
วิชาบัญชี 2 ครัง้ที่ 33   1/2559 

อัตนัยข้อ 1 เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

 

 อ้างถงึมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง สญัญามี 2 ลกัษณะ คือ สญัญาราคาคงที่และสญัญาต้นทนุบวกสว่นเพิ่ม 

การรับรู้รายได้คา่ก่อสร้างจะรับรู้ได้ตอ่เมื่อสามารถประมาณผลของงานได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

ก. 1) ถ้ากิจการไมส่ามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อยา่งนา่เช่ือถือ มาตรฐานฉบบันี ้ก าหนดให้กิจการรับรู้รายได้และต้นทนุคา่ก่อสร้าง 

        อยา่งไร 

 

     2) กรณีสญัญาประเภทต้นทนุบวกสว่นเพิม่ กิจการจะสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อยา่งนา่เช่ือถือได้อยา่งไร  

                                                                  (5 คะแนน) 

 

แนวค าตอบข้อ ก 1) 

การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง 

เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถอื กิจการต้องปฏิบัตติามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี ้

1. กิจการต้องรับรู้รายได้ไมเ่กินกวา่ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้ และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่จะได้รับต้นทนุนัน้คืน และ 
2. กิจการต้องรับรู้ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดเป็นคา่ใช้จ่าย 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายทันท ี

 กิจการต้องรับรู้ต้นทนุการก่อสร้างตามสญัญาที่ไมม่คีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่จะเรียกคืนจากผู้วา่จ้างได้ เป็นคา่ใช้จา่ยทนัที 
ตวัอยา่งของสถานการณ์ที่ไมม่ีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนใ่นการเรียกคืนต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากลกูค้าซึง่กิจการอาจจ าเป็นต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ย
ทนัที ได้แก่ 

1 สญัญาที่ไมม่ีผลบงัคบัตามกฎหมายอยา่งสมบรูณ์เนื่องจากมีข้อสงสยัอยา่งมากเก่ียวกบัความถกูต้องของสญัญา 

2 งานก่อสร้างตามสญัญาจะส าเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บัผลการตดัสนิคดีหรือการตคีวามกฎหมาย 

3 งานก่อสร้างเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่อาจถกูเวนคืนหรือยดึคนื 

4 ลกูค้าไมส่ามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัในสญัญาก่อสร้าง หรือ 

5 กิจการผู้ รับงานก่อสร้างไมส่ามารถปฏิบตัิให้เสร็จสิน้หรือบรรลภุาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างได้ 

 
 

แนวค าตอบข้อ ก 2) 
ในกรณีที่สัญญาเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถอืก็
ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี ้

1. มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง และ 
2. ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้างสามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนและวดัมลูคา่ได้อยา่งนา่เช่ือถือ ไมว่า่กิจการสามารถเรียกต้นทนุนัน้คืน

จากผู้วา่จ้างได้หรือไม่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข. บริษัท คนรัก PC จ ากดั ท าสญัญาก่อสร้าง มลูคา่งานตามสญัญา  50 ล้านบาท ณ วนัท าสญัญาได้ประมาณการต้นทนุคา่กอ่สร้างเร่ิมแรก

ไว้ทัง้สิน้  40 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 25x4-25x6   และบริษัทบนัทกึต้นทนุก่อสร้าง ณ วนัสิน้ปี 

ข้อมลูเพิ่มเติม : 

        ปีที่ 25x4 ปีที่ 25x5 ปีที่ 25x6 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี      18,000,000 15,600,000 17,400,000 

ต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จนแล้วเสร็จ     27,000,000 14,400,000 0 

เงินเรียกเก็บจากผู้วา่จ้าง      20,000,000 15,000,000 15,000,0000 

เงินรับช าระจากผู้วา่จ้าง      14,000,000 18,000,000 18,000,0000 

 

ให้ท า 
1. ค านวณก าไรของสญัญาก่อสร้างนีพ้ร้อมค านวณประกอบ  
2. ค านวณรายได้คา่ก่อสร้าง ต้นทนุ และก าไร ของปี 25x4-25X6  (แสดงวิธีค านวณ) 

3. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป บญัชี รายได้ ต้นทนุและก าไร ของแตล่ะปี 

4. จดัท างบแสดงฐานะการเงิน ของแตล่ะปี 

5. ถ้าปี 25x5 ต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จนแล้วเสร็จเปลีย่นจาก 14,400,000 บาท เป็น 26,400,000 บาทให้แสดงการค านวณ รายได้ 

ต้นทนุ และก าไรในปี 25X5 

 

 

 

แนวค าตอบให้ท า1  

ค านวณก าไรของสัญญาก่อสร้างนี ้

           (หนว่ย:บาท) 

  25x4 25x5 25x6 
มลูคา่ตามสญัญา    50,000,000 50,000,000 50,000,000 
หกั ประมาณการต้นทนุรวม (ดกูารค านวณให้ท า 2)  45,000,000 48,000,000 51,000,000 
ประมาณการก าไร  5,000,000 2,000,000 (1,000,000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวค าตอบให้ท า2  

ค านวณรายได้ค่าก่อสร้าง ต้นทุน และก าไร ของปี 25x4-25X6  (แสดงวธีิค านวณ) 

                                 (หนว่ย:บาท) 

รายการ ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 
การค านวณอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ    
ต้นทนุก่อสร้างที่เกิดขึน้ถึงสิน้ปี 18,000,000 33,600,000 51,000,000 
บวก ต้นทนุคาดวา่จ่ายเพิ่มอีก 27,000,000 14,400,000 - 
หัก ต้นทนุท่ีซือ้เพื่อใช้ปีถดัไป - - - 
ต้นทนุทัง้หมดโดยประมาณ 45,000,000 48,000,000 51,000,000 

อัตราส่วนงานที่ท าเสร็จถงึปีปัจจุบัน 
=18,000,000x

100

45,000,000
 

= 40% 

=33,600,000x
100

48,000,000
 

= 70% 

=51,000,000x 100

51,000,000
 

= 100% 

การค านวณรายได้ และก าไรขัน้ต้น = 50,000,000 x 40% 
= 20,000,000 

-0- 

= 50,000,000 x 70% 
= 35,000,000 
20,000,000 

= 50,000,000 x 100% 
=    35,000,000 

35,000,000 

รายได้ก่อสร้างสะสมถึงสิน้ปี 
หัก รายได้ที่รับรู้แล้วสะสมถึงสิน้ปีก่อน 

รายได้ก่อสร้างในแตล่ะปี 20,000,000 15,000,000 15,000,000 
หัก ต้นทนุก่อสร้างในแตล่ะปี 18,000,000 15,600,000 17,400,000 
ก าไรขัน้ต้นในแตล่ะปี 2,000,000 (600,000) (2,400,000) 

ก าไรจากการก่อสร้างโดยประมาณ 5,000,000 2,000,000 (1,000,000) 
แนวค าตอบให้ท า 3 
     สมุดรายวันทั่วไป     
            (หนว่ย:บาท) 

รายการ ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
 วตัถดุิบ ,คา่แรงงาน , คา่ใช้จ่ายก่อสร้าง 

)บนัทกึต้นทนุเก่ียวกบังานก่อสร้าง(  

18,000,000
 18,000,000 

15,600,000
 15,600,000 

17,400,000
 17,400,000 

ลกูหนี ้
 เงินงวดเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง 

)บนัทกึการเรียกเก็บจากผู้วา่จ้าง(  

20,000,000 
 20,000,000 

15,000,000
 15,000,000 

15,000,000
 15,000,000 

เงินสด 
 ลกูหนี ้

)บนัทกึการรับช าระเงินจากผู้วา่จ้าง(  

14,000,000
 14,000,000 

18,000,000
 18,000,000 

18,000,000
 18,000,000 

ต้นทนุคา่ก่อสร้าง 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
 รายได้คา่ก่อสร้าง 
         งานระหวา่งก่อสร้าง 

)บนัทกึรายได้ ต้นทนุ และก าไรขัน้ต้น(  

18,000,000 
  2,000,000
 20,000,000 

15,600,000       
 
 15,000,000               
600,000 

17,400,000        
 
 15,000,000  
                  2,400,000 

เงินงวดเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง 
 งานระหวา่งก่อสร้าง 

)บนัทกึการสง่มอบงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ(  

  50,00,000 
 50,000,000 

 



บริษัท คนรัก PC จ ากดั 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บางสว่น) 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x4  25x 5  25x6 
 (หนว่ย:บาท) 
 หมายเหต ุ 25x4 25x5 25x6 
รายได้คา่ก่อสร้าง 4 20,000,000 15,000,000 15,000,000 
หกั ต้นทนุคา่ก่อสร้าง  18,000,000 15,600,000 17,400,000 
ก าไรขัน้ต้น  2,000,000 (600,000) (2,400,000) 
แนวค าตอบให้ท า 4 

บริษัท  คนรัก PC จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x4  25x 5  25x6 
 (หนว่ย:บาท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน หมายเหต ุ 25x4 25x5 25x6 
ลกูหนี ้  6,000,000 3,000,000 -0- 
งานระหวา่งก่อสร้าง    
หกั เงินงวดเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง    
รายได้คา่ก่อสร้างที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 4 -0- -0- -0- 

หนีส้นิหมนุเวียน     
เงินงวดเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง  -0-  
หกั งานระหวา่งก่อสร้าง  -0-  
เงินเรียกเก็บลว่งหน้าจากผู้วา่จ้าง   -0- -0- 
 

 
หมายเหตปุระกอบงบ 

หมายเหตทุี ่4 บริษัทบนัทกึรายได้คา่ก่อสร้างตามอตัราสว่นของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ ค านวณโดยเปรียบเทียบต้นทนุงานก่อสร้างที่

เกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดที่คาดวา่จะใช้ในการก่อสร้างตามสญัญารายได้ที่รับรู้แล้วแตย่งัไมถ่ึงก าหนดเรียก

ช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็นรายได้คา่ก่อสร้างทีย่งัไมไ่ด้เรียกช าระในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวค าตอบให้ท า 5 

 ปี 25x5 ต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้จนแล้วเสร็จเปลี่ยนจาก 14,400,000 บาท เป็น 26,400,000 บาทให้แสดงการค านวณ รายได้ 

ต้นทุน และก าไรในปี 25X5           

            (หนว่ย:บาท) 

รายการ ปี 25x4 ปี 25x5 
การค านวณอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ   
ต้นทนุก่อสร้างที่เกิดขึน้ถึงสิน้ปี 18,000,000 33,600,000 
บวก ต้นทนุคาดวา่จ่ายเพิ่มอีก 27,000,000 26,400,000 
หัก ต้นทนุท่ีซือ้เพื่อใช้ปีถดัไป - - 
ต้นทนุทัง้หมดโดยประมาณ 45,000,000 60,000,000 

อัตราส่วนงานที่ท าเสร็จถงึปีปัจจุบัน 
=18,000,000x

100

45,000,000
 

= 40% 

=33,600,000x
100

60,000,000
 

= 56% 

การค านวณรายได้ และก าไรขัน้ต้น      = 50,000,000 x 40% 
= 20,000,000 

-0- 

(18,000,000+15,600,000) 
= 33,600,000 
20,000,000 

รายได้ก่อสร้างสะสมถึงสิน้ปี 
หัก รายได้ที่รับรู้แล้วสะสมถึงสิน้ปีก่อน 

รายได้ก่อสร้างในแตล่ะปี 20,000,000 13,600,000 
หัก ต้นทนุก่อสร้างในแตล่ะปี 
หัก   ประมาณการหนีส้นิขาดทนุจากงานก่อสร้าง 

18,000,000 15,600,000 
10,000,000 

ก าไรขัน้ต้นในแตล่ะปี 2,000,000 (12,000,000) 

ก าไรจากการก่อสร้างโดยประมาณ 5,000,000 (10,000,000) 
 

จากข้างต้น จะเห็นวา่ปี 25x5 มผีลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 10,000,000 บาท  ซึง่ต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทนัที  โดยไมค่ านงึวา่ขัน้

ความส าเร็จของงานจะคดิเป็นร้อยละ 56  เทา่นัน้ 


