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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

สญัญาก่อสรา้ง 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 11: Construction Contracts (Bound volume 2015 

Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



2 

สารบญั 
 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์  

ขอบเขต 1 

คํานยิาม 3 

การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 7 

รายไดค่้าก่อสรา้ง 11 

ตน้ทุนการก่อสรา้ง 16 

การรบัรูร้ายไดค่้าก่อสรา้งและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 22 

การรบัรูข้าดทุนทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 36 

การเปลีย่นแปลงประมาณการ 38 

การเปิดเผยขอ้มูล  39 

วนัถอืปฏิบติั 46 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 

 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สัญญาก่อสรา้ง 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้และต้นทุน

ของสญัญาก่อสร้าง ประเดน็หลักทางการบัญชีที่เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างคือ การปันส่วนรายได้และ

ต้นทุนให้กับงวดบัญชีที่มีการก่อสร้างเน่ืองจากลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีวันที่เร่ิมต้น

ก่อสร้างกับวันที่สิ้ นสุดการก่อสร้างต่างรอบบัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้เกณฑ์การรับรู้

รายการตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมี 

การประกาศใช้) เพ่ือกาํหนดว่าเม่ือใดกิจการควรรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่

เกดิข้ึนเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายไว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ยังได้ให้แนวทางปฏบัิติเกี่ยวกบัการนาํเกณฑด์ังกล่าวไปถือปฏบัิติ 

ขอบเขต 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรับสัญญาก่อสรา้งในงบการเงิน 

ของกิจการทีร่บังานก่อสรา้ง 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญา

ก่อสรา้ง 

คํานยิาม 

3 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 46 

ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีควรอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ   

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้

ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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 สัญญาก่อสรา้ง หมายถงึ สญัญาทีทํ่าข้ึนโดยเฉพาะเพือ่ก่อสรา้งสินทรพัย์

รายการเดียว หรือก่อสร้างสินทรัพย์หลาย

รายการซ่ึงสมัพนัธก์นัอย่างใกลชิ้ด หรือพึง่พากนั

ในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหนา้ที ่

หรือวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชนข์ั้นสุดทา้ย 
   

 สัญญาราคาคงที ่ หมายถงึ สญัญาก่อสรา้งซ่ึงมีการตกลงดว้ยราคาคงที่

หรือดว้ยอตัราคงทีต่่อหน่วยของผลผลิตซ่ึงระบุ

ไว้ในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที ่

ตกลงกนัข้ึนอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของตน้ทุน

ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

   

สัญญาตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม หมายถงึ สัญญาก่อสร้างซ่ึงกิจการจะไดร้ับคืนต้นทุน

ตามที่ตกลงกันบวกส่วนเพิ่มซ่ึงส่วนเพิ่มนั้น

กําหนดเป็นอัตรารอ้ยละของตน้ทุนดงักล่าว

หรือเป็นจํานวนคงที ่

 

4 สัญญาก่อสร้างอาจทําข้ึนเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์เพียงรายการเดียว เช่น สะพาน ตึก เข่ือน  

ท่อส่งนํา้มัน ถนน เรือ หรืออุโมงค์ หรืออาจทาํข้ึนเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการซ่ึงสัมพันธ์

กันอย่างใกล้ชิดหรือพ่ึงพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ใน 

การใช้ประโยชน์ข้ันสุดท้าย เช่น สัญญาก่อสร้างโรงกล่ันนํ้ามันและสัญญาก่อสร้างโรงงานและ

อุปกรณ์หลายรายการซ่ึงมีความสมัพันธก์นั 

5 สาํหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สญัญาก่อสร้างรวมถึงสญัญาต่อไปน้ี 

5.1 สญัญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้างผู้จัดการ

โครงการ หรือสถาปนิก และ 

5.2 สัญญาการซ่อมบํารุงหรือการร้ือถอนสินทรัพย์และสัญญาฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายหลัง 

การร้ือถอนสนิทรัพย์ 

6 สัญญาก่อสร้างทาํได้ในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงสัญญาก่อสร้าง 2 ลักษณะ 

คือ สัญญาราคาคงที่และสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม สัญญาก่อสร้างบางสัญญาอาจมีลักษณะผสม

ของทั้งสองลักษณะ เช่น สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิมซ่ึงกาํหนดราคาไว้ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาที่ได้ 

ตกลงกันไว้ ในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการจําเป็นต้องพิจารณาเง่ือนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 23 และ 24 เพ่ือกาํหนดว่าเม่ือใดกจิการต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย   
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การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 

7 ตามปกติข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้ปฏิบัติกับสัญญาก่อสร้างแต่ละสัญญา 

แยกจากกัน อย่างไรกต็ามในบางสถานการณ์ กิจการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้ปฏิบัติกับ

ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถระบุแยกออกมาได้ของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาเพ่ือแสดงให้เหน็ถึง

เน้ือหาของสญัญาหรือกลุ่มของสญัญาก่อสร้าง 

8 เมื่อกิจการทําสญัญาเพือ่ก่อสรา้งสินทรพัยห์ลายรายการ การก่อสรา้งสินทรพัยแ์ต่ละรายการ

ตอ้งถอืเสมือนว่าไดมี้การทําสญัญาก่อสรา้งแยกจากกนั หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

8.1 สินทรพัยแ์ต่ละรายการมีขอ้เสนอทีแ่ยกจากกนั 

8.2 สินทรพัยแ์ต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกนั นอกจากนั้นกิจการผูร้บังานก่อสรา้งและ

ลูกคา้สามารถยอมรบัหรือปฏิเสธสญัญาส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการได ้

8.3 ตน้ทุนและรายไดข้องสินทรพัยแ์ต่ละรายการสามารถระบุได ้

9 กิจการตอ้งปฏิบติัต่อกลุ่มสญัญาก่อสรา้งเสมือนว่าเป็นสญัญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสญัญานั้นจะทํากบั

ลูกคา้เพยีงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

9.1 สญัญาหลายสญัญามีการต่อรองร่วมกนัในลกัษณะของสญัญาชุดเดียวกนั 

9.2 สญัญาทุกสญัญามีความสมัพนัธก์นัอย่างมากจนทําใหส้ญัญาแต่ละสญัญาเป็นส่วนหนึง่

ของโครงการเดียวซ่ึงมีอตัรากําไรร่วมกนั 

9.3 การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน หรือเกิดข้ึนเป็นลําดับ

ต่อเนือ่งกนั 

10 สญัญาก่อสรา้งอาจใหสิ้ทธิเลือกแก่ลูกคา้หรืออาจมีการแกไ้ขเพื่อให้ลูกคา้ว่าจ้างกิจการให้

ก่อสรา้งสินทรพัยเ์พิม่เติมได ้สินทรพัยที์่ก่อสรา้งเพิม่เติมนี้  กิจการตอ้งปฏิบติัเสมือนว่าเป็น

สญัญาก่อสรา้งแยกต่างหาก เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

10.1 สินทรพัยที์่ก่อสรา้งเพิม่เติมแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากสินทรพัยที์่ระบุในสญัญาเดิม

ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชป้ระโยชน ์

10.2 การต่อรองราคาของสินทรพัยที์ก่่อสรา้งเพิม่เติมไม่ไดคํ้านงึถึงราคาตามสญัญาเดิม 

รายไดค่้าก่อสรา้ง 

11 รายไดค่้าก่อสรา้งตอ้งประกอบดว้ย 

11.1  จํานวนรายไดเ้มือ่เริม่แรกตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา และ 

11.2 จํานวนเงินที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน 

การเรียกรอ้งค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพือ่จูงใจ หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

11.2.1 อยู่ในขอบเขตของการมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีจ่ะก่อใหเ้กิดรายได ้

11.2.2 สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
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12 กิจการต้องวัดมูลค่ารายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่ค้างรับ  

การวัดมูลค่าของรายได้จะถูกกระทบจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับผลของเหตุการณ ์

ในอนาคต กิจการจึงต้องทบทวนประมาณการเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือเม่ือความไม่แน่นอนน้ัน

หมดไป ดังน้ัน จาํนวนรายได้ค่าก่อสร้างในแต่ละงวดอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

12.1 กิจการและลูกค้าอาจตกลงดัดแปลงงานหรือตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ท ําให้รายได้ 

ค่าก่อสร้างในงวดต่อมาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากที่เคยตกลงไว้เม่ือเร่ิมทาํสญัญา 

12.2 จํานวนรายได้ที่ตกลงไว้ตามสัญญาราคาคงที่อาจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน   

ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดในสญัญา 

12.3 จาํนวนรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้าซ่ึงเป็นความผิดของ

กจิการผู้รับงานก่อสร้างที่ไม่สามารถปฏบัิติงานให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา 

12.4 สญัญาราคาคงที่กาํหนดจากราคาคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตซ่ึงทาํให้รายได้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน

เม่ือจาํนวนหน่วยของผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

13 การดัดแปลงงานตามคําสั่งของลูกค้าจะทาํให้ขอบเขตงานตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจ 

ทําให้รายได้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือ         

การออกแบบของสินทรัพย์ หรือการเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญา จาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ

การดัดแปลงงานจะรวมเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

13.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจาํนวนรายได้ที่เกิดจาก 

การดดัแปลงน้ัน 

13.2 สามารถวัดมูลค่าของจาํนวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

14 ค่าชดเชย หมายถึง จาํนวนที่กิจการผู้รับงานก่อสร้างจะเรียกเกบ็จากลูกค้าหรือบุคคลที่สามเพ่ือ

เรียกคืนต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาตามสญัญา เช่น ค่าชดเชยอาจเกดิจากลูกค้าทาํให้การก่อสร้าง

ล่าช้า ความผิดพลาดในการกําหนดรายละเอียดที่ ใช้ หรือในการออกแบบ หรือเกิดจาก           

การดัดแปลงงานที่ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ การวัดมูลค่าของจาํนวนรายได้ที่เกิดข้ึนจากค่าชดเชยมี

ความไม่แน่นอนสูงและมักข้ึนอยู่กับผลของการเจรจา ดังน้ันกิจการจะรวมค่าชดเชยเป็นรายได้       

ค่าก่อสร้างได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

14.1 มีการเจรจาถึงข้ันตกลงซ่ึงทําให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อ 

การเรียกร้องน้ัน และ 

14.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะยอมรับจาํนวนเงินน้ันและเป็นจาํนวนเงินที่สามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

15 จาํนวนที่จ่ายให้เพ่ือจูงใจ หมายถึง จาํนวนเพ่ิมเติมที่กิจการได้รับหากผลงานเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนดไว้หรือสูงกว่า ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจระบุให้มีการจ่ายเงินจูงใจแก่กิจการผู้รับงาน

ก่อสร้างหากงานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสัญญา กิจการจะรวมเงินจูงใจเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้      

กต่็อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

15.1 งานก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงข้ันที่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผลงานจะเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนดไว้หรือสงูกว่า และ 
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15.2 สามารถวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่จ่ายให้เพ่ือจูงใจได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนการก่อสรา้ง 

16 ตน้ทุนการก่อสรา้งตอ้งประกอบดว้ยรายการทุกขอ้ต่อไปนี้   

16.1 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบังานก่อสรา้งตามสญัญา 

16.2 ตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งโดยทัว่ไปซ่ึงสามารถปันส่วนใหก้บังานก่อสรา้งตามสญัญา 

และ 

16.3 ตน้ทุนอื่นทีส่ามารถเรียกเก็บจากผูว่้าจา้งไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของสญัญาก่อสรา้ง 

17 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสญัญารวมถึงรายการต่อไปน้ี 

17.1 ต้นทุนค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกดิข้ึน ณ สถานที่ก่อสร้าง 

17.2 ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

17.3 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณท์ี่ใช้ในการก่อสร้าง 

17.4 ต้นทุนในการย้ายอาคาร เคร่ืองจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่ก่อสร้าง 

17.5 ต้นทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์ 

17.6 ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา

ก่อสร้าง 

17.7 ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขและประกันผลงานซ่ึงรวมถึงต้นทุนในการรับประกัน 

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน และ 

17.8 ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้อง 

รายได้ที่กิจการได้รับจากผลพลอยได้ซ่ึงไม่รวมอยู่ในรายได้ค่าก่อสร้างอาจนาํไปลดต้นทุนข้างต้นได้ 

เช่น รายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง และจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์เม่ือ

สิ้นสดุสญัญาก่อสร้าง 

18 ต้นทุนที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างโดยทั่วไปและสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตาม

สญัญารวมถึงรายการต่อไปน้ี 

18.1 ค่าประกนัภัย 
18.2 ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซ่ึงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน

ก่อสร้างตามสญัญา และ 

18.3 ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง 

กิจการใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือปันส่วนต้นทุนทุก

ประเภทที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนเป็นเกณฑ์ที่ก ําหนดจากระดับ         

การดาํเนินงานตามปกติของกิจกรรมการก่อสร้าง ค่าโสหุ้ยการก่อสร้างรวมถึงต้นทุนในการจัดทาํ

และประมวลผลค่าแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยทั่วไป และสามารถปันส่วนให้กับ

งานก่อสร้างตามสญัญายังรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม  

19  ต้นทุนอื่ นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างอาจรวมถึงต้นทุนการบริหารทั่วไปและต้นทุน 

ในการพัฒนา ซ่ึงเป็นจาํนวนที่กจิการสามารถเรียกเกบ็ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญา 
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20  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือไม่สามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างไดไม่นาํไปรวมเป็น

ต้นทุนของสญัญาก่อสร้าง ต้นทุนดังกล่าวรวมถึง 
20.1  ต้นทุนการบริหารทั่วไปซ่ึงการเรียกชาํระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา 

20.2  ต้นทุนในการขาย 

20.3  ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาซ่ึงการเรียกชาํระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา และ 

20.4  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานซ่ึงไม่ได้นาํมาใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว 

21  ต้นทุนการก่อสร้างรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่กิจการแน่ใจว่า

ได้รับงานก่อสร้างจนกระทั่งงานก่อสร้างน้ันแล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรกต็ามต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับสัญญาก่อสร้างซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือประกันว่ากิจการจะได้รับงานก่อสร้างจะถือเป็นต้นทุน   

การก่อสร้างหากสามารถระบุแยกต้นทุนดังกล่าวได้อย่างชัดเจน สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับงานก่อสร้างน้ัน ถ้ากิจการเคยรับรู้ต้นทุนที่

เกิดข้ึนเพ่ือประกันว่ากิจการจะได้รับงานก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดข้ึน หากในงวดต่อมา

กจิการได้รับงานก่อสร้างน้ันกจิการต้องไม่นาํต้นทุนดังกล่าวกลับมารวมเป็นต้นทุนการก่อสร้าง 

การรบัรูร้ายไดค่้าก่อสรา้งและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 

22 เมือ่กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสรา้งตามสญัญาไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งรบัรู ้

รายไดค่้าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสรา้งที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็นรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายตามลําดบั โดยอา้งอิงกบัขั้นความสําเร็จของงานก่อสรา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสรา้งตามสัญญาเป็น

ค่าใชจ่้ายทนัทีตามทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่36 

23 ในกรณีที่สญัญาก่อสรา้งเป็นสญัญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสรา้ง

ตามสญัญาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

23.1 รายไดค่้าก่อสรา้งทั้งส้ินสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

23.2 มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่กิจการจะไดร้ับประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

งานก่อสรา้ง 

23.3 ตน้ทุนการก่อสรา้งทีจ่ะจ่ายจนกระทัง่งานก่อสรา้งแลว้เสร็จตามสญัญาสามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ และขั้นความสําเร็จของงานก่อสรา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

สามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื และ 

23.4 ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได ้

  อย่างน่าเชื่อถือ ซ่ึงทําให้กิจการสามารถเปรียบเทียบตน้ทุนการก่อสรา้งที่เกิดข้ึนจริง 

  กบัตน้ทุนทีไ่ดป้ระมาณไว ้

24  ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม กิจการสามารถประมาณผล 

ของงานก่อสรา้งตามสญัญาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  
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24.1 มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่กิจการจะไดร้ับประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 

กบังานก่อสรา้ง และ 

24.2 ต้นทุนที่เ กี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได ้

อย่างน่าเชื่อถอื ไม่ว่ากิจการสามารถเรียกตน้ทุนนั้นคืนจากผูว่้าจา้งไดห้รือไม่ 

25 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับข้ันความสาํเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาเรียกว่า  

วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ วิธีน้ีเป็นการจับคู่รายได้ค่าก่อสร้างกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึน

ตามข้ันความสาํเร็จของงานก่อสร้าง ซ่ึงทาํให้การรายงานเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไร        

มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ ดังน้ัน วิธีน้ีจึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในขอบเขต

ของกจิกรรมตามสญัญาก่อสร้างและผลงานที่ได้ทาํในระหว่างงวด 

26 ภายใต้วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ กิจการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างเป็นรายได้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ทาํการก่อสร้าง โดยปกติกิจการมักจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ทาํการก่อสร้าง อย่างไรกต็าม ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น

ตามสญัญาส่วนที่คาดว่าจะสงูเกนิกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นตามสัญญา ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัที

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36  

27 กิจการผู้รับงานก่อสร้างอาจมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่   

ทาํในอนาคต ต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าวให้รับรู้เป็นสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

กจิการจะได้รับต้นทุนน้ันคืน จาํนวนต้นทุนดังกล่าวน้ีถือเป็นจาํนวนเงินที่กิจการจะได้รับจากลูกค้า 

และมักจัดประเภทเป็นงานระหว่างก่อสร้าง 

28 กจิการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือกต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างน้ัน อย่างไรกต็าม 

เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ซ่ึงได้นาํไปรวมเป็นรายได้ตาม

สัญญาก่อสร้างและได้รับรู้เป็นรายได้ในกาํไรหรือขาดทุนไปแล้ว จาํนวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเกบ็

ได้หรือจาํนวนเงินที่ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่

จะนาํไปปรับปรุงกบัรายได้ค่าก่อสร้างตามสญัญา 

29 ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือภายหลังการทาํสัญญาที่ระบุถึงรายการ 

ทุกข้อต่อไปน้ี 

29.1 สทิธติามกฎหมายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในสนิทรัพย์ที่ก่อสร้าง 

29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั และ 

29.3 ลักษณะและเง่ือนไขการชาํระเงิน 

ตามปกติ กจิการมีระบบการจัดทาํงบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล เม่ือมี

เหตุจาํเป็นกิจการต้องทบทวนและปรับปรุงประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง

ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการน้ีไม่ถือเป็นเหตุที่แสดงว่า

กจิการไม่สามารถประมาณผลงานของงานก่อสร้างตามสญัญาได้อย่างน่าเช่ือถือ 

30 กิจการอาจกาํหนดข้ันความสาํเร็จของงานก่อสร้างได้หลายลักษณะโดยใช้วิธีที่สามารถวัดผลของ

งานที่ทาํได้อย่างน่าเช่ือถือ วิธทีี่ใช้ข้ึนอยู่กบัลักษณะของสญัญาซ่ึงอาจรวมถึงวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ี 



10 

30.1 อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนของงานที่ทาํเสรจ็จนถึงปัจจุบันกับประมาณการ

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น 

30.2 การสาํรวจเน้ืองานที่ได้ทาํแล้ว หรือ 

30.3 การสาํรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาํเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดย

พิจารณาจากการสาํรวจทางกายภาพ 

ทั้งน้ี ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามักไม่สะท้อนให้เหน็ถึงงานที่ทาํเสรจ็ 

31 เม่ือกิจการกาํหนดข้ันความสาํเรจ็ของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนจนถึง

ปัจจุบัน ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบัน เป็นต้นทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงงานที่ทาํเสร็จ

เทา่น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนการก่อสร้างที่ไม่นาํมารวมเป็นต้นทุนที่เกดิข้ึนจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

31.1 ต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินการก่อสร้างในอนาคต เช่น ต้นทุนของวัสดุที่ได้

ส่งไปสถานที่ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้นาํไปใช้ หรือวัสดุที่ได้เตรียมไว้เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างแต่ยัง

ไม่ได้นาํไปใช้ เว้นแต่วัสดุดังกล่าวได้จัดทาํข้ึนหรือสร้างข้ึนโดยเฉพาะสาํหรับงานก่อสร้างน้ัน 

และ 

31.2 จาํนวนที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้กบัผู้รับเหมาช่วงตามสญัญารับเหมาช่วง 

32 เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสรา้งไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการปฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้   

32.1 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนการก่อสรา้งที่เกิดข้ึน และมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัตน้ทุนนั้นคืน และ 

32.2 กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่าใชจ่้าย 

กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสรา้งเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีตามที่ระบุไว ้

ในย่อหนา้ที ่36 

33 ในช่วงแรกของการก่อสร้าง กิจการมักไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ แต่อาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนคืน  

ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้รายได้เพียงไม่เกินจํานวนต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นจํานวนที่

สามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ เม่ือกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ

จะไม่มีการรับรู้กาํไร อย่างไรกต็าม แม้ว่าผลของงานก่อสร้างไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 

แต่อาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นตามสัญญาจะสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้ น

ตามสัญญา ในกรณีน้ีให้กิจการรับรู้จํานวนที่สูงกว่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุไว้ใน     

ย่อหน้าที่ 36 

34 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาที่ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกคืนจาก 

ผู้ว่าจ้างได้ เป็นค่าใช้จ่ายทันที ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน      

การเรียกคืนต้นทุนที่เกดิข้ึนจากลูกค้าซ่ึงกจิการอาจจาํเป็นต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัท ีได้แก่ 

34.1 สัญญาที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์เน่ืองจากมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับ

ความถูกต้องของสญัญา 

34.2 งานก่อสร้างตามสญัญาจะสาํเรจ็หรือไม่ข้ึนอยู่กบัผลการตัดสินคดีหรือการตีความตามกฎหมาย 
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34.3 งานก่อสร้างเกี่ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่อาจถูกเวนคืนหรือยึดคืน 

34.4 ลูกค้าไม่สามารถปฏบัิติตามภาระผูกพันในสญัญาก่อสร้าง หรือ 

34.5 กิจการผู้รับงานก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จสิ้ นหรือบรรลุภาระผูกพันตามสัญญา

ก่อสร้างได้ 

35 เมื่อความไม่แน่นอนซ่ึงทําใหกิ้จการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสรา้งตามสญัญาได้

อย่างน่าเชื่อถอืไดห้มดไป กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งตาม

ขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่22 แทนการปฏิบติัตามขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่32 

การรบัรูข้าดทุนทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

36  เมือ่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ตน้ทุนการก่อสรา้งทั้งส้ินจะสูงกว่ารายไดค่้าก่อสรา้งทั้งส้ิน 

กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 

37   ผลขาดทุนดังกล่าวพิจารณาโดยไม่คาํนึงว่า 
37.1 งานก่อสร้างตามสญัญาได้เร่ิมแล้วหรือไม่ 

37.2 ข้ันความสาํเรจ็ของงานก่อสร้าง หรือ 

37.3 จาํนวนกาํไรที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้างอื่น ซ่ึงไม่ถือเป็นสัญญาก่อสร้างเดียวกัน 

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9 

การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

38 วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จ ใช้จํานวนสะสมของรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง 

ในแต่ละงวดบัญชีกับประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาของงวด

บัญชีปัจจุบัน ดังน้ันผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการรายได้ค่าก่อสร้าง หรือต้นทุน  

การก่อสร้างหรือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการผลของงานก่อสร้างให้ถือเป็น      

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง

นโยบายการบัญชี  การ เป ลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข ้อ ผิดพลาด  ( เ ม่ือ มี                

การประกาศใช้)) ให้กิจการนาํจาํนวนประมาณการที่เปล่ียนใหม่มาพิจารณากาํหนดจาํนวนรายได้ 

และค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ มีการเปล่ียนประมาณการทางบัญชีและ          

งวดต่อๆ ไป 

การเปิดเผยขอ้มูล 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

39.1 จํานวนรายไดค่้าก่อสรา้งทีร่บัรูเ้ป็นรายไดใ้นระหว่างงวด 

39.2 วิธีทีใ่ชใ้นการกําหนดรายไดค่้าก่อสรา้งทีร่บัรูเ้ป็นรายไดใ้นระหว่างงวด และ 

39.3 วิธีทีใ่ชใ้นการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหว่างก่อสรา้ง 
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40 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เกี่ยวกับสัญญางานก่อสร้างระหว่างทําที่มีอยู่  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

40.1 จํานวนรวมของตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนและกําไรทีร่บัรู ้(หกัดว้ยขาดทุนทีร่บัรู)้ จนถงึปัจจุบนั 

40.2 จํานวนเงินรบัล่วงหนา้ และ 

40.3 จํานวนเงินประกนัผลงาน 

41 เงินประกันผลงาน หมายถึง จํานวนเงินงวดที่เรียกเกบ็ที่ยังไม่ได้รับชําระ จนกว่าจะเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินดังกล่าวหรือจนกว่ากิจการผู้รับงานจะแก้ไข

ข้อบกพร่องของงานก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ เงินงวดที่เรียกเกบ็ หมายถึง จาํนวนเงินที่กิจการผู้รับงาน

เรียกเกบ็จากลูกค้าสาํหรับงานที่ได้ทาํแล้วตามสัญญาไม่ว่าจํานวนดังกล่าว ลูกค้าจะได้จ่ายแล้ว

หรือไม่กต็าม เงินรับล่วงหน้า หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการผู้รับงานได้รับก่อนเร่ิมปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกนั 

42 กิจการตอ้งแสดงรายการทุกขอ้ต่อไปนี้   

42.1 จํานวนเงินทั้ งส้ินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา      

เป็นสินทรพัยข์องกิจการ และ 

42.2 จํานวนเงินทั้ งส้ินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกรอ้งจากกิจการสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา     

เป็นหนี้ สินของกิจการ 

43 จาํนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าสาํหรับงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นจาํนวนสุทธิ

ของ 

43.1 ต้นทุนที่เกดิข้ึนบวกด้วยกาํไรที่รับรู้หักด้วย  

43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเกบ็ 

สาํหรับงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทาํทุกสัญญา ซ่ึงต้นทุนที่เกิดข้ึนบวกด้วยกาํไรที่รับรู้ (หักด้วย

ขาดทุนที่รับรู้) มีจาํนวนเกนิกว่าเงินงวดที่เรียกเกบ็ 

44 จาํนวนเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสาํหรับงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นจาํนวนสุทธิ

ของ 

44.1 ต้นทุนที่เกดิข้ึนบวกด้วยกาํไรที่รับรู้หักด้วย 

44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเกบ็ 

สาํหรับงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทาํทุกสัญญาซ่ึงเงินงวดที่เรียกเกบ็มีจาํนวนเกินกว่าต้นทุนที่เกิดข้ึน

บวกด้วยกาํไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้)  

45 กิจการต้องเปิดเผยหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจ

เกิดข้ึนอาจเกิดจากรายการต่าง ๆ เช่น ต้นทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย 

ค่าปรับ หรือผลขาดทุนอื่น ๆ ที่อาจเกดิข้ึน 
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วนัถอืปฏิบติั  

46  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง ให้ถือปฏบัิติกับงบการเงิน

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
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