มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒
เรื่อง
สินค้าคงเหลือ
คำแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ พ.ศ. ๒๕๔๔ (I?ร/\ ร ๑๒ ะ เ ก ก *๐ก่65 0 นIV ๒๐๐๑))
ขี่งเป็นการจัดทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๔๔๘
(1๓เวโ0ห6๓6ก*5 1:๐ เ?5^ รร - ๒๐๑๔) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ
ฉบับที่ ๑๒ สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๑/ ๑๓

สารบัญ

ย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยาม
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินด้าคงเหลือ
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ด้นทุบของสินค้าคงเหลือ
ด้นทุนในการซื้อ
ด้นทุนแปลงสภาพ
ด้นทุนอื่น ๆ
ด้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้[หับรัการ
ด้นทุนของผลืตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพ
เทคนิคสำหรับการวัดมูลค่าของด้นทุบ
การคำนวณด้นทุน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
การแจกจ่ายสินค้าที่ไม่มีค่าตอบแทนห'!อมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย
การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
การเป็ดเผย'ช้อมูล
วันถีอปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ หน้า ๖/ ๑๓

มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้วยย่อ หน้าที’ ๑ ถึง ๔๙ ทุก ย่อ หน้ามีค วามสำคัญ เท่ากัน
และต้องอ่านโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ฃองมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใข้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงาบถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับลี่ ๑๒ หน้า ๓/ ๑๓

วัตถุประศงค์
๑.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ
ประเด็นหลักของการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ คือ จำนวนต้นทุนที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และยกยอดไป
จนกว่าจะมีการรับรู้รายไต้ที่สัมพันธ์ๆน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กำหนดแนวปฏิบ้ติในการคำนวณหา
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ยังให้แนวทางเกี่ยวกับวิฮีการ
คำนวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลืออีกด้วย

ขอบเขต
๒.

๓.

๔.

หน่วยงานภาครัฐ ที่จ ัด ทำและนำเสนองบการเงิน ตามหลัก การบัญ ชีเกณฑ์ค งค้างต้อ งถือ ปฏิบ ัต ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้สำหรับการบัญชีสินค้าคงเหลือทุกประเภทยกเวัน
(ก) งานระหว่างก่อฝีร้างภายใต้สัญญาก่อสร้างซึ่งรวมถืงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง สัญญาก่อสร้าง*)
(ข) เครื่อ งมีอ ทางการเงิน (ดูม าตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมึอทางการเงิน* และมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง การร้บรู้และการวัด
มูลค่าเครื่องมือหางการเงิน*)
(ค) สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บ
เกี่ยว (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง เกษตรกรรม*)
(ง) งานบริการระหว่างทำที่ไม่ไต้รับสิงตอบแทนโดยตรงหริอไต้รับเพียงเลืกน้อยจากผู้รับบริการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้ไม่ถือปฏิบัติกับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ถือไวัโดย
(ก) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่า ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
แร่ และผลิตภัณ ฑ์จากแร่ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเหล่าบี้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธีที่จะไต้รับ
ซึ่งเป็น วิธ ีท ี่ถ ือ ปฏิบ ัต ิก ัน อย่างแพร่ห ลายในอุต สาหกรรมเหล่าบี้น เมี่อ หน่วยงานวัด มูล ค่า
สิน ค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุท ธีท ี่จะไต้รับ การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่าดังกล่าวจะรับ รู้
ในกำไรหริอขาดทุบในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบี้น และ
(ข) บายหน้า -ผู้ค ้า สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ ซึ่ง วัด มูล ค่า สิน ค้า คงเหลือ ด้ว ยมูล ค่า ยุต ิธ รรมหัก ต้น ทุน
ในการขาย เมี่อ สิน ค้า คงเหลือ ดัง กล่า ววัด มูล ค่า ด้ว ยมูล ค่า ยุต ิธ รรมหัก ต้น ทุน ใบการขาย
การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่ายุต ิธ รรมหัก ต้น ทุบ ในการขายจะรับ รู้ในกำไรหริอ ขาดทุบ ใบงวด
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบี้บ
สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ใบย่อหน้าที่ ๒ (ง) ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ และไต้รับการยกเว้นในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญ ชีฉ บับ นี้ด ้วย เนื่อ งจากรายการดัง กล่า วเกี่ย วข้อ งกับ ประเด็น เฉพาะในภาครัฐ ที่ต ้อ งมี
การพิจารณาโดยละเอียดต่อไป

"เมื่อมีการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๔/®๓

๕ .

๖.

สิน ค้าคงเหลือ ตามที่ก ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๓ (ก) วัดมูลค่าด้วยมูลค่า?เทธิที่จะไค้รับ ณ ขั้นตอน
ของการผลิตที่กำหนดไวัแน่นอน เข่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัดแร่ได้แล้ว
และมีความแน่นอนว่าหน่วยงานจะสามารถขายสินค้าคงเหลือนั้นได้เนื่องด้วยมีการทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าไว้แล้ว หรือ มีก ารประกัน ราคาโดยรัฐ บาล หรือสิน ค้านั้น มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
และมีความเกี่ยงน้อยมากที่จะขายสินค้าคงเหลือนั้นไม่ได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้ เฉพาะใบเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
นายหน้า-ผู้ค้า คือ ผู้ข ึ้งซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณท์เพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินค้าคงเหลือ
ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ๓ (ข) โดยส่วนใหญ่เน้นสินค้าคงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตคุประสงค์เพื่อขาย
ในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้รับกำไรจากการผับผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย
ขึ้งเน้นส่วนของนายหน้า-ผู้ค้าในกรณีที่สินค้าคงเหลือเหล่านั้นถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย สินค้าคงเหลือดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับบี้
เฉพาะในเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

คำนิยาม
๗.

คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังบี้
ราคาทุนเปลี่ยนแหนปืจลุบัน หมายถึง ราคาทุนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานใบการจัดหาสินทรัพย'
ณ วับที่ในรายงาน
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ขึ้งมีลักบ{นะใดลักษณะหนื่งดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัศดุที่มีไว้เพื่อใข้ใบกระบวบการผลิตสินค้า
(ข) อยู่ในรูปของวัตลุดิบ หรือวัสตุที่มีไว้เพื่อการนำไปใช้หรือแจกจ่ายในการให้บริการ
(ค) ถือไว้เพื่อขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะการคำเนินงานตามปกติของหน่วยงาบ
(ง) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เน้นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายหรือการแจกจ่าย
มูลค่า?เหธิที่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่ค าดว่าจะขายได้ต ามลักษณะการคำเนิน งาบ
ตามปกติ หักด้วยประมาณการด้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและด้นทุนที่จำเน้นต้องจ่ายไป
ในการขายสินค้า การแลกเปลี่ยน หรือการแจกจ่าย
คำศัพ ท์ท ี่น ิยามใบมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ อื่น และนำมาใช้ในมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ บี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคำศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคำศัพท์บัญชีภาครัฐ*

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
๘.

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง จำนวนเงิน สุท ธิท ี่ห น่ว ยงาบคาดว่าจะได้ร ับ จากการขายสิน ค้า
ตามลักษณะการดำเนิน งานตามปกติของหน่วยงาน มูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงิน
ขึ้งจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือขนิดเดียวกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายที่มีความรอบรู้
และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ยนใบตลาด มูลค่าสุทธิที่จะได้รับสะท้อนถึงมูลค่าเฉพาะของหน่วยงาน
ในขณะที่มูลค่ายุติธรรมไมใด้สะท้อนถึงมูลค่าดังกล่าว มูลค่าสุทธิที่จะได้รันของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

"เมื่อมีการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อบันที่ ๑๖ หน้า / ®*
๕

สน
ิ ค า้ ค ง เ ห ล อ
ื

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ซื้อมาและลือไว้เพื่อขายต่อ เซ่น สินค้าที่หน่วยงาบซื้อและถือไว้เพื่อขายต่อ
หรือที่ดินและอลังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพื่อขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิต หรือสินค้า
ระหว่างผลิตของหน่วยงาน บอกจากบี้สินค้าคงเหลือยังประกอบด้วย (ก) วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไว้
เพื่อรอที่จะใช้ในกระบวนการผลิต (ข) สินค้าที่ซื้อหรือผลิตโดยหน่วยงานซึ่งมีไว้เพื่อการแจกจ่ายให้กับ
ผู้อื่นโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมืค่าตอบแทนเพยงเล็กน้อย ตัวอย่างเซ่น หนังสือเรียนเพื่อการศึก'ษา
ที่ผลิตโดยหน่วยงานด้านสุขภาพสำหรับการบริจาคให้กับโรงเรียน ซึ่งในหลายหน่วยงานสินค้าคงเหลือ
จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการมากกว่าจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพื่อขายต่อหรือสินค้าที่ผลิต
เพื่อขาย ในกรณีที่เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรวมถึงตับทุนงานให้บริการตามที่กล่าวไว้
ในย่อหน้าที่ ๒๖ ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙
เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน*)
สินค้าคงเหลือในหน่วยงานภาครัฐอาจรวมถึง
(ก) กระสุน
(ข) สินค้าอุปโภคบริโภค
(ค) วัสดุใบการบำรุงรักษา
(ง) อะไหล่สำหรับอาคารและอุปกรณ์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(จ) สินค้ายุทธป้จจัย (ตัวอย่างเซ่น พลังงานสำรอง)
(ฉ) เงินตราคงเหลือที่ยังไมได้บำออกใข้หทุนเวียน
(ช) งานระหว่างทำ รวมถึง
(๑) วัสดุทางการศึกษา/วัสดุในการ'ฝืกอบรม
(๒) การให้บ ริก ารลูก ค้า ซึ่งบริการเหล่าบี้บ มีลักษณะที่ผ ู้รับ บริการและผู้ให้บ ริการมีอิสระ
ในการต่อรองราคากัน เซ่น การบริการงานวีจัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การบริการ
ให้คำปรกษาและการสอบบัญชี เป็นด้น
(ซ) ที่ดิน/อปกรณ์ที่ถือไว้เพื่อขาย
กรณีที่รัฐบาลควบคุมสิทธิใบการสร้างและการนำออกใช้ของสินทรัพย์ต่าง ๆ เข่น เงินตรา รายการเหล่าบี้
ถือเป็นสินค้าคงเหลือตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้ สินค้าคงเหลือตังกล่าว
ต้องไม่แสดงรุ)ลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้ แต่ให้วัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ ๑๓ คือ ต้นทุนในการผลิตเหรียญ/
ธนบัตร
เมื่อรัฐบาลมีการเล็บสำรองสินค้ายุทธป็จจัยต่าง ๆ ไว้ เข่น พลังงานสำรอง (ตัวอย่างเซ่น นํ้าน้บ)
สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์อื่น ๆ (ตัวอย่างเซ่น ภัยพิบัติทางธรรมซาดิ หรือเหตุอุกเฉิน
ในการป้อ งกัน ภัย ฝ่า ยพลเรือ น) สิน ค้ายุท ธป้จ จัย ที่เล็บ ไว้เหล่า บี้น ต้อ งรับ รู้เป็น สิน ค้า คงเหลือ
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบี้

"ฟ้อมีการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อบับที่ *๒ หน้า ๖/ ๑๓

ก ารวด
ั ม ล
ู ค า่ ส น
ิ ค า้ ค ง เ ห ล อ
ี

๑๓.
๑๔.
๑๔.

สิน ค้าคงเหลือ ต้อ งวัด มูล ค่าด้ว ยราคาทุน หรือ มูล ค่าสุท ธิท ี่จ ะได้ร ับ แล้ว แด่ม ูล ค่า ใดจะตํ่า กว่า
ยกเวันเมื่อปฏิบัติตามย่อหล้าที่ ๑๔ หรีอ ๑๔
สิน ค้า คงเหลือ ที่ไ ต้ม าจากรายการที่ไ ม่ม ีก ารแลกเปลี่ย น ต้อ งวัด ราคาทุน ด้ว ยมูล ค่ายุต ิธ รรม
ของสินค้า ณ วันที่ได้รับสินค้านั้น
สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนป็จอุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
สำหรับ รายการที่ถือไว้เพื่อ
(ก) การแจกจ่ายที่ไม่ม ีค ่าตอบแทบหรือมีค ่าตอบแทบเพียงเล็กน้อย
(ข) การใช้ไ ปใน กระบ วน การผลิต สิน ค้า คงเห ลือ เพ ื่อ การแจกจ่า ยท ี่ไ ม่ม ีค ่า ตอบแท น
หรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
๑๖.

ต้น ทุน ของสิน ค้า คงเหลือ ต้อ งประกอบด้ว ยต้น ทุบ ทั้ง หมดในการซื้อ ต้น ทุบ แปลงสภาพ
และด้น ทุน อื่น ๆ ที่เกิด ขึ้น เพื่อ ให้ส ิน ค้า คงเหลือ นั้น อยู่ใ นสถานที่แ ละอยู่ใ บสภาพที่เป็น อยู่
ใบป็จจุบัน

ต้นทุนในการซื้อ
๑๗.

ต้นทุนในการซื้อของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซื้อ อากรขาเช้า และภาษีอื่น (สุทธิจากจำนวน
ที่หน่วยงานจะไต้รับคืนใบภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย
และต้นทุนอื่น ๆ ซื้งเกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มาขึ้งสินค้าสำเร็จรูป วัตถุติบ และวัสดุการผลิตในการค้านวณ
หาต้นทุนในการซื้อสินค้าให้น่าส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืบ และรายการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
มาหักออกด้วย
ต้นทุบแปลงสภาพ
๑๘.

๑๙.

ต้นทุนในการแปลงสภาพสินค้าคงเหลือจากงานระหว่างทำให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปจะเกิดขึ้นเป็นปกติ
ในกรณีที่มีการผลิต ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทนที่เกี่ยวช้องโดยตรง
กับจำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิต เข่น ค่าแรงงานทางตรง รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตทังส่วนที่คงที่ที่ปีนส่วน
อย่างเป็นระบบ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรขึ้งเกิดขึ้นเพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยไม่สัมพันธ์กับ (ก) ปริมาณ
การผลิต เข่น ค่าเสื่อมราคา และค่าบำรุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และ (ข) ต้นทุน
เกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิต
ทางอ้อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนช้างจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต เข่น วัตถุดิบทางอ้อม
และค่าแรงงานทางอ้อม
การปีนส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เช้าสู่ต้นทุนแปลงสภาพอ้างอิงจากฐานกำลังการผลิตปกติ กำลังการผลิตปกติ
คือ การผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้โดยเฉลี่ยในหลายข่วงเวลาหรือในหลายถุดูกาลภายใต้สภาวการณ์ปกติ
โดยคำนึงถึงกำลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบำรุงรักษาดามแผนที่วางไว้ ระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
อาจน่ามาใช้โต้หากใกล้เคียงกับกำลังการผลิตปกติ จำนวนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปินส่วนเช้าแต่ละหน่วยการผลิต
จะต้องไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าการผลิตจะลดตํ่าลงหรือไม่มีการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้ถูกปีนส่วน
ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใบงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น ในข่วงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ จำนวนค่าใช้จ่ายคงที่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๗/®๓

ต่อหน่วยก็จะถูกปีนส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตน้อยลง เพื่อไม่ให้สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่า
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะปับส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตตามต้นทุบการผลิตที่ใช้จธิง
๒๐. ตัวอย่างเข้น การปันส่วนต้นทุนทั้งคงที่และผันแปรที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของที่ดินรอการพัฒนาที่ถื0ไว้
เพื่อขาย เพื่อเข้าอาศัย หรือเพื่อการค้าของผู้มีกรรมสิทธี้ อาจรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่วน
การระบายนํ้า การวางท่อสำหรับเขึ้อมต่อสาธารญปโภค ๆลฯ
๒๑. ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่าหนี่งชนิด เช่น กรณีที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ร่วมหรือกรณีที่มีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยไต้ หากต้นทุนแปลงสภาพของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ไม่อาจระบุแยกกันไต้อย่างขัดเจน ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนที่สนเหตุสมผลและสมํ่าเสมอ
ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใข้ในการปีนส่วน เช่น การใช้มูลค่าขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ณ ขั้นตอนการผลิต
ที่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ไต้อย่างขัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสินเป็นเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พลอยไต้
ขึ้งโดยส่วนใหญ่มีลักษณะที่ไม่เป็นสาระสำศัญ มักจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าสุทธิที่จะไต้รับและนำมูลค่า
ดังกล่าวไปหักจากต้นทุบของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนั้น มูลค่าตามบัญขํของผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่แตกต่าง
อย่างเป็นสาระสำคัญจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก
ต้นทุนอื่น ๆ
๒๒. ต้นทุนอื่นที่จะนำไปรวนใบต้นทุนสินค้าคงเหลือไต้ หากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สินค้าคงเหลืออยู่
ใบสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะนำค่าใช้จ่ายที่ไม่ไต้เกิดขึ้นจาก
การผลิตหรือต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเป็นต้นทุน
ของสินค้าคงเหลือนั้น
๒๓. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่นำมารวมเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือและให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น เช่น
(ก) วัตถุดิบ ค่าแรงงาบหรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สูญเสิยเกินกว่าปกติ
(ข) ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่จำเป็นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงขั้นตอน
การผลิตกัดไป
(ค) ค่าใช้จ ่ายในการบรืห ่ารที่ไม่เกี่ยวกับ การทำให้ส ิน ค้าอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็น อยู่
ในปัจจุบัน
(ง) ต้นทุบในการขาย
๒๔. ในบางสถานการณ์ห น่ว ยงานอาจนำต้น ทุบ การถู้ย ืม มารวมเป็น ต้น ทุน ของสิน ค้า คงเหลือ ไต้
หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญขํภาครัฐ ฉบับที่ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
๒๔. หน่วยงานอาจจะขึ้อสินค้าโดยมีการจ่ายขำระเงินนานเกินกว่าระยะเวลาที่ไต้รับสินเขึ้อตามปกติในกรณี
ดังกล่าวผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่จ่ายจริงกับราคาขึ้อที่ต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการให้สินเขึ้อตามปกติ
ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน
๕

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ
๒๖. ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสินค้าคงเหลือ (ยกเว้นที่อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ ๒ (ง)) ให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าว
ด้วยต้นทุนใบการผลิต ต้นทุนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าแรงงาน และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวกับ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ ขึ้งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ส่วนค่าแรงงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมถึงค่าแรงงาน
และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรต้านการขายและการบริหารอะไม่รวมเป็นต้นทุนของสินค้'1
คงเหลือ ของผู้ให้บ ริก าร แต่ใ ห้ร ับ รู้เป็น ค่า ใช้จ ่า ยในงวดที่เกิด ขึ้น ต้น ทุบ ของสิน ค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญช่ภาคริฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๘/®๓

ของผู้ให้บริการ ไม่รวมถืงกำไรหริอค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวช้องชี่งมักนำมาใช้เป็นปีจขัยหนึ่งในการคีด
ค่าบริการของผู้ให้บริการ
ต้นทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ช้วภาพ
๒๗.

ตามมาตรฐานการบัญ ซภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง เกษตรกรรม* สิน ค้าคงเหลือ ที่เป็น ผลิต ผล
ทางการเกษตรซี่งเกีบเกี่ยวจากสิบทรัพย์ชีวภาพจะวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักด้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลค่าด้งกล่าวให้ถือเป็นด้นทุนของสินค้าคงเหลือตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้
เทคนิคสำหรับการวัดมูลค่าของด้นทุน

๒๘.

๒๙.

เทคนิค สำหรับ การวัด มูล ค่า ของด้น ทุบ เข่น วิธ ีด ้น ทุน มาตรฐานหริอ วิธ ีร าคาขายปลีก
อาจนำมาใช้เพื่อความสะดวก หากวิธีการประมาณด้นทุนด้งกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับ ด้นทุนจริง
ด้นทุนมาตรฐานกำหนดจากการใช้วัตชุติบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้กำลัง
การผลิตในระดับปกติ ด้นทุนมาตรฐานต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจำเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ซจจุบัน
สินค้าคงเหลืออาจได้รับการโอนให้หน่วยงานในลักษณะของรายการที่Iม่มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเข่น
องค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ่อ่าจบริจาควัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐหลังจาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใด้สถานการณ์ด้งกล่าวด้นทุนของสินค้าคงเหลือคือมูลค่ายุติธรรม
ณ วับที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา

การคำนวณด้นทุน
๓©.

ด้น ทุบ สิน ค้า คงเหลือ ของแต่ล ะรายการ ขึ้ง โดยปกติไ ม่อ าจสับ เปลี่ย นกัน ได้ และเป็น สิน ค้า
หรือบริการที่ผลิตขึ้นและแยกต่างหากไว้สำหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต้องคำนวณ
โดยใช้วิธีราคาเจาะจง
๓®. ด้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเป็นวิธีการบันทึกด้นทุนที่เจาะจงได้ในสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ วิธีนี้
จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับสินค้าที่แยกไว้สำหรับโครงการหนื่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงว่าสินค้า
คงเหลือ ดัง กล่า วจะชื้อ มาหริอ ผลิต ขึ้น เอง อย่าง1ไรกีดี การบัน ทึก ต้น ทุน ตามวิธ ีร าคาเจาะจง
จะไม่เหมาะสม หากสิน ค้าคงเหลือมีจำนวนรายการมากและโดยปกติม ีลักษณะลับ เปลี่ยนกัน ได้
ในสถานการณ์ดังกล่าววิธีที่เลือกตีราคาสินค้าคงเหลือราย่การที่เหลือ อาจ่เป็นซ่องทางการกำหนด
ผลกระทบของรายได้สูง (ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

๓๒. เมื่อหน่วยงานลือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 91๑ หน่วยงานจะต้องคำนวณด้นทุนแบบเดียวกันสำหรับ
สินค้าคงเหลือทั้งหมดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลืงกัน สำหรับสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่าง
กันทั้งลักษณะหรือการใช้งาบ (ตัวอย่างเช่น สินค้าบางอย่างที่ใช้ในแผนกหนึ่งและเป็นสินค้า
ประเภทเดียวกันที่มีไว้ใช้กับแผนกอื่น) วิธีภารคำนวณต้นทุนที่แดกต่างกันอาจสมเหตุศมผล
ความแดกต่างทางด้านที่ทั้งทาง,ภูมิศาสตรของสินค้าคงเหลือ (และในกฎหมายภาพีที่เกี่ยวช้อง)
ไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะใช้วิธีการคำนวณต้นทุบที่แตกด่างกัน

•เมื่อมีการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ นบับที่ ๑๒ หน้า ๙/ ๑๓

๓๓.

ต้นทุนสินค้าคงเหล ีอ บอกจากที่ก ล่าวใ!แเอ VIน้าที ๓© ต้องคำนวณมูลค่าโดยวิธ เี ข้าก่อนออกก่อน
หรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หน่วยงานต้องใช้วิธีการคำนวณมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันสำหรับ สินค้า
คงเหลีอทุก'ชนิดที่มีลักษณะและการใข้คถัายคลึงกัน สำหรับสินค้าคงเหลือที่มีลักษณะหรือการไข้
แตกต่างกันการใข้วิธีคำนวณต้นทุนที่ด่างกับอาจมีความเหมาะสม
๓๔. ตัวอย่างเข่น สินค้าคงเหลือของส่วนงาบภายในแห่งหนึ่งอาจมีการใข้สินค้าคงเหลือ'ชนิดเดียวกัน
ที่แ ตกต่างไปจากส่วนงานภายในอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางต้านสถานที่ต ั๊ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือไมใข่เหตุผลที่เพียงพอที่จะไข้วิธีการคำนวณต้นทุนที่แตกต่างกัน
๓๕. วิธีเข้าก่อนออกก่อนมีข้อสมมติฐานว่า สินค้าคงเหลือรายการที่ขึ้อมาหรือผลิตขึ้นก่อนจะขายออกไปก่อน
จึงเป็นผลให้สินค้าคงเหลือรายการที่เหลืออยู่ ณ วันสินงวดเป็นสินค้าที่ขึ้อมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลังสุด
สำหรับวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละรายการจะกำหนดจากการถัวเฉลี่ยต้นทุน
ของสินค้าที่เหมือนกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนของสินค้าที่เหมือนกันที่ขึ้อมา หรือผลิตขึ้นโนระหว่างงวด
ชฺงวิธ ีก ารคำนวณต้น ทุน ถัว เฉลี่ย อาจคำนวณเป็น ระยะ ๆ ไปหรือคำนวณทุกครั้งที่ไต้รับ สิน ค้า
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของหน่วยงาน
มูลค่าสุทธิที่จะไต้รับ
๓๖.

ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไมใต้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเกิดความเสียหายหรือเกิดความล้าสมัย
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ต้นทุบของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ไต้รับคืบหากประมาณการ
ต้นทุนเพิ่มขึ้นในการทำต่อให้เสร็จหรือประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพี่อขึ้นเที่อทำให้สินค้าขาย
แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายไต้ การติราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุบให้เท่ากับมูลค่าสุทธีที่จะไต้รับ
สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า สิบทรัพย่ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญซิสูงกว่าประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือตักยภาพในการให้บรืการที่คาดว่าจะไต้รับจากการขาย การแลกเปลี่ยน การแจกจ่าย
หรือการใช้
๓๗. . การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธีที่จะไต้รับ มักพิจารณาจากสินค้าแต่ละรายการ
แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลืงกันหรือมีค'วาม๓ ยวพันกับ
โดยอาจเป็น กรณีสิน ค้าที่ม ีความเกี่ยวข้องกับ สายผลิต กัณ ฑ์เดียวกัน ที่ม ีวัต ถุป ระสงค์ห รือการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดท้ายเหมือนกันหรือมีการผลิตหรือขายในพบที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และในทางปฏิบัติ
ไม่ส ามารถแยกจากรายการอื่น ในสายผลิต กัณ ฑ์เดียวกัน ไต้ อย่าง'ไรก็ดี ถือเป็นการไม่เหมาะสม
ที่จะปรับลดมูลค่าสินค้าลงโดยใช้เกณฑ์การจึดประเภทของสินค้าคงเหลือ เข่น สินค้าคงเหลือสำเร็จรูป
หรือ สิน ค้าคงเหลือทุกประเภทในส่วนงาบภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือส่วนงานตามภูมิศาสตร์
แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยทั้วไปผู้ให้บริการมักคำนวณต้นทุนแยกตามการให้บรืการแต่ละงาน ซี่งใช้กำหนด
ค่าบริการตามงานนั้น ดังนั้น ต้นทุนสำหรับงานให้บริการให้พิจารณาแยกตามงานแต่ละงาน
๓๘. ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการถือครองสินค้า
คงเหลือ ด้วย ตัวอย่างเซ่น มูล ค่าสุท ธิท ี่จ ะไต้ร ับ ของสิน ค้าคงเหลือ ที่ห น่ว ยงาบถือ ไว้เพี่อ ขาย
หรือให้บริการตามลัญญาที่แน่บอน ให้ถือตามราคาที่กำหนดไวิใบสัญญานั้น หากจำนวนตามสัญญา
การขายนั้นมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิที่จะไต้รับของสินค้าคงเหลือ
ส่วนที่เกิน กว่าปริมาณใบ สัญญาให้ถ ือ ตามราคาขายโดยทั่วไป แนวทางปฏิบ ัต เิ กี่ยวกับ ประมาณการ
หนี้ส ิน หรือ หนี้ส ิน ที่อ าจเกิด ขึ้น จากปริม าณสิน ค้า คงเหลือ ตามสัญ ญา ขายที่แน่น อน ส่วนที่เกิน ปริม าณ

มาตรฐานการบัญรืภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๑๐/ ๑๓

สินค้าคงเหลือทีถือไว้ และที่เกิดจากสัญญาซื้อที่แน่นอนของหน่วยงาน กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๑๙ เรองประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดซื้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น*
๓๙. หน่วยงานต้องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไว้เพี่อไข้ในกาวผลิตดินค้าให้ลดตํ่ากว่ๅวาคๅทุน
ถ้าสินค้าสำเร็จรูปที่ผลืตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดว่าจะขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายได้ในราคา
เท่ากับหรือสูงกว่าราคาทุน อย่างไรก็ตามเมื่อการที่ราคาวัตถุดิบลดลงเป็นข้อบ่งขึ้ว่า ค้นทุนของสินค้า
สำเร็จรูปนันสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หน่วยงานค้องปรับลดมูลค่าวัตถุดิบให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ ในสถานการณ์เข่นนี้ค้นทุนเปลี่ยนแทบของวัตถุดิบอาจจะเป็นมูลค่าที่ดิที่สุดในการกำหนด
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
๔๐. หน่วยงานค้องประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลากัดไป เมื่อสถานการณ์ที่ทำให้มี
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ตํ่ากว่าราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ขัดเจนว่ามูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเครข)ฐกิจ ให้หน่วยงานบันทึกกลับรายการ
ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ได้ไม่เกินจ่าบวนของมูลค่าที่ปรับลดเดิม) เพี่อให้มูลค่าตามบัญชีใหม่
แสดงมูล ค่าด้ว ยราคาทุน หรือ มูล ค่าสุท ธิท ี่จ ะไค้ร ับ ที่ป รับ ปรูง ใหม่แ ล้ว แต่จ ำนวนใดจะตํ่ากว่า
ตัวอย่างของกรณีนี้ เข่น การที่สินค้าคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีกัดมาด้วยมูลค่าสุทธิที่จะไค้รับ
เนื่องจากราคาขายลดลง และยังไมใค้ขายออกไปแต่ต่อมาราคาขายไค้เพิ่มขึ้น
การแจกจ่ายสินค้าที่ไม่มีค่าตอบแหบหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กห้อย
๔๑.

หน่วยงานอาจจะมีสินค้าคงเหลือที่มีประโยชน์เชีงเศรษฐกิจในอนาคตหรือสักยภาพในการให้บรืการ
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการสร้างกระแสเงันสดสุทธิ สินค้าคงเหลือเหล่านี้อาจเกิดขึ้น
เมื่อ รัฐ บาลไค้พ ิจ ารณาแล้ว ที่จ ะแจกจ่ายสิน ค้า บางอย่า งที่ไม่ม ีค ่า ตอบแทนหรือ มีค ่า ตอบแทน
เพียงเล็กน้อย ในกรณีต ังกล่าวประโยฃน์เขิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บ รืการ
ของสินค้าคงเหลือสำหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินจะถูกสะท้อนจากจำนวนเงิน
ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายเพี่อให้ได้มาซึ่งประโยขน์เขิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพใบการให้บริการ
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ่าเป็นเพี่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในกรณีที่ประโยชน์เขิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บ ริการไม่สามารถหาได้ในตลาด ควรประมาณการจากราคาเปลี่ยนแทน
หากวัตถุประสงค์ของสินค้าคงเหลือที่มีไว้เพี่อการแลกเปลี่ยน มูลค่าการใช้งานของสินค้าคงเหลือ
ตังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ ๑๓

การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
๔๒.

เมื่อ มีก ารขาย แลกเปลี่ย น หรือ แจกจ่ายสิน ค้าคงเหลือ ออกไป มูล ค่าตามบัญ ชีข องสิน ค้านั้น
ต้อ งรับ รู้เป็น ค่าใช้จ่ายในงวดที่ม ีการรับ เรายไค้ท ี่เกี่ยวช้อง ถ้ารายการตังกล่าวไม่เกี่ยวกับ รายไต้
ค่าใช้จ่ายตังกล่าวต้องรับรู้เมื่อไค้น่าสินค้าคงเหลือไปแจกจ่ายหรือนำไปให้บริการที่เกี่ยวช้องแล้ว
มูล ค่าที่ล ดลงของสิน ค้าคงเหลือ เนื่อ งจากการปรับ มูล ค่าให้เห่ากับ มูล ค่าสุทธิที่จะไต้รับ รวมทั้ง
ผลขาดทุน ทั้ง หมดที่เกี่ย วกับ สิน ค้าคงเหลือ ต้อ งบัน ทึก เป็น ค่าใช้จ ่า ยในงวดที่ป รับ มูล ค่าสิน ค้า
ให้ลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จำนวนที่เกิด จากการกลับ รายการปรับ ลดมูลค่าสิน ค้าคงเหลือ
ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับต้องรัชรู้[ดยน่าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบญชีที่มึการกลับรายการตังกล่าว

*เมื่อมีการ'ประกาศ'ไข้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๑®/ ๑๓

๔๓. สำหรับผู้ให้บริการ สินคาคงเหลือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ เมื่อได้ให้บริการหรือเมื่0มีการเรียก
เก็บเงินสำหรับบริการดังกล่าวแล้ว
๔๔. สินค้าบางส่วนอาจถูกปีนส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อื่น เข่น สินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของที่ติน อาคาร
และอุปกรณ์ทสร้างขนเอง สินค้าคงเหลือที่ป็นส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นในล้กบณะนี้ให้รับI
เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยขนํของสินทรัพย์นั้น
การเปิดเผยข้อมูล
๔๔.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปบี้ใบงบการเงิน
(ก) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และวิธีที่ใข้คำนวณราคาทุน
(ข) มูลค่าตามบัญ ชีรวมของสินค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญ ชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท
จำแนกตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาบ
(ค) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุบในการขาย
(ง) มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใบงวดบัญชีนั้น
(จ) มูล ค่าของสิน ค้าคงเหลือ ที่ป รับ ลดลงที่ร ับ รู้เป็น ค่าใช้จ ่ายในงวดบัญ ชีน ั้น ตามข้อ กาหนด
ในย่อหบัาที่ ๔๐
(ฉ) มูลค่าการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ที่งหน่วยงานรับรู้โดยนำไปหักจากมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ ๔0
(ข) เหตุการณ์หรอศถานการณ์ที่ทำให้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าตามย่อหน้าที่ ๔0 และ
(ข) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใข้เป็นหลักประลันหนี้สิน
๔๖. ข้อ มูล เกี่ย วกับ มูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิน ค้า คงเหลือ ที่จ ำแนกตามประเภทของสิน ค้า ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือประเภทดังกล่าวที่เป็นประโยขน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปสินค้า
คงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าที่มีใวัเพื่อขาย สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบ และวัสดุ
การผลิตสำหรับสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างทำ
๔๙. มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ขี่งโดยส่วนใหญ่หมายถึง (ก) ด้นทุบขาย
ประกอบด้วยด้นทุนทั่งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสินค้าที่ขาย แลกเปลี่ยน หรือ แจกจ่ายไป
และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จัดสรรและต้นทุบการผลิตส่วนที่สูญเลืยเกินปกติ ในบางสถานการณ์
หน่วยงานอาจมีเหตุผลในการรวมด้นทุนอื่นๆ เช้าไปด้วย เข่น ด้นทุบในการจัดจำหน่ายสินค้า
๔๘. บางหน่วยงานแสดงรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่มีผลให้จำนวนที่เปิดเผยแตกต่างไปจาก
ด้นทุนของสินค้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ภายใต้รูปแบบนี้หน่วยงานจะนำเสนอการวิเคราะห์
ค่า ใช้จ ่า ยโดยจำแนกตามลัก ษณะค่า ใช้จ ่า ย ในกรณีน ี้ หน่ว ยงาบจะต้อ งเปิด เผยด้น ทุบ ที่ร ับ รู้
เป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับ วัต ถุด ิบ และวัส ดุส ิน เปลือง ด้นทุนแรงงาบ และด้นทุนอื่น พร้อมทั่งมูลค่า
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค้าคงเหลือสำหรับงวดนั้น
วันถือปฏิบัต
๔๙.

มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิก ับ งบการเงิน สำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท ี่เรม
ในหรือ หลังวัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๖๑ เป็นต้นไป ทั่งนี้ สบับ สบุบ ให้น ำไปใช้ก ่อ นวับ ถือ ปฏิบ ัต ิ
หากหน่ว ยงานนำมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ไ ปถือ ปฏิบ ัต ิส ำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เรี่มก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖® หน่ว ยงานต้องเปิด เผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ หน้า ๑๖/ ๑๓

ข้อ เปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ระหว่า งประเทศ ฉบับที่

๑๒

เรื่อง สิน ค้าคงเหลือ

(|?ร^ร ๑๒)

๑. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนื้มึการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ
ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ ตังนื้
๑.๑ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ตามย่อหน้าที่ ๔ และ ๕
๑.๒ การแก้โขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับตังกล่าว ที่เน้นผลมา
จากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอื่น ตามย่อหน้าที่ ๕๑ /\ และ 8
๑.๓ การใข้เกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ถีอปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับตังกล่าว
ตามย่อหน้าที่ ๕๒
๑.๔ การยกเลิก 11=545 ๑๒ ฉบับเติมที่ออกใบปี ๒๕๔๔ ตามย่อหน้าที่ ๕๓
๕ ®

๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนื้มีการปรับแค้ถ้อยคำจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ ตังนื้
๒.๑ ตัดตัวอย่างรายการดวงตราโปรษณียากรที่ถีอใวัเพื่อขายใบย่อหน้าที่ ๑๒ (ซ) และการวัดมูลค่า
รายการตังกล่าวในย่อหน้าที่ ๑๓
๖.๒ เพื่มตัวอย่างการให'บริการลูกค้าใบย่อหน้าที่ ๑๒ (ซ)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๑๓/ ๑๓

