มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓
เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
คําแถลงการณ'
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบับ นี้เปนไปตามเกณฑ ที ่กํา หนดขึ้น โดยมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ
ระหว)างประเทศ ฉบั บ ที่ ๓ เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และขอผิ ดพลาด
พ.ศ. ๒๕๔๙ (IPSAS ๓ : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (๒๐๐๖))
ซึ่งเปนการจัดทํ าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว)างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔
(Improvements to IPSASs – ๒๐๑๑)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑/๑๘

สารบัญ
ย)อหนาที่
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
ความมีสาระสําคัญ
นโยบายการบัญชี
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง
ขอจํากัดที่ทําใหไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง
การเป^ดเผยขอมูล
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
การเป^ดเผยขอมูล
ขอผิดพลาด
ขอจํากัดที่ทําใหไม)สามารถปรับงบการเงินยอนหลังได
การเป^ดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดก)อน
กรณีที่ไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง
และไม)สามารถปรับงบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ
วันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๒/๑๘

๑-๒
๓
๔-๕
๕
๖-๓๓
๖-๑๒
๑๓
๑๔-๓๓
๒๑-๒๙
๒๔
๒๕-๒๙
๓๐-๓๓
๓๔-๔๒
๔๑-๔๒
๔๓-๕๑
๔๕-๕๐
๕๑
๕๒-๕๕
๕๖

มาตรฐานการบั ญชี ภาครั ฐฉบั บนี้ ประกอบดวยย) อหนาที่ ๑-๕๖ ทุ กย) อหนามี ความสํ าคั ญเท)ากั น และตองอ) า น
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๓/๑๘

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
วัตถุประสงค'
๑. มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบั บนี้ มีวัตถุประสงคที่ จะกํ าหนดหลัก เกณฑในการเลื อกและการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี รวมถึง (ก) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเป^ดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (ข) การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ (ค) การแกไขขอผิดพลาด เพื่อใหงบการเงิน
ของหน) วยงานมี ความเกี่ ยวของกั บการตั ดสิ นใจและมี ค วามน) าเชื่ อถือ และเพื่ อใหผูใชงบการเงินสามารถ
เปรี ย บเที ยบงบการเงิ น สํ าหรั บ งวดต) า งๆ ของหน) ว ยงานเดี ย วกั น และเปรี ย บเที ยบงบการเงิ น ระหว) า ง
หน)วยงานไดดียิ่งขึ้น
๒. หน) วยงานตองปฏิ บั ติต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ ๑ เรื่ อ ง การนํ า เสนองบการเงิ น สํ า หรั บ
ขอกําหนดในการเป^ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเวนขอกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และการบัญชี
สํ า หรับ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และการแกไข
ขอผิดพลาดในงวดก)อน

คํานิยาม
๔. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
นโยบายการบัญชี

หมายถึง

หลักการ หลักเกณฑ ประเพณี ปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติที่เฉพาะ
ที่หน)วยงานนํามาใชในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
หมายถึง
ประมาณการทางบัญชี

การปรับปรุงมูลค)าตามบัญชีของสินทรัพย หรือหนี้สิน หรือจํานวน
ที่มีการใชประโยชนของสินทรัพยในระหว)างงวด อันเปนผลมาจาก
การประเมินสภาพปcจจุบันของสินทรัพยและหนี้สิน และการประเมิน
ประโยชนและภาระผูกพันที่คาดว)าจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวของ
กั บ สิ น ทรั พ ย และหนี้ สิ น นั้ น การเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบั ญ ชี เปนผลจากการไดรั บ ขอมู ล ใหม) ห รื อ มี ก ารพั ฒ นา
เพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม การเปลี่ ย นแปลงประมาณการจึ งไม) ถื อ เปน
การแกไขขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๔/๑๘

การไม)สามารถทําได
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง

การที่หน)วยงานไม)สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหลังจากที่ไดใช
ความพยายามอย)างสมเหตุสมผลทุกประการแลว เมื่อหน)วยงาน
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือว)าหน)วยงานไม)สามารถนํา
นโยบายการบั ญ ชี ใ หม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น งวดก) อ น
หรือไม)สามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดได
ถาเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังต)อไปนี้
๑) หน) ว ยงานไม) ส ามารถระบุ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จากการนํ า
นโยบายการบั ญ ชี ใ หม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย อนหลั ง หรื อ ปรั บ
งบการเงินยอนหลังได
๒) การนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใหม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย อนหลั ง หรื อ
การปรับ งบการเงิน ยอนหลั งนั้น ตองใชขอสมมติ ที่เกี่ ยวกั บ
ความตั้งใจของฝfายบริหารในช)วงเวลาดังกล)าว
๓) การนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใหม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย อนหลั ง หรื อ
การปรับงบการเงินยอนหลังนั้นตองใชประมาณการที่สําคัญ
และเปนไปไม)ไดที่จะแยกขอมูลที่เกี่ยวของกับประมาณการ
ตามย)อหนาที่ ๓.๑ และย)อหนาที่ ๓.๒ ออกจากขอมูลอื่น
๓.๑) ขอมู ล ที่ เกี่ ย วของกั บ ประมาณการที่ ใ หหลั ก ฐาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีอยู) ณ วันที่รับรู วัดมูลค)า
หรือเป^ดเผยขอมูล และ
๓.๒) ขอมูลที่เกี่ยวของกับประมาณการที่ควรมีอยู) ณ วันที่
อนุมัติใหออกงบการเงินของงวดก)อน

ขอผิดพลาดในงวดก)อน หมายถึง

การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ ขั ด ต) อ
ขอเท็ จจริ งในงบการเงิ นของหน) วยงานในงวดใดงวดหนึ่ ง หรื อ
หลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความลมเหลวในการใชขอมูลที่น)าเชื่อถือ
หรือการใชขอมูลที่น)าเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่งขอมูลดังกล)าว
๑) มีอยู)ในงบการเงินของงวดก)อนที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพร)
๒) สามารถคาดการณไดอย)างสมเหตุสมผลว)าสามารถหาขอมู ลได
และนํามาใชในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๕/๑๘

ขอผิด พลาดในการนํา นโยบายการบัญ ชีม าใชดัง กล)า วรวมถึง
ผลกระทบจากการคํา นวณผิ ด พลาด ขอผิ ด พลาดจากการใช
นโยบายการบั ญ ชี การมองขามหรื อ การตี ค วามขอเท็ จ จริ ง
ผิดพลาด และการทุจริต
การเปลี่ยนทันที
เปนตนไป

หมายถึง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชีและการรับรูผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยที่เปนการ
๑) ใชนโยบายการบั ญ ชี ใหม) สํ า หรั บ รายการ เหตุ ก ารณ และ
สถานการณ อื ่น หลัง จากวัน ที ่มีก ารเปลี่ย นแปลงนโยบาย
การบัญชี
๒) รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
สํ าหรับ งวดปc จจุบั น และงวดอนาคตที่ ไดรับ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง

การนํานโยบายการบัญชี หมายถึง
ใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง

การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหม)สําหรับรายการ เหตุการณและ
สถานการณ อื่ น เสมื อ นหนึ่ งไดใชนโยบายการบั ญ ชี ในเรื่ อ งนั้ น
มาโดยตลอด

การปรับงบการเงิน
ยอนหลัง

การแกไขการรับรู การวัดมูลค)า และการเป^ดเผยจํานวนเงินของ
องค ประกอบของงบการเงิ นงวดก) อ นเสมื อ นหนึ่ ง ขอผิ ด พลาด
ในงวดก)อนไม)เคยเกิดขึ้น

หมายถึง

คํ า ศั พ ท ที่ นิ ย ามในมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ อื่ น และนํ า มาใชในมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล)าวนั้น และคําศัพททั้งหมดรวบรวมไวอยู)ในชุดคําศัพ ท
บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช)

ความมีสาระสําคัญ
๕. ขอมูลจะถือว)ามีสาระสําคัญหากการไม)แสดงขอมูล หรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบต)อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิ จของผูใชงบการเงิน และการประเมินความมีสาระสําคัญ ของขอมู ลตองอาศัยการพิจารณาถึ ง
คุณสมบัติของผูใชงบการเงินดวย โดยมีขอสมมติฐานว)าผูใชงบการเงินจะตองมีความรูความเขาใจทางบัญชีและ
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของหน) วยงาน และมี ความเต็ ม ใจที่ จะศึก ษาขอมู ลอย) างเต็ ม ความสามารถ ดั งนั้ น

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๖/๑๘

การประเมิ น ความมี ส าระสํา คั ญ ตองพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ มี ต) อ การตั ด สิ น ใจและประเมิ น ผลของ
ผูใชงบการเงิน

นโยบายการบัญชี
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
๖. เมื่ อ หน) ว ยงานนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ไปถื อ ปฏิ บั ติ เปนการเฉพาะกั บ รายการ เหตุ ก ารณ หรื อ
สถานการณ อื่ น ทางบั ญ ชี นโยบายการบั ญ ชี ห รือ วิ ธีป ฏิ บั ติท างบั ญ ชี ที่ นํ ามาใชปฏิ บั ติกั บ รายการดั งกล)า ว
ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสําหรับเรื่องนั้น
๗. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่มีผลทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับ
การตั ดสิ นใจและน) าเชื่ อถื อ เกี่ ยวกั บ รายการ เหตุ การณ อื่ น และสถานการณ ที่ เปนอยู) นโยบายการบั ญ ชี
ไม)จําเปนตองถือปฏิบัติกับรายการที่ไม)มีสาระสําคัญ อย)างไรก็ตาม เปนการไม)เหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงิน
ที่ไม)เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือไม)แกไขขอผิดพลาดในงบการเงินถึงแมผลกระทบนั้นจะไม)มี
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน หรือ
กระแสเงินสด
๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเปนส)วนประกอบสําหรับหน)วยงานในการนําไปปรับใช
ตามความตองการ แนวทางปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ดัง กล) า วทั้ ง หมดไดมี ก ารระบุ ว)าเปนส) วนหนึ่ งของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ภ าครัฐหรื อ ไม) แนวทางปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ที่ เปนส) วนหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ถือ เปน
ขอบังคับ ส)วนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่ไม)เปนส)วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐไม)ถือเปนขอบังคับ
สําหรับงบการเงิน
๙. ในกรณีที่ไม)มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณหรือสถานการณอื่น ฝfายบริหาร
ตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่ส)งผลใหขอมูลในงบการเงินมีลักษณะดังต)อไปนี้
๙.๑ มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
๙.๒ มีความน)าเชื่อถือ โดยทําใหงบการเงินของหน)วยงาน
๙.๒.๑ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน)วยงานอย)างเที่ยงธรรม
๙.๒.๒ สะทอนเนื้ อ หาเชิ งเศรษฐกิ จของรายการ เหตุ ก ารณ หรื อ สถานการณ อื่ น โดยไม) คํ านึ ง ถึ ง
รูปแบบทางกฎหมาย
๙.๒.๓ มีความเปนกลาง กล)าวคือปราศจากความลําเอียง
๙.๒.๔ จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
๙.๒.๕ มีความครบถวนในทุกส)วนที่มีสาระสําคัญ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๗/๑๘

๑๐. ย)อหนาที่ ๘ ประสงคจะใหมีการพัฒนานโยบายการบัญชี เพื่อใหไดความมั่นใจว)างบการเงินใหขอมูลที่เปนไปตาม
ลักษณะเชิงคุณภาพตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน)วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๑๑. การใชดุลยพินิจตามย)อหนาที่ ๙ ฝfายบริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชีจากแหล)งต)างๆ
ตามลําดับต)อไปนี้
๑๑.๑ ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับ
เรื่องที่คลายคลึงและเกี่ยวของกัน
๑๑.๒ คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการ และเกณฑการวัดมูลค)าสําหรับสินทรัพย หนี้สิน รายได และค)าใชจ)าย
ที่ระบุไวในหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน)วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ และวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
ในภาครัฐ ซึ่งไม)ขัดกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน)วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๑๑.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว)างประเทศ
๑๑.๔ มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
๑๒. การใชดุลยพินิจตามย)อ หนาที่ ๑๑ ฝfา ยบริห ารอาจพิจารณาจากประกาศที่อ อกล)า สุดของหน)วยงานอื่น
ที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการบัญชี ตามย)อหนา ๑๑.๓ และ ๑๑.๔

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี
๑๓. หน) วยงานตองเลื อกใชและนํ านโยบายการบั ญ ชี ม าถื อ ปฏิ บั ติ อ ย) า งสม่ํ าเสมอกั บ รายการ เหตุ ก ารณ และ
สถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแต)มาตรฐานการบัญชีภาครัฐไดกําหนดหรืออนุญาตเปนการเฉพาะ
ใหใชนโยบายการบัญชีที่แตกต)างกันไดสําหรับรายการแต)ละประเภท หากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนด
หรือ อนุญ าตใหปฏิบัติดัง กล)า วได หน)วยงานตองเลือ กและนํานโยบายการบัญ ชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติ
อย)างสม่ําเสมอสําหรับรายการแต)ละประเภท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
๑๔. หน)วยงานตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
๑๔.๑ เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
๑๔.๒ ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่น)าเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้นในส)วนที่เกี่ยวกับผลกระทบ
รายการ เหตุการณ และสถานการณอื่นที่มีต)อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของหน)วยงาน
๑๕. ผูใชงบการเงินมีความตองการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของหน)วยงานในรอบระยะเวลาต)างกันเพื่อระบุถึง
แนวโนมของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน)วยงาน ดังนั้น หน)วยงานจึงตองใช

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๘/๑๘

นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต)ละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป เวนแต)การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในย)อหนาที่ ๑๔
๑๖. การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑการบัญชีหนึ่งไปเปนอีกเกณฑการบัญชีหนึ่ง ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี
๑๗. การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชี การรับรู หรือการวัดมูลค)าของรายการ เหตุการณ หรือ สถานการณ ภายใต
เกณฑการบัญชี ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
๑๘. กรณีต)อไปนี้ไม)ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
๑๘.๑ การนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ หรือสถานการณอื่นที่มีเนื้อหาแตกต)าง
จากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาก)อน
๑๘.๒ การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ และสถานการณอื่นที่ไม)เคยเกิดขึ้น
มาก)อน หรือเคยเกิดขึ้นแต)ไม)มีสาระสําคัญ
๑๙. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลค)าสินทรัพยดวยราคาที่ตีใหม)ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑
เรื่อง สินทรัพยไม)มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช) ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค)า
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ดั ง กล) า วมากกว) า ที่ จ ะเปนการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
๒๐. ย)อหนาที่ ๒๑-๓๓ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม)ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กล)าวไวในย)อหนาที่ ๑๙

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
๒๑. ยกเวนกรณีที่ห น)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญ ชีใหม)ม าถือ ปฏิบัติยอนหลัง กับ งบการเงินงวดก)อ น
ตามที่กล)าวในย)อหนาที่ ๒๕
๒๑.๑ หน)ว ยงานตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ซึ่ง เปนผลมาจากการเริ่มนํา มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในช)วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับดังกล)าว
๒๑.๒ หากหน)วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเปนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
มาถื อ ปฏิ บั ติ แต) ม าตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ นั้ น ไม) ไดกํ า หนดวิ ธีป ฏิ บั ติ ในช) วงเปลี่ ย นแปลงหรื อ
หน) วยงานเปลี ่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีด วยความสมัค รใจ หน)ว ยงานตองปรับ งบการเงิน
ยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๙/๑๘

๒๒. ตามวั ต ถุ ป ระสงค ของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐฉบั บ นี้ การนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐที่ ยั ง ไม) เริ่ ม
ประกาศใชมาถือปฏิบัติก)อนมีผลบังคับใช ไม)ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ
๒๓. ในกรณีที่ไม)มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ หรือสถานการณอื่น ฝfายบริหาร
อาจปฏิ บั ติตามย) อ หนาที่ ๑๒ ซึ่ งอนุ ญ าตใหนํ า ประกาศที่ ออกล) าสุ ดของหน) วยงานอื่ นที่ ทํ าหนาที่ กํ าหนด
มาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแกไขประกาศดังกล)าวและหน)วยงานเลือกที่จะเปลี่ยน
นโยบายการบัญชี หน)วยงานตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล)าวและเป^ดเผยว)าเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีโดยสมัครใจ

การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง
๒๔. ยกเวนกรณีที่หน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดก)อนตามที่กล)าว
ในย)อหนาที่ ๒๕ เมื่อหน)วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งตองปรับยอนหลังตามที่กล)าวไวในย)อหนาที่
๒๑.๑ หรือ ๒๑.๒ หน)วยงานตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบในสินทรัพ ยสุทธิ/ส)วนทุนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต)ละงวดที่ไดแสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว)าไดมีการนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติโดยตลอด

ขอจํากัดที่ทําใหไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง
๒๕. เมื่ อ หน) ว ยงานตองนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใ หม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย อนหลั ง ตามย) อ หนาที่ ๒๑.๑ หรื อ ๒๑.๒
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล)าวมีผลใหหน)วยงานตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต)หน)วยงาน
ไม)สามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม)สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต)ละงวดบัญชี หรือไม)สามารถ
ระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได
๒๖. หากในทางปฏิบัติหน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดใด
งวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบได หน)วยงานตองนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติ
กับมูลค)าตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได ซึ่งอาจเปนงวดบัญชี
ปcจจุบัน โดยหน)วยงานตองปรับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของแต)ละองคประกอบในสินทรัพยสุทธิ/ส)วนทุน
ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น
๒๗. หากในทางปฏิบัติหน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันตนงวดของงวดบัญชีปcจจุบัน
จากการเปลี ่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีข องงวดบัญ ชีก )อ นๆ ได หน)ว ยงานตองปรับ ปรุง ขอมูล
เปรีย บเทีย บเพื ่อ แสดงถึง การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีโ ดยใชวิธีเ ปลี ่ย นทัน ทีเ ปนตนไปนับ จาก
วันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๐/๑๘

๒๘. หากหน)วยงานนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง หน)วยงานตองนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือ
ปฏิ บัติกับงบการเงินงวดก)อนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเที ยบถึงงวดในอดีตที่ ไกลที่สุดที่สามารถทําได
การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดก)อนจะไม)สามารถทําไดเวนแต)หน)วยงาน
สามารถระบุ ผลกระทบสะสมของยอดคงเหลื อ ยกมาและยอดคงเหลื อยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของ
งวดบัญชีนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดบัญชีก)อนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาตนงวด
ของรายการที่ เปนองคประกอบในสินทรัพ ยสุท ธิ/ส)วนทุ นที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเปนรายการปรับปรุงกับ
รายไดสูง/(ต่ํา) กว)าค)าใชจ)ายสะสมตนงวด อย)างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองคประกอบ
อื่นๆ ของสินทรัพยสุทธิ/ส)วนทุนได (เช)น เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ) ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับงวดบัญชีก)อน เช)น สรุปขอมูลการเงินในอดีตจะไดรับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเท)าที่จะทําได
เช)นเดียวกัน
๒๙. หากหน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดก)อนๆ ได เนื่องจาก
ไม)สามารถระบุจํา นวนเงินของผลกระทบสะสมต)อ งวดก)อนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีได
ตามที่กล)าวในย)อหนาที่ ๒๗ หน)วยงานตองนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติตามวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
นับตั้งแต)งวดล)าสุดที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้น หน)วยงานจึงไม)ตองคํานึงถึงส)วนของรายการปรับปรุงสะสมต)อ
สินทรั พ ย หนี้ สิน และสิ นทรั พ ยสุ ท ธิ/ส) วนทุ นที่ เกิ ดขึ้นก) อ นวันดั งกล) าว มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครัฐฉบั บ นี้
อนุ ญ าตใหหน) วยงานสามารถเปลี่ยนนโยบายการบั ญ ชี แมว)าหน) วยงานจะไม) สามารถใชนโยบายการบั ญ ชี
ที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบั ญชีก)อนๆ ในทางปฏิ บัติได ย)อหนาที่ ๕๒-๕๕ ไดกําหนดแนวปฏิบั ติเมื่อหน)วยงาน
ไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก)อนงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเป1ดเผยขอมูล
๓๐. เมื่อหน)วยงานเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ก) ทําใหเกิดผลกระทบต)องวดบัญชีปcจจุบันหรืองวด
บัญชีก)อน ข) หากหน)วยงานไม)สามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้น หรือ ค) หากผลกระทบนั้น
มีผลต)องวดบัญชีในอนาคต หน)วยงานตองเป^ดเผยขอมูลทุกขอดังต)อไปนี้
๓๐.๑ ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ
๓๐.๒ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในช)วงเปลี่ยนแปลง
๓๐.๓ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
๓๐.๔ คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในช)วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓๐.๕ ขอกําหนดในช)วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต)อไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๑/๑๘

๓๐.๖ สําหรับงวดบัญชีปcจจุบันและงวดบัญชีงวดก)อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได
หน)วยงานตองเป^ดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต)อรายการแต)ละบรรทัดในงบการเงิน
ที่ไดรับผลกระทบ
๓๐.๗ จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก) อนแต)ละงวดที่ นําเสนอ หากสามารถทํ าไดในทางปฏิ บัติ
๓๐.๘ หากหน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลังไดตามที่กําหนดไวในย)อหนาที่
๒๑.๑ และ ๒๑.๒ สําหรับงบการเงินงวดก)อนแต)ละงวด หรืองวดก)อนงวดที่มี การนําเสนองบการเงิน
หน) วยงานตองเป^ ด เผยสถานการณ ที่ นํ าไปสู) ก ารเกิ ดขึ้ น ของเงื่ อนไขดั งกล) าว และรายละเอี ยดว) า
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและอย)างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม)ตองเป^ดเผยขอมูลเหล)านี้อีก
๓๑. หากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี โ ดยความสมั ค รใจทํา ใหเกิ ด ผลกระทบต) อ งวดบั ญ ชี ปc จ จุ บั น
หรือ งวดบัญชีก)อน ผลกระทบดัง กล)า วจะมีผลต)องวดบัญชีนั้นๆ เวนแต)จะไม)สามารถทําไดในทางปฏิบัติ
ที่จะระบุจํานวนเงินที่ตองปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต)องวดบัญชีในอนาคต หน)วยงานตองเป^ดเผยขอมูล
ทุกขอดังต)อไปนี้
๓๑.๑ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
๓๑.๒ เหตุผลว)าการใชนโยบายการบัญชีใหม)ทําใหงบการเงินมีความน)าเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
มากยิ่งขึ้นไดอย)างไร
๓๑.๓ สําหรับงวดบัญชีปcจจุบันและงวดบัญชีงวดก)อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได
หน)วยงานตองเป^ดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต)อรายการแต)ละบรรทัดในงบการเงิน
ที่ไดรับผลกระทบ
๓๑.๔ จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก)อนแต)ละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
๓๑.๕ หากหน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดก)อนๆ หรือ
งวดใดงวดหนึ่ง ก) อ นงบการเงิ น งวดที่ นํา เสนอได หน) ว ยงานตองเป^ ด เผยสถานการณ ที่ นํา ไปสู)
การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล)าวและรายละเอียดว)าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเริ่มเมื่อใด
และอย)างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม)ตองเป^ดเผยขอมูลเหล)านี้อีก
๓๒. เมื่อหน)วยงานยังไม)นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม)ที่ประกาศใชแลวแต)ยังไม)มีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ
หน)วยงานตองเป^ดเผยขอมูลทุกขอดังต)อไปนี้
๓๒.๑ ขอเท็จจริงที่หน)วยงานยังไม)นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม)ดังกล)าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๒/๑๘

๓๒.๒ ขอมูล ที่ท ราบหรือ ขอมูล ที่ป ระมาณไดอย)างสมเหตุสมผลที่เกี่ย วของกับ การประเมินผลกระทบ
ที่ เ ปนไปไดของการนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ใหม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ ต) อ งบการเงิ น ของ
หน)วยงานในงวดที่เริ่มนํามาตรฐานดังกล)าวมาถือปฏิบัติ
๓๓. ในการปฏิบัติตามย)อหนาที่ ๓๒ ใหหน)วยงานพิจารณาเป^ดเผยขอมูลทุกขอดังต)อไปนี้
๓๓.๑ ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม)ที่ยังไม)นํามาถือปฏิบัติ
๓๓.๒ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น
๓๓.๓ วันที่ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีผลบังคับใช
๓๓.๔ วันที่ที่หน)วยงานคาดว)าจะนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาเริ่มถือปฏิบัติ
๓๓.๕ ขอใดขอหนึ่งดังต)อไปนี้
๓๓.๕.๑ คํา อธิ บ ายถึ งผลกระทบต) องบการเงินของหน) วยงานที่ ค าดว) าจะเกิ ดขึ้ นจากการเริ่ ม นํ า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ
๓๓.๕.๒ หากไม) ท ราบหรื อ ไม) ส ามารถประมาณจํา นวนเงิ น ของผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได
อย)างสมเหตุสมผล ใหระบุขอเท็จจริงดังกล)าว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
๓๔. เนื่องจากความไม)แ น)นอนที่เกิด ขึ้นในการดํา เนิน งาน ดัง นั้น หน)วยงานอาจไม)สามารถวัดมูล ค)า รายการ
หลายรายการในงบการเงินไดอย)างแม)นยํา การประมาณการดังกล)าวตองกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจซึ่งอยู) บ น
พื้นฐานของขอมูลล)าสุดที่น)าเชื่อถือที่มีอยู) ตัวอย)างของรายการบัญชีที่ทําใหหน)วยงานตองใชการประมาณการ
ไดแก)
๓๔.๑
๓๔.๒
๓๔.๓
๓๔.๔

หนี้สงสัยจะสูญ
สินคาลาสมัย
มูลค)ายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
อายุการใหประโยชนของสินทรัพ ย หรือ รูป แบบของการใชประโยชนเชิ งเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการใหบริการจาก สินทรัพยที่มีการเสื่อมค)า หรือสัดส)วนของงานที่ทําเสร็จ และ
๓๔.๕ ภาระผูกพันจากการรับประกัน

๓๕. การประมาณการอย)างสมเหตุสมผลเปนส)วนสําคัญ ในการจัดทํางบการเงินและไม)ทํ าใหงบการเงินสูญ เสี ย
ความน)าเชื่อถือ
๓๖. หน)วยงานอาจตองทบทวนการประมาณการที่มีอยู)เดิมหากสถานการณที่ใชเปนเกณฑในการประมาณการ
ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือหน)วยงานไดรับขอมูลใหม)หรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม รายการปรับปรุงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไม)เกี่ยวกับงบการเงินงวดก)อนและไม)ถือเปนการแกไขขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๓/๑๘

๓๗. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค)าถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไม)ถือเปนการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เปนการยากที่จะแยกความแตกต)างว)าเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
หรือ การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี ใหถือ ว)า การเปลี่ย นแปลงดัง กล)า วเปนการเปลี ่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี
๓๘. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล)าวไวในย)อหนาที่ ๓๙ หน)วยงานตองรับรูผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในรายไดสูง/(ต่ํา) กว)าค)าใชจ)ายตามขอใดขอหนึ่งดังต)อไปนี้
๓๘.๑ สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต)องวด
ดังกล)าวเพียงงวดเดียว
๓๘.๒ สํา หรับงวดที่มีก ารเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต)อ ๆ ไป หากการเปลี่ยนแปลงนั้น
มีผลกระทบต)องวดดังกล)าว
๓๙. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค)าของสินทรัพย หนี้สิน หรือ
รายการในสินทรัพยสุทธิ/ส)วนทุน หน)วยงานตองรับรูโดยการปรับปรุงมูลค)าตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน
หรือรายการในสินทรัพยสุทธิ/ส)วนทุนที่เกี่ยวของในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
๔๐. การรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป หมายถึง การนํา
การเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณหรือสถานการณอื่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต)
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต)อ
รายไดสูง/(ต่ํา) กว)าค)าใชจ)ายของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต)อรายไดสูง/(ต่ํา)
กว)าค)าใชจ)ายของทั้งงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีต)อไป ตัวอย)างเช)น การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
หนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต)องวดบัญชีปcจจุบันเพียงงวดเดียว จึงรับรูในงวดบัญชีปcจจุบัน อย)างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใชงานของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชน
เชิ งเศรษฐกิ จหรือศั กยภาพในการใหบริ ก ารของสิ นทรัพ ยที่ มี ก ารเสื่ อมค) าจะมี ผลกระทบต) อ ทั้ ง งวดบั ญ ชี
ปcจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และงวดบัญชีในอนาคตแต)ละงวดตามอายุการใชงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย
ที่เหลืออยู) ทั้งสองกรณี หน)วยงานตองรับรูผลของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต)องวดบัญชีปcจจุบันเปนรายได
หรือค)าใชจ)ายในงวดบัญชีปcจจุบันส)วนผลกระทบ (ถามี) ที่มีต)องวดบัญชีต)อไปจะรับรูเปนรายไดหรือค)าใชจ)าย
ในงวดบัญชีที่เกี่ยวของในอนาคต

การเป1ดเผยขอมูล
๔๑. หน)วยงานตองเป^ดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํา นวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ที่ มี ผ ลกระทบต) อ งบการเงิ น สํา หรั บ งวดบั ญ ชี ปc จ จุ บั น หรื อ คาดว) า จะมี ผ ลกระทบต) อ งวดบั ญ ชี ต) อ ไป
เวนแต) ไม) สามารถประมาณจํา นวนเงิน ของผลกระทบได
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๔๒. หากหน) วยงานไม) เป^ ดเผยผลกระทบต) อ งวดบั ญ ชี ในอนาคตเนื่ องจากไม) สามารถประมาณจํ านวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ต)อ งวดบั ญ ชีในอนาคตได หน) วยงานตองเป^ ดเผย
ขอเท็จจริงดังกล)าว

ขอผิดพลาด
๔๓. ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้น ไดจากการรับรู การวัดมูลค)า การนํา เสนอขอมูล หรือ การเป^ดเผยองค ประกอบ
ของงบการเงิน งบการเงินถือว)า ไม)เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐหากงบการเงินนั้นมีขอผิดพลาด
ที่มีสาระสําคัญหรือมีขอผิดพลาดที่ไม)มีสาระสําคัญแต)เกิดขึ้นอย)างจงใจเพื่อทําใหงบการเงินของหน)วยงาน
แสดงฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และกระแสเงิ นสดตามที่ ฝfา ยบริ ห ารตองการ หน) วยงานอาจพบ
ขอผิดพลาดของงวดปcจจุบันและแกไขทันก)อนที่ง บการเงินจะไดรับ การอนุมัติใหเผยแพร) อย)า งไรก็ตาม
ในบางครั้งหน)วยงานอาจพบขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปcจจุบันในงวดบัญชีถัดไป และขอผิดพลาด
เหล)านี้จะถูกแกไขโดยปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป
(ดูย)อหนาที่ ๔๔-๔๘)
๔๔. ยกเวนขอจํา กัดที่ก ล)า วไวในย)อ หนาที่ ๔๕ หน)วยงานตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสํา คัญ ของงวดก)อ น
โดยปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพร)หลังจากที่พบขอผิดพลาดโดย
๔๔.๑ ปรับงบการเงินงวดก)อนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนว)าขอผิดพลาดไดถูกแกไขในงวดบัญชี
ที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ
๔๔.๒ หากขอผิ ด พลาดเปนขอผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ในงวดบั ญ ชี ก) อ นงวดบั ญ ชี แ รกสุ ด ที่ แ สดงเปนขอมู ล
เปรียบเที ยบ หน)วยงานตองปรับปรุงยอดคงเหลือ ยกมาตนงวดของสินทรัพ ย หนี้ สิน และสินทรัพ ย
สุทธิ/ส)วนทุนในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ขอจํากัดที่ทําใหไม)สามารถปรับงบการเงินยอนหลังได
๔๕. หน)วยงานตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดก)อนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต)ในทางปฏิบัติ
ไม) สามารถระบุ จํา นวนเงินของผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นในแต) ละงวดบั ญ ชี หรือไม) สามารถระบุจํานวนเงินของ
ผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได
๔๖. หากในทางปฏิบัติ หน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแต)ละงวดที่แสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบไม)ว)างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม หน)วยงานตองปรับปรุงยอดยกมาตนงวดของสินทรัพย
หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิ/ส)วนทุนสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปcจจุบัน)
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๔๗. หากในทางปฏิบัติ หน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปcจจุบันที่เกิดจากขอผิดพลาดที่มี
ต)อ งบการเงินของงวดบัญ ชีก)อ นๆ ได หน)วยงานตองแกไขขอผิดพลาดโดยปรับ ปรุง ขอมูล ที่นํา มาแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ
๔๘. การแกไขขอผิ ดพลาดของงวดบั ญ ชี ก) อนจะไม) รวมอยู) ในรายไดสู ง/(ต่ํ า) กว) า ค) าใชจ) ายของงวดบั ญ ชี ที่ พ บ
ขอผิดพลาด หน)วยงานตองปรับยอนหลังขอมูลงวดก)อนที่นําเสนอ รวมทั้งขอมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป
โดยปรับยอนหลังใหไกลที่สุดเท)าที่จะทําไดในทางปฏิบัติ
๔๙. หากในทางปฏิ บั ติ หน) วยงานไม) สามารถระบุ จํานวนเงินของขอผิ ดพลาด (เช) น การนํา นโยบายการบั ญ ชี
มาปฏิบัติไม)ถูก ตอง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญ ชีก)อ นๆ ทุก งวด ตามที่ร ะบุไวในย)อ หนาที่ ๔๗ หน)ว ยงานตอง
ใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได โดยไม)ตอง
คํานึงถึงผลกระทบสะสมที่ตองปรับปรุงกับสินทรัพย หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิ/ส)วนทุนในส)วนที่เกิดก)อนวัน
ดั ง กล) า ว มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไดกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ในกรณี ที่ ห น) ว ยงานไม) ส ามารถแกไข
ขอผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดก)อนๆ ไดไวในย)อหนาที่ ๕๒-๕๕
๕๐. การแกไขขอผิดพลาดแตกต)างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทางบัญชี
มี ลัก ษณะเปนการประมาณการที่ อ าจตองมี ก ารทบทวนเมื่ อ หน) วยงานไดรั บ ขอมู ลเพิ่ ม เติ ม ตั วอย) า งเช) น
ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูจากผลของรายการที่มีความไม)แน)นอนไม)ถือเปนการแกไขขอผิดพลาด

การเป1ดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดก)อน
๕๑. ในการปฏิบัติตามย)อหนาที่ ๔๔ หน)วยงานตองเป^ดเผยขอมูลทุกขอดังต)อไปนี้
๕๑.๑ ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดก)อน
๕๑.๒ สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีก)อนแต)ละงวดที่นําเสนอ หน)วยงานตองเป^ดเผยจํานวนเงินของรายการ
แต)ละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบเท)าที่สามารถปฏิบัติได
๕๑.๓ จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
๕๑.๔ หากในทางปฏิ บั ติห น) วยงานไม) สามารถปรับ งบการเงินยอนหลั งสําหรับ งบการเงิน งวดก) อ นงวดใด
งวดหนึ่งได หน)วยงานตองเป^ดเผยสถานการณที่นําไปสู)การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล)าวและรายละเอียด
ว)าหน)วยงานแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอย)างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม)ตองเป^ดเผยขอมูลเหล)านี้อีก

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๖/๑๘

กรณี ที่ ไม) ส ามารถนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใหม) ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย อนหลั งและกรณี ที่ ไม) ส ามารถปรั บ
งบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ
๕๒. ในบางสถานการณ เปนไปไม)ไดในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงขอมูลสําหรับงวดก)อนๆ ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อให
สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปcจจุบันได ตัวอย)างเช)น หน)วยงานอาจไม)ไดจัดเก็บขอมูลในงวดก)อนๆ
ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลังได (รวมถึงในย)อหนาที่ ๕๓-๕๕ เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนทันทีเปนตนไปกับงวดบัญชีก)อนๆ) หรือไม)สามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในงวดก)อนได และอาจเปนไปไม)ไดที่หน)วยงานจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม)
๕๓. บ) อ ยครั้ งที่ ห น) วยงานจํ าเปนตองอาศัยการประมาณการในการใชนโยบายการบั ญ ชี สําหรับ องค ประกอบ
ของงบการเงินที่รับรูหรือเป^ดเผยที่เกี่ยวของกับรายการ เหตุการณ และสถานการณอื่น การประมาณการตองอาศัย
ดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน การประมาณการอาจทําไดยากสําหรับการนํานโยบาย
การบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก)อน
เนื่องจากระยะเวลาที่ผ)านไปนานขึ้นหลังจากรายการ เหตุการณ หรือสถานการณอื่นที่ไดรับผลกระทบเกิดขึ้น
อย)า งไรก็ต าม วัต ถุป ระสงค ของการประมาณการที่เ กี่ยวของกับ งวดก)อ นยัง คงเหมือ นกับ วัต ถุป ระสงค
ของการประมาณการที่ทําในงวดปcจจุบัน เพื่อใหสะทอนถึงรายการ เหตุการณ หรือสถานการณอื่นที่เกิดขึ้น
๕๔. ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดก)อน หน)วยงาน
ตองจําแนกขอมูลดังต)อไปนี้ออกจากขอมูลอื่น
๕๔.๑ ใหหลักฐานถึงกรณีแวดลอมที่เปนอยู) ณ วันที่รายการ เหตุการณ หรือสถานการณอื่นไดเกิดขึ้น และ
๕๔.๒ ขอมูลที่ควรมีอยู) ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดก)อนไดรับการอนุมัติใหเผยแพร)
สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเปนไปไม)ไดในทางปฏิบัติที่จะแยกขอมูลขางตน (เช)น การประมาณ
มูลค)ายุติธรรมที่ไม)ไดอิงจากราคาที่ หาไดหรือขอมูลที่หาได) เมื่อการนํานโยบายการบั ญชีใหม)มาถือปฏิบัติ
ยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังตองอาศัยการประมาณการที่มีนัยสําคัญ ซึ่งเปนไปไม)ไดที่จะแยก
ขอมูลดังกล)าว ใหถือว)าการใชนโยบายการบัญชีใหม)ยอนหลังหรือการแกไขขอผิดพลาดยอนหลังไม)สามารถทําได
ในทางปฏิบัติ
๕๕. หน)วยงานตองไม)ใชขอมูลที่ไดรับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญ ชีใหม)มาถือปฏิบัติ หรือในการแกไข
ขอผิดพลาดของงวดก) อน ไม)ว)าจะเปนการตั้ งขอสมมติเกี่ ยวกับความตั้ งใจของฝfายบริหารในงวดก)อนหรือ
ประมาณจํานวนเงินที่รับรู วัดมูลค)าหรือเป^ดเผยในงวดก)อน ตัวอย)างเช)น หากหน)วยงานแกไขขอผิดพลาด
ในงวดก)อนในการจัดประเภทอาคารเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ก)อนหนานี้อาคารดังกล)าวจัดประเภท
เปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ) กรณีดังกล)าวไม)ถือเปนการเปลี่ยนเกณฑการจัดประเภทสําหรับงวดบัญชีนั้น
หากฝfายบริหารของหน)วยงานไดตัดสินใจที่จะใชอาคารนั้นเปนอาคารสํานักงานในเวลาต)อมา การปรับขอมูล

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๗/๑๘

เปรียบเทียบสําหรับงวดก)อนที่ตองอาศัยประมาณการที่มีนัยสําคัญ ไม)ทําใหการปรับปรุงหรือการแกไขขอมูล
เปรียบเทียบขาดความน)าเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ
๕๖. มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี ้ ใ หถือ ปฏิ บ ัต ิ กั บ งบการเงิ น สํ า หรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที ่ เ ริ่ ม ใน
หรือ หลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ทั้ง นี้ สนับ สนุนใหนํา ไปใชก)อ นวันถือปฏิบัติ หากหน)วยงาน
นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก)อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
หน)วยงานตองเป^ดเผยขอเท็จจริงดังกล)าวดวย

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ หนา ๑๘/๑๘

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
ศาสตราจารย์พนัส
สิมะเสถียร
ศาสตราจารย์ประพันธ์
ศิริรัตน์ธํารง
ศาสตราจารย์สมชัย
ฤชุพันธุ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี
ณรงค์เดช
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือที่ปรึกษาที่กาํ กับงานบัญชีภาครัฐ
รองศาสตราจารย์ประวิตร
นิลสุวรรณากุล
นางสาวอรพินธุ์
ชาติอัปสร
รองศาสตราจารย์ดวงมณี
โกมารทัต
รองศาสตราจารย์อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
นายธวัชชัย
เกียรติกวานกุล
นายศุภมิตร
เตชะมนตรีกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา
ตันติประภา
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

