจําหน4ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด,อยค4าสะสมของสินทรัพย6  

จํานวนเงินท่ีเปMนผลจากรายการปรับปรุงค4าตัดจําหน4ายสะสมให,ถือเปMนส4วนหนึ่งของมูลค4าตามบัญชีท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ซ่ึงต,องถือปฏิบัติตามข,อกําหนดในย4อหน,าท่ี 78 และ 79 

74. หากหน#วยงานไม#สามารถตีราคาสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีจัดอยู#ในประเภทเดียวกันกับสินทรัพย*ไม#มี
ตัวตนท่ีตีราคาใหม# เนื่องจากสินทรัพย*รายการนั้นไม#มีตลาดซ้ือขายคล#องรองรับ หน#วยงานต"อง
แสดงมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*นั้น ด"วยราคาทุนหักค#าตัดจําหน#ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด"อยค#าสะสม (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") 

75. หากมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีตีราคาใหม#ไม#สามารถวัดมูลค#าโดยอ"างอิงกับตลาดซ้ือ
ขายคล#องได"อีกต#อไป มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้นต"องเท#ากับราคาท่ีตีใหม# ณ วันท่ีมี
การตีราคาครั้งล#าสุดท่ีมีการอ"างอิงกับตลาดซ้ือขายคล#องหักด"วยค#าตัดจําหน#ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด"อยค#าสะสม (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช") 

76. ข,อเท็จจริงท่ีว4าไม4มีตลาดซ้ือขายคล4องมารองรับสําหรับการตีราคาสินทรัพย6ไม4มีตัวตนใหม4อีกต4อไป 
อาจเปMนข,อบ4งชี้ว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้นอาจเกิดการด,อยค4าและหน4วยงานจําเปMนต,องทําการทดสอบ
การด,อยค4าของสินทรัพย6ตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4า
ของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 
เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) 

77. หากหน4วยงานสามารถวัดมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนโดยอ,างอิงกับตลาดซื้อขายคล4อง 
ณ วันท่ีวัดมูลค4าภายหลังการได,มา หน4วยงานต,องใช,วิธีการตีราคาใหม4นับต้ังแต4วันท่ีดังกล4าว 

78. หากมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเพ่ิมข้ึนเปGนผลจากการตีราคาใหม# หน#วยงานต"อง
รับรู"มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล#าวโดยตรงไปยังส#วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย* อย#างไรก็ตาม หากหน#วยงานได"รับรู"มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีลดลง
จากการตีราคาใหม#เปGนค#าใช"จ#ายในงวดก#อนแล"ว ส#วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม#นี้ต"องรับรู"ในรายได"
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สูง/ (ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายเพ่ือกลับรายการในจํานวนท่ีไม#เกินมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน
ท่ีลดลงของสินทรัพย*รายการเดียวกันท่ีได"รับรู"ในรายได"สูง/ (ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#ายแล"วในงวดก#อน 

79. หากมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีลดลงเปGนผลจากการตีราคาใหม# หน#วยงานต"องรับรู"
มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*มีตัวตนท่ีลดลงดังกล#าวในรายได"สูง/ (ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย อย#างไรก็ตาม 
หากหน#วยงานได"รับรู"มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม# เปGน
ส#วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย*ในงวดก#อนแล"ว ส#วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม#นี้ต"องรับรู"
โดยตรงในสินทรัพย*สุทธิ/ ส#วนทุนในจํานวนท่ีไม#เกินยอดคงเหลือด"านเครดิตท่ีมีอยู#ในบัญชี 
“ส#วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย*” ของสินทรัพย*นั้น โดยการรับรู"ส#วนท่ีลดลงโดยตรง 
ในสินทรัพย*สุทธิ/ ส#วนทุน จะมีผลทําให"จํานวนท่ีสะสมไว"ในสินทรัพย*สุทธิ/ ส#วนทุนภายใต"บัญชี 
“ส#วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย*” ลดลง 

80. ส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6ท่ีรวมอยู4ในสินทรัพย6สุทธิ/ ส4วนทุนอาจโอนไปยังรายได,สูง/ (ตํ่า) 
กว4าค4าใช,จ4ายสะสมโดยตรงเม่ือส4วนเกินทุนนั้นกลายเปMนรายการท่ีเกิดข้ึนจริง โดยส4วนเกินทุน 
ท้ังจํานวนอาจเกิดข้ึนจริงเม่ือหน4วยงานจําหน4ายหรือเลิกใช,สินทรัพย6 อย4างไรก็ตามส4วนเกินทุนบางส4วน
อาจเกิดข้ึนจริงเม่ือหน4วยงานใช,สินทรัพย6 ในกรณีดังกล4าวจํานวนของส4วนเกินทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
จะเท4ากับผลต4างระหว4างค4าตัดจําหน4ายท่ีคํานวณจากมูลค4าตามบัญชีท่ีตีใหม4กับค4าตัดจําหน4าย 
ท่ีคํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย6นั้น การโอนส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6ไปยังรายได,
สูง/ (ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4ายสะสมต,องไม4โอนผ4านรายได,สูง/ (ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย 

อายุการให"ประโยชน* 

81. หน#วยงานต"องประเมินอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนว#าสามารถทราบได"แน#นอน
หรือไม# และถ"าสามารถทราบได"แน#นอน อายุการให"ประโยชน*จะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวน
การผลิตหรือหน#วยวัดอ่ืน ๆ ท่ีคล"ายคลึงกัน หน#วยงานต"องถือว#าสินทรัพย*ไม#มีตัวตนมีอายุการให"
ประโยชน*ท่ีไม#ทราบแน#นอน เม่ือผลจากการวิเคราะห*ปTจจัยท่ีเก่ียวข"องท้ังหมด ไม#พบขอบเขต 
ท่ีสามารถคาดคะเนได"เก่ียวกับระยะเวลาท่ีสินทรัพย*ดังกล#าวจะสามารถก#อให"เกิดกระแสเงินสดสุทธิ
หรือศักยภาพในการให"บริการแก#หน#วยงาน 

82. การบัญชีสําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจะข้ึนอยู4กับอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 หน4วยงานต,องตัด
จําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอายุการให,ประโยชน6ทราบได,แน4นอน (ดูย4อหน,าท่ี 90 ถึง 99) แต4ไม4ต,อง
ตัดจําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอายุการให,ประโยชน6ไม4ทราบแน4นอน (ดูย4อหน,าท่ี 100 ถึง 103)  

83. ปZจจัยท่ีใช,พิจารณาเพ่ือกําหนดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนรวมถึง 

(ก) การนําสินทรัพย6ไม4มีตัวตนมาใช,ประโยชน6ตามท่ีคาดไว, และหากเปMนคณะผู,บริหารอ่ืนจะ
สามารถบริหารสินทรัพย6นั้นได,อย4างมีประสิทธิภาพหรือไม4 
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(ข) วงจรชีวิตผลิตภัณฑ6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนและข,อมูลสาธารณะเก่ียวกับการประมาณอายุการ
ให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกันท่ีนํามาใช,ประโยชน6ในลักษณะเดียวกัน 

(ค) ความล,าสมัยด,านเทคนิค เทคโนโลยี การค,า หรือด,านอ่ืน ๆ 

(ง) เสถียรภาพของอุตสาหกรรมท่ีนําสินทรัพย6ไม4มีตัวตนมาใช,ประโยชน6 และการเปลี่ยนแปลงใน
ความต,องการของตลาดสําหรับสินค,าหรือบริการท่ีเปMนผลิตผลจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

(จ) การโต,ตอบท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนจากคู4แข4งในปZจจุบันหรือคู4แข4งในอนาคต 

(ฉ) ระดับของรายจ4ายในการบํารุงรักษาท่ีจําเปMนเพ่ือให,ได,มาซ่ึงประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4าจะได,รับจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตน และความสามารถและ
ความต้ังใจของหน4วยงานเพ่ือให,บรรลุระดับของรายจ4ายดังกล4าว 

(ช) ระยะเวลาท่ีหน4วยงานสามารถควบคุมสินทรัพย6และขอบเขตตามกฎหมาย หรือขอบเขตอ่ืน
เก่ียวกับการใช,สินทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกัน เช4น วันครบกําหนดของสัญญาเช4าท่ีเก่ียวข,อง และ 

(ซ) อายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนข้ึนอยู4กับอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6อ่ืน 
ของหน4วยงานหรือไม4 

84. “อายุการให,ประโยชน6ท่ีไม4ทราบแน4นอน” มิได,หมายถึงอายุการให,ประโยชน6ไม4มีท่ีสิ้นสุด อายุการให,
ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจะสะท,อนให,เห็นเพียงระดับของรายจ4ายในการบํารุงรักษาท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท่ีจําเปMนเพ่ือให,สินทรัพย6คงไว,ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามท่ีได,มีการประเมินไว, 
ณ เวลาท่ีมีการประมาณอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6 รวมถึงความสามารถและความต้ังใจของ
หน4วยงานท่ีจะใช,จ4ายให,เปMนไปตามระดับของรายจ4ายดังกล4าว การสรุปว4าอายุการให,ประโยชน6
สินทรัพย6ไม4มีตัวตนไม4ทราบ แน4นอนต,องไม4เกิดจากรายจ4ายในอนาคตท่ีได,วางแผนไว,เกินกว4ารายจ4ายท่ี
จําเปMนเพ่ือให,สินทรัพย6มีผลการปฏิบัติงานอยู4ในระดับมาตรฐานเดิมท่ีเคยประเมินไว, 

85. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย4างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร6และสินทรัพย6ไม4มีตัวตน
อ่ืนหลายรายการจึงมีแนวโน,มท่ีจะเกิดการล,าสมัยในด,านเทคโนโลยีเร็วข้ึน ดังนั้น สินทรัพย6ไม4มีตัวตน
ดังกล4าวจึงมีแนวโน,มท่ีจะมีอายุการให,ประโยชน6ท่ีสั้น ราคาขายท่ีคาดว4าจะลดลงในอนาคตของรายการ
ท่ีผลิตข้ึนจากการใช,สินทรัพย6ไม4มีตัวตน อาจเปMนข,อบ4งชี้ถึงการคาดการณ6ว4าจะเกิดความล,าสมัยทาง
เทคโนโลยีหรือทางการพาณิชย6ของสินทรัพย6 ซ่ึงเปMนการสะท,อนให,เห็นประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการของสินทรัพย6ท่ีลดลง 

86. อายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม,กระท่ังไม4สามารถ 
ทราบได,แน4นอน ความไม4แน4นอนเปMนเหตุให,หน4วยงานต,องประมาณอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6
ไม4มีตัวตนโดยใช,หลักความระมัดระวัง แต4ความไม4แน4นอนดังกล4าวไม4ถือเปMนเหตุผลท่ีหน4วยงานจะ
สามารถนํามาอ,างเพ่ือกําหนดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนให,สั้นกว4าความเปMนจริง 
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87. อายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเกิดจากการดําเนินการให"มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิ
จากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน)  ต"องไม#เกินระยะเวลาของการดําเนินการให"มีผล
ผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) แต#อาจจะส้ันกว#าได" ท้ังนี้ข้ึนอยู#กับ
ระยะเวลาท่ีหน#วยงานคาดว#าจะใช"ประโยชน*ในสินทรัพย*นั้น หากการดําเนินการให"มีผลผูกพัน 
(รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) มีระยะเวลาท่ีจํากัดแต#สามารถต#ออายุได" 
อายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้นต"องรวมระยะเวลาท่ีต#ออายุใหม#เฉพาะกรณีท่ีมี
หลักฐานสนับสนุนได"ว#าหน#วยงานไม#มีต"นทุนท่ีเปGนนัยสําคัญ 

87ก. อายุการให"ประโยชน*ของ : 

(ก) ใบอนุญาตหรือสิทธิท่ีคล"ายคลึงกันท่ีได"รับรู"ไว"โดยหน#วยท่ีคงอยู#จากการควบรวมหน#วยงาน 
ซ่ึงได"รับมาก#อนการรวมหน#วยงานกับหน#วยงานอ่ืน หรือ 

(ข) สิทธิท่ีได"รับกลับมาใหม#ท่ีรับรู"เปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตนจากการรวมหน#วยงาน 

คือ ระยะเวลาท่ีเหลืออยู#ของการดําเนินการให"มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทําสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอ่ืน) ท่ีทําให"เกิดการโอนสิทธิ และต"องไม#รวมระยะเวลาท่ีต#ออายุใหม# 

88. ปZจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายอาจมีอิทธิพลต4ออายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6
ไม4มีตัวตน ปZจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กําหนดระยะเวลาท่ีหน4วยงานจะได,รับประโยชน6
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ส4วนปZจจัยทางกฎหมาย
อาจจํากัดระยะเวลาท่ีหน4วยงานสามารถควบคุมประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให,บริการ
ท่ีจะได,รับจากสินทรัพย6นั้น หน4วยงานต,องประมาณอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจาก
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยปZจจัยทางเศรษฐกิจ หรือปZจจัยทางกฎหมายแล,วแต4ระยะเวลาใดจะสั้นกว4า 

89. ปZจจัยท่ีบ4งชี้ว4าหน4วยงานจะสามารถต4ออายุการดําเนินการให,มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิตามสัญญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอ่ืน) โดยไม4เกิดต,นทุนท่ีมีนัยสําคัญ มีดังนี้ 

(ก) มีหลักฐาน (ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ6) ท่ีแสดงให,เห็นว4าการดําเนินการให,มีผลผูกพัน 
(รวมถึงสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) จะได,รับการต4ออายุ กรณีท่ีการต4ออายุนั้น
ข้ึนอยู4กับความเห็นชอบของบุคคลท่ีสาม หลักฐานดังกล4าวต,องรวมไปถึงหลักฐานท่ีแสดงว4า
บุคคลท่ีสามจะให,ความเห็นชอบด,วย 

(ข) มีหลักฐานท่ีแสดงให,เห็นว4าหน4วยงานจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต4าง ๆ ท่ีจําเปMนสําหรับการ
ต4ออายุ และ 

(ค) ต,นทุนในการต4ออายุไม4มีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการท่ีหน4วยงานคาดว4าจะได,จากการต4ออายุนั้น หากต,นทุนในการต4ออายุ 
มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีคาดว4า
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หน4วยงานจะได,รับจากต4ออายุนั้น ต,นทุนในการต4ออายุสัญญานี้ โดยเนื้อหาแล,วถือเปMนต,นทุน
การได,มาซ่ึงสินทรัพย6ไม4มีตัวตนใหม4 ณ วันท่ีต4ออายุ 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่อายุการให"ประโยชน*ทราบได"แน#นอน 

ระยะเวลาในการตัดจําหน#ายและวิธีการตัดจําหน#าย 

90. หน#วยงานต"องปTนส#วนจํานวนท่ีคิดค#าตัดจําหน#ายของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*
ทราบได"แน#นอนอย#างเปGนระบบตลอดอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน หน#วยงานต"อง
เริ่มตัดจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตนเม่ือสินทรัพย*นั้นพร"อมท่ีจะให"ประโยชน*ได" กล#าวคือ เม่ือ
สินทรัพย*อยู#ในสถานท่ีและสภาพท่ีสามารถใช"งานได"ตามความประสงค*ของฝdายบริหาร หน#วยงาน
ต"องหยุดการตัดจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตน ณ วันท่ีหน#วยงานเลิกรับรู"สินทรัพย*นั้น วิธีการ 
ตัดจําหน#ายท่ีใช"ต"องสะท"อนให"เห็นถึงรูปแบบท่ีหน#วยงานคาดว#าจะได"ใช"ประโยชน*เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการ หากไม#สามารถกําหนดรูปแบบดังกล#าวได"อย#างน#าเช่ือถือ 
หน#วยงานต"องใช"วิธีเส"นตรงในการตัดจําหน#าย ค#าตัดจําหน#ายในแต#ละงวดต"องรับรู"ในรายได"สูง/
(ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย เว"นแต#มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้หรือฉบับอ่ืนจะอนุญาตหรือกําหนดให"
หน#วยงานนําค#าตัดจําหน#ายดังกล#าวไปรวมเปGนมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*อ่ืน ๆ 

91. วิธีการตัดจําหน4ายท่ีใช,ในการปZนส4วนจํานวนท่ีคิดค4าตัดจําหน4ายของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ตามเกณฑ6 
ท่ีเปMนระบบตลอดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6นั้นมีหลายวิธี วิธีดังกล4าวรวมถึงวิธีเส,นตรง วิธียอด
คงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต หน4วยงานต,องเลือกใช,วิธีการตัดจําหน4ายตามรูปแบบท่ีคาดว4า 
จะได,รับประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตน  
และต,องใช,วิธีการตัดจําหน4ายนั้นอย4างสมํ่าเสมอทุกงวดการรายงาน เว,นแต4รูปแบบท่ีคาดว4าจะได,รับ
ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการจากสินทรัพย6นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป 

๙1ก. มีข,อสันนิษฐานเบ้ืองต,นว4าวิธีการคิดค4าตัดจําหน4ายจากรายได,ท่ีเกิดจากการใช,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้น
เปMนวิธีท่ีไม4เหมาะสม โดยท่ัวไปรายได,ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมซ่ึงรวมการใช,ประโยชน6สินทรัพย6ไม4มีตัวตน 
จะสะท,อนปZจจัยท่ีไม4เชื่อมโยงโดยตรงกับการใช,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให,บริการ 
ท่ีแฝงอยู4ในสินทรัพย6ไม4มีตัวตน เช4น รายได,ซ่ึงถูกกระทบโดยปZจจัยนําเข,าอ่ืน ๆ และกระบวนการ 
กิจกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและราคา องค6ประกอบด,านราคาของรายได, 
อาจได,รับผลกระทบจากเงินเฟ\อซ่ึงไม4มีความเก่ียวข,องกับการท่ีสินทรัพย6ถูกใช,ประโยชน6 ข,อสันนิษฐานนี้
จะถูกหักล,างได,ในสถานการณ6จํากัดบางอย4างเท4านั้น ได,แก4 

(ก) เม่ือใช,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้นเปMนหน4วยวัดรายได, ตามท่ีอธิบายไว,ในย4อหน,าท่ี ๙1ค หรือ 

(ข) เม่ือสามารถแสดงให,เห็นได,ว4ารายได,และการใช,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการให,บริการของสินทรัพย6นั้นมีความเก่ียวข,องกันเปMนอย4างมาก 
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๙1ข. ในการเลือกวิธีตัดจําหน4ายท่ีเหมาะสมตามย4อหน,าท่ี ๙1 หน4วยงานสามารถระบุปZจจัยท่ีเด4นชัดซ่ึงเปMน
ข,อจํากัดท่ีแฝงอยู4ในสินทรัพย6ท่ีไม4มีตัวตน เช4น สัญญาท่ีกําหนดสิทธิของหน4วยงานเหนือการใช,
สินทรัพย6ไม4มีตัวตน อาจจะระบุให,หน4วยงานใช,งานสินทรัพย6ได,เพียงช4วงเวลาหนึ่ง หรือสําหรับจํานวน
หน4วยผลิตหนึ่ง หรือระดับรายได,หนึ่งตามท่ีกําหนดไว,แล,วเท4านั้น การระบุปZจจัยท่ีเด4นชัดซ่ึงเปMน
ข,อจํากัดถือเปMนจุดเริ่มต,นของการบ4งชี้เกณฑ6การตัดจําหน4ายท่ีเหมาะสม หน4วยงานอาจถือปฏิบัติตาม
เกณฑ6อ่ืนได,ถ,าเกณฑ6นั้นสะท,อนรูปแบบท่ีคาดหวังของการใช,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจและศักยภาพ 
ในการให,บริการของสินทรัพย6ได,ใกล,เคียงกว4า 

๙1ค. ในสถานการณ6ท่ีปZจจัยท่ีเด4นชัดซ่ึงเปMนข,อจํากัดท่ีแฝงอยู4ในสินทรัพย6ไม4มีตัวตนเปMนตัวชี้วัดของระดับ
รายได, หน4วยงานสามารถใช,รายได,ท่ีจะเกิดข้ึนเปMนเกณฑ6ท่ีเหมาะสมในการตัดจําหน4าย เช4น สิทธิในการ
บริหารจัดการทางพิเศษ สามารถกําหนดตามจํานวนคงท่ีของรายได,รวม ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากยอดรวม
สะสมของการเก็บค4าผ4านทาง (เช4น สัญญาอาจให,สิทธิหน4วยงานในการบริการจัดการทางพิเศษได, 
ไม4เกินจํานวนรายได,ค4าผ4านทางสะสม ๑๐๐ ล,านบาท) ในกรณีท่ีรายได,ถูกกําหนดเปMนปZจจัยท่ีเด4นชัด
ซ่ึงเปMนข,อจํากัดในสัญญาสําหรับการใช,งานสินทรัพย6ไม4มีตัวตน รายได,ท่ีจะเกิดข้ึนอาจเปMนเกณฑ6ท่ี
เหมาะสมในการตัดจําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตน ภายใต,เง่ือนไขว4าได,มีการระบุจํานวนคงท่ีของรายได,รวม
ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงจะนํามาใช,ในการพิจารณาการตัดจําหน4ายไว,ในสัญญา 

92. โดยปกติ หน4วยงานต,องรับรู,ค4าตัดจําหน4ายในรายได,สูง/ (ตํ่า) กว4าค4าใช,จ4าย แต4ในบางครั้งประโยชน6
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการท่ีอยู4ในสินทรัพย6ไม4มีตัวตนถือเปMนส4วนหนึ่งของ
การผลิตสินทรัพย6อ่ืน ในกรณีดังกล4าว ค4าตัดจําหน4ายจะถือเปMนส4วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย6อ่ืน 
และต,องนําไปรวมเปMนมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6นั้น ตัวอย4างเช4น ค4าตัดจําหน4ายของสินทรัพย6ไม4มี
ตัวตนท่ีใช,ในกระบวนการผลิตต,องรวมเปMนมูลค4าตามบัญชีของสินค,าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ) 

มูลค#าคงเหลือ 

93. หน#วยงานต"องกําหนดมูลค#าคงเหลือของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*ทราบได"แน#นอน 
ให"เปGนศูนย* เว"นแต#จะเปGนไปตามข"อกําหนดข"อใดข"อหนึ่งต#อไปนี้ 

(ก) บุคคลท่ีสามให"สัญญาว#าจะซ้ือสินทรัพย*ไม#มีตัวตนเม่ือสินทรัพย*นั้นส้ินสุดอายุการให"
ประโยชน* หรือ 

(ข) สินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล#องรองรับ และเปGนไปตามเง่ือนไขทุกข"อต#อไปนี้ 

(1) มูลค#าคงเหลือสามารถกําหนดโดยอ"างอิงกับราคาท่ีได"จากตลาดซ้ือขายคล#องนั้น และ 

(2) มีความเปGนไปได"ค#อนข"างแน#ท่ีตลาดซ้ือขายคล#องนั้นจะมีอยู#เม่ือส้ินสุดอายุการให"
ประโยชน*ของสินทรัพย* 
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94. จํานวนท่ีคิดค4าตัดจําหน4ายของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอายุการให,ประโยชน6ทราบได,แน4นอนต,องกําหนด
หลังจากท่ีหักมูลค4าคงเหลือ มูลค4าคงเหลือท่ีไม4เท4ากับศูนย6บ4งชี้ว4าหน4วยงานคาดว4าจะจําหน4าย
สินทรัพย6ไม4มีตัวตนก4อนท่ีสินทรัพย6นั้นจะสิ้นสุดอายุการให,ประโยชน6เชิงเศรษฐกิจ 

95.  หน4วยงานต,องประมาณมูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจากมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืนจากการ
จําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตน โดยใช,ราคา ณ วันท่ีประมาณการ สําหรับการขายสินทรัพย6ท่ีคล,ายคลึงกัน
ซ่ึงสิ้นสุดอายุการให,ประโยชน6 และมีการใช,ประโยชน6จากสินทรัพย6ภายใต,สถานการณ6ท่ีคล,ายคลึงกับ
สถานการณ6ท่ีหน4วยงานคาดว4าจะนําสินทรัพย6นั้นมาใช,ประโยชน6ในอนาคต หน4วยงานต,องทบทวน
มูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนอย4างน,อยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน4วยงานต,องบันทึก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค4าคงเหลือของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน โดยถือเปMนการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข,อผิดพลาด 

96.  สินทรัพย6ไม4มีตัวตนอาจมีมูลค4าคงเหลือเพ่ิมข้ึนจนเท4ากับหรือมากกว4ามูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6นั้น 
ในกรณีดังกล4าวค4าตัดจําหน4ายของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจะเท4ากับศูนย6 จนกว4ามูลค4าคงเหลือของ
สินทรัพย6จะลดลงตํ่ากว4ามูลค4าตามบัญชีในภายหลัง 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหน#ายและวิธีการตัดจําหน#าย 

97. หน#วยงานต"องทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหน#ายและวิธีการตัดจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ี
อายุการให"ประโยชน*ทราบได"แน#นอนอย#างน"อยทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หน#วยงานต"อง
เปล่ียนแปลงระยะเวลาในการตัดจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตน หากอายุการให"ประโยชน*ของ
สินทรัพย*ท่ีคาดไว"แตกต#างจากท่ีเคยประมาณไว"ในอดีต ในทํานองเดียวกัน หน#วยงานต"อง
เปล่ียนแปลงวิธีการตัดจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตนเพ่ือสะท"อนให"เห็นถึงรูปแบบท่ีเปล่ียนไป หาก
รูปแบบของการให"ประโยชน*เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให"บริการของสินทรัพย*นั้น
เปล่ียนแปลงไป หน#วยงานต"องถือว#าการเปล่ียนแปลงท้ังสองกรณีเปGนการเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข"อผิดพลาด 

98. ในระหว4างช4วงอายุการใช,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน หน4วยงานอาจเห็นว4าอายุการให,ประโยชน6
ท่ีประมาณไว,นั้นไม4เหมาะสมอีกต4อไป ตัวอย4างเช4น การรับรู,ผลขาดทุนจากการด,อยค4า (เม่ือมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข,องประกาศใช,) อาจบ4งชี้ว4าระยะเวลาในการตัดจําหน4ายของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจําเปMนต,อง
เปลี่ยนแปลง 

99.  เม่ือเวลาผ4านไป รูปแบบของประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให,บริการ 
ท่ีหน4วยงานคาดว4าจะได,รับจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย4างเช4น หน4วยงานอาจ
เห็นว4าการตัดจําหน4ายด,วยวิธียอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว4าวิธีเส,นตรง อีกตัวอย4างหนึ่งคือ ในกรณีท่ี
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การใช,สิทธิท่ีได,รับจากใบอนุญาตจําเปMนต,องเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากต,องรอให,ส4วนประกอบอ่ืนของ
แผนยุทธศาสตร6ของหน4วยงานดําเนินการก4อน ในกรณีดังกล4าว หน4วยงานอาจไม4ได,รับประโยชน6เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให,บริการจากสินทรัพย6จนกว4างวดเวลาต4อมา 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนที่อายุการให"ประโยชน*ไม#ทราบแน#นอน 

100. หน#วยงานต"องไม#ตัดจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*ไม#ทราบแน#นอน 

101. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช,) กําหนดให,หน4วยงานต,องทดสอบการด,อยค4าของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอายุการ
ให,ประโยชน6ไม4ทราบแน4นอนหรือสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ียังไม4พร,อมใช,งาน โดยการเปรียบเทียบมูลค4า 
ท่ีคาดว4าจะได,รับคืนหรือมูลค4าบริการท่ีคาดว4าจะได,รับคืนแล,วแต4ความเหมาะสม กับมูลค4าตามบัญชี
ของสินทรัพย6นั้น 

(ก)  เปMนประจําทุกป̀ และ 

(ข)  เม่ือมีข,อบ4งชี้ว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนอาจเกิดการด,อยค4า 

การทบทวนการประเมินอายุการให"ประโยชน* 

102. หน#วยงานต"องทบทวนอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีไม#ได"มีการตัดจําหน#ายทุกงวด
การรายงาน เพ่ือประเมินว#าเหตุการณ*หรือสถานการณ*ต#าง ๆ ยังคงสนับสนุนว#าอายุการให"
ประโยชน*ของสินทรัพย*นั้นไม#ทราบแน#นอนหรือไม# หากเหตุการณ*หรือสถานการณ*ต#าง ๆ  
ไม#สนับสนุนว#าสินทรัพย*ดังกล#าวมีอายุการให"ประโยชน*ไม#ทราบแน#นอน หน#วยงานต"องบันทึกการ
เปล่ียนแปลงการประเมินอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย* จากสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"
ประโยชน*ไม#ทราบแน#นอนเปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*ทราบได"แน#นอน โดยถือเปGน
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข"อผิดพลาด 

103. เพ่ือให,เปMนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิด
เงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของ
สินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) สําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีวัดมูลค4าด,วยวิธีราคาทุนนั้น 
การท่ีหน4วยงานประเมินอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนใหม4 จากสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ี
อายุการให,ประโยชน6ไม4ทราบแน4นอนเปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอายุการให,ประโยชน6ทราบได,แน4นอน 
เปMนข,อบ4งชี้อย4างหนึ่งว4าสินทรัพย6ดังกล4าวอาจเกิดการด,อยค4า ดังนั้น หน4วยงานต,องทดสอบการด,อยค4า
ของสินทรัพย6 โดยการเปรียบเทียบมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืนหรือมูลค4าบริการท่ีคาดว4าจะได,รับคืน
ตามท่ีได,กําหนดไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิด
เงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของ
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สินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) แล,วแต4ความเหมาะสม กับมูลค4าตามบัญชีของ
สินทรัพย6 และบันทึกผลต4างของมูลค4าตามบัญชีท่ีเกินกว4ามูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืนหรือมูลค4าบริการท่ี
คาดว4าจะได,รับคืนเปMนผลขาดทุนจากการด,อยค4าของสินทรัพย6 

มูลค#าที่คาดว#าจะได"รับคืน – ผลขาดทุนจากการด"อยค#า 

104. ในการกําหนดว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้นเกิดการด,อยค4าหรือไม4 หน4วยงานต,องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) 
หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล4าวอธิบายว4าเม่ือใดท่ีหน4วยงานจะทบทวนมูลค4าตาม
บัญชีของสินทรัพย6และทบทวนมูลค4าดังกล4าวอย4างไร วิธีกําหนดมูลค4าท่ีคาดว4าจะได,รับคืนหรือมูลค4า
บริการท่ีคาดว4าจะได,รับคืนของสินทรัพย6 และเม่ือใดท่ีต,องรับรู,หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด,อยค4าของสินทรัพย6 

การเลิกใช"และการจําหน#าย 

105. หน#วยงานต"องเลิกรับรู"สินทรัพย*ไม#มีตัวตน เม่ือ 

(ก)  หน#วยงานจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตน (รวมถึงการจําหน#ายสินทรัพย*ออกจากบัญชีจากการ
ทํารายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียน) หรือ 

(ข) หน#วยงานคาดว#าจะไม#ได"รับประโยชน*เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให"บริการในอนาคต
จากการนําสินทรัพย*นั้นมาใช"ประโยชน*หรือจําหน#าย 

106. หน#วยงานต"องรับรู"ผลต#างระหว#างจํานวนเงินสุทธิท่ีได"รับจากการจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตน (ถ"ามี) 
กับมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนนั้นในรายได"สูง/ (ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย เม่ือเลิกรับรู"
สินทรัพย*ไม#มีตัวตน (เว"นแต# มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช#า จะกําหนดไว"
เปGนอย#างอ่ืนสําหรับการขายและเช#ากลับคืน)  

107. การจําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตนอาจเกิดข้ึนได,ในหลายวิธี (เช4น การขาย การทําสัญญาเช4าการเงิน 
หรือการทํารายการท่ีไม4มีการแลกเปลี่ยน) ในการกําหนดวันท่ีจําหน4ายสินทรัพย6ดังกล4าว หน4วยงาน
ต,องใช,เกณฑ6ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได,จากรายการแลกเปลี่ยน (เม่ือมีการ
ประกาศใช,) สําหรับการรับรู,รายได,จากการขายสินค,า และใช,เกณฑ6ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช4า สําหรับการจําหน4ายสินทรัพย6โดยการขายและเช4ากลับคืน 

108. เพ่ือให,เปMนไปตามหลักเกณฑ6การรับรู,รายการในย4อหน,าท่ี 22 หน4วยงานต,องรับรู,ต,นทุนการเปลี่ยนแทน
บางส4วนของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนรวมอยู4ในมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้น และเลิกรับรู,
มูลค4าตามบัญชีของส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทน กรณีท่ีไม4สามารถทําได,ในทางปฏิบัติในการกําหนดมูลค4าตาม
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บัญชีของส4วนท่ีถูกเปลี่ยนแทน หน4วยงานอาจใช,ต,นทุนการเปลี่ยนแทนเพ่ือบ4งชี้ต,นทุนของส4วนท่ีถูก
เปลี่ยนแทน ณ วันท่ีได,มาหรือวันท่ีเกิดสินทรัพย6ไม4มีตัวตนข้ึนภายในหน4วยงาน 

108ก. ในกรณีของ: 

(ก) ใบอนุญาตหรือสิทธิท่ีคล,ายคลึงกันท่ีได,รับรู,ไว,โดยหน4วยท่ีคงอยู4จากการควบรวมหน4วยงาน ซ่ึงได,
รับมาก4อนการรวมหน4วยงานกับหน4วยงานอ่ืน หรือ 

(ข) สิทธิท่ีได,รับกลับมาใหม4ท่ีรับรู,เปMนสินทรัพย6ไม4มีตัวตนจากการรวมหน4วยงาน  

หากสิทธิดังกล4าวได,มีการออกใหม4 (ขาย) ให,กับบุคคลท่ีสามในภายหลัง มูลค4าตามบัญชีท่ีเก่ียวข,อง (ถ,ามี) 
ต,องนําไปใช,ในการกําหนดผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม4 

109. หน4วยงานต,องรับรู,สิ่งตอบแทนท่ีค,างรับจากการจําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตนเม่ือเริ่มแรกด,วยมูลค4า
ยุติธรรม หากมีการยืดเวลาท่ีจะได,รับชําระออกไป หน4วยงานต,องรับรู,สิ่งตอบแทนท่ีได,รับเริ่มแรกด,วย
มูลค4าท่ีเทียบเท4าราคาขายเปMนเงินสด ผลต4างระหว4างมูลค4าท่ีกําหนดไว,ของสิ่งตอบแทนกับราคาขาย
เปMนเงินสด ให,รับรู,เปMนดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได,จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เม่ือมีการประกาศใช,) ซ่ึงสะท,อนให,เห็นถึงผลตอบแทนท่ีแท,จริงของสิ่งตอบแทนท่ีค,างรับ 

110. หน4วยงานต,องไม4หยุดการตัดจําหน4ายสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอายุการให,ประโยชน6ทราบได,แน4นอน  
เม่ือไม4ได,ใช,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนนั้นอีกต4อไป เว,นแต4กรณีท่ีหน4วยงานได,คิดค4าตัดจําหน4ายสินทรัพย6
ดังกล4าวเต็มจํานวนแล,ว 

การเปUดเผยข"อมูล 

การเปUดเผยข"อมูลท่ัวไป 

111. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อต#อไปนี้ในรายงานการเงินสําหรับสินทรัพย*ไม#มีตัวตนแต#ละประเภท 
โดยแบ#งแยกระหว#างสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายในกับสินทรัพย*ไม#มีตัวตนประเภทอ่ืน 

(ก) ข"อเท็จจริงท่ีว#าอายุการให"ประโยชน*ของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนทราบได"แน#นอนหรือไม#ทราบ
แน#นอน หากเปGนสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*ทราบได"แน#นอน ให"เปUดเผย
ข"อมูลเก่ียวกับอายุการให"ประโยชน*หรืออัตราการตัดจําหน#ายท่ีใช" 

(ข) วิธีการตัดจําหน#ายสําหรับสินทรัพย*ไม#ตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*ทราบได"แน#นอน 

(ค) มูลค#าตามบัญชีก#อนหักค#าตัดจําหน#ายสะสม และค#าตัดจําหน#ายสะสม (รวมท้ังผลขาดทุน
สะสมจากการด"อยค#าของสินทรัพย* (เม่ือมาตรฐานท่ีเก่ียวข"องประกาศใช")) ณ วันต"นงวด
และวันส้ินงวด 

(ง) รายการแต#ละบรรทัดท่ีแสดงในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินซ่ึงได"รวมค#าตัด
จําหน#ายของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนไว" 
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(จ) การกระทบยอดระหว#างมูลค#าตามบัญชี ณ วันต"นงวดกับมูลค#าตามบัญชี ณ วันส้ินงวด 
ท่ีแสดงถึงรายการต#อไปนี้ 

(1) จํานวนเงินของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยแยกแสดงสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเกิด
จากการพัฒนาข้ึนภายในหน#วยงาน สินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีได"มาแยกต#างหาก และ
สินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีได"มาจากการรวมหน#วยงาน 

(2) การจําหน#ายสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ียกเลิก 

(3) จํานวนเงินของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงระหว#างงวดท่ีเกิดจากการ 
ตีราคาสินทรัพย*ใหม# ตามท่ีกําหนดไว"ในย#อหน"าท่ี 68 และ 78 ถึง 79 (ถ"ามี) 

(4) ผลขาดทุนจากการด"อยค#าของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีรับรู"ในรายได"สูง/ (ต่ํา) กว#าค#าใช"จ#าย
ระหว#างงวด (ถ"ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง การด"อยค#าของ
สินทรัพย*ท่ีไม#ก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") 

(5)  ผลขาดทุนจากการด"อยค#าของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีกลับรายการในรายได"สูง/ (ต่ํา) 
กว#าค#าใช"จ#ายระหว#างงวด (ถ"ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 21 เรื่อง 
การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีไม#ก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช") หรือมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด"อยค#าของสินทรัพย*ท่ีก#อให"เกิดเงินสด (เม่ือมี
การประกาศใช") 

(6) ค#าตัดจําหน#ายท่ีรับรู"ในระหว#างงวด 

(7) ผลต#างของอัตราแลกเปล่ียนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงค#ารายงานการเงินให"เปGนสกุล
เงินท่ีใช"เสนอรายงาน และการแปลงค#าผลการดําเนินงานในต#างประเทศเปGนสกุลเงิน
ท่ีใช"เสนอรายงานของหน#วยงาน และ 

(8) การเปล่ียนแปลงอ่ืนของมูลค#าตามบัญชีในระหว#างงวด 

112. ประเภทของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน คือ กลุ4มของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีมีลักษณะและประโยชน6การใช,งาน
ท่ีคล,ายคลึงกันในการดําเนินงานของหน4วยงาน สินทรัพย6ไม4มีตัวตนอาจแยกประเภทได,ตามตัวอย4าง
ต4อไปนี้ 
(ก) ชื่อยี่ห,อของผลิตภัณฑ6 
(ข) หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ6 
(ค) โปรแกรมคอมพิวเตอร6 
(ง) ใบอนุญาต  
(จ) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย6สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการดําเนินงานและการ

ให,บริการ 
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(ฉ) สูตรอาหาร สูตรอ่ืน แบบจําลอง การออกแบบ และต,นแบบ และ 
(ช) สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีอยู4ในข้ันตอนการพัฒนา 
ประเภทของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีกล4าวถึงข,างต,น สามารถแยกเปMนประเภทย4อยหรือรวมกันเปMน
ประเภทท่ีใหญ4ข้ึนได, หากผลในการแยกย4อยหรือการรวมนั้นทําให,ข,อมูลท่ีเป]ดเผยเก่ียวข,องกับการ
ตัดสินใจของผู,ใช,รายงานการเงินมากข้ึน 

113. หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีด,อยค4าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 
21 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีไม4ก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) หรือมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับท่ี 26 เรื่อง การด,อยค4าของสินทรัพย6ท่ีก4อให,เกิดเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช,) เพ่ิมเติม
จากข,อมูลท่ีกําหนดให,เป]ดเผยตามย4อหน,าท่ี 111 (จ) (3) ถึง 111 (จ) (๕) 

114. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข,อผิดพลาด กําหนดให,หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับลักษณะและจํานวนเงินของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีมีผลกระทบอย4างมีสาระสําคัญในงวดปZจจุบัน หรือคาดว4าจะมี
ผลกระทบอย4างมีสาระสําคัญในงวดต4อไป การเป]ดเผยข,อมูลดังกล4าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
รายการข,อใดข,อหนึ่งต4อไปนี้ 

(ก) การประเมินอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตน 

(ข) วิธีการตัดจําหน4าย หรือ 

(ค) มูลค4าคงเหลือ 

115. หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อต#อไปนี้ในรายงานการเงิน 

(ก) มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีอายุการให"ประโยชน*ไม#ทราบแน#นอน และเหตุผล 
สนับสนุนการประเมินอายุการให"ประโยชน*ท่ีไม#ทราบแน#นอน ในการให"เหตุผล หน#วยงาน
ต"องอธิบายถึงปTจจัยท่ีมีบทบาทอย#างมีนัยสําคัญในการกําหนดว#าสินทรัพย*มีอายุการให"
ประโยชน*ท่ีไม#ทราบแน#นอน 

(ข) คําอธิบายเก่ียวกับสินทรัพย* มูลค#าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหน#ายท่ีเหลืออยู#
สําหรับสินทรัพย*ไม#มีตัวตนแต#ละรายการท่ีมีสาระสําคัญต#อรายงานการเงินของหน#วยงาน 

(ค) สําหรับสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีได"มาจากรายการท่ีไม#มีการแลกเปล่ียนและรับรู"เม่ือเริ่มแรกด"วย
มูลค#ายุติธรรม (ดูย#อหน"าท่ี 36 ถึง 37) 

(1) มูลค#ายุติธรรมท่ีรับรู"เม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย*เหล#านั้น 

(2) มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*เหล#านั้น และ 

(3) สินทรัพย*เหล#านั้นวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"รายการด"วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคา
ใหม# 
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(ง) การมีอยู#และมูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีมีข"อจํากัดในเรื่องสิทธิ และมูลค#าตาม
บัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีนําไปใช"เปGนหลักประกันหนี้สิน 

(จ) จํานวนเงินท่ีหน#วยงานมีข"อผูกมัดตามสัญญาสําหรับการได"มาซ่ึงสินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

116. กรณีท่ีหน4วยงานอธิบายถึงปZจจัยท่ีมีบทบาทอย4างเปMนนัยสําคัญในการกําหนดว4าสินทรัพย6ไม4มีตัวตนมี
อายุการให,ประโยชน6ไม4ทราบแน4นอน หน4วยงานต,องพิจารณาถึงปZจจัยท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 83 

สินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"รายการด"วยวิธีการตีราคาใหม# 

117. หากหน#วยงานบันทึกสินทรัพย*ไม#มีตัวตนด"วยราคาท่ีตีใหม# หน#วยงานต"องเปUดเผยข"อมูลทุกข"อ
ต#อไปนี้ 

(ก) แสดงข"อมูลทุกข"อต#อไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

(1) วันท่ีตีราคาใหม# 

(2) มูลค#าตามบัญชีของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนท่ีตีราคาใหม# และ 

(3) มูลค#าตามบัญชีท่ีควรจะเปGนของสินทรัพย*ไม#มีตัวตนหากใช"วิธีราคาทุนตามย#อหน"าท่ี 
๖๗ ในการวัดมูลค#าภายหลังการรับรู"รายการกับประเภทของสินทรัพย*ท่ีวัดมูลค#าด"วย
วิธีการตีราคาใหม# 

(ข) จํานวนเงินของส#วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย*ที่เกี่ยวข"องกับสินทรัพย*ไม#มีตัวตน 
ณ วันต"นงวดและวันส้ินงวดการรายงาน โดยแสดงให"เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในระหว#างงวด
การรายงาน และ 

(ค) วิธีการและข"อสมมติท่ีมีนัยสําคัญท่ีใช"ในการประมาณมูลค#ายุติธรรมของสินทรัพย*ไม#มีตัวตน 

118. ในการเป]ดเผยข,อมูล หน4วยงานอาจจําเปMนต,องนําสินทรัพย6ไม4มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเปMน
ประเภทท่ีใหญ4ข้ึน อย4างไรก็ตามหน4วยงานต,องไม4นําสินทรัพย6ไม4มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเปMน
ประเภทเดียวกัน หากการรวมนั้นจะทําให,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนแสดงด,วยจํานวนเงินท่ีวัดมูลค4าด,วยท้ังวิธี
ราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม4 

รายจ#ายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 

119. หน#วยงานต"องเปUดเผยจํานวนรวมของรายจ#ายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาซ่ึงรับรู"เปGนค#าใช"จ#าย 
ในระหว#างงวด 

120. รายจ4ายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด,วยรายจ4ายท้ังสิ้นท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา (ดูย4อหน,าท่ี 58 ถึง 59 สําหรับแนวปฏิบัติเก่ียวกับประเภทของรายจ4ายท่ีต,องนํามารวม
เพ่ือเป]ดเผยข,อมูลตามท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี 119) 
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การเปUดเผยข"อมูลอ่ืน 

121. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให,หน4วยงานเป]ดเผยข,อมูลต4อไปนี้ 

(ก) คําอธิบายเก่ียวกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีได,คิดค4าตัดจําหน4ายเต็มจํานวนแล,ว แต4หน4วยงานยังใช,
ประโยชน6อยู4 และ 

(ข) คําอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีมีนัยสําคัญภายใต,การควบคุมของหน4วยงาน 
แต4ไม4ได,รับรู,เปMนสินทรัพย6เนื่องจากสินทรัพย6ไม4มีตัวตนดังกล4าวไม4เข,าเกณฑ6การรับรู,รายการตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

122. ในการนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติเปGนครั้งแรก ให"หน#วยงานถือปฏิบัติกับรายการ
ท่ีได"มาและรายการเปล่ียนแทนตั้งแต#วันท่ีมาตรฐานฉบับนี้มีผลใช"บังคับ 

วันถือปฏิบัติ 

123. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให"ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปGนต"นไป  
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ข"อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว#างประเทศ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย*ไม#มีตัวตน 
(IPSAS 31 (2017)) มีข"อแตกต#างท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 

31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มีตัวตน ดังนี้ 
1.1 ข,อกําหนดให,เป]ดเผยข,อมูลสําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีหน4วยงาน

เลือกรับรู,รายการ ตามย4อหน,าท่ี 3(k)  
1.2 การกําหนดว4าหากหน4วยงานรับรู,สินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรม ต,องปฏิบัติตาม

ข,อกําหนดเรื่องการเป]ดเผยข,อมูลสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรมในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 ด,วย และให,หน4วยงานสามารถนําข,อกําหนดเรื่องการ
รับรู,สินทรัพย6ในมาตรฐานฯ ฉบับดังกล4าวไปใช,ได,แต4ไม4เปMนการบังคับ ตามย4อหน,าท่ี 11 

1.3 ตัวอย4างของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรมประเภทสิทธิ์ในการใช,ภาพเหมือน
ของบุคคลสําคัญบนดวงตราไปรษณียากรหรือเหรียญท่ีระลึก ตามย4อหน,าท่ี 12 

1.4 คําอธิบายเก่ียวกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรม ข,อกําหนดเก่ียวกับสินทรัพย6
ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรมบางรายการท่ีอาจมีประโยชน6เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให,บริการนอกเหนือจากคุณค4าในทางมรดกทางวัฒนธรรม และข,อกําหนดเรื่อง
การเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีเปMนมรดกทางวัฒนธรรม ตามย4อหน,าท่ี 13 14 
และ 15 

1.5 ตัวอย4างแนบท,ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มี
ตัวตน ซ่ึงแสดงการกําหนดอายุการให,ประโยชน6ของสินทรัพย6ไม4มีตัวตนท่ีแตกต4างกัน และการ
บัญชีภายหลังการได,มาซ่ึงสินทรัพย6นั้น ท่ีอ,างถึงตามย4อหน,าท่ี 88 

1.6 การเป]ดเผยข,อมูลเรื่องข,อจํากัดในการนําส4วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย6มาแบ4งปZนให,แก4 
ผู,เปMนเจ,าของ ตามย4อหน,าท่ี 123(b) 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการปรับแก,และเพ่ิมเติมถ,อยคําท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย6ไม4มีตัวตน ดังนี้ 
2.1 ขอบเขตการถือปฏิบัติท่ีเปMนข,อยกเว,นเพ่ิมในเรื่องเงินลงทุนตามย4อหน,าท่ี 3(ข) 
2.2 ข,อยกเว,นเพ่ิมเติมในการถือปฏิบัติสําหรับสินทรัพย6ไม4มีตัวตนประเภทเงินลงทุนตามท่ีนโยบาย

การบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีไว,โดยเฉพาะแล,ว ตามย4อหน,าท่ี 4(ง) 
2.3 การถือปฏิบัติในช4วงเปลี่ยนแปลงตามย4อหน,าท่ี 122 มีการตัดข,อความเดิมตามย4อหน,าท่ี 128 

และ 131A ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 ออกท้ังหมด และเพ่ิม
ข,อความใหม4สําหรับการนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปปฏิบัติเปMนครั้งแรก 

2.4  วันถือปฏิบัติในย4อน,าท่ี 123 ตัดข,อความเดิมตามย4อหน,าท่ี 132 132A-132I และ 133 ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว4างประเทศ ฉบับท่ี 31 ออกท้ังหมด และเพ่ิมข,อความใหม4ให,ถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
เปMนต,นไป 
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นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
เร่ือง 

เงินลงทุน 
 

คําแถลงการณ* 
 
 นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน อ,างอิงจากหลักเกณฑ6ท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังต4อไปนี้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑๐๕ เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร4วม 
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นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด,วยย4อหน,าที่ 1 ถึง 74 ทุกย4อหน,ามีความสําคัญเท4ากัน  
และต,องอ4านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6ของนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีท่ีไม4ได,ให,แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช,นโยบายการบัญชี ให,หน4วยงานถือปฏิบัติตามข,อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข,อผิดพลาด 
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วัตถุประสงค* 

 นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค6เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน 
ตราสารหนี้และตราสารทุนไม4ว4าเงินลงทุนนั้นจะเปMนเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุน
ในความต,องการของตลาด หรือเงินลงทุนท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาด 

ขอบเขต 

1. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได,กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกบัญชีและการเป]ดเผยข,อมูล
สําหรับเงินลงทุนท่ีเปMนตราสารหนี้และตราสารทุน 

คํานิยาม 

2. คําศัพท6ท่ีใช,ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

 เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย6ท่ีหน4วยงานมีไว,เพ่ือเพ่ิมความม่ังค่ังให,กับหน4วยงานไม4ว4าจะอยู4ในรูปของ
ส4วนแบ4งท่ีจะได,รับ (เช4น ดอกเบ้ีย ค4าสิทธิ และเงินปZนผล) ในรูปของราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือในรูปของ
ประโยชน6อย4างอ่ืนท่ีหน4วยงานได,รับ (เช4น ประโยชน6ท่ีได,รับจากความสัมพันธ6ทางการค,า) รายการ
ต4อไปนี้ไม4ถือเปMนเงินลงทุน 

(ก) สินค,าคงเหลือตามท่ีนิยามไว,ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค,าคงเหลือ 

(ข) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ6ท่ีไม4เปMนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย6 

 เงินลงทุนท่ัวไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาดทําให,หน4วยงาน 
ไม4สามารถจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,าหรือหลักทรัพย6เผื่อขาย เงินลงทุนท่ัวไปสามารถแยก
ประเภทเปMนเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย6ประเภทตราสารหนี้ท่ีหน4วยงาน 
มีความต้ังใจแน4วแน4และมีความสามารถท่ีจะถือไว,จนครบกําหนดไถ4ถอน 

 ตราสารทุน หมายถึง ตราสารท่ีแสดงว4าผู,ถือตราสารมีความเปMนเจ,าของในส4วนได,เสียในสินทรัพย6 
ท่ีเหลืออยู4ของกิจการหรือหน4วยงานท่ีไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินท้ังสิ้นออกแล,ว 

 ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารท่ีแสดงว4าผู,ออกตราสารมีภาระผูกพันท้ังทางตรงและทางอ,อมท่ีจะต,อง
จ4ายเงินสดหรือสินทรัพย6อ่ืนให,แก4ผู,ถือตราสารตามจํานวนและเง่ือนไขท่ีได,กําหนดไว,โดยชัดเจนหรือ
โดยปริยาย 

 ราคาตลาด หมายถึง จํานวนเงินท่ีหน4วยงานสามารถได,รับจากการขายสินทรัพย6ในตลาดซ้ือขายคล4อง 

 ตลาดซ้ือขายคล#อง หมายถึง ตลาดท่ีมีคุณสมบัติทุกข,อดังต4อไปนี้ 

(ก) รายการท่ีซ้ือขายในตลาดต,องมีลักษณะเหมือนกัน 

(ข) ต,องมีผู,เต็มใจซ้ือและขายตลอดเวลาทําการ 

(ค) ต,องเป]ดเผยราคาต4อสาธารณชน 
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 วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท"จริง หมายถึง วิธีคํานวณหาอัตราดอกเบ้ียท่ีแท,จริงซ่ึงเปMนอัตราคงท่ีตลอดอายุ
ของตราสารหนี้ 

 อัตราดอกเบ้ียท่ีแท"จริง หมายถึง อัตราคิดลดท่ีทําให,มูลค4าปZจจุบันของกระแสเงินสดท่ีจะได,รับ 
ในอนาคตตลอดอายุของตราสารหนี้เท4ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้ 

 หลักทรัพย*หรือเงินลงทุนในความต"องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย6หรือเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดซ้ือขายคล4องจึงทําให,สามารถกําหนดมูลค4ายุติธรรมของหลักทรัพย6หรือเงินลงทุนนั้นได,ในทันที  
มูลค4ายุติธรรมจะถือว4าสามารถกําหนดได,ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายมีการ
เผยแพร4ท่ีเปMนปZจจุบันในตลาดหลักทรัพย6แห4งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย6อ่ืนท่ีทําการเผยแพร4
ราคาต4อสาธารณชน 

 หน#วยงานผู"ควบคุม หมายถึง หน4วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการควบคุมหน4วยงานอ่ืนหรือกิจการอย4าง
น,อยหนึ่งแห4ง 

 อิทธิพลอย#างมีสาระสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเข,าไปมีส4วนร4วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการหรือหน4วยงานท่ีถูกลงทุน แต4ไม4ถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือ
ควบคุมร4วมในนโยบายดังกล4าว 

 การควบคุม หมายถึง การมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
หรือหน4วยงานท่ีถูกควบคุม เพ่ือให,ได,รับประโยชน6จากกิจกรรมต4าง ๆ ของกิจการหรือหน4วยงานนั้น 

คําศัพท6ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช,ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล4าวนั้น และคําศัพท6ท้ังหมดรวบรวมไว,อยู4ใน
ชุดคําศัพท6บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช,) 

รูปแบบของเงินลงทุน 

๓. หน4วยงานถือเงินลงทุนไว,ด,วยเหตุผลท่ีต4างกัน เช4น เพ่ือสะสมเงินทุนส4วนเกิน เพ่ือให,ได,รับกําไรจาก 
การข้ึนลงของมูลค4าเงินลงทุนในระยะสั้น เพ่ือผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียจากการถือครองเงินลงทุน 
จนครบกําหนดอายุ เพ่ือผลตอบแทนในรูปส4วนแบ4งกําไรจากการถือครองเงินลงทุนในตราสารทุน หรือ
เพ่ือดํารงสัดส4วนความเปMนเจ,าของในกิจการหรือหน4วยงานตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชน6
สาธารณะด,านใดด,านหนึ่ง เปMนต,น 

๔. เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ,นหรือเอกสารอ่ืนในขณะท่ีเงินลงทุนบางชนิดไม4มี
เอกสารสิทธิ เงินลงทุนอาจอยู4ในรูปของส4วนได,เสียในผลการดําเนินงานของกิจการอ่ืน เช4น หุ,นทุน 
ในนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย6ทางการเงิน โดยไม4รวมถึง
เงินลงทุนในสินทรัพย6ชนิดอ่ืน เช4น ทอง เพชร หรือสินค,าเกษตรท่ีอยู4ในความต,องการของตลาด 

๕. เงินฝากธนาคารประเภทจ4ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจํา) และบัตรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย6และสถาบันการเงินอ่ืนซ่ึงกําหนดจ4ายคืนเกินกว4า ๓ เดือน จัดเปMนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง 
หน4วยงานต,องวัดมูลค4าด,วยราคาทุน หากมีกําหนดจ4ายคืนภายใน ๑ ป̀นับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
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รายงาน หน4วยงานต,องจัดประเภทเปMนเงินลงทุนระยะสั้นและต,องแสดงเปMนสินทรัพย6หมุนเวียน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือหากมีกําหนดจ4ายคืนเกินกว4า ๑ ป̀ ต,องจัดประเภทเปMนเงินลงทุนระยะยาว
และต,องแสดงเปMนสินทรัพย6ไม4หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับเงินฝากธนาคารท่ีมีข,อจํากัด
ในการเบิกถอน หน4วยงานต,องจัดประเภทและแสดงรายการเปMนสินทรัพย6หมุนเวียนอ่ืนหรือสินทรัพย6
ไม4หมุนเวียนอ่ืน ท้ังนี้ ข้ึนอยู4กับกําหนดเวลาของข,อจํากัดในการเบิกถอน หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูล
ท่ีเก่ียวข,องกับเงินฝากประจําและบัตรเงินฝากท่ีมีกําหนดจ4ายคืนเกินกว4า ๓ เดือน ดังต4อไปนี้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน  

(ก) อัตราดอกเบ้ียของเงินฝากธนาคารประเภทจ4ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจํา) และบัตร
เงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย6และสถาบันการเงินอ่ืนซ่ึงกําหนดจ4ายคืนเกินกว4า ๓ เดือน 

(ข) ยอดเงินฝากแยกตามกําหนดเวลาในการจ4ายคืน เช4น ภายใน ๑ ป̀ เกินกว4า ๑ ป̀ แต4ไม4เกิน ๕ ป̀ 
และเกินกว4า ๕ ป̀  

(ค) ข,อจํากัดในการเบิกถอน เช4น เงินฝากประจําท่ีใช,คํ้าประกันการใช,ไฟฟ\า 

ต"นทุนของเงินลงทุน 

๖. ราคาของเงินลงทุนสะท,อนถึงต,นทุนของเงินลงทุนซ่ึงรวมรายจ4ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีหน4วยงานจ4ายเพ่ือให,
ได,มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เช4น ราคาจ4ายซ้ือเงินลงทุน ค4านายหน,า และค4าธรรมเนียม ต,นทุนของการจัดทํา
รายการไม4รวมถึงส4วนเกินหรือส4วนลดของตราสารหนี้ ต,นทุนทางการเงิน ต,นทุนทางการบริหารและ
ต,นทุนภายในท่ีได,รับการแบ4งปZนมา 

๗. หากหน4วยงานได,เงินลงทุนท้ังหมดหรือบางส4วนมาด,วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย6อ่ืน  รายจ4ายในการ
ได,มาซ่ึงเงินลงทุนต,องกําหนดจากมูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย6ท่ีนําไปแลก เว,นแต4จะมีหลักฐานชัดเจน
ว4ามูลค4ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีได,มานั้นเปMนราคาท่ีเหมาะสมกว4า 

๘. ตามปกติ ดอกเบ้ีย ค4าสิทธิ และเงินปZนผลท่ีเกิดจากเงินลงทุนจะถือเปMนรายได, เนื่องจากกระแสเข,า
ดังกล4าวเปMนผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย4างไรก็ตาม ในบางสถานการณ6กระแสเข,านั้นเปMนรายจ4ายท่ี
หน4วยงานได,รับคืนจากการจ4ายเพ่ือให,ได,มาซ่ึงเงินลงทุนและไม4ถือเปMนส4วนหนึ่งของรายได, ตัวอย4างเช4น 
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนก4อนท่ีหน4วยงานจะได,หุ,นกู,ท่ีระบุอัตราดอกเบ้ียมา ซ่ึงดอกเบ้ียนั้นรวมอยู4ในราคาซ้ือ
ของหุ,นกู,ดังกล4าว ดอกเบ้ียจากหุ,นกู,ท่ีหน4วยงานมีสิทธิได,รับในเวลาต4อมาต,องปZนส4วนให,กับช4วงเวลา
ก4อนและหลังการซ้ือหุ,นกู,  หน4วยงานต,องไม4รับรู,ดอกเบ้ียส4วนท่ีเปMนของช4วงเวลาก4อนการซ้ือเปMนรายได, 
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เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

การจัดประเภทเงินลงทุน 

๙. ณ วันท่ีหน4วยงานได,มาซ่ึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ หน4วยงานต,องพิจารณาจัดประเภทตราสารหนี้แต4ละ
รายการโดยพิจารณาตามลําดับของการจัดประเภท ดังต4อไปนี้ 

(ก) ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 

(ข) หลักทรัพย6เพ่ือค,า หรือ 

(ค) หลักทรัพย6เผื่อขาย 

 ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หน4วยงานต,องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ท่ีแสดงไว,แต4เดิม 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 

๑๐. หน4วยงานจะจัดประเภทตราสารหนี้เปMนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดก็ต4อเม่ือหน4วยงานมีความ
ต้ังใจแน4วแน4และมีความสามารถท่ีจะถือตราสารดังกล4าวไปจนครบกําหนด โดยท่ีหน4วยงานจะไม4ขาย
ตราสารดังกล4าวก4อนครบกําหนดหรือจะไม4โอนเปลี่ยนประเภทตราสารดังกล4าว เว,นแต4จะเกิด
สถานการณ6ตามท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี ๑๑ หน4วยงานต,องทบทวนความต้ังใจท่ีจะถือตราสารหนี้ท่ีจะถือ
จนครบกําหนดทุกรายการเพ่ือโอนเปลี่ยนประเภท หากหน4วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
ท่ีจะถือจนครบกําหนดรายการใดรายการหนึ่งท้ังท่ีสถานการณ6ในย4อหน,าท่ี ๑๑ ไม4เกิดข้ึน 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ6ต4อไปนี้อาจทําให,หน4วยงานต,องเปลี่ยนความต้ังใจท่ีจะถือตราสารหนี้ 
ไปจนครบกําหนด โดยท่ีไม4จําเปMนต,องทบทวนความต้ังใจท่ีจะถือตราสารหนี้รายการอ่ืนไปจนครบ
กําหนด การจําหน4ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล4าวจะไม4ถือว4าเปMนการกระทําท่ี 
ไม4สมํ่าเสมอกับการจัดประเภทท่ีทําไว,เดิม 

(ก) มีหลักฐานท่ีแสดงว4าความน4าเชื่อถือของผู,ออกตราสารลดลงอย4างเปMนสาระสําคัญ 

(ข) มีการรวมหรือจําหน4ายกิจการหรือหน4วยงานท่ีสําคัญซ่ึงทําให,หน4วยงานผู,ลงทุนต,องขายหรือโอน
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด เพ่ือให,หน4วยงานสามารถรักษาระดับความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบ้ียหรือความเสี่ยงด,านเครดิตของหน4วยงานไว,ดังเดิม 

(ค) มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีส4งผลให,หน4วยงานไม4สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว,ในระดับท่ี
หน4วยงานเคยถือไว,ได,  ทําให,หน4วยงานจําเปMนต,องจําหน4ายตราสารหนี้ดังกล4าว 

(ง) มีการเปลี่ยนแปลงข,อกําหนดหรือกฎหมายเก่ียวกับการรักษาระดับเงินลงทุนของหน4วยงาน 
ทําให,หน4วยงานต,องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล4าว 
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 นอกจากสถานการณ6ข,างต,น หน4วยงานอาจไม4จําเปMนต,องทบทวนความต้ังใจหรือความสามารถท่ีจะถือ
ตราสารหนี้รายการอ่ืนไปจนครบกําหนดหากหน4วยงานต,องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
รายการหนึ่งเนื่องจากสถานการณ6ท่ีไม4อาจคาดการณ6ได, ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ6ท่ีไม4เปMนปกติสําหรับ
หน4วยงานหรือเกิดจากเหตุการณ6ท่ีเปMนเอกเทศและไม4คาดว4าจะเกิดข้ึนอีก หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูล
เก่ียวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล4าวตามข,อกําหนดท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี ๗๐ 

๑๒. หน4วยงานต,องไม4จัดประเภทตราสารหนี้เปMนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด หากหน4วยงานเพียงแต4
ต้ังใจจะถือตราสารหนี้นั้นไปอย4างไม4มีกําหนด  หรือจะถือไว,เผื่อขายภายใต,สถานการณ6ต4อไปนี้ 

(ก) อัตราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไปทําให,ความเสี่ยงในการชําระหนี้สูงข้ึน 

(ข) เงินลงทุนท่ีสามารถใช,ทดแทนตราสารหนี้ดังกล4าวมีอัตราผลตอบแทนท่ีจูงใจให,น4าลงทุนกว4า 

(ค) มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและแหล4งท่ีมาของเงินทุน 

(ง) มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

๑๓. หากหน4วยงานขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข,อใดข,อหนึ่งดังต4อไปนี้ จะถือว4าการขายนั้นกระทํา
เม่ือครบกําหนด 

(ก) หน4วยงานขายตราสารหนี้เม่ือใกล,ถึงวันครบกําหนด  หรือใกล,ถึงวันท่ีผู,ออกตราสารสามารถใช,สิทธิ
ไถ4ถอนก4อนครบกําหนดหากมีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีผู,ออกตราสารจะใช,สิทธิไถ4ถอนนั้น 
ซ่ึงระยะเวลาจากวันท่ีขายถึงวันครบกําหนดใกล,เคียงกันจนทําให,ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย
ไม4เปMนตัวแปรท่ีสําคัญในการกําหนดราคาของตราสารอีกต4อไป 

(ข) หน4วยงานขายตราสารหนี้หลังจากท่ีได,รับชําระเงินส4วนใหญ4ของเงินต,นท่ีคงค,างอยู4 ณ วันท่ีได,
ตราสารมา 

หลักทรัพย*เพ่ือค"า 

๑๔. ตราสารหนี้ท่ีถือเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า หมายถึง ตราสารหนี้ท่ีหน4วยงานถือไว,โดยมีวัตถุประสงค6หลัก 
ท่ีจะขายในอนาคตอันใกล, ทําให,หน4วยงานถือหลักทรัพย6นั้นไว,เปMนระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือหากําไรจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย6  ดังนั้น  หลักทรัพย6เพ่ือค,าจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง 

๑๕. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า ให,หน4วยงานพิจารณาตามย4อหน,าท่ี ๕๒ 

หลักทรัพย*เผ่ือขาย 

๑๖. ตราสารหนี้ท่ีถือเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย  หมายถึง  ตราสารหนี้ทุกชนิดซ่ึงไม4ถือเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า
และในขณะเดียวกันไม4ถือเปMนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด หลักทรัพย6เผื่อขายสามารถแยก
ประเภทเปMนเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว 

๑๗. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย ให,หน4วยงานพิจารณาตามย4อหน,าท่ี ๕๓ 
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การวัดมูลค#าเงินลงทุน 

การวัดมูลค#าเร่ิมแรก 

๑๘. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารหนี้เม่ือเริ่มแรกด,วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค4ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนท่ีให,ไปเพ่ือให,ได,มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น รวมท้ังค4าใช,จ4ายในการทํารายการ 

การวัดมูลค#าภายหลังการได"มา 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 

๑๙. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดที่หน4วยงานตั้งใจจะถือจนครบกําหนด  
ด,วยราคาทุนตัดจําหน4ายหักด,วยค4าเผื่อการด,อยค4า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยราคาทุน 
ตัดจําหน4าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ท่ีได,มาเม่ือเริ่มแรก หักเงินต,นท่ีจ4ายคืนและบวกหรือหัก
ค4าตัดจําหน4ายสะสมของส4วนต4างระหว4างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค4าท่ีตราไว, โดยใช,วิธีการตัดจําหน4าย
ส4วนต4างตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท,จริงหรือวิธีอ่ืนท่ีให,ผลไม4แตกต4างจากวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท,จริงอย4าง
มีสาระสําคัญ 

๒๐. ผู,ลงทุนต,องตัดจําหน4ายส4วนต4างระหว4างต,นทุนของเงินลงทุนกับมูลค4าท่ีตราไว,ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(ส4วนลดหรือส4วนเกินจากการได,มาซ่ึงเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับต้ังแต4วันท่ีได,รับตราสารหนี้จนถึง
วันครบกําหนด ท้ังนี้เพ่ือให,ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงท่ี จํานวนท่ีตัดจําหน4ายของส4วนลด
หรือส4วนเกินต,องนําไปลดหรือเพ่ิมรายได,ประหนึ่งว4าเปMนดอกเบ้ีย และบวกหรือหักจากราคาตามบัญชี
ของตราสารนั้น ราคาตามบัญชีท่ีเหลืออยู4ของเงินลงทุนถือเปMนต,นทุนของเงินลงทุนในขณะนั้น 

การด"อยค#าของตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 

๒๑. ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดจะด,อยค4าเม่ือมีความเปMนไปได,ค4อนข,างแน4ท่ีหน4วยงานจะไม4สามารถ
เรียกเก็บเงินต,นหรือดอกเบ้ียท้ังหมดหรือบางส4วนตามท่ีระบุไว,ในสัญญาได, รายการขาดทุนจากการ
ด,อยค4าของตราสารหนี้ดังกล4าวคือ ผลต4างระหว4างราคาตามบัญชีกับมูลค4าปZจจุบันของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว4าจะได,รับจากตราสารหนี้นั้น ซ่ึงคิดลดด,วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท,จริงตามสัญญาเดิม 

๒๒. หน4วยงานต,องบันทึกรายการขาดทุนจากการด,อยค4าของตราสารหนี้ ท่ีจะถือจนครบกําหนดใน 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทันทีท่ีเงินลงทุนเกิดการด,อยค4า  และต,องรับรู,รายได,ดอกเบ้ีย 
ในเวลาต4อมาด,วยอัตราคิดลดท่ีใช,ในการคํานวณมูลค4าปZจจุบันของตราสารหนี้นั้น 

๒๓. หน4วยงานอาจคํานวณรายการขาดทุนจากการด,อยค4าของเงินลงทุนเปMนกลุ4ม เช4น กลุ4มของตราสารหนี้ 
ท่ีคล,ายคลึงกัน  นอกจากนี้  หน4วยงานอาจกําหนดรายการขาดทุนจากการด,อยค4าโดยใช,ราคาตลาด
ของตราสารหนี้นั้น (ราคาขายสุทธิ) หรือมูลค4ายุติธรรมของหลักประกัน (มูลค4าจากการใช,) หาก
หน4วยงาน คาดว4าหลักประกันท่ีมีอยู4จะเปMนแหล4งชําระหนี้เพียงแหล4งเดียวของตราสารหนี้ดังกล4าว  
ในเวลาต4อมา หากหน4วยงานพบว4ารายการขาดทุนจากการด,อยค4าของเงินลงทุนท่ีได,รับรู,ในงวดก4อน 
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ได,หมดไปหรือลดลง หน4วยงานต,องบันทึกเพ่ิมมูลค4าของเงินลงทุนดังกล4าวได,เท4าท่ีไม4เกินราคาทุน 
ตัดจําหน4ายท่ีควรเปMน หากหน4วยงานไม4เคยบันทึกรายการขาดทุนจากการด,อยค4ามาเลยในงวดก4อน ๆ 
หน4วยงานต,องบันทึกรายการขาดทุนจากการด,อยค4าในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทันที 
ท่ีเกิดหลังจากท่ีหน4วยงานปรับมูลค4าของตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดให,เท4ากับมูลค4าปZจจุบัน
ตามท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี ๒๑ หน4วยงานต,องรับรู,รายได,ดอกเบ้ียจากตราสารหนี้นั้นโดยใช,อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแท,จริงตามสัญญาเดิม 

ตราสารหน้ีที่ถือเปGนหลักทรัพย*เพ่ือค"า 

๒๔. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีอยู4ในความต,องการของตลาดท่ีหน4วยงานไม4ได,ต้ังใจจะ
ถือจนครบกําหนดท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,าด,วยมูลค4ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

๒๕. การบันทึกผลท่ีเกิดข้ึนจากการวัดมูลค4าของเงินลงทุนในหลักทรัพย6เพ่ือค,า ให,หน4วยงานพิจารณาตาม
ย4อหน,าท่ี ๕๔ 

ตราสารหน้ีที่ถือเปGนหลักทรัพย*เผ่ือขาย 

๒๖. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารหนี้ท้ังท่ีอยู4ในความต,องการของตลาดและไม4ได,อยู4ใน 
ความต,องการของตลาด ท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขายด,วยมูลค4ายุติธรรมหักค4าเผื่อการด,อยค4า 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

๒๗. การบันทึกผลท่ีเกิดข้ึนจากการวัดมูลค4าของเงินลงทุนในหลักทรัพย6เผื่อขาย ให,หน4วยงานพิจารณาตาม
ย4อหน,าท่ี ๕๕ 

๒๘. หน4วยงานต,องบันทึกการด,อยค4าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขายตาม
ย4อหน,าท่ี ๕๗ และ ๕๘ 

๒๙. สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีไม4มีตลาดรองรับ หน4วยงานอาจต,องประมาณมูลค4ายุติธรรมโดยใช,
ราคาซ้ือขายของเงินลงทุนท่ีคล,ายคลึงกันท่ีมีตลาดรองรับ  หากไม4สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุน
ท่ีคล,ายคลึงกันได, หน4วยงานต,องประมาณมูลค4ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้นโดยใช,กระแสเงินสดท่ีคาดว4า
จะได,รับในอนาคตคิดลดด,วยอัตราท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข,อง 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

การจัดประเภทเงินลงทุน 

๓๐. ณ วันท่ีหน4วยงานได,มาซ่ึงเงินลงทุนในตราสารทุน หน4วยงานต,องพิจารณาจัดประเภทตราสารทุนแต4ละ
รายการโดยพิจารณาตามลําดับของการจัดประเภท ดังต4อไปนี้ 

(ก) เงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุม 
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(ข) เงินลงทุนในหน4วยงานร4วม 

(ค) เงินลงทุนท่ัวไป 

(ง) หลักทรัพย6เพ่ือค,า หรือ 

(จ) หลักทรัพย6เผื่อขาย 

 ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หน4วยงานต,องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุน 
ในตราสารทุนท่ีแสดงไว,แต4เดิม 

เงินลงทุนในหน#วยงานที่ถูกควบคุม 

๓๑. หน4วยงานท่ีถูกควบคุม หมายถึง กิจการหรือหน4วยงานซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไม4ได,ก4อต้ังในรูปบริษัทซ่ึงอยู4
ภายใต,การควบคุมของผู,ลงทุน (หน4วยงานของรัฐ) อ่ืน 

อํานาจในการควบคุมหน#วยงานที่ถูกควบคุม 

๓๒. หน4วยงานผู,ควบคุมถือว4ามีอํานาจในการควบคุมเม่ือหน4วยงานผู,ควบคุมมีอํานาจในการออกเสียงไม4ว4า
จะเปMนทางตรง หรือทางอ,อมโดยผ4านหน4วยงานท่ีถูกควบคุมเกินร,อยละ ๕๐ ในกิจการอ่ืน ยกเว,นใน
กรณีท่ีหน4วยงานผู,ควบคุมมีหลักฐานท่ีแสดงให,เห็นอย4างชัดเจนว4าอํานาจในการออกเสียงนั้นไม4ทําให,
หน4วยงานผู,ควบคุมสามารถควบคุมกิจการอ่ืนดังกล4าวได, กรณีตามข,อใดข,อหนึ่งต4อไปนี้ถือว4าหน4วยงาน
ผู,ควบคุมมีอํานาจควบคุมกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน แม,ว4าจะมีอํานาจในการออกเสียงไม4เกินร,อยละ ๕๐ 

(ก) หน4วยงานผู,ควบคุมมีอํานาจในการออกเสียงเกินร,อยละ ๕๐ เนื่องจากข,อตกลงท่ีมีกับผู,ถือหุ,น
รายอ่ืน 

(ข) หน4วยงานผู,ควบคุมมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามข,อตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน 

(ค) หน4วยงานผู,ควบคุมมีอํานาจในการแต4งต้ังหรือถอดถอนบุคคลส4วนใหญ4ในคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะผู,บริหารอ่ืนท่ีมีอํานาจเทียบเท4าคณะกรรมการบริษัทโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผู,บริหารอ่ืนนั้นมีอํานาจในการควบคุมกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน 

(ง) หน4วยงานผู,ควบคุมมีอํานาจในการกําหนดทิศทางในการออกเสียงส4วนใหญ4ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู,บริหารอ่ืนท่ีมีอํานาจเทียบเท4าคณะกรรมการบริษัทโดยท่ี
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู,บริหารอ่ืนนั้นมีอํานาจในการควบคุมกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน 

๓๓. หน4วยงานอาจเปMนเจ,าของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ,น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ,น (share 
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุนซ่ึงสามารถแปลงสภาพเปMนหุ,นสามัญหรือตราสารอ่ืนท่ีมี
ลักษณะใกล,เคียงกันท่ีมีความเปMนไปได,ในการใช,สิทธิหรือการแปลงสภาพ ซ่ึงหากหน4วยงานเลือกใช,
สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล4าวแล,ว หน4วยงานจะมีอํานาจในการออกเสียงต4อนโยบายทาง
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การเงินและการดําเนินงานของกิจการอ่ืนมากข้ึน หรือในทํานองเดียวกันเปMนการลดอํานาจในการ 
ออกเสียงดังกล4าวของบุคคลอ่ืน ในการประเมินว4าหน4วยงานมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญต4อกิจการอ่ืน 
หรือมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอ่ืนหรือไม4 หน4วยงาน
ต,องพิจารณาถึงผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีอาจเกิดจากความเปMนไปได,ท่ีหน4วยงานสามารถ
ใช,สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปZจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเปMนไปได,ซ่ึงกิจการหรือ
หน4วยงานอ่ืนๆ ถืออยู4ด,วย ในบางกรณี หน4วยงานอาจมีสิทธิในการออกเสียงท่ีเปMนไปได,แต4ไม4สามารถ
ใช,สิทธิในปZจจุบันได, ตัวอย4างสิทธิในการออกเสียงท่ีเปMนไปได,ท่ีไม4สามารถใช,สิทธิหรือแปลงสภาพตราสาร
ได,ในปZจจุบัน ได,แก4 ในกรณีท่ีตราสารนั้นยังไม4สามารถใช,สิทธิหรือแปลงสภาพได,จนกว4าจะถึงวันท่ีท่ี
กําหนดในอนาคตหรือจนกว4าจะเกิดเหตุการณ6ใดเหตุการณ6หนึ่งตามท่ีกําหนดไว,ในอนาคต 

เงินลงทุนในหน#วยงานร#วม 

๓๔. หน4วยงานร4วม หมายถึง กิจการหรือหน4วยงานซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไม4ได,ก4อต้ังในรูปบริษัทท่ีอยู4ภายใต,
อิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญของผู,ลงทุน (หน4วยงานของรัฐ) และไม4ถือเปMนหน4วยงานท่ีถูกควบคุม 

อิทธิพลอย#างมีสาระสําคัญในหน#วยงานร#วม 

๓๕. หากผู,ลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงท้ังโดยทางตรงหรือทางอ,อม (เช4น โดยผ4านหน4วยงานท่ีถูกควบคุม) 
ในกิจการอ่ืนอย4างน,อยร,อยละ ๒๐ ให,สันนิษฐานไว,ก4อนว4าผู,ลงทุนมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญต4อ
กิจการอ่ืน นอกจากผู,ลงทุนมีหลักฐานท่ีแสดงให,เห็นอย4างชัดเจนว4าอิทธิพลนั้นไม4เกิดข้ึน ในทาง
กลับกันหากผู,ลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงท้ังโดยทางตรงหรือทางอ,อม (เช4น โดยผ4านหน4วยงานท่ีถูก
ควบคุม) ในกิจการอ่ืนน,อยกว4าร,อยละ ๒๐ ให,สันนิษฐานไว,ก4อนว4าผู,ลงทุนไม4มีอิทธิพลอย4างมี
สาระสําคัญนอกจากจะมีหลักฐานท่ีแสดงให,เห็นอย4างชัดเจนว4าผู,ลงทุนมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญต4อ
กิจการอ่ืนนั้น การท่ีผู,ลงทุนรายอ่ืนถือหุ,นในกิจการเปMนจํานวนมากหรือเปMนส4วนใหญ4ไม4ได,หมายความว4า
ผู,ลงทุนจะไม4สามารถมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญในกิจการดังกล4าวได, 

๓๖. หลักฐานต4อไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกว4าเปMนตัวอย4างท่ีแสดงว4าผู,ลงทุนมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญ 

(ก) การมีตัวแทนอยู4 ในคณะกรรมการบริ ษัทหรือคณะผู,บริหาร อ่ืนท่ี มี อํานาจเทียบเท4 า
คณะกรรมการบริษัทของกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน 

(ข) การมีส4วนร4วมในการกําหนดนโยบาย รวมท้ังมีส4วนร4วมในการตัดสินใจเก่ียวกับเงินปZนผลหรือ
การแบ4งปZนส4วนทุนด,วยวิธีอ่ืน 

(ค) มีรายการระหว4างผู,ลงทุนกับกิจการหรือหน4วยงานอ่ืนอย4างเปMนสาระสําคัญ 

(ง) มีการให,ข,อมูลทางเทคนิคท่ีสําคัญในการดําเนินงาน 

๓๗. หน4วยงานสูญเสียการมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญในกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน เม่ือหน4วยงานสูญเสีย
อํานาจในการเข,าไปมีส4วนร4วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
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กิจการหรือหน4วยงานอ่ืน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญสามารถเกิดข้ึนได,ไม4ว4าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับของการถือครองหุ,นในกิจการอ่ืนหรือไม4 ตัวอย4างท่ีอาจเกิดข้ึนได,แก4 กรณีท่ี
หน4วยงานร4วมอยู4ภายใต,การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู,ดําเนินการตามแผนฟ��นฟู หรือหน4วยงานกํากับดูแล
รวมท้ังกรณีท่ีเกิดจากผลของข,อตกลงตามสัญญา 

เงินลงทุนทั่วไป 

๓๘. หากหน4วยงานลงทุนในตราสารทุนท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาดแต4ไม4มีความสัมพันธ6ถึงข้ันท่ีจะ
สามารถควบคุมกิจการหรือหน4วยงาน หรือมีอิทธิพลอย4างมีสาระสําคัญได, หน4วยงานต,องจัดประเภท
ตราสารทุนนั้นเปMนเงินลงทุนท่ัวไป 

หลักทรัพย*เพ่ือค"า 

๓๙. ตราสารทุนท่ีถือเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า หมายถึง ตราสารทุนในความต,องการของตลาดท่ีหน4วยงานถือไว,
โดยมีวัตถุประสงค6หลักท่ีจะขายในอนาคตอันใกล,ทําให,หน4วยงานถือหลักทรัพย6นั้นไว,เปMนระยะเวลา 
สั้น ๆ เพ่ือหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย6 ดังนั้น หลักทรัพย6เพ่ือค,าจึงมีอัตราการ
หมุนเวียนสูง 

๔๐. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า ให,หน4วยงานพิจารณาตามย4อหน,าท่ี ๕๒ 

หลักทรัพย*เผ่ือขาย 

๔๑. ตราสารทุนท่ีถือเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย หมายถึง ตราสารทุนในความต,องการของตลาดท่ีไม4ถือเปMน
หลักทรัพย6เพ่ือค,า และเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุม และเงินลงทุนในหน4วยงานร4วม 

๔๒. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย ให,หน4วยงานพิจารณาตามย4อหน,าท่ี ๕๓ 

๔๓. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให,หน4วยงานปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน4วยลงทุนของกองทุนรวม
เช4นเดียวกับท่ีปฏิบัติกับตราสารทุน  มูลค4ายุติธรรมของหน4วยลงทุนในกองทุนรวมจะถือว4าสามารถ
กําหนดได,ทันทีหากมูลค4ายุติธรรมต4อหน4วยลงทุนสามารถกําหนดได,และมีการเผยแพร4ต4อสาธารณชน
ในกรณีนี้ หน4วยลงทุนในกองทุนรวมจะเทียบเท4ากับตราสารทุนในความต,องการของตลาด 

การวัดมูลค#าเงินลงทุน 

การวัดมูลค#าเร่ิมแรก 

๔๔. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารทุนเม่ือเริ่มแรกด,วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค4ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนท่ีให,ไปเพ่ือให,ได,มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น รวมท้ังค4าใช,จ4ายในการทํารายการ 
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การวัดมูลค#าภายหลังการได"มา 

ตราสารทุนที่ถือเปGนเงินลงทุนในหน#วยงานที่ถูกควบคุม/หน#วยงานร#วม/เงินลงทุนทั่วไป 

๔๕. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดเปMนเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุม หรือ
หน4วยงานร4วม หรือเงินลงทุนท่ัวไป ด,วยราคาทุนเดิมหักด,วยค4าเผื่อการด,อยค4า ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

การด"อยค#าของเงินลงทุนในหน#วยงานที่ถูกควบคุม/หน#วยงานร#วม/เงินลงทุนทั่วไป 

๔๖. ในกรณีท่ีมีสถานการณ6ว4าเงินลงทุนท่ัวไปหรือเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุม/หน4วยงานร4วม  
มีมูลค4าลดลงอย4างถาวรและมีความเปMนไปได,มากว4ามูลค4าของเงินลงทุนจะไม4กลับคืนมาในระยะยาว 
เช4น ดัชนีตลาดหลักทรัพย6ลดลงอย4างมีสาระสําคัญและติดต4อกันเปMนระยะเวลายาวนาน หรือมี
หลักฐานท่ีแสดงให,เห็นว4าความน4าเชื่อถือของผู,ออกตราสารลดลงอย4างมีสาระสําคัญ กิจการหรือ
หน4วยงานมีผลการดําเนินงานตกตํ่าอย4างมาก และติดต4อกันเปMนระยะเวลายาวนาน หรือต,อง
ดําเนินงานภายใต,ข,อจํากัดทางการเงินโดยผลของกฎหมายจากการประสบปZญหาทางการเงินเปMน
เวลานาน หน4วยงานต,องรับรู,ผลขาดทุนจากการด,อยค4าของเงินลงทุนในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงิน หากหน4วยงานสามารถประมาณราคาขายได,อย4างน4าเชื่อถือโดยท่ีไม4มีต,นทุนสูงมากจนเกินไป 
และราคาขายหักด,วยต,นทุนในการขายเงินลงทุนตํ่ากว4าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณีท่ีไม4
ปรากฏว4ามีสถานการณ6ข,างต,นอีกต4อไป หน4วยงานสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล4าวได, 

ตราสารทุนที่ถือเปGนหลักทรัพย*เพ่ือค"า 

๔๗. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,าด,วยมูลค4ายุติธรรม 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

๔๘. การบันทึกผลท่ีเกิดข้ึนจากการวัดมูลค4าของเงินลงทุนในหลักทรัพย6เพ่ือค,า ให,หน4วยงานพิจารณาตาม
ย4อหน,าท่ี ๕๔ 

ตราสารทุนที่ถือเปGนหลักทรัพย*เผ่ือขาย 

๔๙. หน4วยงานต,องวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย ด,วยมูลค4ายุติธรรม
หักค4าเผื่อการด,อยค4า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

๕๐. การบันทึกผลท่ีเกิดข้ึนจากการวัดมูลค4าของเงินลงทุนในหลักทรัพย6เผื่อขาย ให,หน4วยงานพิจารณาตาม
ย4อหน,าท่ี ๕๕ 

๕๑. หน4วยงานต,องบันทึกการด,อยค4าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขายตาม
ย4อหน,าท่ี ๕๗ และ ๕๘ 
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ข"อพิจารณาเพ่ิมเติมสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

การจัดประเภทหลักทรัพย*เพ่ือค"าและเผ่ือขาย 

๕๒. โดยปกติหน4วยงานจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,าเม่ือปรากฏชัดเจนว4า
หน4วยงานเข,าทําการซ้ือขายหลักทรัพย6ท่ีมีสภาพซ้ือง4ายขายคล4องและสามารถเปลี่ยนมือได,โดยมี
วัตถุประสงค6ในการหากําไรจากการข้ึนลงของราคาในช4วงเวลาสั้น ๆ โดยจัดรวมเปMนกลุ4มหลักทรัพย6ซ่ึง
หน4วยงานเจาะจงถือไว,เพ่ือค,า ทําให,หลักทรัพย6ในกลุ4มมีการหมุนเวียนอย4างต4อเนื่อง หลักฐานท่ีแสดง
ให,เห็นว4าหลักทรัพย6ท่ีหน4วยงานได,มาเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า  ได,แก4  การท่ีหน4วยงานทําการซ้ือขาย
กลุ4มหลักทรัพย6อย4างสมํ่าเสมอจนมีรูปแบบท่ีชัดเจนว4าหลักทรัพย6ในกลุ4มมีการหมุนเวียนเพ่ือทํากําไร
ช4วงสั้นอย4างแน4นอนในกรณีดังกล4าวหน4วยงานต,องจัดประเภทเงินลงทุนเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า 

๕๓. หลักทรัพย6เผื่อขายเปMนหลักทรัพย6ท่ีหน4วยงานถือไว,เพ่ือการใด ๆ โดยมิได,มีวัตถุประสงค6หลักท่ีจะค,า 
หลักทรัพย6นั้น แม,ว4าหน4วยงานจะเต็มใจขายหลักทรัพย6ดังกล4าวทันทีท่ีโอกาสอํานวย ดังนั้น หลักทรัพย6
ท่ีหน4วยงานได,มาโดยไม4มีวัตถุประสงค6ท่ีแน4นอนต,องจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย  

การวัดมูลค#าภายหลังการได"มาของหลักทรัพย*เพ่ือค"าและเผ่ือขาย 

๕๔. หน4วยงานต,องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค4าของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย6เพ่ือค,า ซ่ึงคือส4วนต4าง
ระหว4างราคาตามบัญชีกับมูลค4ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น เปMนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนสุทธิใน
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทันทีในงวดนั้น รายการกําไรและรายการขาดทุนของหลักทรัพย6
เพ่ือค,าทุกรายการให,นํามารวมเพ่ือแสดงเปMนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิ   

๕๕. หน4วยงานต,องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค4าของหลักทรัพย6เผื่อขาย ซ่ึงคือส4วนต4างระหว4างราคาตาม
บัญชีกับมูลค4ายุติธรรมเปMนรายการแยกต4างหากในงบแสดงฐานะการเงินในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน  
ส4วนต4างดังกล4าวถือเปMนส4วนเกินทุนหรือส4วนตํ่ากว4าทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค4าของเงินลงทุน 
ซ่ึงหน4วยงานต้ังพักไว, จนกระท่ังได,จําหน4ายหลักทรัพย6จึงจะรับรู,ส4วนต4างนั้นในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน หน4วยงานสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให,เท4ากับมูลค4า
ยุติธรรมโดยใช,บัญชีค4าเผื่อการปรับมูลค4าของเงินลงทุน   

การประมาณมูลค#ายุติธรรม 

๕๖. มูลค4ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผู,ซ้ือและผู,ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย6กันในขณะท่ีท้ังสองฝXาย
มีความรอบรู,และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต4อรองราคากันได,อย4างเปMนอิสระในลักษณะ
ของผู,ท่ีไม4มีความเก่ียวข,องกัน  สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต,องการของ
ตลาด เช4น  เงินลงทุนในตราสารท่ีมีตลาดซ้ือขายคล4องรองรับ ราคาท่ีเผยแพร4ต4อสาธารณชนของตลาด
ซ้ือขายคล4องเปMนหลักฐานท่ีดีท่ีสุดของมูลค4ายุติธรรม ตามปกติหน4วยงานจะวัดมูลค4าเงินลงทุนในตราสาร
ท่ีถืออยู4ด,วยราคาเสนอซ้ือปZจจุบัน หากราคาเสนอซ้ือปZจจุบันไม4สามารถหาได, หน4วยงานอาจใช,ราคา
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ซ้ือขายครั้งล4าสุดเม่ือสถานการณ6ทางเศรษฐกิจไม4เปลี่ยนแปลงอย4างเปMนสาระสําคัญระหว4างวันท่ีมีการ
ซ้ือขายครั้งล4าสุดกับวันท่ีวัดมูลค4า ในกรณีท่ีหน4วยงานมีตราสารท่ีไม4มีการซ้ือขายในตลาดมาก4อน
หน4วยงานสามารถใช,ราคาท่ีผู,ออกตราสารเสนอขายเปMนทอดแรก เช4น ในกรณีท่ีผู,ออกตราสารเสนอ
ขายหลักทรัพย6ท่ีจดทะเบียนในตลาดเปMนครั้งแรก 

การด"อยค#าของหลักทรัพย*เผ่ือขาย 

๕๗. หน4วยงานต,องบันทึกการด,อยค4าของหลักทรัพย6เผื่อขายทันทีท่ีมีหลักฐานสนับสนุนว4าหลักทรัพย6นั้น
ด,อยค4า โดยการบันทึกรายการขาดทุนจากการด,อยค4าในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน หาก
หน4วยงานมีบัญชีส4วนตํ่ากว4าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค4าของหลักทรัพย6เผื่อขายท่ีแสดงอยู4ใน
สินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน หน4วยงานต,องโอนบัญชีส4วนตํ่ากว4าทุนดังกล4าว เปMนรายการขาดทุนจากการ
ด,อยค4าทันทีท่ีเกิด แต4หากหน4วยงานมีบัญชีส4วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค4าอยู4ในสินทรัพย6สุทธิ/
ส4วนทุน หน4วยงานต,องกลับบัญชีส4วนเกินทุนดังกล4าวในการบันทึกลดมูลค4าเงินลงทุนก4อนท่ีจะบันทึก
รายการขาดทุนจากการด,อยค4าในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

๕๘. หลักฐานสนับสนุนว4าหลักทรัพย6เผื่อขายเกิดการด,อยค4า มีดังต4อไปนี้ 

(ก) กิจการหรือหน4วยงานท่ีออกหลักทรัพย6กําลังประสบปZญหาทางการเงิน 

(ข) กิจการหรือหน4วยงานท่ีออกหลักทรัพย6ผิดนัดชําระหนี้หรือผิดเง่ือนไขในสัญญา 

(ค) มีความเปMนไปได,สูงท่ีกิจการผู,ออกหลักทรัพย6จะล,มละลายหรือฟ��นฟูกิจการ 

(ง) หลักทรัพย6นั้นไม4มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล4องอีกต4อไปเนื่องจากปZญหาทางการเงิน 

การแสดงรายการเงินลงทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

๕๙. ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  หน4วยงานต,องจัดประเภทเงินลงทุนเปMนเงินลงทุนระยะสั้นหรือ 
เงินลงทุนระยะยาว และต,องแสดงเงินลงทุนระยะสั้นเปMนสินทรัพย6หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาว
เปMนสินทรัพย6ไม4หมุนเวียน 

๖๐. เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนท่ีหน4วยงานต้ังใจจะถือไว,ไม4เกิน ๑ ป̀ นับต้ังแต4วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได,แก4 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

(1) ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดภายใน ๑ ป̀ นับต้ังแต4วันสิ้นสุดรอบ 
ระยะเวลาการรายงาน ต,องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด,วยราคาทุนตัดจําหน4ายหัก 
ค4าเผื่อการด,อยค4า 
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(2) ตราสารหนี้ในความต,องการของตลาดท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า ต,องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด,วยมูลค4ายุติธรรมโดยไม4ต,องคํานึงถึงค4าใช,จ4ายท่ีคาดว4าจะเกิดจาก
การขายเงินลงทุนนั้น 

(3) ตราสารหนี้ในความต,องการของตลาด ท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย ต,องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด,วยมูลค4ายุติธรรม หักค4าเผื่อการด,อยค4า การวัดมูลค4ายุติธรรม 
ไม4ต,องคํานึงถึงค4าใช,จ4ายท่ีคาดว4าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน 

(1) ตราสารทุนท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาด ซ่ึงจัดประเภทเปMนเงินลงทุนท่ัวไปเฉพาะ
รายการท่ีหน4วยงานมีการตกลง หรือเจรจาถึงข้ันตกลงซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนตราสาร
ดังกล4าวกับบุคคลหรือกิจการหรือหน4วยงานอ่ืน ต,องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด,วย
ราคาทุนหักค4าเผื่อการด,อยค4า 

(2) ตราสารทุนในความต,องการของตลาด ท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า ต,องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด,วยมูลค4ายุติธรรม 

(3) ตราสารทุนในความต,องการของตลาด ท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย ต,องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด,วยมูลค4ายุติธรรม หักค4าเผื่อการด,อยค4า 

๖๑. เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนท่ีหน4วยงานต้ังใจจะถือไว,เกิน ๑ ป̀ นับต้ังแต4วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได,แก4 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

(1) ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ต,องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด,วยราคาทุน 
ตัดจําหน4ายหักค4าเผื่อการด,อยค4า 

(2) ตราสารหนี้ท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาด ซ่ึงจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย 
ต,องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด,วยมูลค4ายุติธรรม หักค4าเผื่อการด,อยค4า 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน 

(1) ตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปMนเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุมและหน4วยงานร4วม ต,องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ด,วยราคาทุนหักค4าเผื่อการด,อยค4า 

(2) ตราสารทุนท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาด นอกจากรายการในย4อหน,าท่ี ๖๑.๒.๑ ซ่ึง
จัดประเภทเปMนเงินลงทุนท่ัวไป ต,องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด,วยราคาทุนหักค4าเผื่อ
การด,อยค4า 

(3) ตราสารทุนในความต,องการของตลาดท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย ต,องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด,วยมูลค4ายุติธรรม หักค4าเผื่อการด,อยค4า 
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๖๒. ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต4ละรายการมีความสําคัญต4อหน4วยงานผู,ลงทุน ดังนั้น หน4วยงานจึงต,อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค4าของเงินลงทุนระยะยาวเปMนแต4ละรายการเพ่ือดูความเหมาะสมของ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น 

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

๖๓. รายการต4อไปนี้ต,องรวมอยู4ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับงวด 

(ก) รายได,ดอกเบ้ีย ค4าสิทธิ และเงินปZนผลท่ีเกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว 

(ข) รายการกําไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจําหน4ายเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะ
ยาวท่ีคํานวณตามข,อกําหนดท่ีระบุไว,ในย4อหน,าท่ี ๖๕ ถึง ๖๖ 

(ค) รายการกําไรหรือรายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม4เกิดข้ึนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค4ายุติธรรม
ของเงินลงทุนระยะสั้นท่ีจัดประเภทเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า 

(ง) รายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

(จ) รายการขาดทุนจากการด,อยค4า และกลับรายการขาดทุนจากการด,อยค4า 

๖๔. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มิได,กําหนดวิธีการรับรู,รายได,ท่ีเกิดจากเงินลงทุน อย4างไรก็ตาม 
หน4วยงานต,องรับรู,รายได,จากเงินลงทุนในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินแต4ละงวดตามปกติโดย
ไม4มีการเปลี่ยนแปลงแม,ว4ามูลค4าของเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป  ไม4ว4ารายได,นั้นจะเปMนเงินปZนผล 
หรือดอกเบ้ียรับ ซ่ึงรวมค4าตัดจําหน4ายของส4วนเกินหรือส4วนลดท่ีมีอยู4ของเงินลงทุนรายการกําไรหรือ
รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจําหน4ายเงินลงทุนต,องรับรู,ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทันที 

การจําหน#ายเงินลงทุน 

๖๕. ในการจําหน4ายเงินลงทุน หน4วยงานต,องบันทึกผลต4างระหว4างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได,รับกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนเปMนรายได,หรือค4าใช,จ4ายทันทีท่ีเกิด หน4วยงานต,องบันทึกกลับบัญชีทุกบัญชี 
ท่ีเก่ียวข,องกับเงินลงทุนท่ีจําหน4ายเพ่ือรับรู,ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน เช4น ส4วนเกินทุน
จากการตีราคาเงินลงทุนในกรณีของหลักทรัพย6เผื่อขาย 

๖๖. หากหน4วยงานจําหน4ายเงินลงทุนเพียงบางส4วน ราคาตามบัญชีต4อหน4วยท่ีใช,ในการบันทึกรายได,หรือ
ค4าใช,จ4ายของเงินลงทุนชนิดเดียวกันต,องคํานวณโดยใช,วิธีถัวเฉลี่ยถ4วงน้ําหนักหรือวิธีเข,าก4อนออกก4อน 

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

๖๗. หน4วยงานต,องปฏิบัติเก่ียวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปMนอีกประเภทหนึ่ง 
ดังต4อไปนี้ 

(ก) การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต,องการของตลาดและตราสารหนี้ 
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(1) สําหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย6เพ่ือค,าไปเปMนเงินลงทุนประเภทอ่ืน หน4วยงานต,องใช,
มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชีและรับรู,ผลต4างระหว4างราคาตามบัญชีกับ
มูลค4ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทันที 

(2) สําหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า หน4วยงานต,องใช,
มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชีและรับรู,ผลต4างระหว4างราคาตามบัญชีกับ
มูลค4ายุติธรรม ณ วันนั้น พร,อมท้ังกลับบัญชีทุกบัญชีท่ีเก่ียวข,องกับเงินลงทุนท่ีโอน
เปลี่ยนในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทันที 

(3) สําหรับตราสารหนี้ท่ีโอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย6เผื่อขายไปเปMนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนด หน4วยงานต,องใช,มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุง
ส4วนเกินทุนหรือส4วนตํ่ากว4าทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค4าของเงินลงทุนด,วยผลต4าง
ระหว4างราคาตามบัญชีกับมูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนส4วนเกินทุนหรือส4วนตํ่ากว4าทุน
ดังกล4าวยังคงแสดงเปMนรายการแยกต4างหากในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน และต,องตัด
จําหน4ายตลอดอายุท่ีเหลืออยู4ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจําหน4ายส4วนเกิน
หรือส4วนลดของตราสารหนี้โดยใช,วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท,จริงหรือวิธีอ่ืนท่ีให,ผลไม4แตกต4างกัน 

(4) สําหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดไปเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย 
หน4วยงานต,องใช,มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชีและรับรู,ผลต4างระหว4าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปMนรายการแยกต4างหากในสินทรัพย6สุทธิ/
ส4วนทุน   

(5) สําหรับตราสารทุนท่ีโอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย6เผื่อขายไปเปMนเงินลงทุนในหน4วยงานร4วม
หรือหน4วยงานท่ีถูกควบคุม หน4วยงานต,องใช,ราคาทุน ในการบันทึกบัญชีพร,อมท้ังกลับ
บัญชีทุกบัญชีท่ีเก่ียวข,องกับหลักทรัพย6เผื่อขายเสมือนกับหน4วยงานได,บันทึกหลักทรัพย6
ดังกล4าวเปMนเงินลงทุนในหน4วยงานร4วมหรือหน4วยงานท่ีถูกควบคุมมาต้ังแต4แรก 

(6) สําหรับตราสารทุนท่ีโอนเปลี่ยนจากเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุมหรือหน4วยงาน
ร4วมไปเปMนหลักทรัพย6เผื่อขาย หน4วยงานต,องใช,มูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึก
บัญชีและรับรู,ผลต4างระหว4างราคาตามบัญชีกับมูลค4ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปMนรายการ
แยกต4างหากในสินทรัพย6สุทธิ/ส4วนทุน 

(ข) การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม4อยู4ในความต,องการของตลาด 

(1) สําหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนท่ัวไปท่ีจัดประเภทเปMนเงินลงทุนระยะยาวไปเปMนเงิน
ลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุมหรือหน4วยงานร4วม หน4วยงานต,องใช,ราคาตามบัญชี ณ 
วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี 
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(2) สําหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุมหรือหน4วยงานร4วมไปเปMน 
เงินลงทุนท่ัวไปท่ีจัดประเภทเปMนเงินลงทุนระยะยาว หน4วยงานต,องใช,ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนท่ีเหลืออยู4เปMนราคาโอนเปลี่ยน หากเงินลงทุนส4วนท่ีจําหน4ายไปมีราคาขาย 
ตํ่ากว4าราคาตามบัญชี หน4วยงานต,องพิจารณาว4าเงินลงทุนส4วนท่ีเหลือด,อยค4าหรือไม4เพ่ือ
รับรู,รายการขาดทุนจากการด,อยค4า  

๖๘. ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปMนอีกประเภทหนึ่งจะไม4เกิดข้ึนบ4อย เนื่องจาก
หน4วยงานต,องมีวัตถุประสงค6ท่ีชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับต้ังแต4เริ่มแรกท่ีได,เงินลงทุนมา อย4างไรก็ตาม 
สถานการณ6ท่ีเปลี่ยนไปอาจทําให,หน4วยงานต,องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  การโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนบางประเภทต,องมีหลักฐานสนับสนุนอย4างเพียงพอ  เช4น  การโอนเปลี่ยนระหว4างหลักทรัพย6
เพ่ือค,าและหลักทรัพย6เผื่อขายต,องมีหลักฐานสนับสนุนในเวลาต4อมาว4าหน4วยงานได,ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค6ท่ีกําหนดไว, 

การเปUดเผยข"อมูล 

๖๙. หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต4อไปนี้ 

(ก) นโยบายการบัญชีสําหรับ 

(1) การกําหนดมูลค4าของเงินลงทุน  

(2) ข,อเท็จจริงท่ีว4าหน4วยงานใช,วิธีถัวเฉลี่ยถ4วงน้ําหนักหรือวิธีเข,าก4อนออกก4อนในการ
กําหนดต,นทุนของตราสารท่ีจําหน4าย 

(3) การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค4ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 

(ข) รายการท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมอยู4ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินดังต4อไปนี้ 

(1) รายได,ดอกเบ้ีย ค4าสิทธิ และเงินปZนผลท่ีเกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว 

(2) จํานวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต4ละประเภท 

(3) จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการโอน
เปลี่ยนหลักทรัพย6เผื่อขายไปเปMนหลักทรัพย6เพ่ือค,า 

(4) จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนจากการจําหน4ายเงิน
ลงทุนแต4ละประเภท 

(5) จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนท่ียังไม4เกิดข้ึนของ
หลักทรัพย6เพ่ือค,าและเงินลงทุนท่ัวไป 

(ค) การเปลี่ยนแปลงในระหว4างงวดของส4วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค4า และลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 
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(ง) หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย6เผื่อขายและตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
โดยแสดงแยกตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดเปMนแต4ละรายการ ดังต4อไปนี้ 

(1) มูลค4ายุติธรรม 

(2) จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนท่ียังไม4เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค4า 

(3) จํานวนรวมของราคาทุนตัดจําหน4ายของตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 

(4) ตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดตามสัญญาโดยจัดกลุ4มตามระยะเวลาท่ีจะถึงกําหนด เช4น 
ภายใน ๑ ป̀ ภายใน ๒ ถึง ๕ ป̀ หรือภายใน ๖ ถึง ๑๐ ป̀ 

๗๐. หน4วยงานต,องเป]ดเผยข,อมูลสําหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดังต4อไปนี้ 

(ก) จํานวนต,นทุนตัดจําหน4ายของหลักทรัพย6ท่ีมีการขายหรือการโอนเปลี่ยน 

(ข) จํานวนรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึน 

(ค) จํานวนรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม4เกิดข้ึน 

(ง) สถานการณ6ตามย4อหน,าท่ี ๑๑ ท่ีทําให,หน4วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น 

๗๑. ข,อมูลทางการเงินโดยสรุปของหน4วยงานร4วม ไม4ว4าจะเปMนข,อมูลรายกิจการหรือหน4วยงาน หรือข,อมูล
ของท้ังกลุ4มกิจการซ่ึงรวมท้ังมูลค4าของสินทรัพย6รวม หนี้สินรวม รายได, และกําไรหรือขาดทุน 

๗๒. รายละเอียดของเงินลงทุนในหน4วยงานท่ีถูกควบคุมและเงินลงทุนในหน4วยงานร4วมท่ีสําคัญ รายชื่อของ
กิจการหรือหน4วยงานท่ีถูกลงทุน และประเทศท่ีจดทะเบียนจัดต้ังกิจการหรือสถานท่ีประกอบการ 
สัดส4วนของความเปMนเจ,าของและสัดส4วนของอํานาจในการออกเสียงในกรณีท่ีต4างจากสัดส4วนของ
ความเปMนเจ,าของ รวมท้ังวิธีการบัญชีท่ีใช,บันทึกเงินลงทุน 

การปฏิบัติในช#วงเปลี่ยนแปลง 

73. ในการนํานโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาใช,ปฏิบัติเปMนครั้งแรก ให,หน4วยงานถือปฏิบัติกับรายการเดิม
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปMนต,นไป โดยใช,มูลค4าตามบัญชีของเงินลงทุนก4อนวันท่ีเริ่มถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปMนราคาทุนใหม4 

วันถือปฏิบัติ 

74. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให,ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปMนต,นไป 

 


