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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่11  

เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง 

 

บทน า  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้และต้นทุน

ของสญัญาก่อสร้าง  

ประเดน็หลักทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง คือ การปันส่วนรายได้และต้นทุนให้กับงวดบัญชีที่

มีการก่อสร้าง เน่ืองจากลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีวันที่เร่ิมต้นและสิ้นสุดการก่อสร้างต่างรอบบัญชีกนั 

  

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้างในงบการเงินของ

กจิการที่รับงานก่อสร้าง  

 

ค านยิาม 

สญัญาก่อสร้าง หมายถึง สญัญาที่ท  าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างสนิทรัพย์รายการเดียว เช่น สะพาน 

ตึก เขื่อน ท่อส่งน า้มัน ถนน เรือ อุโมงค์ หรือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

หรือต้องพ่ึงพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขั้น

สุดท้าย เช่น สัญญาก่อสร้างโรงกล่ันน ้ามันและสัญญาก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กัน นอกจากน้ีสัญญาก่อสร้างยังรวมถึงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ก่อสร้างสนิทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้างผู้จัดการโครงการ หรือสถาปนิก และสัญญาการซ่อมบ ารุงหรือการร้ือ

ถอนสนิทรัพย์และสญัญาฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการร้ือถอนสนิทรัพย์ 

 สญัญาก่อสร้างตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มี 2 ลักษณะ คือ 

1) สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญาก่อสร้างซ่ึงมีการตกลงด้วยราคาคงที่หรือด้วยอัตราคงที่ต่อ

หน่วยของผลผลิตที่ระบุไว้ในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่ตกลงกันข้ึนอยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของต้นทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญา 

2) สญัญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม หมายถึง สญัญาก่อสร้างซ่ึงกิจการจะได้รับคืนต้นทุนตามที่ตกลงกัน

บวกส่วนเพ่ิม ซ่ึงส่วนเพ่ิมน้ันก าหนดเป็นอตัราร้อยละของต้นทุนดังกล่าวหรือเป็นจ านวนคงที่ 

 

การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 

 เมื่อกิจการท าสัญญาเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้างสินทรัพย์แต่ละรายการต้อง

ถือเสมือนว่าได้มีการท าสญัญาก่อสร้างแยกจากกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้   

1. สนิทรัพย์แต่ละรายการมีข้อเสนอที่แยกจากกนั 

2. สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากน้ัน กิจการผู้รับงานก่อสร้างและ

ลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏเิสธสญัญาส่วนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ 

3. ต้นทุนหรือรายได้ของสนิทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้ 
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กิจการต้องปฏบัิติต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญาน้ันจะท ากับ

ลูกค้าเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1. สญัญาหลายสญัญามีการต่อรองร่วมกนัในลักษณะของสญัญาชุดเดียวกนั 

2. สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก จนท าให้สัญญาแต่ละสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการเดียวซ่ึงมีอตัราก าไรร่วมกนั 

3. การปฏบัิติตามสญัญาทุกสญัญาเกดิขึ้นในเวลาเดียวกนั หรือเกดิขึ้นเป็นล าดับต่อเน่ืองกนั 

 

สญัญาก่อสร้างอาจให้สิทธิเลือกแก่ลูกค้าหรืออาจมีการแก้ไขเพ่ือให้ลูกค้าว่าจ้างกิจการให้ก่อสร้าง

สินทรัพย์เพ่ิมเติมได้ สินทรัพย์ที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมน้ี กิจการต้องปฏิบัติเสมือนว่าเป็นสัญญาก่อสร้างแยก

ต่างหาก เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

1. สินทรัพย์ที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากสินทรัพย์ที่ระบุในสัญญาเดิม ไม่ว่า

จะเป็นในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์ 

2. การต่อรองราคาของสนิทรัพย์ที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมไม่ได้ค านึงถึงราคาตามสญัญาเดิม 

 

รายไดค่้าก่อสรา้ง 

 กจิการต้องวัดมูลค่ารายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่ค้างรับ ซ่ึง

ประกอบด้วย 

1. จ านวนรายได้เม่ือเร่ิมแรกตามที่ตกลงตามสญัญา 

2. จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสัญญา อันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้อง

ค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพ่ือจูงใจ หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังน้ี 

1) อยู่ในขอบเขตของการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกดิรายได้ 

2) สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

การวัดมูลค่าของรายได้จะถูกกระทบด้วยความไม่แน่นอนต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับผลของเหตุการณ์ใน

อนาคต กจิการต้องทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณ์เกดิขึ้นหรือเมื่อความไม่แน่นอนนั้นหมดไป  

 การดัดแปลงงานตามค าสั่งของลูกค้าจะท าให้ขอบเขตงานตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจท าให้

รายได้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกบัการดัดแปลงงานจะรวมเป็นรายได้ค่าก่อสร้าง

ได้กต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจ านวนรายได้ที่เกิดจากการ

ดัดแปลงน้ัน 

2) สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ค่าชดเชย หมายถึง จ านวนที่กิจการผู้รับงานก่อสร้างจะเรียกเกบ็จากลูกค้าหรือบุคคลที่สามเพ่ือ

เรียกคืนต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาตามสญัญา เช่น  

- ค่าชดเชยจากการที่ลูกค้าท าให้การก่อสร้างล่าช้า 

- ความผิดพลาดในการก าหนดรายละเอียดที่ใช้ หรือการออกแบบ หรือการดัดแปลงงานที่ยังมี

ข้อโต้แย้งกนัอยู่ 
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การวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ที่เกดิข้ึนจากค่าชดเชยมีความไม่แน่นอนสูงและมักข้ึนอยู่กับผลของ

การเจรจา ดังน้ัน กจิการจะรวมค่าชดเชยเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้กต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1) มีการเจรจาถึงข้ันตกลงซ่ึงท าให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการ

เรียกร้องน้ัน 

2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะยอมรับจ านวนเงินน้ัน และเป็นจ านวนเงินที่สามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

จ านวนที่จ่ายให้เพ่ือจูงใจ หมายถึง จ านวนเพ่ิมเติมที่กจิการได้รับหากผลงานเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก  าหนดไว้หรือสูงกว่า กิจการจะรวมเงินจูงใจเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้กต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้  

1) งานก่อสร้างแล้วเสรจ็จนถึงข้ันที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผลงานจะเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก  าหนดไว้หรือสงูกว่า 

2) สามารถวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่จ่ายให้เพ่ือจูงใจได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนการก่อสรา้ง 

 ประกอบด้วย รายการทุกข้อต่อไปนี้  

1) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสญัญา ตัวอย่างเช่น 

- ต้นทุนค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกดิข้ึน ณ สถานที่ก่อสร้าง 

- ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

- ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

- ต้นทุนในการย้ายอาคาร เคร่ืองจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่ก่อสร้าง 

- ต้นทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์ 

- ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา

ก่อสร้าง 

- ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขและประกันผลงาน ซ่ึงรวมถึงต้นทุนในการรับประกันที่

คาดว่าจะเกดิขึ้น 

- ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้อง 

รายได้ที่กิจการได้รับจากผลพลอยได้ ซ่ึงไม่รวมอยู่ในรายได้ค่าก่อสร้าง อาจน าไปลดต้นทุน

ข้างต้นได้ เช่น รายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง และจากการจ าหน่ายอาคาร

และอุปกรณ์เมื่อสิ้นสดุสญัญาก่อสร้าง 

2) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไป ซ่ึงสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญา 

ตัวอย่างเช่น 

- ค่าประกนัภัย 

- ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซ่ึงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน

ก่อสร้างตามสญัญา 

- ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง  รวมถึง ต้นทุนในการจัดท าและประมวลผลค่าแรงงาน 
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- ต้นทุนการกู้ยืม 

กจิการต้องใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลอย่างสม ่าเสมอเพ่ือปันส่วน

ต้นทุนทุกประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยต้องเป็นเกณฑ์ที่ก  าหนดจากระดับการ

ด าเนินงานตามปกติของกจิกรรมการก่อสร้าง 

3) ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเกบ็จากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาก่อสร้าง อาจรวมถึง

ต้นทุนการบริหารทั่วไปและต้นทุนในการพัฒนา ซ่ึงเป็นจ านวนที่กิจการสามารถเรียกเกบ็ตาม

เง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญา 

 

ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้าง หรือไม่สามารถปันส่วนให้กบังานก่อสร้างได้ ต้องไม่น าไปรวม

เป็นต้นทุนของสญัญาก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น 

- ต้นทุนการบริหารทั่วไป ซ่ึงการเรียกช าระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา 

- ต้นทุนในการขาย 

- ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงการเรียกช าระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา 

- ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ซ่ึงไม่ได้น ามาใช้ในงานก่อสร้าง

ดังกล่าว 

 

การรบัรูร้ายไดค่้าก่อสรา้งและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 

 เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้รายได้ค่า

ก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามล าดับ โดยอ้างอิง

กบัขั้นความส าเรจ็ของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กรณีที่สญัญาก่อสร้างเป็นสญัญาราคาคงที่ กจิการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญา

ได้อย่างน่าเช่ือถือกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1) รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน

ก่อสร้าง 

3) ต้นทุนการก่อสร้างที่จะต้องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสรจ็ตามสัญญาสามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ และขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสามารถ

ประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 

4) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ซ่ึงท าให้กจิการสามารถเปรียบเทยีบต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึนจริงกบัต้นทุนที่ได้ประมาณไว้ 

กรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง

ตามสญัญาได้อย่างน่าเช่ือถือกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน

ก่อสร้าง 
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2) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ไม่ว่ากจิการสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผู้ว่าจ้างได้หรือไม่ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญา เรียกว่า “วิธี

อัตราส่วนของงานที่ท  าเสร็จ” เป็นการจับคู่รายได้กับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดข้ึนตามข้ันความส าเร็จของงาน

ก่อสร้าง ซ่ึงท าให้การรายงานเกี่ยวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรมีความสัมพันธก์บัอตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ 

กิจการรับเหมาก่อสร้าง อาจมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่

ต้องท าในอนาคต ต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าวให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

กจิการจะได้รับต้นทุนนั้นคืนจากลูกค้าและมักจัดประเภทเป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” 

เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ ซ่ึงได้น าไปรวมเป็นรายได้ตาม

สัญญาก่อสร้างและได้รับรู้เป็นรายได้ในก าไรหรือขาดทุนไปแล้ว จ านวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือ

จ านวนเงินที่ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อกีต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะน าไปปรับปรุง

กบัรายได้ค่าก่อสร้างตามสญัญา 

กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือภายหลังการท าสัญญาที่

ระบุถึงรายการทุกข้อ ดังต่อไปนี้  

1) สทิธติามกฎหมายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในสนิทรัพย์ที่ก่อสร้าง 

2) สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั 

3) ลักษณะและเงื่อนไขการช าระเงิน 

กิจการอาจก าหนดข้ันความส าเร็จของงานก่อสร้างได้หลายลักษณะโดยใช้วิธีที่สามารถวัดผลของ

งานได้อย่างน่าเช่ือถือ วิธทีี่ใช้ข้ึนอยู่กบัลักษณะของสญัญา ซ่ึงอาจรวมถึงวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ี 

1) อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนของงานที่ท  าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการ

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้ น ตัวอย่างต้นทุนการก่อสร้างที่ต้องไม่น ามารวมเป็นต้นทุนที่เกิดข้ึน

จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก่อสร้างในอนาคต เช่น ต้นทุนวัสดุที่ส่งไปสถานที่

ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้น าไปใช้ หรือวัสดุที่ได้เตรียมไว้เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างแต่ยังไม่ได้

น าไปใช้ เว้นแต่วัสดุดังกล่าวได้จัดท าขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยเฉพาะส าหรับงานก่อสร้างน้ัน 

- จ านวนที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้กบัผู้รับเหมาช่วงตามสญัญารับเหมาช่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 1 มกราคม 2559)   (คู่มืออธบิาย TAS 11) หน้า 6  
 

 

ตัวอย่างที่ 1 

บริษัท ก คอนสตรัคช่ัน จ ากัด รับเหมาก่อสร้างอาคารหลังหน่ึง โดยมีมูลค่าสัญญา 200 ล้านบาท 

โดยเร่ิมก่อสร้างเม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ปลายปี 25x3  

 

ค านวณขั้นความส าเรจ็ของงานก่อสร้าง โดยวิธอีตัราส่วนของต้นทุน 

             (หน่วย: ล้านบาท) 

 25x1 25x2 25x3 

มูลค่าตามสญัญา 200 200 200 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนระหว่างปี  40 65 55 

ต้นทุนก่อสร้างสะสมจนถึงปีปัจจุบัน (1) 40 105 160 

ประมาณการต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ิมจนเสรจ็ 110 50 - 

ประมาณการต้นทุนรวม (2) 150 155 160 

ประมาณการก าไร  50 45 40 

อตัราส่วนงานที่ท  าเสรจ็ (1)/(2) 26.67% 67.74% 100% 

รายได้จากงานก่อสร้างสะสม 53.34 135.48 200 

รายได้จากงานก่อสร้างส าหรับปี 53.34 82.14 64.52 

ต้นทุนการก่อสร้างส าหรับปี (40.00) (65.00) (55.00) 

ก าไรขั้นต้น 13.34 17.14 9.52 

2) การส ารวจเน้ืองานที่ได้ท าแล้ว หรือ 

3) การส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างที่ท  าเสรจ็กบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา

จากการส ารวจทางกายภาพ  

ทั้งน้ี ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามักไม่สะท้อนถึงงานที่ท  าเสรจ็ 

 

ตัวอย่างที่ 2  

บริษัท ข รับเหมาก่อสร้าง จ ากัด เข้าท าสัญญารับเหมาก่อสร้างมูลค่ารวม 5.8 ล้านบาท และมี

ประมาณการต้นทุนรวม 4.6 ล้านบาท โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบังานก่อสร้าง ดังต่อไปน้ี 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทุนส าหรับปี 1,400,000 1,500,000 1,700,000 

เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาระหว่างปี 1,300,000 2,500,000 2,000,000 

รับช าระหว่างปี 1,200,000 2,400,000 2,200,000 

 

จากการพิจารณาขั้นความส าเรจ็ของงานก่อสร้างโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ ประมาณ

ไว้ที่ร้อยละ 30 ในปีที่ 1 ร้อยละ 65 ในปีที่ 2 และร้อยละ 100 ในปีที่ 3 
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 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม 

รายได้สะสม 1,740,000 3,770,000 5,800,000  

ต้นทุนสะสม 1,380,000 2,990,000 4,600,000  

ก าไรขั้นต้น (ยอดสะสม) 360,000 780,000 1,200,000  

     

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม 

รายได้ส าหรับปี 1,740,000 2,030,000 2,030,000 5,800,000 

ต้นทุนส าหรับปี 1,380,000 1,610,000 1,610,000 4,600,000 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 360,000 420,000 420,000 1,200,000 

 

 ปีที่ 1 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,380,000  

งานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา 20,000  

 [ต้นทุนจริงสะสม 1,400,000 – ต้นทุนตามข้ันความส าเรจ็สะสม 1,380,000] 

(บันทกึแยกออกมาเน่ืองจากจะยังไม่รับรู้ส่วนนี้ เป็นต้นทุนงานก่อสร้างในงวดปัจจุบัน จะรับรู้

ต้นทุนเฉพาะตามข้ันความส าเรจ็ของงาน) 

   เงินสด  1,400,000 

บันทกึต้นทุนที่เกดิข้ึน   

 ปีที่ 1 

ลูกหน้ีสญัญาก่อสร้าง 1,300,000  

   เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาก่อสร้าง  1,300,000 

บันทกึการเรียกเกบ็เงิน   

   

เงินสด 1,200,000  

   ลูกหน้ีสญัญาก่อสร้าง  1,200,000 

บันทกึการรับช าระ   

   

งานระหว่างก่อสร้าง 360,000  

ต้นทุนก่อสร้าง 1,380,000  

   รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง  1,740,000 

บันทกึรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง   
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 ปีที่ 2 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,610,000  

   งานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา [มาจากปีที่ 1]  20,000 

   เงินสด  1,500,000 

   ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช าระ  90,000 

 [ต้นทุนจริงสะสม 2,900,000 – ต้นทุนตามข้ันความส าเรจ็สะสม 2,990,000] 

บันทกึต้นทุนที่เกดิข้ึน   

   

ลูกหน้ีสญัญาก่อสร้าง 2,500,000  

   เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาก่อสร้าง  2,500,000 

บันทกึการเรียกเกบ็เงิน   

   

เงินสด 2,400,000  

   ลูกหน้ีสญัญาก่อสร้าง  2,400,000 

บันทกึการรับช าระ   

   

งานระหว่างก่อสร้าง 420,000  

ต้นทุนก่อสร้าง 1,610,000  

   รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง  2,030,000 

บันทกึรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง   

 

   

 ปีที่ 3 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,700,000  

   เงินสด  1,700,000 

บันทกึต้นทุนที่เกดิข้ึน   

   

ลูกหน้ีสญัญาก่อสร้าง 2,000,000  

   เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาก่อสร้าง  2,000,000 

บันทกึการเรียกเกบ็เงิน   

   

เงินสด 2,200,000  

   ลูกหน้ีสญัญาก่อสร้าง  2,200,000 

บันทกึการรับช าระ   
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 ปีที่ 3 (ต่อ) 

   

งานระหว่างก่อสร้าง 420,000  

ต้นทุนก่อสร้าง 1,610,000  

   รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง  2,030,000 

บันทกึรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง   

   

เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาก่อสร้าง 5,800,000  

   งานระหว่างก่อสร้าง  5,800,000 

บันทกึปิดงานก่อสร้าง   

 

 

 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

ลูกหน้ีตามสญัญาก่อสร้าง 100,000 200,000 - 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,740,000 - - 

หัก เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาก่อสร้าง   (1,300,000) - - 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 440,000 - - 

งานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา 20,000 - - 

    

หน้ีสนิหมุนเวียน    

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช าระ - 90,000 - 

งานระหว่างก่อสร้าง - 3,770,000 - 

หัก เงินเรียกเกบ็ตามสญัญาก่อสร้าง        - (3,800,000) - 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - 30,000 - 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

รายได้จากการก่อสร้าง 1,740,000 2,030,000  2,030,000 

ต้นทุนการก่อสร้าง       (1,380,000)   (1,610,000) (1,610,000) 

ก าไรขั้นต้น        360,000       420,000     420,000 
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เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

1) กจิการต้องรับรู้รายได้ไม่เกนิกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึน และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่จะได้รับต้นทุนน้ันคืน 

2) กจิการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย 

เมื่อความไม่แน่นอนซ่ึงท าให้กิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่าง

น่าเช่ือถือได้หมดไป กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับข้ัน

ความส าเรจ็ของงานก่อสร้าง 

 

การรบัรูข้าดทุนทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ีเม่ือมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ผลขาดทุนดังกล่าว

ต้องพิจารณา โดยไม่ค านึงถึงว่า 

1) งานก่อสร้างตามสญัญาได้เร่ิมแล้วหรือไม่ 

2) ขั้นความส าเรจ็ของงานก่อสร้าง 

3) จ านวนก าไรที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากสญัญาก่อสร้างอื่น ซ่ึงไม่ถือเป็นสญัญาก่อสร้างเดียวกนั 

 

ตัวอย่างที่ 3 

รายการที่เกดิข้ึนในปีแรกของแต่ละโครงการเป็นดังต่อไปน้ี 

 

 โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 

มูลค่าตามสญัญา 3,000,000 2,000,000 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนระหว่างปี  1,800,000 1,600,000 

ประมาณการต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ิมจนเสรจ็ 1,000,000 600,000 

ประมาณการต้นทุนรวม 2,800,000 2,200,000 

ประมาณการก าไร (ขาดทุน) 200,000 (200,000) 

อตัราส่วนงานที่ท  าเสรจ็ 64.29% 72.73% 

ก าไร (ขาดทุน) ที่รับรู้ในปีน้ี 128,571 (200,000) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเหน็ว่าโครงการที่ 2 มีผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 200,000 บาท ซ่ึงต้องรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายในงวดทนัท ีโดยไม่ค านึงว่าขั้นความส าเรจ็ของงานจะคิดเป็นร้อยละ 72.73 เทา่นั้น 
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การบันทกึบัญชี 

 โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 

ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง 1,800,000  1,600,000  

   เงินสด  1,800,000  1,600,000 

บันทกึต้นทุนที่เกดิข้ึน     

     

ลูกหน้ีงานระหว่างก่อสร้าง 1,928,571  1,600,000  

   รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง  1,928,571  1,600,000 

บันทกึรายได้การก่อสร้าง     

** สมมติว่าเรียกช าระเทา่กบัขั้นความส าเรจ็    

     

ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง   200,000  

ประมาณการหน้ีสนิขาดทุนจากงานก่อสร้าง  200,000 

บันทกึส ารองเผ่ือขาดทุนงานก่อสร้าง    

 

การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

วิธอีตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ต้องใช้จ านวนสะสมของรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างใน

แต่ละงวดบัญชีกับประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาของงวดบัญชีปัจจุบัน 

ดังน้ัน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการรายได้ค่าก่อสร้าง หรือต้นทุนการก่อสร้าง หรือ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการผลของงานก่อสร้าง ให้ถือเป็น “การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี” ให้กิจการน าจ านวนประมาณการที่เปล่ียนใหม่มาพิจารณาก าหนดจ านวนรายได้ และ

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปล่ียนประมาณการทางบัญชีและงวดต่อๆ ไป 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ ดังต่อไปนี้  

1) จ านวนรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ระหว่างงวด 

2) วิธทีี่ใช้ในการก าหนดรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด 

3) วิธทีี่ใช้ในการก าหนดข้ันความส าเรจ็ของงานระหว่างก่อสร้าง และ 

4) หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน  

เช่น ต้นทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกร้องค่าเสียหายค่าปรับ หรือผลขาดทุนอื่นๆ  

ที่อาจเกดิข้ึน 

 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 1 มกราคม 2559)   (คู่มืออธบิาย TAS 11) หน้า 12  

 

 

ตัวอย่างที่ 4 การเปิดเผยนโยบายการบัญชี 

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

  รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท  าเสร็จจากการ

ประเมินของวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตาม

สญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หรือ 

  บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้าบันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงาน

ก่อสร้างที่ท  าเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท  าเสร็จค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงาน

ก่อสร้างที่เกิดข้ึนแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้าง

ตามสัญญา รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยัง

ไม่ได้เรียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

   

  รายได้จากงานเพ่ิมและงานรับเหมาอื่นที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินหน่ึงปี บันทึกรายได้ตามส่วน

ของงานก่อสร้างที่ท  าเสรจ็และเรียกเกบ็จากลูกค้า  

   

  รายได้จากงานโยกย้ายสาธารณูปโภค งานเพ่ิม และงานตามสัญญาอื่นบันทกึรายได้ตามส่วนของ

งานที่ท  าเสรจ็และเรียกเกบ็จากลูกค้า 

 

  ต้นทุนงานก่อสร้าง 

  ต้นทุนงานก่อสร้างบันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ท  าเสร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะ

บันทกึส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้าง

น้ันจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนที่บันทกึตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ท  าเสรจ็ของ

ราคาต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างที่เกดิข้ึนจริงบันทกึเป็น “งานระหว่างก่อสร้างตาม

สัญญา” ในสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ “ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช าระ” ในหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

   

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ  

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ได้ค านวณข้ึนหักด้วยจ านวนที่เรียกเกบ็

จากลูกค้าแล้ว 

 

  สัญญาที่มีมูลค่าของงานเกินกว่าจ านวนเงินที่เรียกเกบ็จากลูกค้าจะแสดงไว้เป็น "รายได้ที่ยังไม่ได้

เรียกช าระ" ภายใต้สนิทรัพย์หมุนเวียน ส่วนสัญญาที่มีการเรียกเกบ็เงินลูกค้ามากกว่ามูลค่างานจะ

แสดงไว้เป็น “รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า” ภายใต้หน้ีสนิหมุนเวียน 
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ตัวอย่างที่ 5 การเปิดเผยประมาณการทางบัญชี 

  ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

  บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้าประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจาก

รายละเอยีดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการ

ดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการ

พิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัท 

บริษัทย่อยและการร่วมค้าจะท าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอ และทุกคราวที่

ต้นทุนที่เกดิข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส าคัญ  

  ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง

แต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และ

สภาวะการณ์ปัจจุบัน 

 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อเกี่ยวกับสัญญางานก่อสร้างระหว่างท าที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

1) จ านวนรวมของต้นทุนที่เกดิข้ึนและก าไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน  

2) จ านวนเงินรับล่วงหน้า หมายถึง จ านวนเงินที่กิจการผู้รับงานได้รับก่อนเร่ิมปฎิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกนั 

3) จ านวนเงินประกันผลงาน ซ่ึงหมายถึง จ านวนเงินงวดที่เรียกเกบ็ที่ยังไม่ได้รับช าระ จนกว่าจะ

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญาที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน หรือจนกว่ากิจการผู้รับงานจะ

แก้ไขข้อบกพร่องของงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เงินงวดที่เรียกเกบ็ หมายถึง จ านวนเงินที่

กิจการผู้รับงานเรียกเกบ็จากลูกค้าส าหรับงานที่ได้ท าแล้วตามสัญญา ไม่ว่าจ านวนดังกล่าว

ลูกค้าจะได้จ่ายแล้วหรือไม่กต็าม  

 

ตัวอย่างที่ 6 

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

 52x1 52x0 

รายไดที้ย่งัไม่ไดเ้รียกช าระ   

มูลค่างานตามสญัญา  xxx xxx 

การรับรู้รายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ xxx xxx 

หัก: มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเกบ็ xxx xxx 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ xxx xxx 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 1 มกราคม 2559)   (คู่มืออธบิาย TAS 11) หน้า 14  

 

   

ลูกหนี้ เงินประกนัผลงานตามสญัญา xxx xxx 

   

เงินรบัล่วงหนา้จากผูว่้าจา้งและ   

   รายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหนา้   

มูลค่างานตามสญัญา  xxx xxx 

มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเกบ็ xxx xxx 

หัก: การรับรู้รายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ xxx xxx 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า xxx xxx 

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง xxx xxx 

รวม xxx xxx 

 

กจิการต้องแสดงรายการข้อมูลทุกข้อ ต่อไปนี้  

1) จ านวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็น

สนิทรัพย์ของกจิการ 

2) จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็นหน้ีสิน

ของกจิการ 

รายการข้างต้นเป็นผลต่างของต้นทุนที่เกิดข้ึนบวกด้วยก าไรที่รับรู้ หักด้วยผลรวมของขาดทุนที่

รับรู้และเงินงวดที่เรียกเกบ็ 

 

ตัวอย่างที่ 7 

สญัญางานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท  บริษัทย่อยและการร่วมค้ามีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึน

ปรับปรุงด้วยก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบันส าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวน

ประมาณ xx  ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท  :xxx ล้านบาท) มีจ านวนเงินที่กิจการมีสิทธิ

เรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส าหรับงานก่อสร้างเป็นจ านวนประมาณ xxx ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของ

บริษัท  :xxx ล้านบาท)   และมีจ านวนเงินที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้าง

เป็นจ านวนประมาณ xxx ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท: xxx ล้านบาท) 
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