
ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  23  เรื่อง  รายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 

 
 

ด้วยพระราชบัญญตัิวนิัยการเงนิการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มาตรา  68  วรรคหนึ่งและสอง  
บัญญัติให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  68  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
ฉบับที่  23  เรื่อง  รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  23  เรื่อง  รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  

แนบท้ายประกาศนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในย่อหน้าดังต่อไปนี้   ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ.  2561 
  ๔.๑ ย่อหน้าที่  57  เรื่อง  รายได้รอการรับรู้  ในหลักการและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ   พ.ศ.  2561  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง  ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 

  ๔.2 ย่อหน้าที่  72  เรื่อง  รายได้จากเงินช่วยเหลือ  ในหลักการและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ.  2561  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง  ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 

  ๔.3 ย่อหน้าที่  73  เรื่อง  รายได้จากการรับบริจาค  ในหลักการและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ.  2561  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง  ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  23  เรื่อง  รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  ที่แนบท้าย
ประกาศนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
ตามมาตรา  4  (7)  แห่งพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  
การบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  23  เรื่อง  รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  ภายในระยะเวลา  3  ปี   
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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มาตรฐานการบญัชภีาครัฐ ฉบบัที ่23 

เรื่อง 

รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน 

 
คําแถลงการณ ์

 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน พ.ศ. ๒๕49 (IPSAS 23 : Revenue 
from Non-Exchange Transactions (December 2006)) ซึ่งเป็นการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕8 (Improvements to IPSASs – 2015) 
โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 23 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐฉบับน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ ๑ ถึง 115 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด  



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  หน้า ๕/29 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

วัตถุประสงค ์

1. มาตรฐานฉบับน้ีให้ข้อกําหนดสําหรับการรายงานทางการเงินกรณีที่มีรายได้ที่เกิดจากรายการ 
ไม่แลกเปลี่ยน ยกเว้น รายการไม่แลกเปลี่ยนที่ทําให้เกิดการรวมหน่วยงาน มาตรฐานฉบับน้ีเก่ียวข้อง 
กับประเด็นในการรับรู้และวัดมูลค่ารายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ตลอดจนกล่าวถึงการระบุ
รายการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ 

ขอบเขต 
2. มาตรฐานฉบับนี้ใช้กับหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์คงค้างในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน 
 เม่ือมีรายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียนแต่ไม่ใช้กับการรวมหน่วยงานที่เป็นรายการไม่แลกเปล่ียน  
3. มาตรฐานฉบับน้ีกล่าวถึงรายได้ที่เกิดจากรายการไม่แลกเปลี่ยน ส่วนรายได้ที่เกิดจากรายการ
 แลกเปลี่ยนจะกล่าวถึงในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน 
 ในขณะที่หน่วยงานของรัฐได้รับรายได้ทั้งจากรายการแลกเปลี่ยนและรายการไม่แลกเปล่ียน 
 รายได้หลักของรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนของรัฐโดยปกติเกิดจากรายการไม่แลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น 
 (ก)   ภาษี และ  

(ข)   การโอน (ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน) รวมท้ัง เงินอุดหนุน การได้รับการยกหนี้สินให้ 
 ค่าปรับ  มรดก ของขวัญ เงินบริจาค สินค้าและบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ และการได้รับ
 เงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนเก่ียวกับดอกเบ้ียในอัตราที่ตํ่ากว่าตลาด 
4. รัฐบาลอาจมีการปรับโครงสร้างภาครัฐ เช่น การรวมหน่วยงานของรัฐ และการแบ่งหน่วยงานเป็น 2 
 หน่วยงานหรือมากกว่า การรวมหน่วยงานของรัฐเกิดขึ้นเมื่อส่วนงานต้ังแต่ 2 หรือมากกว่าเข้ารวมกัน
 เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานเพียงแห่งเดียว การปรับโครงสร้างในลักษณะน้ีโดยปกต ิ
 ไม่เก่ียวข้องกับการที่หน่วยงานหน่ึงซื้อส่วนงานหน่ึงหรือหน่วยงานหน่ึง แต่อาจเป็นผลให้เกิด
 หน่วยงานใหม่หรือหน่วยงานที่คงอยู่ เ ดิมได้รับสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดของส่วนงานอ่ืน 
 หรือหน่วยงานอ่ืน การรวมหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40  
 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

คํานิยาม 

5. คําศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน หมายถึง ข้อกําหนด ให้ผู ้ ร ับ โ อนต้อ ง เป็นผู ้ ใ ช้ป ร ะ โยช น์

  เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
  ของสินทรัพย์ที่โอนตามที่กําหนด ไม่เช่นนั้นประโยชน์
  เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 
  จะต้องถูกโอนกลับคืนให้กับผู้โอนสินทรัพย์ 

การควบคุมสินทรัพย์ หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถใช้หรือได้ประโยชน์จาก
 สินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ และสามารถห้ามการเข้าถึง 
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    หรือกําหนดการเข้าถึงประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 
  โดยผู้อ่ืนได้ 

ค่าใช้จ่ายผ่านระบบภาษี       หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้รับโดยไม่คํานึงถึงว่าผู้รับนั้น
  จะจ่ายภาษีหรือไม่ 

ค่าปรับ    หมายถึง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ
  ที่หน่วยงานของรัฐได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ซ่ึงกําหนด
  โดยศาลหรือองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายอ่ืน เนื่องจาก 
  มีการละเมิดข้อกําหนดตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ข้อจํากัดของสินทรัพย์ที่โอน   หมายถึง  ข้อกําหนดที่จํากัดหรือระบุวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์ 
  ที่โอน แต่ไม่ได้ระบุว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
  หรือศักยภาพในการให้บริการจะต้องคืนให้กับผู้โอนสินทรัพย์
  หากไม่ได้ใช้ตามที่ถูกกําหนด 

ข้อกําหนดของสินทรัพย์ที่โอน หมายถึง  เรื่องที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อตกลงผูกพัน
  ที่บังคับเรื่องการใช้สินทรัพย์ที่ โอนโดยหน่วยงานอ่ืน 
  ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานที่เสนอรายงาน 

รายจ่ายภาษี    หมายถึง  สิทธิพิ เศษตามกฎหมายภาษีที่ ให้ กับผู้ เ สี ยภาษ ี
  เฉพาะบางรายเท่านั้น ซ่ึงไม่ให้สิทธินี้กับผู้อ่ืน 

เหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษี   หมายถึง เหตุการณ์ที่รัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือองค์กรอ่ืน 
  ที่มีอํานาจ กําหนดให้เกิดภาระภาษี 

ภาษี    หมายถึง  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ 
  ที่บังคับให้ จ่ายหรือค้างจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐ 
  ตามกฎหมายและ/หรือระเบียบเพื่อจัดหารายได ้
  ให้รัฐบาลไม่รวมถึงค่าปรับและเบี้ยปรับอ่ืน ๆ ที่กําหนด 
  ให้จ่ายเม่ือทําผิดกฎหมาย 

การโอน    หมายถึง  กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
  หรือศักยภาพในการให้บริการจากรายการไม่แลกเปล่ียนใด  ๆ
  นอกจากภาษี 

 คําศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน และนํามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 ฉบับนี้มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคําศัพท์ทั้งหมด
 รวบรวมไว้อยู่ในชุดคําศัพท์บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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รายการไม่แลกเปลี่ยน  

6. รายการบางประเภท เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยชัดเจน ซึ่งจัดเป็นรายการ
 แลกเปลี่ยนที่ระบุ ไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน 
7. แต่สําหรับบางรายการ หน่วยงานจะได้รับทรัพยากรและไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนกลับคืนโดยตรง 
 หรือให้สิ่งตอบแทนท่ีมีมูลค่าน้อยมาก ซึ่งเป็นลักษณะของรายการไม่แลกเปลี่ยนตามมาตรฐานฉบับน้ี 
 ตัวอย่างเช่น ผู้เสียภาษีจ่ายภาษีเพราะกฎหมายบังคับ แม้ว่ารัฐบาลจะจัดหาบริการสาธารณะ 
 ให้ผู้เสียภาษี แต่ไม่ใช่การตอบแทนเงินภาษีที่ได้รับ 
8. สําหรับรายการไม่แลกเปลี่ยนบางรายการ หน่วยงานอาจจะจัดหาสิ่งตอบแทนโดยตรงให้กับทรัพยากร

ที่ได้รับ แต่สิ่งตอบแทนที่ให้ไม่ได้มีมูลค่าเทียบเคียงกันได้กับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ  
ในกรณีน้ี หน่วยงานต้องพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นรายการแลกเปลี่ยน
และไม่แลกเปล่ียนหรือไม่ ซึ่งรายการดังกล่าวต้องรับรู้แยกกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานได้รับเงิน 
จํานวน 6 ล้านบาท จากองค์กรเพ่ือการพัฒนาแห่งหน่ึง ข้อตกลงกําหนดว่าหน่วยงานต้องชําระคืน
จํานวน 5 ล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ขณะที่อัตราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดสําหรับเงินกู้ที่คล้ายคลึงกันอยู่ที่ร้อยละ 11 ซึ่งเท่ากับหน่วยงานได้รับเงิน จํานวน 1 ล้านบาท 
เป็นเงินอุดหนุน (6 ล้านบาท ที่ได้รับหักด้วย 5 ล้านบาท ที่ต้องจ่ายคืน) ส่วนจํานวน 5 ล้านบาทเป็น
เงินกู้ที่มีเง่ือนไขผ่อนปรน ซึ่งให้อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอัตราตลาดอยู่ร้อยละ 6 ดังน้ัน ส่วนที่เป็นเงิน 
จํานวน 1 ล้านบาท ที่ได้รับอุดหนุน และส่วนของดอกเบ้ียที่ตํ่ากว่าอัตราตลาดตามข้อตกลงถือเป็น
รายการไม่แลกเปลี่ยน และส่วนของเงินต้นและดอกเบ้ียที่จ่ายคืนตามสัญญาตลอดช่วงอายุเงินกู้ 
ถือเป็นรายการแลกเปลี่ยน 

9. สําหรับบางรายการอาจไม่ชัดเจนในทันทีว่าเป็นรายการแลกเปลี่ยนหรือรายการไม่แลกเปลี่ยน ในกรณีน้ี 
 ต้องมีการตรวจสอบเน้ือหาของรายการเพ่ือพิจารณาว่ารายการน้ันเป็นรายการแลกเปลี่ยน 
 หรือรายการไม่แลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าปกติจะเป็นรายการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม  
 ถ้าเป็นการขายในราคาที่ได้รับการอุดหนุน ซึ่งหมายถึงราคาขายไม่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 ของสินค้าที่ขาย รายการน้ีจะเข้าคํานิยามของรายการไม่แลกเปลี่ยน ในการพิจารณาว่าเน้ือหา 
 ของรายการเป็นรายการแลกเปลี่ยนหรือรายการไม่แลกเปลี่ยนต้องใช้ดุลยพินิจประกอบด้วย 
 นอกจากน้ี หน่วยงานอาจได้รับส่วนลดการค้า ส่วนลดปริมาณ หรือส่วนลดอ่ืน ๆ จากราคา 
 ของสินทรัพย์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ส่วนลดในราคาขายเหล่าน้ีไม่ถือว่าทําให้รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการ
 ไม่แลกเปลี่ยน 

รายได้ 

10. รายได้ ประกอบด้วย กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ 
 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่หน่วยงานได้รับหรือพึงได้รับ ซึ่งทําให้สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนเพ่ิมขึ้น ยกเว้นการเพ่ิมขึ้น 
 ในส่วนของเจ้าของ จํานวนเงินที่หน่วยงานจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  หน้า ๘/29 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

 หรือบุคคลที่สามอ่ืน ๆ ไม่ถือเป็นการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์สุทธิหรือรายได้ของหน่วยงาน เน่ืองจาก
 หน่วยงานไม่สามารถควบคุมการใช้หรือได้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
11. เมื่อหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนที่เก่ียวข้องกับรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน รายได้จะเป็น

กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ส่วนกระแสไหล
ออกของทรัพยากรให้รับรู้เป็นต้นทุนของรายการน้ัน เช่น หากหน่วยงานต้องจ่ายค่าขนส่งและติดต้ัง
ส่วนประกอบของอาคารโรงงานที่ได้รับโอนจากหน่วยงานอ่ืน ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ันต้องแยกรับรู้ต่างหาก
จากรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้รับโอน โดยให้รับรู้ค่าขนส่งและติดต้ังเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ข้อกําหนด 

12. สินทรัพย์อาจจะถูกโอนโดยมีการคาดการณ์และ/หรือความเข้าใจว่าหน่วยงานผู้รับโอนจะนํามาใช้ใน
แบบเฉพาะที่กําหนด เมื่อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อตกลงผูกพันที่มีกับบุคคลภายนอกระบุในเรื่อง 
การใช้สินทรัพย์โดยผู้รับโอน สิ่งที่ระบุเหล่าน้ีคือข้อกําหนดตามมาตรฐานฉบับน้ี ลักษณะสําคัญ 
ของข้อกําหนดตามมาตรฐานฉบับน้ี คือ หน่วยงานจะไม่สามารถระบุข้อกําหนดน้ีขึ้นเองได้ ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือผ่านหน่วยงานที่ควบคุม 

13. ข้อกําหนดเก่ียวกับสินทรัพย์ที่โอนอาจเป็นเง่ือนไขหรือข้อจํากัด ในขณะที่ทั้งเง่ือนไขและข้อจํากัด 
อาจกําหนดให้หน่วยงานใช้สินทรัพย์ที่รับโอนหรือได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาระที่ต้องปฏิบัติ) ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก แต่เฉพาะเง่ือนไข
เท่าน้ันที่กําหนดให้ต้องคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการกลับไปให้ผู้
โอนหากมีการละเมิดข้อกําหนด (ภาระผูกพันในการส่งคืน) 

14. ข้อกําหนดเป็นเรื่องที่สามารถบังคับได้ผ่านกฎหมายหรือผ่านกระบวนการบริหารจัดการ ถ้าเรื่องที่ระบุ
ไว้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือข้อตกลงผูกพันอ่ืน ๆ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่ถือเป็นข้อกําหนด
ตามคํานิยามในมาตรฐานฉบับน้ี ภาระผูกพันจากการอนุมานจะไม่เกิดขึ้นจากข้อกําหนด มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น  
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) กําหนดวิธีการรับรู้รายการและวัดมูลค่าของภาระผูกพัน
จากการอนุมาน 

เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน 

15. เง่ือนไขของสินทรัพย์ที่โอน (ต่อไปน้ีจะเรียกว่าเง่ือนไข) กําหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ หรือต้องคืนประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้โอนในกรณีที่ผิดเง่ือนไขน้ัน ดังน้ัน 
หน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องส่งมอบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการแก่บุคคลท่ีสามเมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เง่ือนไข ทั้งน้ี
เป็นเพราะผู้รับโอนไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออกของทรัพยากร เน่ืองจากมีข้อกําหนดให้ใช้
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ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่สาม หรือไม่เช่นน้ันต้องส่งคืน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่ผู้โอน ดังน้ัน เมื่อผู้รับโอน 
เริ่มรับรู้สินทรัพย์ตามเง่ือนไข จึงเกิดหน้ีสนิขึ้นด้วย 

16. เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่โอนหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอ่ืนที่ได้รับ 
หรือศักยภาพในการให้บริการอื่น ๆ อาจถือว่ามีการส่งคืนที่มีประสิทธิผลโดยการหักจํานวนที่ต้องคืน
จากสินทรัพย์อ่ืนที่จะได้รับโอนตามวัตถุประสงค์อ่ืน หน่วยงานจะต้องรับรู้จํานวนที่ต้องคืนในรายงาน
การเงิน โดยรับรู้จํานวนที่ลดลงในสินทรัพย์และหน้ีสินสําหรับการคืนสินทรัพย์ภายใต้เง่ือนไข 
ที่เกิดการละเมิด และรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน และ/หรือรายได้ สําหรับการรับโอนในรายการใหม่  

ข้อจํากัดของสินทรัพย์ที่โอน 

17. ข้อจํากัดของสินทรัพย์ที่โอน (ต่อไปน้ีจะเรียกว่าข้อจํากัด) ไม่รวมถึงข้อกําหนดให้ต้องคืนสินทรัพย์ที่รับโอน
หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการอ่ืนที่ต้องคืนให้แก่ผู้โอน ถ้าไม่ใช้
สินทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ ดังน้ัน เมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ภายใต้ข้อจํากัด ผู้รับโอนไม่ได้มีภาระผูกพัน
ในปัจจุบันที่จะต้องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่บุคคลที่สาม  
เมื่อผู้รับโอนทําผิดข้อจํากัด ผู้โอนหรือฝ่ายอ่ืนอาจมีทางเลือกในการใช้บทลงโทษต่อผู้รับโอน เช่น ย่ืนฟ้อง
ศาลหรือผ่านกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ๆ หรือผ่านกระบวนการบริหาร เช่น คําสั่งจากรัฐมนตรี  
หรือผู้มีอํานาจอ่ืน ๆ การดําเนินการเหล่าน้ันอาจเป็นผลให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตามข้อจํากัด 
หรือต้องถูกลงโทษในทางแพ่งหรือทางอาญาหากฝ่าฝืนคําสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ๆ  
หรือคําสั่งของผู้มีอํานาจอ่ืน ๆ บทลงโทษเหล่าน้ันไม่ได้เกิดจากการได้มาของสินทรัพย์แต่เป็นผลที่เกิด
จากการทําผิดข้อจํากัด 

เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ 

18. ในการพิจารณาว่าข้อกําหนดจะเป็นเง่ือนไขหรือข้อจํากัด จําเป็นต้องพิจารณาเน้ือหาของข้อกําหนด
ไม่ใช่เพียงรูปแบบเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ต้องถูกนําไปใช้งานหรือต้องคืนผู้โอน การพิจารณา
เพียงแต่ว่าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้บุคคลที่สามนั้น ถือว่ายังไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดหน้ีสิน
เมื่อหน่วยงานมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ 

19. หน่วยงานต้องพิจารณาว่าข้อกําหนดที่จะต้องส่งคืนสินทรัพย์หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ
ในการให้บริการน้ัน สามารถบังคับได้จริงโดยผู้โอนและผู้โอนจะใช้อํานาจบังคับใช้จริงหรือไม่ ถ้าผู้โอน
ไม่สามารถบังคับการคืนสินทรัพย์หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการได้
ข้อกําหนดจะไม่ถือเป็นเง่ือนไข และจะถือว่าเป็นข้อจํากัด ถ้าประสบการณ์ในอดีตกับผู้โอนแสดงให้เห็น
ว่าเมื่อเกิดการละเมิดขึ้นผู้โอนไม่เคยบังคับใช้ข้อกําหนดการคืนสินทรัพย์ที่โอนหรือประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการเลย หน่วยงานผู้รับโอนอาจสรุปได้ว่าข้อกําหนดน้ัน 
ไม่ใช่เง่ือนไขแต่เป็นข้อจํากัด ถ้าหน่วยงานไม่มีประสบการณ์กับผู้โอนหรือก่อนหน้าน้ีไม่เคยมีการทําผิด
ข้อกําหนดที่ทําให้ผู้โอนตัดสินใจท่ีจะบังคับการคืนสินทรัพย์หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ
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ในการให้บริการ และไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นในทางตรงกันข้าม อาจถือได้ว่าผู้โอนจะบังคับใช้
ข้อกําหนด ซึ่งจะทําให้ข้อกําหนดเข้าคํานิยามของเง่ือนไข 

20. ตามคํานิยามของเง่ือนไข ต้องทําให้เกิดภาระในการปฏิบัติแก่ผู้รับโอนที่ต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ที่ โอนตามที่ระบุ หรือมิฉะน้ันต้องคืนสินทรัพย์ 
หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้โอน กรณีที่จะเป็นไปตามคํานิยาม 
ของเง่ือนไขได้ ภาระที่ต้องปฏิบัติจะต้องเป็นหน่ึงในเน้ือหาไม่ใช่เพียงแต่รูปแบบซึ่งเป็นผลจากเง่ือนไขน้ัน
ข้อกําหนดตามสัญญาการโอนให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีทางเลือก อาจจะทําให้หน่วยงาน
สรุปได้ว่าข้อกําหนดตามสัญญานั้นโดยเน้ือหาไม่ใช่ทั้งเง่ือนไขหรือข้อจํากัด เน่ืองจากข้อกําหนด 
ตามสัญญาการโอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติให้แก่หน่วยงานผู้รับโอน 

21. หากจะเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้หน้ีสิน ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากร 
และต้องมีข้อกําหนดให้ปฏิบัติและการปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ันต้องประเมินได้ ดังน้ัน เง่ือนไขจะต้องระบุ
ลักษณะเนื้อหาที่สําคัญหรือจํานวนของสินค้าและบริการที่จะต้องจัดหา หรือลักษณะของสินทรัพย์ 
ที่จะต้องจัดมาตามความเหมาะสม และกําหนดระยะเวลาที่ต้องมีการปฏิบัติหากเก่ียวข้องกับเรื่อง
ระยะเวลา นอกจากน้ี การปฏิบัติน้ันจะต้องถูกติดตามอย่างต่อเน่ืองโดยผู้โอนหรือโดยผู้อ่ืนในนาม 
ของผู้โอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่มีข้อกําหนดให้ต้องจ่ายคืนตามสัดส่วนของมูลค่าที่เทียบเท่า 
ของสินทรัพย์หากหน่วยงานดําเนินการตามข้อกําหนดได้เพียงบางส่วน และได้มีการบังคับใช้ภาระผูกพัน
ในการคืนสินทรัพย์ในอดีตแล้วเมื่อเกิดความล้มเหลวอย่างมีนัยสําคัญในการปฏิบัติตามข้อกําหนด 

22. ในบางกรณี สินทรัพย์อาจจะถูกโอนโดยมีข้อกําหนดให้คืนสู่ผู้โอนถ้าเหตุการณ์ในอนาคตท่ีกําหนดไว้
ไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น รัฐบาลให้เงินทุนแก่หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นตามข้อกําหนดว่าผู้รับโอน
ต้องจ่ายสมทบเท่ากัน ในกรณีน้ี ภาระผูกพันในการคืนสินทรัพย์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะคาดการณ์ไว้ว่า
จะมีการทําผิดข้อตกลง และจะไม่รับรู้หน้ีสินจนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ 

23. อย่างไรก็ตาม ผู้รับจะต้องพิจารณาด้วยว่าการโอนน้ันมีลักษณะเป็นการรับเงินล่วงหน้าหรือไม่  
ในมาตรฐานฉบับน้ี เงินรับล่วงหน้า หมายถึง ทรัพยากรท่ีได้รับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษี
หรือก่อนที่ข้อตกลงในการโอนจะมีผลผูกพันแล้ว เงินรับล่วงหน้าทําให้เกิดสินทรัพย์และภาระผูกพัน
ในปัจจุบันเน่ืองจากข้อตกลงในการโอนยังไม่มีผลผูกพัน ในการพิจารณาการโอนท่ีมลีักษณะเป็น
รายการแลกเปลี่ยน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน 

ภาษี 

24. ภาษีเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ย่อหน้าที่ 5 กําหนดคํานิยาม 
ของภาษีว่า เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่บังคับให้จ่ายหรือค้างจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย 
เพ่ือจัดหารายได้ให้รัฐบาลไม่รวมถึงค่าปรับและเบ้ียปรับอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้เมื่อทําผิดกฎหมาย และไม่รวมถึง
เงินโอนแบบไม่บังคับให้แก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น เงินบริจาคและค่าธรรมเนียม แม้ว่า
รายได้เหล่าน้ีอาจเป็นผลจากรายการไม่แลกเปลีย่น รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาและหน่วยภาษีอ่ืน ๆ  
ที่เรียกว่า ผู้เสียภาษี ซึ่งอยู่ในขอบเขตอํานาจของรัฐโดยใช้อํานาจอธิปไตย 
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25. กฎหมายและระเบียบด้านภาษีอาจแตกต่างกันอย่างมากตามลักษณะอํานาจของรัฐ แต่มีลักษณะ 
ร่วมกันบางอย่าง กฎหมายภาษีอากรและระเบียบ (ก) ให้สิทธิแก่รัฐบาลในการจัดเก็บภาษี (ข) ระบุ
ฐานในการคํานวณภาษี และ (ค) กําหนดขั้นตอนเพ่ือจัดการภาษี ซึ่งได้แก่ ขั้นตอนการคํานวณภาษี 
ที่ต้องจ่ายให้รัฐและการดําเนินการให้มีการชําระเงิน กฎหมายและระเบียบด้านภาษีมักกําหนดให้ 
ผู้เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการตามงวดต่อหน่วยงานของรัฐบาลท่ีดูแลจัดการภาษีแต่ละประเภท 
โดยทั่วไปผู้เสียภาษีจะแจ้งรายละเอียดและหลักฐานของรายการท่ีต้องเสียภาษี และคํานวณยอดเงิน 
ที่ต้องเสียภาษี การเตรียมการสําหรับการรับชําระภาษีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท แต่โดยทั่วไปแล้ว
ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะได้รับการชําระเงินอย่างสม่ําเสมอ โดยไม่ต้องมี 
การดําเนินคดีทางกฎหมาย กฎหมายภาษีมักมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและมักมีบทลงโทษท่ีรุนแรง
ต่อบุคคลหรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่ละเมิดกฎหมาย 

26. เงินรับล่วงหน้าทางภาษีอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ได้รับล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์ที่ต้องเก็บ
ภาษีจะเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์กระแสไหลเข้าเริ่มแรกของทรัพยากรจากรายการไม่แลกเปลี่ยน 
27. หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากรายการไม่แลกเปลี่ยนเมื่อสามารถควบคุมสินทรัพย์ที่เป็นไปตาม

คํานิยามและเกณฑ์การรับรู้ ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเจ้าหน้ียกหน้ีให้ การลดลงของมูลค่าตามบัญชี
ของหน้ีสินที่รับรู้ก่อนหน้าน้ีอาจเกิดขึ้น ในกรณีเหล่านี้แทนที่จะรับรู้สินทรัพย์ หน่วยงานจะต้องลด
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน ในบางกรณีความสามารถควบคุมสินทรัพย์อาจเกิดขึ้นพร้อมกับภาระผูกพัน
ที่ทําให้หน่วยงานต้องรับรู้หน้ีสิน สําหรับเงินเพ่ิมทุนจากเจ้าของน้ันถือว่าไม่ใช่รายได้ จึงต้องวิเคราะห์
รายการเพ่ิมทุนแต่ละประเภท และต้องพิจารณาเงินเพ่ิมทุนจากเจ้าของแยกบันทึกเป็นรายการ 
หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์รายการไม่แลกเปลี่ยนโดยสอดคล้องกับวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรฐานนี้
เพ่ือกําหนดองค์ประกอบของงบการเงินที่จะต้องรับรู้ แผนผังต่อไปน้ีแสดงกระบวนการวิเคราะห์ 
ที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการเมื่อมีกระแสไหลเข้าของทรัพยากรเพ่ือพิจารณาว่ามีรายได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
มาตรฐานฉบับน้ีเป็นไปตามโครงสร้างของแผนผังน้ี แนวทางที่ กําหนดเก่ียวข้องกับรายการ 
ไม่แลกเปลี่ยนถูกกําหนดไว้ในย่อหน้า 28 - 113 
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แผนผังการวิเคราะห์กระแสไหลเข้าของทรัพยากร1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผนผังน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ันไม่ได้ใช้แทนมาตรฐานฉบับน้ี ใช้ประกอบเพ่ือช่วยในการตีความมาตรฐาน 
    ฉบับน้ี 

2. ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเจ้าหน้ียกหน้ีให้ การลดลงของมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่รับรู้ก่อนหน้าน้ีอาจเกิดขึ้น 
    ในกรณีเหล่าน้ีแทนที่จะรับรู้สินทรัพย์ หน่วยงานจะต้องลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน 

3. ในการพิจารณาว่าหน่วยงานปฏิบัติตามภาระผูกพันในปัจจุบันทั้งหมดแล้วหรือไม่น้ัน ให้พิจารณานิยามของคําว่า 
    เง่ือนไขของสินทรัพย์ที่โอนและเกณฑ์ในการรับรู้หน้ีสิน 

 

กระแสไหลเข้านั้นก่อให้เกิดรายการท่ี
เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์หรือไม่ 

(มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1) 

ไม่รับรู้การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแทน 

(ย่อหน้าท่ี 34) 

ไม่ 

กระแสไหลเข้าเป็นไปตามเกณฑ์การ
รับรู้สินทรัพย์หรือไม่2 (ย่อหน้าท่ี 29) 

ใช่ 

ไม่รับรู้การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแทน 

(ย่อหน้าท่ี 34) 

ไม่ 

ใช่

กระแสไหลเข้าเป็นผลมาจาก 

เงินเพ่ิมทุนจากเจ้าของหรือไม่  

(ย่อหน้าท่ี 35 - 36) 

ไม่ รายการนั้นเป็นรายการไม่
แลกเปลี่ยนหรือไม่  

(ย่อหน้าท่ี 37 - 39) 

ไม่ 
ให้พิจารณามาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐฉบับอ่ืน 

ใช่

ให้พิจารณามาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน 

หน่วยงานได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในปัจจุบัน
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกระแสไหลเข้าหรือไม่  

(ย่อหน้าท่ี 48 – 54)3 

ใช่ 

รับรู้เป็นสินทรัพย์และรายได้ (ย่อหน้าท่ี 42) 

ใช่ 

ไม่ 

การรับรู้รายการ 

- ส่วนท่ีไม่ต้องรับรู้หนี้สิน ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์
และรายได้  
- ส่วนของภาระผูกพันในปัจจุบันท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขให้รับรู้เป็นหนี้สิน 
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การรับรู้สินทรัพย์ 
28. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน ให้คํานิยามของสินทรัพย์ไว้ว่า

เป็นทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่า 
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเข้าสู่หน่วยงาน 

29. กระแสไหลเข้าของทรัพยากรจากรายการไม่แลกเปลีย่นนอกเหนอืจากบริการทีไ่ดร้ับ ซึ่งไม่เป็นตวัเงนิ
ที่เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือเข้าเกณฑ์ดังนี้เท่านั้น 
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าหน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 หรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้น 
 (ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ 

การควบคุมสินทรัพย์ 

30. ความสามารถในการห้ามหรือกําหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงประโยชน์จากสินทรัพย์โดยผู้ อ่ืน  
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเรื่องการควบคุมที่จะแบ่งแยกสินทรัพย์ของหน่วยงานออกจากสินทรัพย์
สาธารณะ ซึ่งทุกหน่วยงานมีสิทธิเข้าถึงและได้รับประโยชน์ในภาครัฐ รัฐบาลเป็นผู้ออกกฎระเบียบ
สําหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น สถาบันการเงินหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ แต่ไม่จําเป็นต้อง
หมายความว่ารายการที่รัฐบาลออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับน้ัน เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ 
ของรัฐบาลหรือเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ในรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 
ของรัฐบาลตามย่อหน้าที่ 96 หน่วยงานอาจจะรับรู้บริการท่ีได้รับซึ่งไม่เป็นตัวเงินได้ แต่ไม่เป็น 
การบังคับให้รับรู้ตามมาตรฐานฉบับน้ี 

31. การประกาศความต้ังใจที่จะโอนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ 
ที่จะระบุว่าสินทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้รับแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าโรงเรียนถูกทําลายจากไฟป่า
และรัฐบาลประกาศความต้ังใจจะให้เงินเพ่ือสร้างโรงเรียนใหม่ โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีควบคุม 
จะยังไม่รับรู้กระแสไหลเข้าของทรัพยากรเป็นรายการ (ค้างรับ) เมื่อมีการประกาศ ในกรณีที่ต้องมี 
การทําข้อตกลงการโอนก่อนที่จะสามารถโอนทรัพยากรได้ หน่วยงานจะไม่สามารถระบุได้ว่ามีสิทธิ
ควบคุมทรัพยากรน้ันจนกว่าข้อตกลงจะมีผลผูกพัน เน่ืองจากหน่วยงานผู้รับโอน ไม่สามารถห้าม 
หรือควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรน้ันโดยผู้โอนได้ ในหลายกรณีหน่วยงานจะต้องสามารถบังคับใช้สิทธิ 
ในการควบคุมทรัพยากรให้ได้ก่อนที่จะรับรู้สินทรัพย์ หากหน่วยงานไม่มีสิทธิเรียกร้องที่สามารถ 
บังคับใช้ได้ หน่วยงานจะไม่สามารถห้ามหรือควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรโดยผู้โอนได้ 

เหตุการณ์ในอดีต 

32. โดยปกติหน่วยงานของรัฐจะได้รับสินทรัพย์จากรัฐบาล หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงผู้เสียภาษี หรือโดยการซื้อ
หรือผลิตขึ้น ดังน้ัน เหตุการณ์ในอดีตซึ่งก่อให้เกิดการควบคุมสินทรัพย์อาจเป็นการซื้อ เหตุการณ์ 
ที่ต้องเก็บภาษี หรือการโอน รายการหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้ทําให้เกิด
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สินทรัพย์ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ความต้ังใจในการจัดเก็บภาษีไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์
ในรูปแบบของการเรียกร้องจากผู้เสียภาษี 

 ความเปน็ไปได้ของกระแสไหลเข้าของทรัพยากร 

33. ความเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไหลเข้าของทรัพยากรน้ันจะเกิดขึ้นเมื่อรายการนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น
มากกว่าที่จะไม่เกิด ซึ่งหน่วยงานสามารถกําหนดจากประสบการณ์ในอดีตที่เป็นลักษณะของกระแส 
ที่คล้ายคลึงกัน และจากความคาดหวังของหน่วยงานเกี่ยวกับผู้เสียภาษีหรือผู้โอน เช่น เมื่อ (ก) รัฐบาล
ตกลงที่จะโอนเงินให้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน (ข) ข้อตกลงมีผลผูกพันแล้ว 
และ (ค) รัฐบาลมีประวัติของการโอนทรัพยากรในลักษณะน้ี ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปได้ว่ากระแสไหลเข้า
จะเกิดขึ้น แม้ว่าเงินยังไม่ถูกโอน ณ วันที่ในรายงานก็ตาม 

 สินทรพัย์ที่อาจเกดิขึ้น 

 34. รายการที่มีลักษณะสําคัญของความเป็นสินทรัพย์แต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ อาจสมควรที่จะเปิดเผย
 ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 
 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

การเพิ่มทุนจากเจ้าของ 

35. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน ให้คํานิยามของการเพ่ิมทุน
 จากเจ้าของ รายการที่จะเข้าลักษณะการเพ่ิมทุนจากเจ้าของจําเป็นต้องมีลักษณะตามคํานิยาม ในการ
 พิจารณาว่ารายการน้ันเป็นไปตามคํานิยามของการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ ต้องพิจารณาจากเน้ือหา 
 ของรายการมากกว่ารูปแบบของรายการน้ัน ๆ ย่อหน้าที่ 36 ระบุถึงรูปแบบที่อาจเป็นการเพ่ิมทุน 
 จากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารูปแบบของรายการจะเป็นเช่นใด ถ้าสาระสําคัญเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นเงิน
 กู้ยืมหรือหน้ีสินประเภทอ่ืนหรือรายได้หน่วยงานต้องรับรู้รายการเหล่าน้ีตามที่เกิดขึ้น และเปิดเผยไว ้
 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสม ถ้าจํานวนเงินเป็นสาระสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการ
 น้ันถูกอ้างว่าเป็นการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ แต่ระบุว่าหน่วยงานจะต้องจ่ายสิ่งตอบแทนในจํานวนคงที่
 ให้กับผู้โอนพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตตามเวลาที่กําหนด รายการน้ีมลีักษณะของเงินกู้
 มากกว่าทุนจากเจ้าของสําหรับข้อตกลงตามสัญญา หน่วยงานอาจพิจารณาแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ (เมื่อมีการประกาศใช้)  
 เมื่อจําแนกหน้ีสินจากการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ 
36. การเพ่ิมทุนจากเจ้าของอาจพิจารณาได้จากรายการตามตัวอย่างต่อไปน้ี 

(ก) การโอนโดยผู้ให้หรือหน่วยงานผู้ควบคุมของผู้ให้ ซึ่งระบุอย่างเป็นทางการให้เป็นส่วนของ 
 สินทรัพย์สุทธิหรือทุนของผู้รับ ไม่ว่าก่อนที่จะเพ่ิมทุน หรือ ณ เวลาที่เพ่ิมทุน  

(ข) สัญญาอย่างเป็นทางการที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน ซึ่งทําให้เกิดหรือเพ่ิมส่วนได้เสียทางการเงิน 
     ในสินทรัพย์สุทธิหรือทุนของผู้รับที่สามารถขายหรือโอนหรือไถ่ถอนได้ หรือ  
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(ค) การออกตราสารทุนที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุนที่สามารถขายหรือโอนหรือไถ่ถอนได้ 

องค์ประกอบของรายการส่วนที่เป็นการแลกเปล่ียนและไม่แลกเปล่ียน 

37. ย่อหน้าที่ 38 และ 39 ระบุถึงสถานการณ์ที่หน่วยงานได้รับสิทธิการควบคุมทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ยกเว้นจากการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ 

38. ย่อหน้าที่ 9 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ได้ให้ 
คํานิยามรายการแลกเปลี่ยนและรายการไม่แลกเปลี่ยน และย่อหน้าที่ 8 ตามมาตรฐานฉบับน้ีกล่าวถึง
รายการที่อาจมี 2 องค์ประกอบทั้งรายการแลกเปลี่ยนและรายการไม่แลกเปลี่ยน 

39. เมื่ อ เ กิดรายการ ท่ีทํ า ใ ห้ ไ ด้รับสินทรัพ ย์ซึ่ งมีทั้ งองค์ประกอบส่วนที่ เ ป็นการแลกเปลี่ ยน 
และไม่แลกเปลี่ยนอยู่ด้วยกัน หน่วยงานจะรับรู้องค์ประกอบที่เป็นรายการแลกเปลี่ยนตามหลักการ
และข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน ส่วนองค์ประกอบที่เป็นรายการไม่แลกเปลี่ยน 
จะรับรู้ตามหลักการและข้อกําหนดในมาตรฐานฉบับน้ี การกําหนดว่ารายการน้ันมีองค์ประกอบส่วนที่
ระบุได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนและการไม่แลกเปลี่ยนหรือไม่ ให้ใช้ดุลยพินิจประกอบ เมื่อไม่สามารถ
แยกได้รายการน้ันให้ถือเป็นรายการไม่แลกเปลี่ยน 

การวัดมูลคา่สนิทรพัย์ในการรบัรู้เริ่มแรก 

40. สินทรัพย์ที่ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยนจะวัดมูลค่าเม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา 
41. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยนจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา 

การรับรู้รายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 
42. กระแสไหลเข้าจากรายการไม่แลกเปลี่ยนที่มีการรับรู้สินทรัพย์ต้องรับรู้เป็นรายได้ ยกเว้น ส่วนที่
 เป็นหนี้สินที่ถูกรับรู้จากกระแสไหลเข้ารายการเดียวกันนั้น 
43. หากหน่วยงานมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่รับรู้เป็นหนี้สิน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระแสไหลเข้าจาก
 รายการ ไม่แลกเปล่ียนทีมี่การรับรู้เปน็สนิทรัพย์ หน่วยงานต้องลดมูลค่าตามบญัชขีองหนีส้นิทีร่บัรู้ 
 และรับรู้รายได้เท่ากับจํานวนหน้ีสินที่ลดนั้น 
44. เมื่อหน่วยงานรับรู้การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์สุทธิที่เป็นผลมาจากรายการไม่แลกเปลี่ยน หน่วยงานต้อง
 รับรู้เป็นรายได้ ถ้ารับรู้หน้ีสินไว้แล้วซึ่งเก่ียวข้องกันกับกระแสไหลเข้าของทรัพยากรจากรายการ 
 ไม่แลกเปลี่ยนน้ัน เมื่อหน้ีสินลดลงในภายหลัง เพราะเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีได้เกิดขึ้นหรือได้ปฏิบัติ
 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขแล้ว หน่วยงานจะรับรู้เป็นรายได้ แต่หากกระแสไหลเข้าของทรัพยากรเป็นไปตาม
 คํานิยามของการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ จะไม่รับรู้เป็นหน้ีสินหรือรายได้ 
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45. จุดรับรู้รายได้พิจารณาจากลักษณะของเง่ือนไขและการปลดเปลื้องเง่ือนไข ตัวอย่างเช่น เมื่อเง่ือนไข
 ระบุว่าหน่วยงานต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการให้บุคคลที่สามหรือคืนเงินที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้โอน หน่วยงาน
 จะรับรู้รายได้เมื่อมีการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแล้ว 

การวัดมูลค่าของรายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 
46. รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนวัดมูลค่าตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้โดยหน่วยงาน 
47. เมื่อหน่วยงานรับรู้สินทรัพย์ที่เป็นผลมาจากรายการไม่แลกเปลี่ยน หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในจํานวนที่
 เท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 40 เว้นแต่หน่วยงานต้องรับรู้เป็นหน้ีสิน 
 เมื่อหนี้สินเข้าเง่ือนไขในการรับรู้จะต้องวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 55 และจํานวนที่เพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์
 สุทธิ (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นรายได้ เมื่อหน้ีสินลดลงในภายหลัง เพราะเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีได้เกิดขึ้น
 หรือได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขแล้ว จํานวนที่ลดลงในหน้ีสินน้ีจะรับรู้เป็นรายได้ 

ภาระผูกพันในปัจจุบันที่รับรู้เป็นหนี้สิน 
48. ภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดจากรายการไม่แลกเปลี่ยน ซ่ึงเป็นไปตามคํานิยามหนี้สินจะต้องรับรู้
 เป็นหนี้สิน เม่ือ 

            (ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
เพื่อนําไปชําระภาระผูกพันนั้น 

  (ข) มูลค่าของภาระผกูพนัทีจ่ะต้องชําระนัน้สามารถวดัได้อย่างมีเหตผุลนา่เชื่อถือ 
ภาระผกูพนัในปัจจุบนั 

49. ภาระผูกพันในปัจจุบันเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทําหรือดําเนินการในแบบใดแบบหน่ึง และอาจทําให้
 เกิดหน้ีสินในส่วนที่เก่ียวกับรายการไม่แลกเปลี่ยน ภาระผูกพันในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 หรือระเบียบหรือข้อตกลงผูกพันที่ทําให้เกิดการโอน หรืออาจเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติ 
 เช่น การรับรู้เงินล่วงหน้า 
50. ในหลายกรณี ภาษีจะถูกจัดเก็บและสินทรัพย์จะถูกโอนให้หน่วยงานของรัฐในรายการไม่แลกเปลี่ยน

ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อตกลงผูกพันที่กําหนดให้ใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น 
 (ก) ภาษี ที่มีกฎหมายหรือระเบียบจํากัดการใช้เงินให้ใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 (ข) การโอน ทีไ่ด้รับตามข้อตกลงผูกพันอย่างมีเง่ือนไข 
     (1) จากรฐับาลให้แก่ระดับจังหวัดหรือรัฐบาลทอ้งถิ่น 
     (2) จากระดับจังหวัดให้แก่รัฐบาลท้องถิน่ 
     (3) จากรฐับาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
              (4) ให้แก่ส่วนราชการที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายหรือระเบียบให้ทําหน้าที่เฉพาะโดยได้รับอํานาจ                     
          ในการดําเนินการ 
     (5) จากองค์กรให้เงินบริจาคแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 
51. ในการดําเนินงานตามปกติ หน่วยงานที่เสนอรายงานอาจได้รับทรัพยากรก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ที่ต้องเก็บภาษี ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานจะต้องรับรู้หน้ีสินจากเงินรับล่วงหน้าจนกว่าเหตุการณ์ 
ที่ต้องเก็บภาษีจะเกิดขึ้น 
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52. หากหน่วยงานท่ีเสนอรายงานได้รับทรัพยากรก่อนที่จะมีข้อตกลงผูกพันเรื่องการโอน หน่วยงาน
จะต้องรับรู้หน้ีสินจากเงินรับล่วงหน้าจนกว่าจะถึงเวลาที่ข้อตกลงจะมีผลผูกพัน 

 

เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน 

53. เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนทําให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันในการรับรู้เม่ือเริ่มแรก ซ่ึงจะรับรู ้
ตามย่อหน้าที่ 48 

54. คําว่าข้อกําหนดตามมาตรฐานฉบับน้ี ได้ถูกนิยามไว้ตามย่อหน้าที่ 5 และในส่วนของย่อหน้าที่ 12 – 23 
ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาว่าข้อกําหนดจะเป็นเง่ือนไขหรือข้อจํากัด หน่วยงานจะต้อง
วิเคราะห์ข้อกําหนดใด ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้คู่กับกระแสไหลเข้าของทรัพยากร เพ่ือพิจารณาว่า
ข้อกําหนดน้ันเป็นเง่ือนไขหรือข้อจํากัดหรือไม่  

การวัดมูลค่าหนี้สินในการรับรู้เริ่มแรก 

55. จํานวนที่รับรู้เป็นหนี้สินต้องเปน็ประมาณการที่ดีทีสุ่ดของจํานวนที่หน่วยงานต้องชําระหรือปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่ในรายงาน 

56. การประมาณการต้องคํานึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็น
สาเหตุให้ต้องรับรู้หน้ีสิน ถ้ามูลค่าของเงินตามเวลาเป็นจํานวนที่เป็นสาระสําคัญ จะต้องวัดมูลค่า
หน้ีสินตามมูลค่าปัจจุบันของจํานวนที่คาดว่าจะชําระภาระผูกพันน้ัน ซึ่งข้อกําหนดดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักการในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น  
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ภาษี 
57. หน่วยงานต้องรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากภาษีเม่ือเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีเกิดขึ้นและเป็นไปตาม

เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ 
58. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากภาษีจะเข้าคํานิยามของสินทรัพย์ เม่ือหน่วยงานมีสิทธิควบคุมทรัพยากร 

ที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต (เหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษี) และคาดว่าจะได้รับประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากทรัพยากรเหล่านั้น ทรัพยากรที่เกิดขึ้น
จากภาษีจะเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกระแส 
ไหลเข้าของทรัพยากรเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ระดับความเป็นไปได้
ของกระแสไหลเข้าของทรัพยากรจะข้ึนอยู่กับหลักฐานที่มีอยู่ในเวลาที่รับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก  
ซ่ึงอาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพยีงการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตกุารณท์ี่ตอ้งเก็บภาษีโดยผู้เสียภาษี และ
เม่ือหน่วยงานทราบว่ามีผู้เสียภาษีที่ชัดเจนและทราบจํานวนเงินที่แนน่อน 

59. รายได้ภาษีเกิดขึ้นเพ่ือรัฐบาลที่กําหนดกฎหมายบังคับเรื่องการเสียภาษีและไม่เกิดขึ้นกับหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่รัฐบาล เช่น รัฐบาลออกกฎหมายเรียกเก็บภาษีที่จัดเก็บโดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ สินทรัพย์
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และรายได้ถือเป็นรายการค้างรับของรัฐบาลไม่ใช่ส่วนราชการ นอกจากน้ี รัฐบาลเรียกเก็บภาษีขาย 
โดยเงินรายได้ทั้งหมดส่งต่อให้รัฐบาลท้องถิ่นโดยการจัดสรรให้อย่างต่อเน่ือง รัฐบาลจะรับรู้สินทรัพย์
และรายได้สําหรับภาษีที่จัดเก็บ และลดสินทรัพย์และรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการโอนให้รัฐบาลท้องถิ่น 
รัฐบาลท้องถิ่นจะรับรู้สินทรัพย์และรายได้จากการโอน เมื่อหน่วยงานหน่ึงจัดเก็บภาษีแทนหน่วยงานอ่ืน ๆ 
หน่วยงานจัดเก็บทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของหน่วยงานเหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น ส่วนราชการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ส่วนราชการจะต้องไม่รับรู้รายได้ภาษีที่จัดเก็บ แต่รัฐบาลที่เป็น 
ผู้กําหนดเร่ืองภาษี จะต้องรับรู้สินทรัพย์และรายได้ภาษี 

60. ภาษีไม่เข้าคํานิยามการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ เพราะการจ่ายภาษีไม่ได้ให้สิทธิผู้เสียภาษีที่จะได้รับ  
(ก) ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากหน่วยงานตลอดช่วงอายุของ
หน่วยงาน หรือ (ข) สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหน้ีสินหากรัฐบาลยุบเลิก และการจ่ายภาษีไม่ได้ให้สิทธิ
ความเป็นเจ้าของแก่ผู้เสียภาษีที่จะสามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนหรือไถ่ถอนกับรัฐบาลได้ 

61. ภาษีเข้าคํานิยามรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนเพราะผู้เสียภาษีโอนทรัพยากรให้รัฐบาล โดยไม่ได้
รับมูลค่าที่ใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยน ในขณะที่ผู้เสียภาษีอาจจะได้ประโยชน์ต่าง ๆ จากนโยบาย
ทางสังคมที่กําหนดโดยรัฐ ประโยชน์ต่าง ๆ เหล่าน้ันไม่ได้จัดให้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 
ที่ได้รับจากภาษีโดยตรง 

62. จากย่อหน้าที่ 50 ภาษีบางประเภทถูกจัดเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ถ้ารัฐบาลต้องรับรู้เป็นหน้ีสิน
ตามเง่ือนไขที่สัมพันธ์กับการรับรู้สินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์เฉพาะของเงินภาษีที่จัดเก็บ
จะต้องไม่รับรู้รายได้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขและหน้ีสินลดลง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ 
ภาษีที่จัดเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจะไม่ทําให้เกิดหน้ีสิน เพราะวัตถุประสงค์เฉพาะจะเป็นข้อจํากัด
ไม่ใช่เง่ือนไข 

เหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษี 

63. หน่วยที่เสนอรายงานต้องวิเคราะห์กฎหมายในการจัดเก็บภาษีเพ่ือพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่ต้องเก็บ
ภาษีสําหรับภาษีในหลาย ๆ ประเภทที่จัดเก็บคือเหตุการณ์ใด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ในกฎหมายหรือระเบียบ เหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีแต่ละประเภทมักจะเป็นดังน้ี 

 (ก) ภาษีเงินได้ (Income Tax) เมื่อผู้เสียภาษีเกิดรายได้พึงประเมินหรือกําไรสุทธิระหว่างรอบปีภาษี 
 (ข) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Tax) เมื ่อผู ้เสียภาษีดําเนินกิจกรรมที ่ทําให้เกิดมูลค่าเพิ ่ม 

  ระหว่างรอบปีภาษีอากร 
 (ค) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) เมื่อผู้เสียภาษีมีรายรับอันเน่ืองมาจากกิจกรรมที่ต้อง
     เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ระหว่างรอบปีภาษีอากร 
 (ง) ภาษีศุลกากร (Custom Duty) เมื่อมีการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการต้องอากรข้ามพรมแดน 
 (จ) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตและมีการรับมรดก  
 (ฉ) ภาษีสรรพสามิต เมื่อนําสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนําออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
     หรือเมื่อได้รับชําระค่าบริการหรือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นก่อนชําระค่าบริการ
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    ให้ถือว่าเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือกรณีนําสินค้าเข้าให้ความรับผิด 
   ในการเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร 
   (ช) ภาษีป้าย เมื่อเริ่มติดต้ังหรือแสดงป้าย 
          (ซ) อากรแสตมป์ (Stamp Duty) เมื่อทํากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ 
          (ฌ) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property tax) เมื่อเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง             

   (ญ) ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือรายการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
                เมื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
เงินรับล่วงหน้าค่าภาษี 
64. ตามคํานิยามของสินทรัพย์ หน้ีสิน และตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 57 ทรัพยากรที่ได้รับจากภาษี 

ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์พร้อมทั้งหน้ีสิน (เงินรับล่วงหน้า) 
เน่ืองจาก (ก) เหตุการณ์ที่ทําให้หน่วยงานมีสิทธิได้รับภาษียังไม่ได้เกิดขึ้น และ (ข) ไม่เข้าเง่ือนไข
สําหรับการรับรู้รายได้ภาษี (ดูย่อหน้าที่ 57) แม้ว่าหน่วยงานจะได้รับกระแสไหลเข้าของทรัพยากร
แล้วก็ตาม เงินรับล่วงหน้าค่าภาษีโดยหลักการพ้ืนฐานไม่ได้มีความแตกต่างกับเงินรับล่วงหน้าประเภทอ่ืน ๆ
ดังน้ัน จะต้องรับรู้หน้ีสินจนกว่าเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษี
เกิดขึ้น จะต้องล้างหน้ีสินออกและรับรู้เป็นรายได้ 

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากรายการทางภาษี 

65. ย่อหน้าที่ 40 ระบุว่า สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากรายการภาษีจะต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา
สินทรัพย์ที่เกิดจากรายการภาษีจะวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสไหลเข้า หน่วยงาน 
จะกําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากรายการภาษีโดยสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดตามย่อหน้าที่ 40 นโยบายการบัญชีที่กําหนดขึ้นจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่ทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นจากรายการภาษีจะไหลเข้าสู่รัฐบาล และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผล
จากรายการน้ัน 

66. เมื่อเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีและการเก็บเงินภาษีเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน หน่วยงานของรัฐอาจวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากรายการภาษีได้อย่างน่าเช่ือถือโดยใช้เครื่องมือบางอย่าง เช่น โมเดลทางสถิติ 
ที่อาศัยข้อมูลประวัติการเก็บเงินภาษีเฉพาะประเภทจากงวดก่อนๆ ซึ่งโมเดลน้ีจะต้องพิจารณา 
ถึงช่วงเวลาของการรับเงินจากผู้เสียภาษี การแสดงรายการโดยผู้เสียภาษี และความสัมพันธ์ของภาษ ี
ที่จะได้รับกับเหตุการณ์อ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังคํานึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 

 (ก) ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ผู้เสียภาษีในการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีที่นานกว่าระยะเวลา 
                ที่กฎหมายกําหนดในการเผยแพร่รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 
 (ข) ผู้เสียภาษีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตามกําหนดเวลา 
 (ค) การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินเพ่ือการประเมินภาษี 
 (ง) ความซับซ้อนในกฎหมายภาษีที่กําหนดระยะเวลาที่ต้องขยายออกไปในกระบวนการประเมินภาษ ี

     จากผู้เสียภาษีบางราย    
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 (จ) โอกาสท่ีต้นทุนทางการเงินและทางการเมืองในการบังคับใช้กฎหมายภาษีอย่างเข้มงวดและการจัดเก็บ 
     ภาษีทั้งหมดที่ผู้เสียภาษีต้องชําระให้แก่รัฐตามกฎหมายอาจสูงเกินกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 (ฉ) กฎหมายภาษีอนุญาตให้ผู้เสียภาษีเลื่อนการชําระภาษีบางส่วนได้ และ 
 (ช) ความแตกต่างตามลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทภาษี 
67. การวัดมูลค่าสินทรัพย์และรายได้ที่เกิดจากรายการภาษีโดยใช้แบบโมเดลทางสถิติ อาจส่งผลให้ 

จํานวนสินทรัพย์และรายได้สําหรับงวดการรายงานหน่ึงที่เกิดขึน้จริงในงวดต่อมา แตกต่างจากจํานวนเงิน 
ที่ประมาณไว้ก่อนสําหรับงวดการรายงานน้ัน การปรับเปลี่ยนประมาณการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  3 เรื่อง  นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 

68. ในบางกรณี สินทรัพย์ที่เกิดจากรายการภาษีและรายได้ที่เก่ียวข้องไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ
จนกระทั่งผ่านไประยะเวลาหน่ึงหลังจากเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าฐานภาษี
มีความผันผวนและการประมาณการอย่างน่าเช่ือถือทําได้ยาก ในหลายกรณี สินทรัพย์และรายได้ 
อาจต้องรับรู้ในงวดภายหลังจากที่เหตุการณ์ที่ ต้องเก็บภาษีเกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมี 
บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งที่รอบระยะเวลารายงานจะผ่านไปหลายงวดก่อนที่เหตุการณ์ 
ที่ต้องเก็บภาษีจะมีผลให้เกิดกระแสไหลเข้าของทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการ และทําให้เป็นไปตามคํานิยามและเง่ือนไขการรับรู้สินทรัพย์  

ค่าใช้จ่ายผ่านระบบภาษีและรายจ่ายภาษี 

69. รายได้ภาษีต้องกําหนดตามจํานวนที่จัดเก็บ และต้องไม่ปรับลดยอดด้วยค่าใช้จ่ายผ่านระบบภาษี 
70. รัฐบาลอาจจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เสียภาษีโดยผ่านระบบภาษีเพ่ือความสะดวก ซึ่งไม่เช่นน้ันต้องใช้

วิธีจ่ายแบบอ่ืน เช่น ทําเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีผู้เสียภาษีโดยตรง หรือชําระเงินในบัญชีอ่ืนแทนผู้เสียภาษี 
เช่น รัฐบาลจ่ายค่าเบ้ียประกันสุขภาพบางส่วนแทนผู้เสียภาษีเพ่ือส่งเสริมการทําประกัน ไม่ว่าจะเป็น
การให้สิทธิลดหย่อนภาษี จ่ายเช็คให้ผู้เสียภาษี หรือจ่ายเงินโดยตรงให้บริษัทประกัน ในกรณีทั้งหมดน้ี
ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าผู้เสียภาษีจะจ่ายภาษีหรือไม่ ดังน้ัน จึงต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
และควรแยกแสดงรายการต่างหากในงบแสดงผลการดําเนินงาน โดยรายได้ภาษีควรจะปรับเพ่ิมด้วย
จํานวนค่าใช้จ่ายผ่านระบบภาษีเหล่าน้ี 

71. รายได้ภาษีต้องไม่ปรับเพิ่มยอดขึ้นตามรายจ่ายภาษี 
72. รัฐบาลมักจะมีนโยบายภาษีเพ่ือส่งเสริมและลดพฤติกรรมทางการเงินบางอย่าง เช่น เจ้าของบ้าน 

ได้รับอนุญาตให้นําดอกเบ้ียเงินกู้ซื้อบ้านมาหักจากยอดรวมเงินได้ ในการคํานวณเงินได้ที่ต้องเสียภาษี  
สิ่งเหล่าน้ีให้กับผู้ที่เสียภาษีเงินได้เท่าน้ัน หากบุคคลไม่เสียภาษีจะไม่ได้รับสิทธิเหล่าน้ี สิทธิที่ให้แก่ 
ผู้เสียภาษีดังกล่าวเรียกว่ารายจ่ายภาษี เป็นรายได้ที่สูญเสียไปไม่ใช่ค่าใช้จ่าย ไม่ได้ทําให้เกิดกระแส
ไหลเข้าหรือกระแสไหลออกของทรัพยากร ดังน้ัน จึงไม่ทําให้เกิดสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
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73. ลักษณะสําคัญที่แตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายผ่านระบบภาษีและรายจ่ายภาษี คือ ค่าใช้จ่ายผ่านระบบ
ภาษีน้ันสิ่งที่ให้กับผู้รับจะไม่คํานึงถึงว่าผู้รับน้ันจ่ายภาษีหรือไม่หรือจะจ่ายภาษีโดยช่องทางใด  
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน ห้ามหักกลบรายได้ 
และค่าใช้จ่ายถ้าไม่ได้มีกําหนดไว้ในมาตรฐานฉบับอ่ืน ซึ่งการหักกลบรายได้ภาษีและค่าใช้จ่าย 
ผ่านระบบภาษีไม่สามารถทําได้ 

การโอน 
74. ภายใต้ข้อกําหนดของย่อหน้า 96 หน่วยงานต้องรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากการโอน เม่ือทรัพยากร 

ที่ได้รับโอนเป็นไปตามคํานิยามและเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ 
75. การโอน ประกอบด้วย เงินอุดหนุน การยกหน้ีให้ ค่าปรับ มรดก ของขวัญ เงินบริจาค สินค้า 

และบริการประเภทต่าง ๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายการเหล่าน้ีมีลักษณะเหมือนกัน คือ การโอนทรัพยากร
จากหน่วยงานหน่ึงไปยังอีกหน่วยงานหน่ึงโดยไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเป็นการ
แลกเปลี่ยน และไม่ใช่รายการทางภาษีตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานฉบับน้ี 

76. ทรัพยากรที่ได้รับโอนเป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์เมื่อหน่วยงานได้ควบคุมทรัพยากรที่เป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต (การโอน) และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ 
ในการให้บริการจากทรัพยากรเหล่าน้ัน การโอนน้ันจะเข้าเง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กระแสไหลเข้าของทรัพยากรจะเกิดขึ้น และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ในบางสถานการณ์ เช่น การที่เจ้าหน้ียกหน้ีให้ อาจทําให้เกิดการลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่รับรู้ไว้
ก่อนหน้า ในกรณีเหล่าน้ี แทนที่จะรับรู้สินทรัพย์ที่เป็นผลมาจากการโอน หน่วยงานต้องลดมูลค่า 
ตามบัญชีของหน้ีสิน 

77. หน่วยงานจะสามารถควบคุมทรัพยากรที่โอนได้เมื่อหน่วยงานได้รับโอนทรัพยากร หรือเมื่อหน่วยงาน
มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนที่บังคับได้ การจัดการโอนทรัพยากรหลายกรณีมีผลผูกพันต่อทุกฝ่าย 
ก่อนที่จะมีการโอนทรัพยากร แต่บางครั้งแม้หน่วยงานจะให้สัญญาที่จะโอนทรัพยากรแต่ก็อาจไม่ได้
โอนให้ ดังน้ัน สินทรัพย์ หน้ีสิน และ/หรือรายได้จะถูกรับรู้เมื่อ (ก) มีสิทธิเรียกร้องที่บังคับได้และ (ข)
หน่วยงานประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีกระแสไหลเข้าสู่หน่วยงาน ก่อนจะถึงจุดน้ันหน่วยงาน 
จะไม่สามารถห้ามหรือควบคุมการเข้าถึงประโยชน์จากทรัพยากรโดยบุคคลที่สาม 

78. การโอนทรัพยากรท่ีเข้าเง่ือนไขเป็นการเพ่ิมทุนจากเจ้าของจะไม่ทําให้เกิดรายได้ ข้อตกลงที่โดยเน้ือหา
เป็นการเพ่ิมทุนจากเจ้าของได้แก่ ข้อตกลงที่ระบุว่า (ก) หน่วยงานที่จัดหาทรัพยากรให้มีสิทธิได้รับ 
การจ่ายคืนประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการตลอดอายุของหน่วยงาน
ผู้รับโอน หรือการจ่ายคืนสินทรัพย์สุทธิในกรณีที่หน่วยงานผู้รับโอนยุบเลิก หรือ (ข) หน่วยงานที่จัดหา
ทรัพยากรให้จะได้รับส่วนได้เสียทางการเงินในหน่วยงานผู้รับโอน ที่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน 
หรือไถ่ถอน  
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79. การโอนเข้าคํานิยามของรายการไม่แลกเปลี่ยน เน่ืองจากผู้โอนจัดหาทรัพยากรให้ผู้รับโอนโดยผู้รับโอน
ไม่ได้ให้สิ่งที่มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ถ้าข้อตกลงกําหนดว่าหน่วยงานผู้รับโอน
ต้องจัดหาสิ่งที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อตกลงนี้จะไม่ใช่การโอน แต่เป็นสัญญา
สําหรับรายการแลกเปลี่ยนที่ควรจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จาก
รายการแลกเปลี่ยน 

80. หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์ข้อกําหนดทั้งหมดที่อยู่ในข้อตกลงการโอนเพ่ือตรวจสอบว่าจะเกิดหน้ีสิน
หรือไม่เมื่อได้รับโอนทรัพยากร 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่โอน 

81. ตามท่ีระบุในย่อหน้าที่ 40 สินทรัพย์ที่โอนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา หน่วยงาน
จะต้องมีนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ดังที่ได้กล่าวแล้ว สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หรือที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ที่ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยน จะวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา 
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 16 เรื่อง 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามลําดับ เครื่องมือ
ทางการเงิน รวมถึง เงินสดและลูกหน้ีเงินโอนที่เป็นไปตามคํานิยามของเครื่องมือทางการเงิน  
และสินทรัพย์อ่ืน จะต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาเช่นกัน ตามย่อหน้าที่ 40  
และตามนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม 

การยกหนี้ให้และการรับโอนภาระหน้ีแทน 

82. บางคร้ังผู้ให้กู้อาจสละสิทธ์ิในการเรียกเก็บหน้ีที่หน่วยงานของรัฐเป็นหน้ีอยู่ ตัวอย่างเช่น รัฐบาล 
อาจยกเลิกหน้ีที่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นหน้ีอยู่ ในกรณีน้ี รัฐบาลท้องถิ่นต้องรับรู้สินทรัพย์สุทธิที่เพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากหน้ีสินที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าได้หมดไป 

83. หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากการได้รับยกหน้ีให้ เมื่อหน้ีที่มีอยู่ก่อนไม่เป็นไปตามคํานิยามของหนี้สิน 
อีกต่อไป หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้หน้ีสินแล้ว รวมท้ังเมื่อการยกหน้ีให้น้ันไม่เข้าคํานิยาม 
ของการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ 

84. เมื่อหน่วยงานผู้ควบคุมยกหน้ีให้หน่วยงานผู้ถูกควบคุมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน 
ผู้ควบคุมแต่ผู้เดียว รายการน้ีอาจจะเป็นการเพ่ิมทุนจากเจ้าของ ตามท่ีได้กล่าวในย่อหน้าที่ 35 - 36 

85. รายได้ที่เกิดจากการยกหน้ีให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่ยกให้ 

ค่าปรับ 

86. ค่าปรับ คือ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่หน่วยงานของรัฐได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งตัดสินโดยศาลหรือองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายอ่ืน เน่ืองจาก
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนละเมิดข้อกําหนดตามกฎหมายหรือระเบียบ ในบางประเทศเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
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ใช้กฎหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย โดยในกรณีดังกล่าว ผู้กระทําผิด 
มีทางเลือกที่จะจ่ายค่าปรับหรือขึ้นศาลเพ่ือแก้ต่างข้อกล่าวหาน้ัน เมื่อผู้กระทําผิดยอมรับผิดตามท่ี 
ผู้ฟ้องร้องกล่าวพร้อมกับการจ่ายค่าปรบัโดยไม่ไปขึ้นศาล เงินที่ได้รับน้ีต้องรับรู้รายการเป็นค่าปรับ 

87. โดยทั่วไป ค่าปรับเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐบาล และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ
แก่รัฐบาลที่อาจทําให้ต้องรับรู้ เป็นหน้ีสิน ดังน้ัน ค่าปรับต้องรับรู้ เป็นรายได้เมื่อเข้าคํานิยาม 
ของสินทรัพย์และเป็นไปตามเง่ือนไขของการรับรู้สินทรัพย์ที่กําหนดตามย่อหน้าที่ 29 แต่ดังที่กล่าว 
ในย่อหน้าที่ 10 หากหน่วยงานได้รับค่าปรับในฐานะของตัวแทน จะไม่ถือว่าค่าปรับเป็นรายได ้
ของหน่วยงานที่จัดเก็บ สินทรัพย์ที่เกิดจากค่าปรับจะวัดมูลค่าตามประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสไหลเข้า 

มรดก 

88. มรดก คือ การโอนที่เป็นไปตามเง่ือนไขตามความต้ังใจของผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ในอดีตที่จะทําให้เกิด
การควบคุมทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพการให้บริการจากมรดกน้ี 
จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานมีสิทธิที่จะเรียกร้อง เช่น ผู้ทําพินัยกรรมถึงแก่ความตาย หรือมีการยินยอม 
ให้พิสูจน์พินัยกรรม ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ 

89. มรดกที่เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์และรายได้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะมีกระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเข้าสู่
หน่วยงาน และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ การพิจารณาความเป็นไปได้ของกระแส
ไหลเข้าที่จะได้รับในอนาคตอาจเป็นปัญหา หากมีช่วงระยะเวลาห่างกันระหว่างการเสียชีวิตของผู้มอบ
และวันที่หน่วยงานจะได้รับสินทรัพย์มรดก หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ของผู้เสียชีวิต 
มีเพียงพอที่จะจ่ายชําระแก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องทั้งหมดและตกเป็นมรดกทั้งหมดหรือไม่ หากมีข้อขัดแย้ง
เก่ียวกับพินัยกรรมอาจส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการที่หน่วยงานจะได้รับสินทรัพย์ 

90. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มรดกจะกําหนดในลักษณะเดียวกันกับของขวัญและเงินบริจาค 
ซึ่งได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 95 หากกองมรดกต้องเสียภาษี กฎหมายภาษีอาจได้กําหนดมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์มรดก ซึ่งหน่วยงานอาจสามารถหามูลค่าน้ันได้ โดยมรดกต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพยากรท่ีได้รับหรือพึงได้รับ 

ของขวัญและเงินบริจาค รวมทั้งสินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบตา่ง ๆ 
91. ของขวัญและเงินบริจาค คือ การโอนสินทรัพย์โดยสมคัรใจ รวมทั้งเงินสดและสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ 
 สินค้าและบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานหน่ึงให้แก่อีกหน่วยงานหน่ึงโดยปกติ 

จะไม่มีข้อกําหนด ผู้โอนอาจจะเป็นหน่วยงานหรือบุคคลก็ได้ สําหรับของขวัญและเงินบริจาคที่เป็นเงินสด
หรือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ และสินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้
เกิดการควบคุมทรัพยากรท่ีจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพการให้บริการ  
โดยปกติ คือ เมื่อได้รับของขวัญหรือเงินบริจาค การรับรู้รายการของขวัญหรือเงินบริจาคสําหรับ
บริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 96 – 101 



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  หน้า ๒๔/29 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

92. สินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่โอนให้หน่วยงานโดยเป็นรายการ 
ไม่แลกเปลี่ยนที่ไม่มีการคิดมูลค่า แต่อาจจะมีข้อกําหนด ความช่วยเหลือที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
โดยองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศหรือหลายประเทศส่วนใหญ ่
จะรวมถึงการให้เป็นสินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

93. ของขวัญและเงินบริจาค (ยกเว้นบริการที่ไม่เป็นตัวเงิน) รับรู้ เป็นสินทรัพย์และรายได้ เมื่อม ี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 
จะไหลเข้าสู่หน่วยงานและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ การให้ของขวัญ
และเงินบริจาคมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการโอนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมาย จึงไม่มีข้อสงสัยว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่หน่วยงานหรือไม่ 

94. สินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ จะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อได้รับสินค้าหรือมีข้อผูกมัดตามสัญญา 
ที่จะได้รับสินค้า ถ้าได้รับโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ให้รับรู้รายได้ทันที แต่ถ้ามีเง่ือนไขให้รับรู้หน้ีสิน 
และเมื่อได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขแล้วจึงลดยอดหน้ีสินพร้อมกับรับรู้รายได้ 

95. ในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ของขวัญและเงินบริจาค รวมทั้งสินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ
จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา ซึ่งอาจอ้างอิงจากราคาตลาดหรือราคาประเมิน โดยการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง สําหรับสินทรัพย์
หลายประเภท มูลค่ายุติธรรมจะสามารถอ้างอิงได้โดยชัดเจนจากราคาที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ตัวอย่างเช่น ราคาตลาดในปัจจุบันสําหรับที่ดิน อาคารที่ไม่มีลักษณะพิเศษ ยานพาหนะ และโรงงาน
และอุปกรณ์หลายประเภท 

บริการที่ไม่เปน็ตัวเงนิในรูปแบบตา่ง ๆ 

96. หน่วยงานสามารถรับรู้บริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นรายได้และสินทรัพย์แต่ไม่เป็น
การบังคับ 

97. บริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ คือ บริการที่ให้โดยบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐในรายการ 
ไม่แลกเปลี่ยน บริการเหล่าน้ีเข้าคํานิยามของสินทรัพย์ เน่ืองจากหน่วยงานได้ควบคุมทรัพยากร 
โดยคาดว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจะเข้าสู่หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม 
ถือว่าสินทรัพย์น้ันถูกใช้ประโยชน์ไปในทันที และมีการรับรู้รายการที่มีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์ดังกล่าว 
เพ่ือสะท้อนการใช้ประโยชน์จากบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ น้ัน ตัวอย่างเช่น โรงเรียน
ได้รับบริการจากครูอาสาสมัคร และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ อาจรับรู้สินทรัพย์ 
และรายได้เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งลดยอดสินทรัพย์และรับรู้ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการ ในหลายกรณี 
หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้ประโยชน์จากบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานอาจได้รับบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างสินทรัพย์ขึ้น ในกรณีน้ี 
จะต้องรับรู้มูลค่าของบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ น้ันเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นด้วย 

98. หน่วยงานของรัฐอาจได้รับบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ แบบสมัครใจหรือไม่สมัครใจที่เป็น
การกระทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น  
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 (ก) ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากรัฐบาลอ่ืน ๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 (ข) บุคคลที่กระทําความผิดอาจต้องบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 
 (ค) โรงพยาบาลของรัฐอาจได้รับบริการจากอาสาสมัคร 
 (ง) โรงเรียนของรัฐอาจได้รับบริการจากอาสาสมัคร เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือกรรมการโรงเรียน และ 
 (จ) รัฐบาลท้องถิ่นอาจจะได้รับบริการจากอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อพปร.) 
99. บริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ บางอย่างอาจไม่เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์เพราะหน่วยงาน

ไม่มีอํานาจควบคุมเพียงพอ หรืออาจควบคุมบริการที่ได้รับแต่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ดังน้ัน จึงไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอาจวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการ 
ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ บางอย่างได้ เช่น บริการที่เป็นวิชาชีพและบริการอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถ 
หามูลค่าได้จากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ แต่เมื่อมีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของบริการ 
ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละประเภทที่กล่าวถึงตามย่อหน้าที่ 98 หน่วยงานอาจสรุปได้ว่า
มูลค่าของบริการน้ันไม่มีสาระสําคัญ ในหลายกรณีหน่วยงานอาจได้รับบริการจากบุคคลที่ไม่ได้รับ 
การฝึกอบรมมา ซึ่งโดยทั่วไปจะแตกต่างจากบริการที่หน่วยงานจะจัดหาเอง หากไม่ได้รับบริการ 
ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ เหล่าน้ัน  

100. เน่ืองจากความไม่แน่นอนของประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
ความสามารถที่จะควบคุมบริการน้ัน และการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการ มาตรฐานฉบับน้ีไม่ได้
บังคับให้ต้องรับรู้รายการบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตามย่อหน้าที่ 106 แต่สนับสนุนให้
เปิดเผยลักษณะและประเภทของบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับในรอบระยะเวลา
รายงาน สําหรับบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสําคัญ ซึ่งสําหรับหน่วยงานของรัฐ
บางแห่ง มูลค่าของบริการท่ีให้โดยอาสาสมัครไม่เป็นสาระสําคัญ แต่อาจเป็นสาระสําคัญโดยลักษณะ
ของรายการ 

101. ในการกําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละประเภทอาจต้อง
พิจารณาจากหลายปัจจัย รวมถึงผลกระทบของบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ต่อฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน ระดับของการท่ีหน่วยงานต้องพ่ึงพาบริการ 
ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละประเภทเพ่ือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ อาจมีผลต่อ 
การกําหนดนโยบายการบัญชีของหน่วยงานในการรับรู้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ต้อง 
พ่ึงบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาจจะต้องรับรู้
บริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสินทรัพย์เมื่อเข้าคํานิยามของสินทรัพย์และเง่ือนไข 
การรับรู้รายการ ในการพิจารณาว่าจะรับรู้บริการท่ีไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่อาจพิจารณา
จากวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่มีลักษณะการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน 

หลักประกัน 

102. หลักประกันเป็นการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานผู้รับโอนที่ไม่สามารถบังคับได้ หลักประกันไม่เป็นไปตาม
คํานิยามของสินทรัพย์ เน่ืองจากหน่วยงานผู้รับโอนไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงประโยชน์ 
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจากผู้โอนได้
หน่วยงานจะไม่รับรู้หลักประกันเป็นสินทรัพย์หรือรายได้ ถ้าในภายหลังหลักประกันถูกโอนให้กับ
หน่วยงานผู้รับโอน จะต้องรับรู้เป็นรายการของขวัญหรือเงินบริจาค ตามย่อหน้าที่ 91 – 95 ยกเว้น
เป็นรายการรับแทนในลักษณะเดียวกับภาษีตามย่อหน้าที่ 59 ซึ่งต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ 42
หลักประกันอาจเปิดเผยเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง 
ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

เงินรับล่วงหน้าจากการโอน 

103. เมื่อหน่วยงานได้รับทรัพยากรก่อนที่การโอนจะมีผลผูกมัด ทรัพยากรน้ันต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ 
เมื่อเป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์และเข้าเง่ือนไขการรับรู้สินทรัพย์ หน่วยงานจะรับรู้ เ งิน 
รับล่วงหน้าเป็นหน้ีสินถ้าการโอนยังไม่มีผลผูกมัด เงินรับล่วงหน้าจากการโอนโดยทั่วไปไม่ได้มี 
ความแตกต่างจากเงินรับล่วงหน้าประเภทอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงต้องรับรู้หน้ีสินจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ 
ที่ทําให้การโอนมีผลผูกมัด และมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อตกลงทุกประการแล้ว จึงล้างหน้ีสินออก
และรับรู้รายได้ 

เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน 

103ก. เงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรน คือ เงินกู้ที่หน่วยงานได้รับโดยมีข้อกําหนดที่ตํ่ากว่าตลาด ส่วนของเงินกู้ 
ที่ต้องชําระคืนและดอกเบ้ียถือเป็นรายการแลกเปลี่ยนให้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หน่วยงานต้อง
พิจารณาว่าผลต่างระหว่างมูลค่าของรายการ (เงินที่ได้รับจากการกู้) กับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ 
เมื่อรับรู้เริ่มแรก (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 29 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) เป็นรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่งหากเป็นรายการ
ไม่แลกเปลี่ยนต้องรับรู้ตามมาตรฐานฉบับน้ี 

103ข. เมื่อหน่วยงานพิจารณาว่าผลต่างระหว่างมูลค่าของรายการ (เงินที่ได้รับจากการกู้) กับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินกู้เมื่อรับรู้เริ่มแรกถือเป็นรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน หน่วยงานต้องรับรู้ผลต่างน้ัน 
เป็นรายได้ ยกเว้นยังมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการกําหนดเง่ือนไขเฉพาะในสินทรัพย์ 
ที่โอนส่งผลให้มีภาระผูกพันในปัจจุบัน ตราบใดที่ภาระผูกพันในปัจจุบันยังคงอยู่ หน่วยงานต้องรับรู้
หน้ีสิน และเมื่อหน่วยงานพ้นจากภาระผูกพันในปัจจุบันแล้ว จึงล้างหน้ีสินออกและรับรู้รายได้ 
ในจํานวนที่เท่ากัน 

การเปิดเผยข้อมูล 
104. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้ 

(ก) จํานวนเงินของรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนที่รับรู้ภายในรอบระยะเวลาบัญชี โดยแยก 
     ตามรายการหลัก ดังนี้ 
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     (1) รายการทางภาษี โดยแสดงแยกตามประเภทหลักของภาษี และ 
     (2) การโอน โดยแสดงแยกตามประเภทหลักของรายได้การโอน 
(ข) จํานวนเงินของรายการค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 
(ค) จํานวนเงินของหน้ีสินที่รับรู้จากสินทรัพย์ที่ได้รับโอนที่มีเงื่อนไข 
(ค1) จํานวนเงินของหน้ีสินที่รับรู้จากเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนซ่ึงมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่โอน 
(ง) จํานวนเงินของสินทรัพย์ที่รับรู้ที่มีข้อจํากัดและลักษณะของข้อจํากัดเหล่านั้น 
(จ) จํานวนที่คงเหลืออยู่ของเงินรับล่วงหน้าที่เกิดจากรายการไม่แลกเปล่ียน และ 
(ฉ) จํานวนเงินที่ได้รับการยกหน้ีให้ 

105. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้ 
 (ก) นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติในการรับรู้รายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 

(ข) หลักการที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมของกระแสไหลเข้าของทรัพยากร สําหรับรายการหลัก 
      ของรายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียนแต่ละประเภท 
(ค) รายได้ภาษีประเภทหลักแต่ละประเภทที่หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
     ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีขึ้น และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ 
     รายการภาษี และ 
(ง) ลักษณะรายการและประเภทหลักของมรดก ของขวัญ และเงินบริจาค โดยแสดงแยกตาม 
     ประเภทหลักของสินค้าที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับแต่ละประเภท 

106. มาตรฐานฉบับน้ีสนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลลักษณะและประเภทของบริการที่ไม่เป็นตัวเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับแต่ละประเภทหลัก รวมถึงบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับรู้
รายการ การเปิดเผยข้อมูลขึ้นอยู่กับระดับของการพ่ึงพาบริการที่ไม่เป็นตัวเงินของหน่วยงานประเภทน้ัน ๆ  

107. การเปิดเผยข้อมูลที่กําหนดตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของรายงานการเงินตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงาน
การเงิน เพ่ือให้ข้อมูลที่ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานเก่ียวกับ
ทรัพยากรท่ีได้รับ 

108. การเปิดเผยข้อมูลตามประเภทหลักของรายได้ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินในการใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับ
ประเภทของรายได้ที่มีผลต่อหน่วยงาน 

109. เง่ือนไขและข้อจํากัดกําหนดขอบเขตโดยจํากัดของการใช้สินทรัพย์ ซึ่งกระทบต่อการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน การเปิดเผย (ก) จํานวนหน้ีสินที่รับรู้ตามเง่ือนไข และ (ข) จํานวนสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้
ข้อจํากัด จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับความสามารถของหน่วยงานในการใช้
สินทรัพย์ตามความประสงค์ของหน่วยงาน มาตรฐานฉบับน้ีสนับสนุนให้หน่วยงานจําแนกประเภท
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามท่ีกําหนดในย่อหน้าที่ 104 (ค) 

110. ย่อหน้าที่ 104 (จ) กําหนดให้หน่วยงานเปิดเผยจํานวนที่คงเหลือของเงินรับล่วงหน้าที่เกิดจาก
รายการไม่แลกเปลี่ยน หน้ีสินจํานวนน้ีแสดงถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานจะสูญเสียประโยชน์ 
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและศักยภาพในการให้บริการ ถ้าเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีไม่เกิดขึ้นหรือการโอน
ไม่มีผลผูกมัด การเปิดเผยรายการรับล่วงหน้าช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินใช้ดุลยพินิจได้เก่ียวกับข้อมูลรายได้
และสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานในอนาคต 

111. ตามท่ีกล่าวถึงในย่อหน้าที่ 66 ในหลายกรณี หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าสินทรัพย์และรายได้ภาษี 
ได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น จากการใช้โมเดลทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์หน่วยงาน
อาจไม่สามารถวัดมูลค่าสินทรัพย์และรายได้ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเช่ือจนกระทั่งพ้นรอบระยะเวลา
รายงานหรือผ่านไปหลายรอบระยะเวลารายงานนับต้ังแต่เหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีได้เกิดขึ้นแล้ว  
ในกรณีน้ีหน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายได้ภาษีแต่ละประเภทหลักที่ไม่ได้รับรู้รายการ
เพราะไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเก็บภาษีขึ้นแล้วในระหว่าง 
รอบระยะเวลารายงาน การเปิดเผยข้อมูลน้ีจะช่วยผู้ใช้งบการเงินในการใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับรายได้
และสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานในอนาคต 

112. ย่อหน้าที่ 105 (ง) กําหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับลักษณะและประเภทของขวัญ  
เงินบริจาค และมรดกที่ได้รับแต่ละประเภทหลัก กระแสไหลเข้าของทรัพยากรเหล่าน้ีได้รับมาจาก 
การตัดสินใจของผู้โอน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
ของแหล่งที่มาของทรัพยากรเหล่าน้ีในอนาคต การเปิดเผยข้อมูลน้ีจะช่วยผู้ใช้งบการเงินในการใช้ดุลยพินิจ
เก่ียวกับรายได้และสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานในอนาคต 

113. เมื่อบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์และเป็นไปตามเง่ือนไข
การรับรู้สินทรัพย์ หน่วยงานอาจเลือกรับรู้บริการเหล่าน้ีและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ย่อหน้าที่ 
106 สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยลักษณะและประเภทของบริการที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งหมดที่ได้รับ ไม่ว่าหน่วยงานจะรับรู้รายการหรือไม่ก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลน้ีช่วยผู้ใช้งบการเงิน 
ในการใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับ (ก) ระดับที่บริการดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ในรอบระยะเวลารายงาน และ (ข) ระดับที่หน่วยงานต้องพ่ึงพาบริการดังกล่าวเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในอนาคต 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
114. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการ

รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

วันถือปฏิบัติ 
115. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  
หากหน่วยงานนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย 

  



 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  หน้า ๒๙/29 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

 
 

ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการ
ไม่แลกเปล่ียน (IPSAS 23 (2018)) มีข้อแตกต่างที่สําคัญ ดังนี้ 
1.   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีมีการตัดเน้ือหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 23 

เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ดังน้ี 
1.1 การกล่าวถึงการแก้ไขเน้ือหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวที่เป็น

ผลมาจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอ่ืน ตามย่อหน้าที่ 124A – 124E 
และ 125  

1.2 วันถือปฏิบัติในย่อหน้าที่ 115 ขอตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 124 ของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวออกทั้งหมด และเพ่ิมข้อความใหม่ให้ถือปฏิบัติกับรายงาน
การเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีเพ่ิมวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนํามาตรฐานฯ ไปถือปฏิบัต ิ 


