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บทคดัย่อ 

การดาํเนินงานตามสัญญาก่อสร้างของกิจการรับเหมาก่อสร้างมกัมีวนัเร่ิมตน้งานก่อสร้าง และ 
วนัส้ินสุดงานก่อสร้างอยูต่่างงวดบญัชีกนั ดงันั้น การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนค่าก่อสร้างในแต่ละงวด
บญัชีตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์การรับรู้รายการของแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) โดยพิจารณาจากความน่าเช่ือถือในการประมาณผลของงานก่อสร้าง 
เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุน
งานก่อสร้างของสัญญาก่อสร้างเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเขา้งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยอา้งอิงกบั  
ขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้าง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แต่ถา้ไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุน ค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน โดยตอ้งรับรู้ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่า    
ใชจ่้าย และรับรู้ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  

 
ABSTRACT 

Contract implementation in the contractor business often has construction starting    
and ending dates in different accounting periods. Therefore, the revenue recognition and 
contract costs in each period need to follow the criteria established in the Framework       
for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009) and Thai 
Accounting Standard No. 11 (revised 2009) by considering reliability of the outcome 
estimation.  When a business can estimate the outcome reliably, the revenue and contract 
cost of the business has to be recognized as revenue and expenses in statement of compre-
hensive income by reference to the stage of completion of contract activity at the end of the 
reporting period.  However, the outcome of a construction contract cannot be estimated 
reliably, the revenue shall be recognized only to the extent of contract costs incurred and 
that is probable to be recoverable.  In this case, contract costs shall be recognized as an 
expense only in the period when they incurred, and an expected loss on the construction 
contract shall be recognized as an expense immediately.   
 
 

การบัญชีสําหรับกจิการรับเหมาก่อสร้าง  
การดาํเนินงานตามสัญญาก่อสร้างของกิจการรับเหมา

ก่อสร้างมกัมีวนัท่ีเร่ิมตน้งานก่อสร้าง และวนัท่ีส้ินสุดงาน
ก่อสร้างอยูต่่างงวดบญัชีกนั ดงันั้น การรับรู้รายไดแ้ละตน้ 
ทุนค่าก่อสร้างในแต่ละงวดบัญชีต้องปฏิบัติตามเกณฑ ์ 
การรับรู้รายการของแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) และ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) ดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง ซ่ึงถือปฏิบติักบังบการเงินในหรือหลงั 1 
มกราคม 2554 เป็นตน้ไป กาํหนดวา่ สัญญาก่อสร้าง (Con -
struction Contract) หมายถึง สัญญาท่ีทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือ

ก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียว เช่น สะพาน เข่ือน เป็นตน้ 
หรือก่อสร้างสินทรัพยห์ลายรายการซ่ึงสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ด หรือตอ้งพ่ึงพากนัในการออกแบบเทคโนโลยีและ
หน้าท่ี หรือวตัถุประสงค์การใช้ขั้นสุดท้าย เช่น สัญญา
ก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการท่ีมีความซับ 
ซ้อน เป็นตน้ และรวมถึงสัญญาการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์ สัญญาซ่อมบาํรุง ร้ือ
ถอนสินทรัพยแ์ละฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มภายหลงัร้ือถอน
สินทรัพย ์



ประเภทของสัญญาก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

1. สัญญาราคาคงที่ (Fixed Price Contract) หมายถึง 
สัญญาท่ีระบุราคาของงานก่อสร้างท่ีตกลงกนัไวเ้ป็นราคา
รวมคงท่ีหรืออตัราคงท่ีต่อหน่วยของผลผลิต บางกรณี
อตัราท่ีตกลงกนัอาจข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น รับสร้างทาวน์เฮาส์  
ในอตัราหอ้งละ 500,000 บาท ทาํสัญญาสร้าง 10 หอ้งเป็น
ราคารวม 5,000,000 บาท เป็นตน้ 

2. สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Contract) 
หมายถึง สัญญาท่ีระบุราคาของงานก่อสร้างไวเ้ป็นมูลค่า
เท่ากบัผลรวมของตน้ทุนงานก่อสร้างบวกกาํไรตามท่ีตอ้ง 
การโดยอาจกาํหนดกาํไรท่ีตอ้งการเป็นจาํนวนเงินท่ีคงท่ี
หรือเป็นอตัราร้อยละของตน้ทุน เช่น กาํหนดกาํไรท่ีตอ้ง 
การไว ้ 1,000,000 บาท หรือ 10% ของตน้ทุนงานก่อสร้าง 
ถา้ตน้ทุนค่าก่อสร้างอาคารเกิดข้ึน 10,000,000 บาท ดงันั้น 
สัญญาก่อสร้างจะระบุราคาไวเ้ท่ากบั 11,000,000 บาท 

สัญญาก่อสร้างบางสัญญาอาจมีลกัษณะผสม (Hybrid 
Contract) โดยระบุเป็นราคาตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมท่ีกาํหนด
ราคาไวไ้ม่ใหสู้งเกินกวา่ราคาท่ีไดต้กลงกนัไว ้ เช่น สัญญา
ก่อสร้างอาคารกาํหนดไวใ้นราคาไม่เกิน 10,800,000 บาท 
ถา้ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 10,000,000 บาท และบริษทัผูก่้อสร้าง
ตอ้งการส่วนเพ่ิม 10% ของตน้ทุนค่าก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง
รวม 11,000,000 บาท แต่บริษทัผูก่้อสร้างจะไดรั้บรายได้
ค่าก่อสร้างจากผูว้า่จา้งเพียง 10,800,000 บาท เท่านั้น 

วธีิการบัญชีสําหรับงานก่อสร้างตามสัญญา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  11 (ปรับปรุง  2552) 

กาํหนดวา่ เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้รายได้ค่า
ก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย 
โดยอา้งอิงกบัขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้าง ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 
(Percentage of Completion) 

รายได้ค่าก่อสร้าง (Contract Revenue) หมายถึง 
จาํนวนรายไดต้ามท่ีตกลงกนัเม่ือเร่ิมทาํสัญญา และจาํนวน
เงินท่ีเ ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการ
ดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพ่ือ  
จูงใจ ซ่ึงจาํนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงสัญญาจะตอ้งมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายได ้และสามารถ 
วดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

การวัดมูลค่าของรายได้ กิจการตอ้งวดัมูลค่ารายไดค้่า
ก่อสร้างดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือ
คา้งรับ และการวดัมูลค่าของรายไดอ้าจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
เพราะผลของเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ผู ้ว่าจ้างตกลง
ดัดแปลงงาน หรือกิจการต้องจ่ายค่าปรับท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานก่อสร้างล่าชา้ไม่เสร็จตามสัญญาทาํให้จาํนวน
รายไดล้ดลง เป็นตน้ 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง (Contract Cost)  หมายถึง ตน้ทุน
ค่าก่อสร้างสินทรัพย ์ประกอบดว้ย  

1. ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตาม
สัญญา ได้แก่ ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าเส่ือมราคา
อุปกรณ์ก่อสร้าง ตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ไปหรือกลบั
จากสถานท่ีก่อสร้าง ค่าเช่าอุปกรณ์ท่ีใชก่้อสร้าง ค่าออก 
แบบและให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กับการก่อสร้าง ประมาณการต้นทุนแก้ไขและประกัน       
ผลงาน ค่าชดเชยท่ีบุคคลท่ีสามเรียกร้อง นอกจากนั้น รายได้
จากขายวสัดุเหลือใช้จากการก่อสร้างท่ีไม่ได้รวมอยู่ใน
รายไดค้่าก่อสร้างอาจนาํไปลดตน้ทุนค่าก่อสร้างได ้ 

2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไป และ
สามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญาได้ เช่น ค่า
ประกันภัย ต้นทุนการออกแบบและให้ความช่วยเหลือ  
ดา้นเทคนิคท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาก่อสร้าง ตน้ 
ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย ์    
ท่ีเขา้เง่ือนไขเพ่ือนาํมารวมเป็นตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตามมาตร-
ฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุนการกู ้
ยืม เป็นตน้ โดยการปันส่วนตน้ทุนทุกประเภทท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัให้กบังานก่อสร้าง ตอ้งใชว้ิธีการปันส่วนท่ีเป็น
ระบบ สมเหตุสมผลอยา่งสมํ่าเสมอ และใชเ้กณฑก์ารปัน
ส่วนท่ีกาํหนดจากระดบัการดาํเนินงานตามปกติของการ
ก่อสร้าง 

3. ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง เช่น ตน้ทุนการบริหารทัว่ไป 
ต้นทุนในการพฒันาท่ีเรียกชาํระคืนจากผูว้่าจ้างได้ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

การรับรู้รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้าง ใหพิ้จารณาจาก
ความน่าเช่ือถือในการประมาณผลของงานก่อสร้าง ดงัน้ี 



กรณีที่  1  กิจการประมาณผลของงานก่อสร้างตาม
สัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ แยกพิจารณาตามประเภทของ
สัญญา ดงัน้ี 

1.1 กรณีสัญญาราคาคงที่ กิจการจะประมาณผลของ
งานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ  เ ม่ือเข้าเ ง่ือนไขทุกข้อ 
ต่อไปน้ี 

  ก. วดัมูลค่ารายไดค้่าก่อสร้างทั้งส้ินไดอ้ยา่งน่า 
เช่ือถือ  

  ข. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง 

  ค. วดัมูลค่าต้นทุนค่าก่อสร้างท่ีจะต้องจ่ายจน 
กระทัง่งานก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
และประมาณขั้นความสําเร็จของงาน ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

  ง. ระบุต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้างได้
อยา่งชดัเจน และวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ทาํให้สามารถ
เปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกับต้นทุนท่ี
ประมาณไวไ้ด ้

1.2 กรณี สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม  กิจการจะ
ประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ เม่ือเขา้
เง่ือนไขทุกขอ้ ต่อไปน้ี 

  ก. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง 

  ข.ระบุตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างไดอ้ยา่ง
ชัดเจน และวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือไม่ว่ากิจการจะ
สามารถเรียกตน้ทุนนั้นคืนจากผูจ้า้งไดห้รือไม่ 

การกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้าง เป็นการ
ประมาณความกา้วหน้าของงานท่ีทาํในแต่ละงวดบญัชีว่า
เป็นอัตราร้อยละเท่าใดของงานท่ีทําทั้ งส้ิน เพ่ือนํามา
คาํนวณหารายได้และกาํไรตามอัตราส่วนของงานท่ีทาํ
สาํเร็จ การกาํหนดขั้นความสาํเร็จของงานอาจทาํได ้2 วิธี 
ดงัน้ี 

1. วิธี  Output Measurement หมายถึง วิธีประมาณ
ความสาํเร็จจากผลของงานท่ีทาํไดโ้ดยอาจแบ่งเป็นดงัน้ี 

 1.1 วิธีสํารวจจากงานที่ทําเสร็จ เป็นวิธีประมาณ
โดยสํารวจหน่วยผลผลิตท่ีทําในแต่ละรอบระยะเวลา
รายงานเป็นเกณฑ์ เช่น บริษทัรับสร้างถนนสายหน่ึงจาก
การสํารวจงานก่อสร้างท่ีทาํในปี 2552 ประมาณว่างาน
ก่อสร้างแลว้เสร็จไป 25% เป็นตน้ 

 1.2 วิธีประมาณสัดส่วนของงานที่ทําเสร็จกับงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เป็นวิธีท่ีประมาณผลของงาน 
ท่ีทาํเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลารายงานเป็นเกณฑ์ เพ่ือ 
นําผลของงานท่ีทํามาเปรียบเทียบกับผลของงานท่ีทํา   
เสร็จทั้งหมดตามสัญญา 

 ตัวอย่างที่ 1 วนัท่ี 2 ม.ค. 2553 บริษทัรับสร้าง
อุโมงคร์ะยะทาง 10 กิโลเมตร ต่อมาวนัท่ี 31 ธ.ค. 2553 
สร้างอุโมงคเ์สร็จเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ดงันั้นปี 2553 
อตัราร้อยละของงานท่ีทาํเสร็จ (4 x 100/10) = 40%  

2. วิธี Cost-to-Cost Method หมายถึง วิธีประมาณ
อตัราส่วนความสําเร็จของงานจากต้นทุนค่าก่อสร้างท่ี
เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัเทียบกับประมาณตน้ทุนค่าก่อสร้าง
ทั้งส้ิน โดยตน้ทุนค่าก่อสร้างตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงงาน        
ท่ีทาํเสร็จและไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างใน
อนาคต ไดแ้ก่ ตน้ทุนวสัดุท่ีเตรียมไวเ้พ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง
แต่ยงัไม่ไดน้าํไปใช ้ ยกเวน้วสัดุท่ีไดเ้ตรียมข้ึนโดยเฉพาะ
สําหรับงานก่อสร้างนั้น และเงินล่วงหนา้ท่ีจ่ายให้ผูรั้บเหมา
ช่วงในจํานวนท่ีเกินกว่างานท่ีทําเสร็จภายใต้สัญญารับ     
เหมาช่วง 

การบันทกึบัญชีเกีย่วกบังานก่อสร้างตามวิธีอตัราส่วน
ของงานทีท่าํเสร็จ 

วิ ธีอัตรา ส่วนของงานที่ทํ า เส ร็จ  (Percentage of 
Completion Method) หมายถึง วิธีบนัทึกตน้ทุนค่าก่อ- 
สร้างท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนกระทัง่สร้างเสร็จ และ
กําไรหรือขาดทุนขั้นต้นแต่ละงวดบัญชีเข้า บัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง (Construction in process) จัดเป็นบัญชี
หมวดสินทรัพย์ เพ่ือสะสมยอดไวจ้นกระทัง่งานเสร็จตาม
สัญญา และบันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้างที่ออกบิลแล้ว 
(Billing on Construction in Process) ดว้ยจาํนวนเงินท่ี
กิจการออกบิลเรียกเก็บเงินจากผูว้่าจา้ง เม่ืองานเสร็จกิจ-
การตอ้งโอนปิดบญัชีงานระหว่างก่อสร้างและบญัชีงาน
ระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้ออกจากบญัชี 

ตัวอย่างที่ 2 บริษทัทาํสัญญาก่อสร้างอาคารหลงัหน่ึง
ในวนัท่ี 1 เมษายน 2553 ราคาตามสัญญา 1,200,000 บาท 
คาดวา่จะสร้างเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัทาํ
สัญญาไดป้ระมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้ งส้ิน 800,000 
บาท ขอ้มูลการก่อสร้างมีดงัน้ี 



               ปี 2553             ปี 2554    ปี 2555 
ตน้ทุนค่าก่อสร้างเกิดข้ึนถึงวนัส้ินปีปัจจุบนั         240,000            576,000    900,000 
ตน้ทุนท่ีประมาณวา่จะจ่ายอีกจนงานเสร็จ         560,000            324,000         - 
ค่าก่อสร้างท่ีออกบิลเรียกเกบ็เงิน          300,000             480,000    420,000 
เงินสดท่ีไดรั้บจากผูว้า่จา้งในแต่ละปี                   250,000            350,000    600,000 
 

ตารางที่ 1 แสดงการคาํนวณรายได ้และกาํไรขั้นตน้จากการก่อสร้าง ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ และการประมาณขั้น
ความสาํเร็จของงานตามวธีิ Cost-to-Cost Method           
             (หน่วย: บาท) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ตน้ทุนก่อสร้างเกิดข้ึนถึงส้ินปี 240,000 576,000 900,000 

ตน้ทุนท่ีประมาณวา่จะจ่ายอีก
จนงานเสร็จ 

560,000 324,000                     -      - 

ตน้ทุนทั้งหมดโดยประมาณ 800,000 900,000 900,000 

อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ
สะสมถึงส้ินปี  

= 240,000 x100/800,000 
= 30% 

= 576,000 x100/900,000 
= 64% 

= 900,000 x100/900,000 
= 100% 

รายไดค้่าก่อสร้างสะสมถึงส้ินปี   = 1,200,000×30%  = 1,200,000×64% = 1,200,000×100% 

      =      360,000         =     768,000      =    1,200,000 

หัก รายไดท่ี้รับรู้แลว้สะสมถึง
ส้ินปีก่อน 

                    -      -       360,000 768,000 

รายไดจ้ากการก่อสร้างในแต่ละปี 360,000 408,000 432,000 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างในแต่ละปี 240,000 336,000 324,000 
กาํไรขั้นตน้ในแต่ละปี   120,000   72,000 108,000 

 

ตารางที่ 2 แสดงการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบังานก่อสร้างตามสัญญา        (หน่วย: บาท) 

ช่ือบญัชี ปี2553 ปี 2554 ปี 2555 
1. บันทกึต้นทุนเกีย่วกบังานก่อสร้าง 
    งานระหวา่งก่อสร้าง 
       วตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายก่อสร้าง 

 
240,000 

240,000   

 
336,000 

336,000 

 
324,000 

324,000 
2. บันทกึการออกบิลเรียกเกบ็เงินจากผู้ว่าจ้าง 
    ลกูหน้ี - ผูว้า่จา้ง 
       งานระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้ 

 
300,000 

300,000 

 
480,000 

480,000 

 
420,000 

420,000 
3. บันทกึการได้รับเงนิสดจากผู้ว่าจ้าง 
    เงินสด 
       ลกูหน้ี - ผูว้า่จา้ง 

 
250,000 

250,000 

 
350,000 

350,000 

 
600,000 

600,000 
 



4. บันทกึรายได้ ต้นทุน และกาํไรขั้นต้น 
    ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 
    งานระหวา่งก่อสร้าง 
       รายไดค้่าก่อสร้าง      

 
240,000 
120,000 

360,000 

 
336,000 
  72,000 

408,000 

 
324,000 
108,000 

432,000 
5. บันทกึการส่งมอบงานก่อสร้างทีท่าํเสร็จ 
   งานระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้ 
       งานระหวา่งก่อสร้าง 

 
 

  
1,200,000 

1,200,000 
บญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง 

ปี 2553 ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 240,000    
 กาํไรขั้นตน้ 120,000        
ปี 2554 ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 336,000    
 กาํไรขั้นตน้   72,000    
ปี 2555 ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 324,000    
 กาํไรขั้นตน้ 108,000    

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้ 
   ปี 2553 ออกบิล 300,000 
   ปี 2554 ออกบิล 480,000 
   ปี 2555 ออกบิล 420,000 

  
 
จากตวัอย่างปี 2553 บริษทัประมาณตน้ทุนทั้ งส้ินไว ้

จาํนวน 800,000 บาท แต่ปี 2554 ประมาณตน้ทุนทั้งส้ิน
เปล่ียนไปเป็น 900,000 บาท ถือเป็นการเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชี กิจการไม่ตอ้งปรับยอ้นรายไดแ้ละ

กาํไรขั้นตน้ท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ ปี 2553 แต่ตอ้งนาํประมาณ
การใหม่น้ีไปใชเ้ป็นฐานคาํนวณรายได ้ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งรับรู้
ในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป  

การแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ทาํดงัน้ี 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (บางส่วน) 
                                           สาํหรับ ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25..                 (หน่วย: บาท) 
                              หมายเหตุ         2553        2554                    2555  

รายไดค้่าก่อสร้าง     1      360,000     408,000               432,000 
หัก ตน้ทุนค่าก่อสร้าง          240,000     336,000               324,000 
กาํไรขั้นตน้                 120,000       72,000               108,000 

 
 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด แสดงบัญชี 
ลูกหน้ี - ผูว้่าจ้าง เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้ งนําผล  
ต่างของยอดคงเหลือบญัชีงานระหว่างก่อสร้างท่ีมากกว่า
ยอดคงเหลือบัญชีงานระหว่างก่อสร้างท่ีออกบิลแล้ว 
จาํนวนเงินน้ีถือเป็น รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกชําระ 

ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน และผลต่างของยอดคง 
เหลือบญัชีงานระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้ท่ีมากกวา่ยอด
คงเหลือบญัชีงานระหว่างก่อสร้างจาํนวนน้ี คือ เงินเรียก
เกบ็ล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ดงัน้ี 

 



งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25….                                                  (หน่วย : บาท)        
หมายเหตุ                                  2553         2554                    2555 

 สินทรัพย์หมุนเวยีน 
ลกูหน้ี - ผูว้า่จา้ง                         50,000     180,000              - 
งานระหวา่งก่อสร้าง                          360,000                                       - 
หัก งานระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้                  300,000                                      - 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ          1                   60,000                         - 
 หนีสิ้นหมุนเวยีน 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีออกบิลแลว้                 780,000                                       - 
หัก งานระหวา่งก่อสร้าง            768,000                                       - 
เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง                              12,000          - 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
หมายเหตุที่ 1 บริษทับนัทึกรายไดค้่าก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทาํเสร็จ คาํนวณโดยเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้าง

ท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญารายไดท่ี้    
รับรู้แลว้ แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 
การรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Recognition of 

Expected Losses) 
กิจการตอ้งรับรู้รายการขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาก

งานก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายทันที เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้ งส้ินจะมีจาํนวนสูงกว่า
รายได้ค่าก่อสร้างทั้ งส้ิน กิจการต้องคาํนวณจํานวนผล   
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยไม่คาํนึงถึงขั้นความสําเร็จ
ของงานก่อสร้าง งานก่อสร้างไดเ้ร่ิมปฏิบติัตามสัญญาแลว้
หรือไม่ และจาํนวนกาํไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญา    
ก่อ สร้างอ่ืนซ่ึงไม่ถือเป็นสัญญาก่อสร้างเดียวกนั ผลขาด 
ทุนจากงานก่อสร้างตามสัญญาอาจเกิดข้ึนได ้2 กรณี ไดแ้ก่ 
ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีปัจจุบนัจากงานก่อสร้าง
ตามสัญญาท่ีมีกาํไร และงานก่อสร้างตามสัญญาเกิดผล
ขาดทุนทั้งส้ิน 

กรณีที่ 2 เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในระยะแรกของการก่อสร้าง กิจการอาจขาดประสบ-
การณ์ในการก่อสร้างสินทรัพยล์กัษณะน้ีมาก่อนทาํให้ไม่
สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ 
และไม่สามารถบันทึกบัญชีตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ี  

ทาํเสร็จได ้แต่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะได ้
รับตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนคืน ทั้งน้ีกิจการตอ้งปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1.รับรู้ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็น
ค่าใชจ่้าย 

2.รับรู้รายได้ค่าก่อสร้างไม่เกินจาํนวนตน้ทุนค่าก่อ 
สร้างท่ีเกิดข้ึนจริงและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะ
ไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

3.ไม่รับรู้กาํไรจากงานก่อสร้างตามสัญญา แต่ตอ้งรับ 
รู้ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างเป็นค่าใชจ่้าย
ทนัที 

หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ แต่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุน
งานก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกว่ารายไดจ้ากการก่อสร้างทั้งส้ิน 
กิจการตอ้งรับรู้ส่วนของตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งส้ินท่ีคาดวา่
จะสูงกว่ารายไดเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ทนัที และงานก่อสร้างท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งชดัเจน
วา่จะไม่ไดรั้บตน้ทุนงานก่อสร้างคืนกิจการตอ้งรับรู้ตน้ทุน
งานก่อสร้างเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที  



ตวัอยา่งงานก่อสร้างตามสัญญาท่ีทาํให้กิจการอาจไม่ 
ไดรั้บตน้ทุนงานก่อสร้างคืน เช่น สัญญาท่ีไม่มีผลบงัคบั
ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ งานก่อสร้างจะสําเร็จหรือไม่
ข้ึนอยู่กบัผลการตดัสินคดีหรือตีความตามกฎหมาย หรือ
งานก่อสร้างท่ีผูจ้า้ง ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัใน
สัญญาก่อสร้างได ้เป็นตน้ 

ต่อมาเม่ือความไม่แน่นอนซ่ึงทาํให้กิจการไม่สามารถ
ประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ
ไดห้มดไป กิจการตอ้งรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนงานก่อสร้าง

เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามวิธีอัตราส่วนของงานท่ีทาํ
เสร็จ 

ตัวอย่างที่ 3 ปี 2553 บริษทัรับก่อสร้างอาคารหลงั
หน่ึง และส้ินปี 2553 บริษทัไม่สามารถประมาณผลของ
งาน ก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน
ในปีน้ีมีจาํนวน 450,000 บาท แต่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่วา่กิจการจะไดรั้บตน้ทุนคืนเพียง 350,000 บาท เท่านั้น 
การบนัทึกงานระหว่างก่อสร้าง ตน้ทุนค่าก่อสร้าง รายได้
ค่าก่อสร้าง ทาํดงัน้ี 

 
เดบิต    งานระหวา่งก่อสร้าง      450,000 
 เครดิต  วตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายการก่อสร้าง   450,000 
บนัทึกตน้ทุนเก่ียวกบัการก่อสร้าง 
เดบิต ตน้ทุนค่าก่อสร้าง    450,000 
 เครดิต  งานระหวา่งก่อสร้าง     100,000 
             รายไดจ้ากการก่อสร้าง    350,000 
บนัทึกรายไดจ้ากการก่อสร้าง และตน้ทุนค่าก่อสร้าง 

 
หากต่อมาปี 2554 บริษทัสามารถประมาณผลของงาน

ก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือกิจการตอ้งรับรู้รายได้และค่า   
ใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง ตามวิธีอตัราส่วนของ
งานท่ีทาํเสร็จ 

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สัญญาก่อสร้าง กาํหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียว 
กบัจาํนวนรายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 
วธีิท่ีใชใ้นการกาํหนดรายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 
วิธีท่ีใช้ในการกาํหนดขั้นความสําเร็จของงานระหว่างก่อ 
สร้าง จาํนวนรวมของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและกาํไรท่ีรับรู้ (หัก
ดว้ยขาดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั จาํนวนเงินรับล่วงหน้า 
จาํนวนเงินประกนัผลงาน และกิจการตอ้งแสดงรายการทุก
ขอ้เก่ียวกบัจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู ้
ว่าจ้างสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพย์ของ
กิจการ และจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้า่จา้งมีสิทธิเรียกร้องจาก
กิจการสาํหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหน้ีสินของกิจการ 

นอกจากนั้นกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาตรฐาน  
การบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ
หน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

เช่น ตน้ ทุนการรับประกนัผลงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าปรับ หรือผลเสียหายอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นตน้ 

 
สรุป 

กิจการรับเหมาก่อสร้างจะรับรู้รายได้และต้นทุนค่า
ก่อสร้างในแต่ละงวดบญัชี โดยพิจารณาจากความน่าเช่ือ-  
ถือในการประมาณผลของงานก่อสร้าง หากกิจการสามารถ
ประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการตอ้ง
รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนงานก่อสร้างของสัญญาก่อสร้างเป็น
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเขา้งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามวิธี
อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ แต่หากไม่สามารถประมาณ
ผลของงานก่อสร้างไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่
เกินกว่าตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน โดยตอ้งรับรู้ตน้ทุน 
ค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่าใชจ่้าย และรับรู้
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายทนัที นอกจากนั้น 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีท่ีใชก้าํหนดขั้นความสําเร็จ
ของงานก่อสร้าง จาํนวนเงินและวิธีท่ีใชใ้นกาํหนดการรับ 
รู้เป็นรายได้ รวมทั้ งจาํนวนเงินรับล่วงหน้า เงินประกัน
ผลงาน จํานวนรวมของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและกาํไรท่ีรับรู้  
(หกัขาดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 
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