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ประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๔

โดยที่สมควรแกไขเพิ่มเต ิมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบ ัญช ีภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ลงวันที่ ๔ ก ันยายน ๒๔๖๑ เพื่อให้มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นปัจจุบ ัน และมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังต่อไปน้ี

๓.๑ หล ักการและน โยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ  ของมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ 
และนโยบายการบ ัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามประกาศกระทรวงการคล ัง เรื่อง มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๔๖๑

๓.๒ ม าต ร ฐ าน ก าร บ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ  ฉบับที่ ๓ เร ื่อง น โ ยบ ายก าร บ ัญ ช ี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๔๖๑

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใซ่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน 
ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบาย 
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
เร่ือง บัตรภาษี ที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เร่ือง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด และนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐ เรื่อง บ ัตรภาษ ี แนบท้ายประกาศน ี้ให ้ถ ือเป ็นส ่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดที่เลือกใช้มาตรฐานการบัญชีอื่นใด 
ตามที่กำหนดในย่อหน้าที่ ๓ ของหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แจ้งมาตรฐานการบัญชี 
ที่หน่วยงานใช้ถือปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นให้กระทรวงการคลังทราบ



๒๐ เมษายน ๒๕๖๔เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
หน้า ๑๘

ราชกิจจานณกษา

ข้อ ๗ การจัดทำรายงานการเงินของหน ่วยงานของรัฐท ี่แสดงภาพรวมของหน ่วยงาน 
ต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามย่อหน้าที่ ๘ ของหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ประมาณการหน้ีสิน.............................................................................................................๔๗
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วัตถุประสงค์
๑. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีกำหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

๑.๑ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระบบบัญชี และจัดทำรายงานการเงิน 
เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นใบในกรอบมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือประโยซน่ในการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ

๑.๒ เป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือแสดงความเห็นว่าได้จัดทำข้ึนภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด

๑.๓ เพื่อช่วยให้ผู้!ช้รายงานการเงินสามารถเช้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงิน 
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง 
กำหนด และสามารถนำรายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้

ขอบเขตและการบังคับใช้มาตรฐาน
๒. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐ ซึ่งถือปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามที่กำหนดในย่อหน้าที่ ๕ ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ 
และทุนหมุนเวียน สำหรับรายการท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากแหล่ง 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหน้ี อย่างไรก็ดี หลักการและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ใช้กับรายการที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
กำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว

๓. หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพ่ือการจัดทำ
บัญชีและรายงานการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดที่ม่กิจกรรมการดำเนินงานอันม่ลักษณะเป็นการเฉพาะ 
เช่น การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การกำกับดูแลตลาดทุน และการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
แตกต่างจากกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไป อาจใช้มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินของไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนโยบายการบัญชี 
ท่ีกำหนดข้ึนโดยสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีโดยเฉพาะท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมายของหน่วยงานน้ัน 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางบัญชีในระดับสากลที่ใช้กับกลุ่มของหน่วยงานประเภทเดียวกันท่ีม่วัตถุประสงค์ 
เฉพาะ โดยหน่วยงานต้องเปิดเผยการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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คำนิยาม
๔. คำศัพท์ท่ีใชีในหลักการแล:

ค่าใช้จ่าย

รายงานการเงินรวม 

นโยบายการบัญชี

ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ 

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าท่ีตราไว้

ราคาทุน

รายการเทียบเท่าเงินสด

:นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปน้ี
หมายถึง ผลประโยชน์เซิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ

ท่ีลดลงในงวดการรายงานโดยอยู่ในรูปชองกระแสไหลออก 
หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง  ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง  ๆ
ท่ีส่งผลต่อการลดลงในส่วนชองสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ท้ังน้ี 
ไม่รวมรายการท่ีเก่ียวช้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าชอง

หมายถึง รายงานการเงินท่ีหน่วยงานทางเศรษฐกิจน่าเสนอเสมือนว่า
เป็นหน่วยงานเดียว

หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติเฉพาะ
ที่หน่วยงานน่ามาใช้ในการจัดทำและน่าเสนอรายงาน 
การเงิน

หมายถึง ศ ักยภาพในการก่อให้เก ิดกระแสเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานท้ังทางตรงและทางอ้อม

หมายถึง จำนวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการ 
แลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ 
ในลักษณะชองผู้ท่ีไม่มีความเก่ียวช้องกัน

หมายถึง ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้
หรือหลักทรัพย์อ่ืน โดยไม่รวมดอกเบ้ียหรือเงินปนผลสะสม 
ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จำเป็นต้องเท่ากับราคาที่น่าออกชาย 
หรือราคาท่ีไถ่คืนในเวลาต่อมา

หมายถึง จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีจ่าย หรือมูลค่า
ยุติธรรมชองสิ่งตอบแทนอื่นที่ให้เพื่อได้มา ซึ่งสินทรัพย์ 
ณ เวลาท่ีได้มา หรือก่อสร้างสินทรัพย์

หมายถึง เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็น
เงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม 
ซ่ึงความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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รายได้

ศักยภาพในการให้บริการ

สินทรัพย์

หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เซิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ 
ในการให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซ่ึงส่งผลต่อการ 
เพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพ่ิมข้ึน 
ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

หมายถึง ชีดความสามารถของสินทรัพย์ในการส่งผลทั้งทางตรง 
และทางอ้อม เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงาน 
ของรัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์

หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซ่ึงเป็นผลจาก 
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เก ิดประโยชน์ 
เซิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
แก่หน่วยงาน

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ หมายถึง มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังจาก
หักหน้ีสิน

หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปิจจุบ ันของหน่วยงานซึ่งเป ็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะ 
ส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูป 
ของประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพ 
ในการให้บริการ

คำศัพท์ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน และน่ามาใข้ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคำศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ 
ในขุดคำศัพท์บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช้)

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หลักการบัญชีทั่วไป
หน่วยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities)
๕. หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานและจะต้องจัดทำรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไป

ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐตามที่กำหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงได้แก่ หน่วยงานท้ังหมดท่ีอยู่ในความควบคุม 
ของรัฐบาล หน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ รวมท้ัง 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงประกอบด้วย 
๕.๑ ส่วนราชการ 
๕.๒ รัฐวิสาหกิจ
๕.๓ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

และองค์กรอัยการ 
๕.๔ องค์การมหาซน 
๕.๕ ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
๕.๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕.๗ หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด

๖. หน่วยงานท่ีเสนอรายงาน คือ หน่วยงานท่ีถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุผลว่า มีผู้จำเป็นต้องนำข้อมูลจาก
รายงานการเงินของหน่วยงานน้ันไปใช้ประโยซน่ในการตัดสินใจ และใช้ในการประเมินความรับผิดขอบ 
ของหน่วยงานท่ีมีต่อสาธารณะ หน่วยงานท่ีเสนอรายงานอาจหมายถึง กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ ในการพิจารณากำหนดว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานน้ันนอกจากเช้าหลักเกณฑ์ 
ตามคำนิยามดังกล่าวแล้วยังอาจพิจารณาปจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ การมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ของหน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุม ถือครอง และใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อดำเนินงาน 
ตามวัตถุประสงค์ ความสำคัญหรือขนาดของหน่วยงาน บทบัญญัติเฉพาะตามกฎหมาย และเหตุผล 
ทางวัฒนธรรมและการเมือง

รายงานการเงิน
๗. หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน ตามย่อหน้าที่ ๕ จะต้องจัดทำรายงานการเงิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไป
๘. รายงานการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ จะต้องแสดงภาพรวม

ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้ลังกัด ท้ังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด 
รวมท้ังการก่อหน้ี ท้ังน้ี เพ่ือให้รายงานการเงินแสดงรายการท่ีครอบคลุมทรัพยากรท้ังหมดท่ีหน่วยงานใช้ไป 
เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของหน่วยงาน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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รายงานการเงินรวม
๙. การจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานของรัฐต้องรวมหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมทุกแห่ง

ของหน่วยงานของรัฐนั้น คือ ทุนหมุนเวียนที่ไม1เป็นนิติบุคคล หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ 
และหน่วยงานท่ีอยู่ในความควบคุมลักษณะอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานการเงินแยกต่างหาก 
โดยให้หน่วยงานท้ังกลุ่มท่ีถือเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจจัดทำรายงานการเงินรวม ตามมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๕ เร่ือง รายงานการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้)

๑๐. ในการพิจารณาว่าหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้หลักของการควบคุม
เป็นเกณฑในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อำนาจในการควบคุมหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกับนโยบาย 
ด้านการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น 
การควบคุมนี้ไม่จำเป็นต้องเช้าไปรับผิดขอบตัดสินใจในการดำเนินงานประจำวันของหน่วยงาน 
ท่ีถูกควบคุม แต่เป็นการเช้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการดำเนินงาน 
โดยรวมของหน่วยงานท่ีถูกควบคุม

ลักษณะเซิงคุณภาพของรายงานการเงิน
๑๑. ลักษณะเซิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติท่ีทำให้ข้อมูลในรายงานการเงินมีประโยชน์ต่อผูใช้รายงานการเงิน

ซ่ึงประกอบด้วย ความเช้าใจได้ ความเก่ียวช้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้

ความเข้าใจได้
๑๒. ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจไดีในทันทีท่ีผู้!ข้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลท่ีซับช้อน

แต่ถ้าเก่ียวช้องกับการตัดสินใจเซิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นท่ีจะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้องมีช้อสมมติว่า 
ผู้!ข้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกับกิจกรรมเซิงเศรษฐกิจและการบัญชี

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
๑๓. ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวช้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวช้องกับ

การตัดสินใจได้ เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปิจจุบัน 
และอนาคต รวมท้ังช่วยยืนยันหรือซ้ีช้อผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ่านมาของผู้!ช้รายงานการเงินได้ 
ความเกี่ยวช้องกับการตัดสินใจของข้อมูล ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความมีสาระสำคัญ 
ของข้อมูลน้ัน

ความเชื่อถือได้
๑๔. ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ซ่ึงข้อมูลท่ีเช่ือถือได้จะต้องเป็นข้อมูลท่ีไม่มีความผิดพลาด

ท่ีมี'นัยสำคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซ่ึงหมายถึง ข้อมูลที่ไม่มีความสำเอียง 
และสามารถกำหนดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ
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๑๕. การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้องแสดงเน้ือหาและความเป็นจริงเซิงเศรษฐกิจ มิใช่ตามรูปแบบ
ทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เน้ือหาของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมาย 
หรือรูปแบบท่ีทำฃ้ึนก็ได้

๑๖. ข้อมูลที่มีความเป็นกลางจะทำให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ รายงานการเงินจะขาดความ
เป็นกลาง เม่ือหน่วยงานท่ีเสนอรายงานให้ข้อมูลท่ีมีผลทำให้ผูใข้รายงานการเงินเบ่ียงเบนการตัดสินใจ 
ไปตามความต้องการของหน่วยงานน้ัน

๑๗. ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในเร่ืองความไม่แน่นอนท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ เซ่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งาน 
ของสินทรัพย์ เป็นต้น หน่วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการเปิดเผยถึงลักษณะ 
ผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์ 
หรือรายได้แสดงจำนวนสูงเกินไป และมิให้หน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจำนวนต่ําเกินไป

๑๘. ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดของความมีสาระสำคัญ
และต้นทุนในการจัดทำ การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทำให้ 
ผู้ใข้รายงานการเงินเข้าใจผิด

การเปรียบเทียบกันได้
๑๙. ผู้ใข้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน

เพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงานน้ัน และยังต้องสามารถ 
เปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 
และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน ดังน้ัน การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการ 
และเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ 
ภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม

นโยบายการบัญชีทั่วไป
การโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างหน่วยงาน
๒๐. การโอนย้ายสินทรัพย์และหนี้สินจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล

ให้รับรู้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นเป็นรายการปรับปรุงส่วนทุนของหน่วยงาน 
ผู้โอนและผู้รับโอน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
๒๑. การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการที่เป ็นเงินตราต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นสกุลเงินบาท

โดยการแปลงจำนวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เซ่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ การกู้ยืมด้วยจำนวนเงินท่ีต้องชำระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

๒๒. ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (เซ่น เงินสด
และสินทรัพย์ หรือหน้ีสินท่ีจะไค้รับ หรือท่ีจะต้องชำระเป็นตัวเงินท่ีแน่นอน) เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปีด 
ส่วนรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วย 
มูลค่ายุติธรรมให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ หรืออัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะท่ีกำหนด 
มูลค่ายุติธรรมน้ัน

๒๓. อัตราปีด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ ส้ินวันของวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมีท้ังอัตราซ้ือ
และอัตราขาย ในกรณีกิจการท่ัวไปท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน อัตราปิดในการแปลงค่าสินทรัพย์ให้ใช้อัตรา 
ถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์รับซ้ือซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้ อัตราปิดในการแปลงค่าหน้ีสิน 
ให้ใช้อัตราที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้ และกรณีการแปลงรายงาน 
การเงินของกิจการในต่างประเทศไห่ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย 
ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณไว้

๒๔. ในกรณิที่มีการชำระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ไห่แปลงยอดการชำระเงิน 
ให้เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ

๒๔. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือจากการรายงาน
รายการที่เป็นตัวเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก 
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้ 
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีน้ัน

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย ์
การรับรู้สินทรัพย์
๒๖. การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จะต้องเช้าหลักเกณฑ์ ๒ ประการ คือ

๒๖.๑ ความหมายของสินทรัพย์ ตามคำนิยามในย่อหน้าท่ี ๔ และ 
๒๖.๒ เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ ดังน้ี

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนช้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคต 
จากสินทรัพย์น้ัน และ

(ข) มูลค่าของสินทรัพย์น้ันสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ
๒๗. ตามคำนิยามของสินทรัพย์ในย่อหน้าท่ี ๔ ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคตสำหรับสินทรัพย์ในภาครัฐ

ให้หมายความรวมถึงศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ด้วย การพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของหน่วยงาน ให้พิจารณาว่าหน่วยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการให้บริการท่ีจะเกิดจากการใช้สินทรัพย์น้ันได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นการพิจารณา
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ท่ีกว้างกว่าการพิจารณาเฉพาะประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ แต่เป็นการพิจารณาถึงการควบคุมชีดความสามารถ
ในการใช้สินทรัพย์เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานน้ันบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะก่อให้เกิดกระแส
เงินสดเช้าในอนาคตหรือไม่ก็ตาม หรืออาจกล่าวได้ว่า หน่วยงานจะสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้
หากหน่วยงานสามารถกระทำการข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี
๒๗.๑ ใช้สินทรัพย์น้ันในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน
๒๗.๒ ได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์น้ัน
๒๗.๓ สามารถคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์น้ัน
๒๗.๔ สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใช้สินทรัพย์น้ันจากหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน

๒๘. ความเป็นไปได้ค่อนช้างแน่ตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ หมายถึง การมีโอกาสมากที่สินทรัพย์
จะก่อให้เกิดประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงาน และโอกาสน้ันต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ 
โดยมีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยู่บนแนวคิดท่ีสมเหตุสมผล เซ่น แสดงยอดลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ 
ณ วันท่ีมีการจัดทำรายงาน เม่ือมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ว่าจะได้รับชำระหน้ีน้ัน 
ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลูกหน้ีก็ตาม แต่ ณ เวลาท่ีมีหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นว่า มีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้นก็ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การรับรู้ 
ของสินทรัพย์

การวัดมูลค่าสินทรัพย์
๒๙. หน่วยงานจะบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์นั้น

ราคาทุนดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานในคร้ังแรกด้วย
๓๐. สินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสดที่หน่วยงานได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเสมือน

ได้เปล่า เซ่น ได้มาจากการรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ให้บันทึกบัญชีโดยใช้ 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีได้มาของสินทรัพย์น้ัน

ประเภทของสินทรัพย์
๓๑. สินทรัพย์อาจจัดแบ่งตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน รายการสินทรัพย์โดยท่ัวไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 
(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(ข) เงินทดรองราชการ 
(ค) เงินฝากคลัง
(ง) ลูกหน้ีจากการขายสินค้าและบริการ 
(จ) ลูกหน้ีเงินยืม 
(ฉ) เงินให้กู้ 
(ซ) รายได้ค้างรับ
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(ซ) วัสดุคงเหลือ
(ฌ) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(ญ) สินทรัพย์อ่ืน

นโยบายการบัญชีสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
๓๒. เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราพเต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินทดรองราชการ
๓๓. เงินทดรองราชการ คือ เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย

ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึก 
ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที,ตามวงเงินที,ได้รับอนุมัติ 
เม่ือหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพ่ือเบิกเงินงบประมาณมาซดใช้ 
เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทีกรับรู้เงินทดรองราชการเม่ือได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรอง 
ราชการรับจากคลัง และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากคลัง
๓๔. เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณท่ีหน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้ 

เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
๓๔. ลูกหน้ีจากการชายสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินท่ีหน่วยงานมืสิทธิได้รับชำระจากบุคคลภายนอก

หรือหน่วยงานอื่นซึ่งเกิดจากการชายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งชองการดำเนินงานปกติ 
ชองหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการชายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
โดยต้ังบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงลัยจะสูญสำหรับลูกหน้ีส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ การประมาณการ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในย่อหน้าท่ี ๘๑ - ๘๒ สำหรับการแสดงรายการ 
ลูกหนี้จากการชายสินค้าและบริการให้แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะ 
การเงินและให้เปิดเผยจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้จากการชายสินค้า 
และบริการไว่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ลูกหน้ีเงินยืม
๓๖. ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรยืมเงิน

ไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เซ่น ลูกหน้ีเงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหน้ีในกรณีน้ีตามราคาทุนโดยไม่ต้องต้ังบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และให้แสดงมูลค่า 
ตามบัญชีของลูกหน้ีเงินยืมในรายการลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียดของลูกหนี้ 
เงินยืมแต่ละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินให้กู้
๓๗. เงินให้กู้ หมายถึง เงินท่ีหน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมหรือข้อตกลงท่ีมีผลผูกพัน

ตามกฎหมายเป็นหลักฐาน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ เงินให้กู้อาจแบ่งเป็นเงินให้กู้ระยะสั้น 
และเงินให้กู้ระยะยาวที่มีกำหนดการชำระคืนเกิน ๑ ปี หน่วยงานจะรับรู้เงินให้กู้เมื่อได้จ่ายเงินให้กู้ 
แก่บุคคลอ่ืนและต้ังบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในย่อหน้าที่ ๘๑ - ๘๒ 
และให้แสดงรายการเงินให้กู้ด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน และให้เปีดเผย 
จำนวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากเงินให้กู้!นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้ค้างรับ
๓๘. รายได้ด้างรับ คือ รายได้อ่ืนของหน่วยงาน ซ่ึงเกิดรายได้ข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน เซ่น รายได้จาก

เงินช่วยเหลือค้างรับ หน่วยงานจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็น 
ลูกหน้ีระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจำนวนเงินเป็นสาระสำคัญหน่วยงานควรเปิดเผย 
ให้ทราบถึงประเภทของรายการรายได้ค้างรับไว่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

วัสดุคงเหลือ
๓๙. วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่า 

ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เซ่น วัสดุสำนักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน 
โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
๔๐. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซ่ึงคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะส้ัน หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
ตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง 
ฐานะการเงิน และหากจำนวนเงินเป็นสาระสำคัญหน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึงประเภท 
ของรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไว้!นหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
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สินทรัพย์อ่ืน
๔๑. สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอื่น  ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้

สินทรัพย์อ่ืน เม่ือสินทรัพย์ประเภทน้ันเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าท่ี ๒๖ และให้แสดงรายการดังกล่าว 
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปีดเผย 
รายละเอียดไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน 
การรับรู้หน้ีสิน
๔๒. ในการพิจารณาว่ารายการใดจะบันทึกเป็นหน้ีสินจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ๒ ประการ ได้แก่

๔๒.๑ ความหมายของหน้ีสิน ตามคำนิยามในย่อหน้าท่ี ๔ และ 
๔๒.๒ เกณฑ์การรับรู้หน้ีสิน ดังน้ี

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือน่าไปชำระภาระผูกพันน้ัน และ

(ข) มูลค่าของภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระน้ันสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ
๔๓. ตามคำนิยามดังกล่าว หน้ีสินจะเกิดข้ึนเม่ือ

๔๓.๑ มีภาระผูกพันในปิจจุบันท่ีเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์ในอดีตท่ีล่งผลให้เกิด 
“ภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดขอบ” ต่อบุคคลหรือองค์กรใด  ๆ และ 

๔๓.๒ ส่งผลกระทบทางการเงินในเซิงลบแก่หน่วยงาน กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้น 
หรือจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนเพ่ือชำระภาระผูกพันน้ัน

๔๔. ลักษณะสำคัญของหน้ีสิน คือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปจจุบันของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปจจุบัน
อาจเกิดจากสัญญาข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน เซ่น 
ในกรณีการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปจจุบันจะเกิดขึ้นเม่ือมีเหตุการณ์หรือ 
รายการในอดีตที่ทำให้หน่วยงานไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ หรือใช้ดุลยพินิจได้น้อยมากที่จะหลีกเลี่ยง 
การสูญเสียทรัพยากรในอนาคต

๔๔. ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเกิดจากผลของรายการท่ีมีความสัมพันธ์ในเซิงแลกเปล่ียนโดยตรงระหว่างกัน
เซ่น การซื้อสินค้าหรือบริการ หรืออาจเกิดจากผลของรายการที่ไม่มีความสัมพันธ์ในเซิงแลกเปลี่ยน 
โดยตรงระหว่างกัน เซ่น หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันท่ีจะต้องน่าล่งคลัง

๔๖. หน่วยงานจะรับรู้หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือจะต้องสูญเสียประโยชน์เซิงเศรษฐกิจของทรัพยากร
เพื่อชำระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ 
หน่วยงานไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันเป็นหน้ีสินหากคู่สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เซ่น 
หน่วยงานไม่ต้องรับรู้รายการท่ีเก่ียวกับการส่ังซ้ือสินค้าท่ียังมิได้รับเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน
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ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
ประมาณการหนี้สิน
๔๗. ประมาณการหน้ีสิน คือ หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ

หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินเป็นหนี้สินของหน่วยงานเมื่อประมาณการหนี้สินนั้นทำให้ 
หน่วยงานมีภาระผูกพันในป้จจุบันแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสีย 
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เซิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้น รวมทั้งสามารถประมาณมูลค่า 
ของภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล เซ่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย หากหน่วยงานพิจารณา 
จากหลักฐานท้ังหมดท่ีมีอยู่แล้วเห็นว่า ผลของเหตุการณในอดีตทำให้หน่วยงานมีภาระผูกพัน ณ จันท่ี 
ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว หน่วยงานจะต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินดังกล่าวด้วยจำนวนประมาณการ 
ที่ดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีหน่วยงานจะต้องจ่าย ณ จันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือชำระภาระผูกพันน้ัน 
แต่หากหน่วยงานพิจารณาจากหลักฐานท้ังหมดแล้วเห็นว่า หน่วยงานไม่น่าจะมีภาระผูกพันในปิจจุบัน 
อยู่ ณ จันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไม่ต้องรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปีดเผย 
ข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ 
และการตัดสินใจของผูใข้รายงานการเงิน ในกรณีท่ีหน่วยงานรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะ 
การเงิน หน่วยงานต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุง 
ประมาณการหน้ีสินดังกล่าวให้เป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดสำหรับวันน้ัน และหน่วยงานจะต้องกลับบัญชี 
ประมาณการหนี้สินหากความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรเซิงเศรษฐกิจเพื่อชำระ 
ภาระผูกพันน้ันไม่อยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
๔๘. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง รายการข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี

๔๘.๑ ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณีในอดีต ซึ่งภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อได้รับ 
การยืนยันจากการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคตอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ 
และเหตุการณ์ในอนาคตน้ันต้องเป็นเหตุการณ์ท่ีหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ท้ังหมด 

๔๘.๒ ภาระผูกพันในปิจจุบันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้เป็นหนี้สินได้ 
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าหน่วยงานจะต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือน่าไปชำระภาระผูกพันน้ัน หรือไม่สามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 

หน่วยงานไม่ต้องรับรู้หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผยข้อมูลไวิในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน หากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสำคัญสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผูใข้ 
รายงานการเงิน
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การวัดมูลค่าหน้ีสิน
๔๙. โดยท่ัวไปหน้ีสินให้วัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินท่ีได้รับจากการก่อภาระผูกพัน หรือบันทึกด้วยจำนวนเงินสด

หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันน้ัน

ประเภทของหน้ีสิน
๔๐. รายการหน้ีสินโดยท่ัวไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่

(ก) เจ้าหน้ี 
(ข) ค่าใช้จ่ายด้างจ่าย 
(ค) รายได้รับล่วงหน้า 
(ง) รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง 
(จ) เงินทดรองราชการรับจากคลัง 
(ฉ) เงินรับฝาก 
(ซ) เงินกู้
(ซ) ประมาณการหน้ีสิน 
(ฌ) หน้ีสินอ่ืน

นโยบายการบัญชีสำหรับหนี้สินแต่ละประเภท 
เจ้าหนี้
๔๑. เจ้าหน้ีเกิดข้ึนจากภาระผูกพันท่ีหน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เซ่น เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินค้าและบริการ

เจ้าหน้ีอ่ืน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ เม่ือหน่วยงานได้รับสินค้า 
และบริการจากผู้ขายแล้ว การรับสินค้าและบริการน้ีหมายถึงจุดท่ีหน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
และให้หน่วยงานแสดงรายการเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินโดย'ให้เปีดเผย 
รายละเอียดประเภทเจ้าหน้ีไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๔๒. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันแต่ยังไม่ได้

ม ีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีลัดไป ค่าใช้จ ่ายดังกล่าวอาจเกิด 
จากข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการท่ีได้รับแล้ว เซ่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
เม่ือเกิดค่าใช้จ่าย และให้หน่วยงานแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

รายได้รับล่วงหน้า
๕๓. รายได้รับล่วงหน้า คือ จำนวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์ หรือบริการที่หน่วยงาน

ยังไม่ได้ล่งมอบสินทรัพย์ หรือบริการให้ในขณะน้ันแต่จะล่งมอบให้ในอนาคต รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหน้ีสิน 
หรือภาระผูกพันของหน่วยงานท่ีจะต้องส่งมอบสินทรัพย์ หรือให้บริการในอนาคต ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ 
เม่ือได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเม่ือได้รับเงิน 
และให้หน่วยงานแสดงรายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย 
รายละเอียดของรายได้รับล่วงหน้าแต่ละประเภทไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้แผ่นดินรอน่าล่งคลัง
๕ ๔ . รายได้แผ่นดินรอน่าล่งคลัง คือ จำนวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับ หรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และม ภีาระผูกพัน

ท่ีจะต้องน่าล่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เซ่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ รายได้จาก 
การขายสินทรัพย์และบริการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินรอน่าล่งคลังตามจำนวนเงิน 
ท่ีจัดเก็บแล้ว แต่ยังส่งคลังไม่ทันภายในปี เม่ือหน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
น่าล่งคลัง ณ จันท่ีจัดทำรายงาน และให้แสดงรายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลังเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง 
ฐานะการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในระหว่าง 
ปีงบประมาณ หักด้วยจำนวนรายได้ท่ีน่าล่งคลังแล้วจนถึงจันท่ีจัดทำรายงาน และจำนวนรายได้แผ่นดิน 
ท่ีรอน่าล่งคลังไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินทดรองราชการรับจากคลัง
๕๕. เงินทดรองราชการรับจากคลัง คือ จำนวนเงินทดรองราชการท่ีหน่วยงานได้รับจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น

เงินทดรองราชการของหน่วยงานซ่ึงได้รับเพ่ือเก็บไว้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงาน 
ภายในหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องส่งคืนรัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้ 
หรือเมื่อยุบเลิกหน่วยงาน หรือเงินทดรองราชการที่หน่วยงานบางแห่งได้รับเพื่อน่าไปใช้จ่าย 
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เซ่น เงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
เงินทดรองราชการรับจากคลังตามโครงการเงินกู้ต ่างประเทศ เงินทดรองราชการดังกล่าวนี้ 
เม่ือหน่วยงานน่าไปใช้จ่ายแล้วจะต้องล่งใบสำคัญไปเบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณมาซดใช้ 
หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการรับจากคลังเม่ือได้รับเงิน และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการ 
รับจากคลังเป็นหน้ีสินหมุนเวียน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน

เงินรับฝาก
๕๖. เงินรับฝาก คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีช้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ อาจเป็น

เงินนอกงบประมาณท่ีรับไว้ตามข้อกำหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอ่ืนใด 
ซ่ึงจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมีอท่ีจะต้องส่งต่อไปยังบุคคลท่ีสาม หน่วยงานจะบันทึก 
เป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะรับรู้เงินรับฝาก
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เมื่อได้รับเงินและให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหน้ีสิน 
ไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี หากรายการและจำนวนเงินมีสาระสำคัญให้เปิดเผยประเภทของเงิน 
ท่ีรับฝากไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้
๕๗. นอกจากส่วนราชการท่ีรับผิดขอบในการกู้เงินแทนรัฐบาลแล้ว หน่วยงานของรัฐบางประเภทได้รับอนุญาต

ให้กู้เงินได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด เซ่น องค์การมหาซน หน่วยงานจะรับรู้เงินกู้เม่ือเกิดภาระ 
ผูกพันจากการก่อหน้ี เซ่น เม่ือได้รับเงิน หรือเม่ือได้รับแจ้งจากแหล่งเงินผูให้กู้ว่าได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ 
ให้เจ้าหนี้โดยตรง ในกรณีเป็นการกู้เงินแบบจ่ายตรงให้เจ้าหนี้ และให้แสดงรายการเงินกู้ท่ีมีกำหนด 
ชำระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และเงินกู้ระยะยาวส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี 
เป็นหนี้สินหมุนเวียน และรายการเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระคืนเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับการกู้เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ให้ปฏิบัติตามย่อหน้าท่ี ๒๑ - ๒๕
การกู้เงินอาจเกิดขึ้นโดยการใช้เครื่องมือในการระดมเงินกู้หลายประเภท เซ่น พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และเงินกุโดยการทำสัญญา (Term Loan) เคร่ืองมือในการระดมเงินดังกล่าวถูกน่ามาใช้ 
ในการจัดการเงินกู้ เพื่อการวางแผนและบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันในรายละเอียด 
โดยมีนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวช้องกับการรับรู้และจัดมูลค่าตราสารหน้ีแต่ละประเภท ดังน้ี 
๕๗.๑ พันธบัตร เป็นตราสารหน้ีท่ีกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย 

เป็นผู้ออกจำหน่ายให้แก่ผูให้กู้ ซ่ึงรวมถึงประซาซน และสถาบันการเงิน จำนวนเงินท่ีไดรับจาก 
การออกจำหน่ายพันธบัตรอาจสูงกว่าหรือต๋ัากว่ามูลค่าหน้าต๋ัว เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง 
อัตราดอกเบ้ียในตลาดกับอัตราดอกเบ้ียท่ีระบุบนพันธบัตร ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะบันทึกเป็นส่วนเกิน 
หรือส่วนตั๋ากว่ามูลค่าพันธบัตร หน่วยงานจะรับรู้เงินกู้โดยการออกพันธบัตรเมื่อได้รับเงินจาก 
การจำหน่ายพันธบัตร และ ณ จันท่ีในรายงาน จะแสดงด้วยมูลค่าปิจจุบันซึ่งเท่ากับมูลค่าสุทธิ 
ของพันธบัตรตามมูลค่าท่ีตราไวบวกหรือหักด้วยรายการสวนเกินหรือส่วนต๋ัากว่ามูลค่าพันธบัตร 
ณ จันที่จัดทำรายงาน และหากจำนวนส่วนเกินหรือส่วนตั๋ากว่ามูลค่าพันธบัตรมีนัยสำคัญ 
ให้หน่วยงานปรับปรุงบัญชีดังกล่าวรับรูเป็นดอกเบ้ียจ่าย หรือลดดอกเบ้ียจ่ายในแต่ละงวดบัญชี 
ตลอดอายุของพันธบัตรด้วยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Effective interest method) ในบางกรณี 
การออกจำหน่ายพันธบัตรอาจจะดำเนินการระหว่างงวดท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ีย ดังน้ัน ผู้ซ้ือพันธบัตร 
อาจมีการจ่ายเงินส่วนหน่ึงให้กับผู้ออกพันธบัตรด้วยมูลค่าเท่ากับดอกเบ้ียจ่ายสำหรับระยะเวลา 
ตั้งแต่จันที่มีการจ่ายดอกเบี้ยครั้งส่าสุดจนถึงจันที่มีการซื้อพันธบัตร ให้หน่วยงานบันทึก 
เงินจำนวนดังกล่าวไวในบัญชีดอกเบี้ยรับล่วงหนา ซึ่งเป็นหนี้สินเพื่อรอน่าไปปรับลดมูลค่า 
ดอกเบ้ียจ่ายเม่ือถึงงวดการจ่ายดอกเบ้ียคร้ังลัดไป ท้ังน้ี พันธบัตรท่ีออกจำหน่ายส่วนใหญ่จะไดรับ 
การไถถอนเม่ือครบกำหนดตามอายุของพันธบัตร แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นท่ีจะไถถอน 
พันธบัตรก่อนครบกำหนด เม่ือมีการไถถอนก่อนกำหนด ให้หน่วยงานรับรูผลต่างระหว่างราคา
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ไถถอนพันธบัตรที่รวมค่าธรรมเนียมการไถถอนก่อนกำหนด (ถ้ามี) กับมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ของพันธบัตรเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการไถถอนพันธบัตรก่อนกำหนด และน่าไปแสดง 
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

๕๗.๒ ต๋ัวเงินคลัง เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุครบกำหนดไถถอนไมเกิน ๑ ปี ซึ่งออกจำหน่าย 
โดยวิธีการประมูล หน่วยงานจะรับรู้เงินกู้โดยการออกต๋ัวเงินคลัง เม่ือได้รับเงินจากการจำหน่าย 
ต๋ัวเงินคลัง และ ณ วันท่ีในรายงาน จะแสดงด้วยมูลค่าปิจจุบันซ่ึงเท่ากับมูลค่าสุทธิของต๋ัวเงินคลัง 
ตามมูลค่าหน้าต๋ัวหักด้วยส่วนลดท่ีผู้ออกต๋ัวถูกผู้ซ้ือหักไวจากหน้าต๋ัวถือเป็นดอกเบ้ียจ่ายล่วงหน้า 
ซ่ึงเป็นบัญชีปรับมูลค่าต๋ัวเงินคลัง และต้องรับรูเป็นดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของต๋ัวเงินคลัง

เงินกู้ตามกำหนด แต่มีระยะเวลาครบกำหนดไถถอนไม่เกิน ๑ ปี หรือเกิน ๑ ปีก็'ได้ หน่วยงานจะรับรู้ 
เงินกู้จากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน เม่ือได้รับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน และ ณ วันท่ีในรายงาน 
จะแสดงด้วยมูลค่าปีจจุบันซึ่งเท่ากับมูลค่าสุทธิของตั๋วตามมูลค่าหน้าตั๋วที่จะต้องชำระคืน 
เมื่อครบกำหนดไถถอนตามอายุตั๋วหักด้วยส่วนลด ณ วันที่จัดทำรายงาน ในกรณีที่ออกตั๋ว 
โดยมีการหักส่วนลด หรือเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วที่ต้องชำระคืนเมื่อครบกำหนดหากออกตั๋ว 
โดยไมมีส่วนลด แต่ต้องชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดไถถอน สวนลดท่ีถูกหักถือเป็นดอกเบ้ีย 
จ่ายลวงหน้า ซึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินและต้องทยอยรับรูเป็นดอกเบี้ยจ่าย 
เม่ือเกิดข้ึนตลอดอายุของต๋ัวเซ่นเดียวกับกรณีต๋ัวเงินคลัง 

๕๗.๔ เงินกูโดยการทำสัญญา (Term Loan) หน่วยงานอาจทำสัญญาเงินกูเพื่อจัดหาเงินมาใช้จ่าย 
ตามวัตถุประสงค์หรือชำระหน้ีสินเกา ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเงินกูในระยะส้ันหรือระยะยาวข้ึนอยู่ 
กับวัตถุประสงค์ของเงินกู้ ส่วนราชการท่ีรับผิดขอบในการกู้เงินแทนรัฐบาลอาจจัดหาเงินกู้มาให้ 
หน่วยงานของรัฐกู้ต่อ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง  ๆ และตกลงให้หน่วยงานของรัฐที่กู้ต่อ 
ดำเนินการชำระคืนเงินกู้โดยตรงให้กับแหล่งเงินกู้ หน่วยงานจะรับรู้เงินกู้โดยการทำสัญญา 
เม่ือมีการเบิกเงินกูตามสัญญา และ ณ วันท่ีในรายงาน จะแสดงด้วยมูลค่าปีจจุบันของหน้ีเงินกู้คงด้าง 
ท่ีต้องชำระคืน หน่วยงานผู้กูตองรับรูหน้ีสินหากต้องชำระหน้ีน้ันในอนาคต แม้ว่าจะไมไดรับเงิน 
โดยตรงก็ตาม

ประมาณการหนี้สิน
๕๘. ประมาณการหน้ีสิน หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับจังหวะเวลา หรือจำนวนที่ต้องจ่าย

ชำระ แต่เป็นภาระผูกพันในปีจจุบันซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนช้างแน่ท่ีหน่วยงานจะต้องจ่ายชำระภาระ 
ผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ เซ่น หน้ีสิน 
ค่าซดเขยความเสียหาย หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุด 
ของรายจ่ายที่จะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันในปีจจุบัน ณ วันที่จัดทำรายงาน และให้หน่วยงานแสดง 
ประมาณการหน้ีสินเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน
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หน้ีสินอ่ืน
๕๙. หน้ีสินอ่ืน หมายถึง หน้ีสินประเภทอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้หน้ีสินอื่น

เมื่อหนี้สินประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ ๔๒ และให้แสดงรายการดังกล่าว 
เป็นหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย 
รายละเอียดไวีในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ

นโยบายการบัญชีสำหรับส่วนทุนแต่ละประเภท 
ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ
๖๐. รัฐบาลจะถือส่วนทุน หรือสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานแทนประซาซน ส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิ

ของหน่วยงานโดยท่ัวไป ประกอบด้วย 
๖๐.๑ ทุน
๖๐.๒ รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าไข้จ่ายสะสม

ทุน
๖๑. ทุนของหน่วยงานเกิดขึ้นเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน หรือเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงด้าง

โดยหน่วยงานจะต้องสำรวจสินทรัพย์และหน้ีสินเพ่ือต้ังยอดบัญชีด้วยจำนวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์ 
และหน้ีสินในบัญชีทุน

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
๖๒. รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าไข้จ่ายสะสมจะแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่สะสมมา

ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน่วยงานจะน่ามาบันทึกเพ่ิมหรือลดส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 
จัดทำรายงาน

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได ้
การรับรู้รายได้
๖๓. การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ๒ ประการ ได้แก่

๖๓.๑ ความหมายของรายได้ตามดำนิยามในย่อหน้าท่ี ๔ และ 
๖๓.๒ เกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังน้ี

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดข้ึนของรายได้ และ 
(ข) สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเซ่ือถือ

๖๔. รายได้ตามดำนิยามดังกล่าวเป็นการไหลเข้าของประโยซน้เขิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน ประโยซน้เขิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับ 
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ หรือการลดลงในส่วนของหนี้สินซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สุทธิ
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ของหน่วยงานเพ่ิมข้ึน เซ่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ดอกเบ้ีย กระแสเงินสดเข้า เซ่น 
เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้ เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจำนวน 
ท่ีเท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน

๖๕. หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เมื่อประโยชน์เซิงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่า 
ของประโยชน์เซิงเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ หรืออีกนัยหน่ึงการรับรู้รายได้จะเกิดข้ึนพร้อมกับ 
การรับรู้ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ หรือส่วนท่ีลดลงของหน้ีสิน

การวัดมูลค่ารายได้
๖๖. รายไดํให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือด้างรับ
๖๗. โดยท่ัวไปหน่วยงานจะกำหนดจำนวนรายได้ตามท่ีหน่วยงานตกลงกับผู้ซ้ือหรือผูใข้สินทรัพย์ ซ่ึงจำนวน

รายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับ หรือด้างรับหลังจากหักส่วนลดต่าง  ๆ (ถ้ามี)

ประเภทของรายได้
๖๘. รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆ ได้ ดังน้ี

(ก) รายได้จากเงินงบประมาณ 
(ข) รายได้แผ่นดิน 
(ค) รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 
(ง) กำไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(จ) รายได้อ่ืน

นโยบายการบัญชีสำหรับรายได้แต่ละประเภท 
รายได้จากเงินงบประมาณ
๖๙. หน่วยงานของรัฐอาจได้รับเงินงบประมาณประเภทต่าง  ๆ เซ่น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน

ในหลายลักษณะ เซ่น ได้รับเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือผลิตผลผลิตตามบทบาทภารกิจ 
ท่ีตกลงกันไว้ หากใช้ไม่หมดต้องน่าเงินท่ีเหลือส่งคืนคลัง ได้รับเงินงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดจากรัฐบาล 
โดยไม่มีเงื่อนไข ได้รับเงินงบประมาณที่เบิกแต่ละรายการเพื่อจ่ายชำระหนี้ที่ถืงกำหนดจ่ายแล้ว 
หรือได้รับเงินงบประมาณโดยไม่มีตัวเงินผ่านมีอท่ีหน่วยงานแต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่าย 
ตรงจากรัฐบาลให้กับเจ้าหน้ีของหน่วยงาน โดยภาพรวมให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณ 
ดังน้ี
๖๙.๑ กรณีที่เบิกจ่ายเงินเช้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อน่าไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน 

ให้รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเม่ือได้ส่งดำขอเบิกเงินกับคลัง

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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๖๙.๒ กรณีท่ีเบิกหักผลักส่ง หรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก1เจ้าหนี้ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน 
ไม่ได้รับตัวเงิน ให้รับรู้รายได้จากเงินงบบิระมาณเม่ือได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลัง 

และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบบิระมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยให้เปีดเผย 
บิระเภทของเงินงบบิระมาณท่ีได้รับไวในหมายเหตุบิระกอบงบการเงิน

รายได้แผ่นดิน
๗๐. รายได้แผ่นดินเปีนรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องน่าส่งคลัง รายได้แผ่นดิน

บิระกอบด้วย รายได้แผ่นดินบิระเภทภาษี และรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีได้แก่ รายได้จากการขาย 
สินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ และรายได้อ่ืน หน่วยงานจะรับรู้เงินรายได้แผ่นดินเมื่อ 
ได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเปีนรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน่ามาใช้จ่ายในการ 
ดำเนินงานได้ ดังน้ัน ณ วันที่จัดทำรายงาน ให้หน่วยงานบิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้ 
แผ่นดินน่าส่งคลังไบิเช้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่หน่วยงานจะต้อง 
น่าเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไบิ

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
๗๑. ในการดำเนินงานของรัฐบาล นอกจากจะใช้จ่ายจากเงินงบบิระมาณแล้ว บางส่วนอาจจำเปีนต้องใช้

จ่ายจากเงินกู้ ซึ่งรัฐบาลจะเปีนผู้กู้และรับภาระซดใช้หนี้เงินกู้โดยมีหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้องเปีน 
ผู้ดำเนินงานตามโครงการเงินกู้ หน่วยงานเหล่านั้นจะถือเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้เปีนรายได้ 
เพื่อน่ามาใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดขอบ แต่หน่วยงานเหล่าน้ันไม่ต้อง 
รับภาระซดใช้หน้ีเงินกู้ หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลเม่ือได้รับเงินในกรณีท่ีแหล่งเงินกู้ 
จ่ายเงินกู้ไห้กับหน่วยงานโดยตรง หรือรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลพร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายในกรณี 
ท ี่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้ และให้แสดงรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลไว้ในงบแสดง 
ผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเบิดเผยรายละเอียดรายได้จากเงินกู้ไว้ในหมายเหตุ 
บิระกอบงบการเงิน

กำไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
๗๒. กำไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างบิระเทศ คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่เป็นเงินตราต่างบิระเทศ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้กำไร/ขาดทุน 
จากการแปลงค่าเงินตราต่างบิระเทศเมื่อมีการขำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือเม่ือมีการจัดทำ 
รายงานการเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

รายได้อ่ืน
๗๓. รายได้อื่น คือ รายได้ประเภทอื่น  ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวช้างต้น และหน่วยงานไม่มีภาระผูกพัน

ต้องน่าล่งคลัง หน่วยงานจะบันทึกรับรู้รายได้อื่นเมื่อเกิดรายได้ และเช้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ 
ตามย่อหน้าที่ ๖๓ และให้หน่วยงานแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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ของหน่วยงาน โดยเปิดเผยประเภทของรายได้อื่นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการ 
ดังกล่าวมีสาระสำคัญ

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
การรับรู้ค่าใช้จ่าย
๗๔. การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ๒ ประการ ได้แก่

๗๔.๑ ความหมายของค่าใช้จ่ายตามคำนิยามในย่อหน้าท่ี ๔ และ 
๗๔.๒ เกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังน้ี

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนช้างแน่ในการเกิดข้ึนของค่าใช้จ่าย และ 
(ข) สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ

๗๔. ความหมายของค่าใช้จ่ายตามคำนิยามในย่อหน้าที่ ๔ ไม่รวมถึงการจ่ายสำหรับการดำเนินงาน
ท่ีเก่ียวช้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน หรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
การจ่ายท่ีเก่ียวช้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน เกิดข้ึนเม่ือหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการในระหว่าง 
รอบระยะเวลาบัญชีก่อน แต่การจ่ายมากระทำในรอบระยะเวลาบัญชีปิจจุบัน รายการดังกล่าว 
จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายคู่กับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ส่วนการจ่ายเงินจริง 
ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีปิจจุบันไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลดลงของหน้ีสิน 
การจ่ายที่เกี่ยวช้องกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เกิดขึ้นเม่ือมีการจ่ายเงินล่วงหน้าในรอบระยะเวลา 
บัญชีหนึ่งซึ่งจะบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเม่ือหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการจากการจ่ายเงินล่วงหน้าน้ันแล้ว 
กระแสเงินสดออก เซ่น การชำระหน้ีสิน หรือกระแสการลงทุน เซ่น การซื้อสินทรัพย์ การน่าเงินไป 
ลงทุนซ้ือพันธบัตร ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามความหมายในคำนิยามย่อหน้าที่ ๔ เนื่องจากการชำระ 
หน้ีสินหรือการลงทุนดังกล่าวไม่มีผลทำให้สินทรัพย์สุทธิลดลง

๗๖. หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินเมื่อประโยชน์เซิงเศรษฐกิจลดลง
เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่า 
ของประโยชน์เซิงเศรษฐกิจท่ีลดลงได้อย่างน่าเช่ือถือ หรืออีกนัยหน่ึงการรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดข้ึนพร้อม 
การรับรู้ส่วนท่ีลดลงของสินทรัพย์หรือส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน

ประเภทของค่าใช้จ่าย
๗๗. ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆ ได้ ดังน้ี

(ก) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
(ค) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
(ง) หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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(จ) ดอกเบี้ยจ่าย
(ฉ) รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
(ซ) ค่าใช้จ่ายอ่ืน

นโยบายการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประ๓ ท 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๗๘. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เซ่น เงินเดือน ค่าจ้าง

บำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้น 
เกิดขึ้น และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน 
โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประเภทต่าง  ๆไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
๗๙. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เซ่น ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง 
เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นและให้แสดงรายการดังกล่าวไว้ 
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ประเภทต่าง  ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๘๐. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร

หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปล่ียน 
โดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ในการ'ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้'รับ เซ่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้นโดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ์ 
การรับรู้ค่าใช้จ่าย และให้หน่วยงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในงบแสดงผลการดำเนินงาน 
ทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
หน้ีสงสัยจะสูญ
๘๑. หน้ีสงลัยจะสูญ คือ ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ เงินให้กู้ และลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะเรียกเก็บ

เงินไม่ได้ หน่วยงานจะประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู้ 
หน้ีสงลัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายคู่กับค่าเผ่ือหน้ีสงลัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน และให้แสดงรายการ 
หน้ีสงลัยจะสูญในรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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๘๒. หน่วยงานจะเลือกใช้วิธีใดในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ให้พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
เก่ียวกับจำนวนลูกหน้ีท่ีเก็บไม่ได้ การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญมีวิธีดังน้ี
(ก) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคำนวณเป็นร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

ของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด 
หรือจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการเฉพาะส่วนท่ีเป็นการขายเช่ือ 

(ข) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ 
เงินให้กู้ และลูกหนี้อื่น หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากยอดลูกหนี้จากการขายสินค้า 
และบริการท้ังหมด หรือจากกลุ่มของอายุลูกหน้ีจากการขายสินค้าและบริการท่ีค้างชำระ 

(ค) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการแต่ละราย และรับรู้ 
เฉพาะลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เท่าน้ันเป็นหน้ีสงสัยจะสูญ

หน้ีสูญ
๘๓. หน่วยงานจะตัดจำหน่ายหน้ีสูญ เม่ือได้ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานท่ีแน่นอนว่าจะไม่ได้รับชำระหน้ี

และได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญจากผู้มีอำนาจแล้ว โดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวช้อง 
ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายก่อนจะตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ และให้หน่วยงานบันทึกบัญชีหนี้สูญ 
และลดจำนวนลูกหน้ี พร้อมกับลดจำนวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสงสัยจะสูญด้วยจำนวนเดียวกัน 
โดยแสดงหน้ีสูญในรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

ดอกเบี้ยจ่าย
๘๔. ดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่หน่วยงานจ่ายให้เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงิน หรือเงินทุน

หน่วยงานจะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา และให้หน่วยงานแสดง 
รายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

รายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง
๘๔. รายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง หมายถึง เงินรายได้แผ่นดินท่ีหน่วยงานจัดเก็บและน่าส่งคลังแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

รายได้ภาษีประเภทต่าง  ๆ รายได้จากการขายสินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ หรือรายได้อ่ืน 
ท่ีมีกฎหมายกำหนดให้ต้องน่าส่งคลัง หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินน่าส่งคลังเม่ือหน่วยงานน่าเงินส่งคลัง 
และ ณ วันที่จัดทำรายงาน ให้ปิดบัญชีรายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง และบัญชีรายได้แผ่นดินไปเช้าบัญชี 
รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง เพ่ือแสดงให้เห็นภาระผูกพันของหน่วยงานท่ีจะต้องน่ารายได้แผ่นดินส่งคลัง 
ในปีงบประมาณถัดไป

ค่าใช้จ่ายอื่น
๘๖. ค่าใช้จ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น  ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวช้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอ่ืน

เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น และเช้าเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ ๗๔ และให้หน่วยงานแสดง

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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รายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยประเภท 
และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายอ่ืนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
๘๗. หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานน่าไปถือปฏิบัติกับรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ 
เร่ือง

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๓ เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (IPSAS 3 : ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND 
ERRORS (December 2006)) ซึ่งเป็นการจัดทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ 
และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Improvement to  IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๓ สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ ๑ ถึง ๕๕ ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน 
และต้องอ่านโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

วัตถุประสงค์

๑. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชี รวมถึง (ก) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชี (ข) การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ (ค) การแกไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้รายงาน 
การเงินของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือ และเพ่ือให้ผู้ใช้รายงาน 
การเงินสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินสำหรับงวดต่าง  ๆ ของหน่วยงานเดียวกัน และเปรียบเทียบ 
รายงานการเงินระหว่างหน่วยงานได้ดีย่ิงข้ึน

๒. หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑ เร่ือง การน่าเสนอรายงานการเงิน
สำหรับข้อกำหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้นข้อกำหนดสำหรับการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบัญชี

ขอบเขต

๓. มาตรฐานการบัญฃีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนำนโยบายการบัญฃีมาปฏิบัติ
และการบัญฃีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญฃี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญฃี 
และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน

คำนิยาม

( 5 น ี้ คำศัพท์ที่ใข้ในมาตรฐานการบัญฃีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี
นโยบายการบัญฃี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติเฉพาะ

ที่หน่วยงานนำมาใข้ในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงิน
การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญฃี

การไม,สามารถทำได้ 
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญฃีของสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน หรือจำนวน 
ที่มีการใข้ประโยฃน่ฃองสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผล 
มาจากการประเมินสภาพป้จจุบันของสินทรัพย์และหนี้สิน 
และการประเม ิน ประโยฃน ํและภาระผ ูกพ ันท ี่คาดว ่า  
จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญฃีเป็นผลจากการได้รับ 
ข้อมูลใหม่หรือมิการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเติม การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการจึงไม,ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

หมายถึง การที่หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังจาก 
ที่ได้ใข้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกประการแล้ว 
เม ื่อหน ่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบ ัญ ฃ ีจะถ ือว ่า
หน่วยงานไม,สามารถนำนโยบายการบัญฃีใหม่มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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กับรายงานการเงินงวดก่อน หรือไม,สามารถปรับรายงาน 
การเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ถ้าเข้าเงื่อนไข 
ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี
(ก) หน่วยงานไม,สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการนำ 

นโยบายการบัญฃีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือปรับ 
รายงานการเงินย้อนหลังได้

(ข) การนำนโยบายการบัญฃีใหม่มาถือปฏิบัต ิย้อนหลัง 
หรือการปร ับรายงานการเง ินย ้อนหล ังน ั้นต ้องใข ้ 
ข ้อสมมต ิท ี่เก ี่ยวก ับความต ั้งใจของฝ ่ายบริหารใน  
ฃ่วงเวลาดังกล่าว

(ค) การนำนโยบายการบัญฃีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือ 
การปรับรายงานการเงินย้อนหลังนั้นต้องใข้ประมาณ 
การที่สำคัญและเป็นไปไม,ได้ที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับประมาณการเหล่านั้นซึ่ง
(๑) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการที่ให้หลักฐาน 

เก ี่ยวก ับ สภ าพ แวดล ้อมท ี่ม ีอย ู่ ณ วันที่ร ับรู ้
วัดมูลค่า หรือเปีดเผยข้อมูล และ 

(๒) ข ้อม ูลท ี่เก ี่ยวข ้องก ับประมาณการท ี่ควรม ีอย ู ่
ณ วันที่อนุมัติให้ออกรายงานการเงินของงวดก่อน 

ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงในรายงานการเงินของหน่วยงานในงวดใดงวดหน่ึง 
หรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลวในการใข  ้
ข้อมูลที่นำเซึ่อถือ หรือการใข้ข้อมูลที่นำเซึ่อถือในทางที่ผิด 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
(ก) มีอยู่ในรายงานการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัต ิ

ให้เผยแพร่
(ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถ 

หาข้อมูลได้ และนำมาใข้ในการจัดทำและการแสดง 
รายการในรายงานการเงิน

ข ้อผ ิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคำนวณ  
ผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใข้นโยบายการบัญฃี การมองข้าม 
หรือการติความข้อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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การเปลี่ยนทันท ี
เป็นต้นไป

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับเผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยที่เป็นการ 
(ก) ใช ้นโยบายการบัญชีใหม่สำหรับรายการ เหตุการณ์

และสถานการณ์อื่นหลังจากวันที่ม ีการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชี

(ข) ร ับเผลกระทบจากการเปล ี่ยนแปลงประมาณ การ
ทางบัญชีสำหรับงวดป้จจุบันและงวดอนาคตที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

การนำนโยบายการ 
บัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ
ย้อนหลัง 
การปรับรายงาน 
การเงินย้อนหลัง

หมายถึง การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่สำหรับรายการ เหตุการณ ์
และสถานการณ ์อ ื่นเสมือนหนึ่งได ้ใช ้นโยบายการบ ัญช  ี
ในเรื่องนั้นมาโดยตลอด

หมายถึง การแก้ไขการรับร้ การวัดมลค่า และการเปีดเผยจำนวนเงิน
ขององค์ประกอบของรายงานการเงินงวดก่อนเสมือนหนึ่ง
ข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดฃื้น

คำศัพท์ที่นิยามในมาตรฮานการบัณชีภาครัฮฉบับอื่นและนำมาใช้ในมาตรฮานการบัณชีฉบับนี้

อยู่ในขุดคำศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

ความมืสาระสำคัญ

๕. ข้อมูลจะถือว่ามีสาระสำคัญหากการไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเซิงเศรษฐกิจของผูใข้รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระสำคัญของข้อมูล 
ต้องอาศัยการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูใข้รายงานการเงินด้วย โดยมีข้อสมมติฐานว่าผูใข้รายงานการเงิน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน และมีความเต็มใจ 
ท่ีจะศึกษาข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ ดังน้ัน การประเมินความมีสาระสำคัญต้องพิจารณาถึงผลกระทบ 
ท่ีมีต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผูใข้รายงานการเงิน

นโยบายการบัญชี

การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

๖. เมื่อหน่วยงานนำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไปถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับรายการ เหตุการณ์
หรือสถานการณ์อื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นำมาใช้ปฏิบัติกับรายการ 
ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับเรื่องนั้น

๗. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้กำหนดนโยบายการบัญชีท่ีมีผลทำให้รายงานการเงินแสดงข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจและน่าเช่ือถือเก่ียวกับรายการ เหตุการณ์อ่ืน และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ นโยบายการบัญชี 
ไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะจัดทำ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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รายงานการเงินท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือไม่แกไขข้อผิดพลาดในรายงานการเงิน 
ถึงแม้ผลกระทบน้ันจะไม่มีสาระสำคัญ ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการน่าเสนอฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือกระแสเงินสด

๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเป็นส่วนประกอบสำหรับหน่วยงานในการน่าไป
ปรับใช้ตามความต้องการ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือไม่ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐถือเป็นข้อบังคับ ส่วนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ไม่ถือเป็นข้อบังคับสำหรับรายงานการเงิน

๙. ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะสำหรับรายการ เหตุการณี หรือสถานการณีอื่น
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ส่งผลให้ข้อมูลในรายงานการเงิน 
มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี
(ก) มีความเกี่ยวช้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน 
(ข) มีความน่าเฃื่อถือ โดยทำให้รายงานการเงินของหน่วยงาน

(๑) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานอย่างเท่ียงธรรม 
(๒) สะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณี หรือสถานการณีอื่นโดยไม่คำนึงถึง 

รูปแบบทางกฎหมาย
(๓) มีความเป็นกลาง กล่าวคือ ปราศจากความลำเอียง
(๔) จัดทำข้ึนตามหลักความระมัดระวัง
(๔) มีความครบถ้วนในทุกส่วนท่ีมีสาระสำคัญ

๑๐. การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ ๙ ฝ่ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชี
จากแหล่งต่าง ๆ ตามลำดับ ต่อไปน้ี
(ก) ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

สำหรับเรื่องที่คล้ายคลึงและเกี่ยวช้องกัน
(ข) คำนิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และเกณฑ์การวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายไต้ 

และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ 
ในภาครัฐ ซึ่งไม่ขัดกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

(ค) มาตรฐานการบ ัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ หร ือมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน  
ของสภาวิฃาชีพบัญชี ในพระบรมราฃูปถัมภ์

๑๑. การใช้ดุลยพินิจ ตามย่อหน้าท่ี ๑๐ ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่น 
ที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชี ตามย่อหน้าที่ ๑๐ (ค)

๑๑ก. หน่วยงานต้องเปีดเผยนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารใช้อ้างอิงในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
โดยเฉพาะสำหรับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืน ตามย่อหน้าท่ี ๑๐ และเหตุผลในการเลือกใช ้
นโยบายการบัญชีตามแหล่งอ้างอิงเหล่านั้น

๑๑ข. ในกรณีที่หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีขุดใด ตามย่อหน้าที่ ๑๐ (ค) แล้ว 
หน่วยงานต้องเล ือกใช้มาตรฐานการบัญชีข ุดน ั้นกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น 
อย่างสมํ่าเสมอ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๓

ความสมํ่าเสมอของนโยบายการบัญชี

๑๒. หน่วยงานต้องเลือกใช้และนำนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอกับรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ ์อ ื่นท ี่ม ีล ักษณะคล้ายคลึงก ัน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้กำหนด 
หรืออนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันไต้สำหรับรายการแต่ละประเภท 
หากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด หรืออนุญาตให้ปฏิบัติดังกล่าวไต้ หน่วยงานต้องเลือก 
และนำนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอสำหรับรายการแต่ละประเภท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

๑๓. หน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงน้ันเช้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังน้ี
(ก) เกิดจากข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
(ข) ทำให้รายงานการเงินให้ข้อมูลท่ีน่าเฃื่อถือและเกี่ยวช้องกับการตัดสินใจมากข้ึนในส่วนที่เก่ียวกับ 

ผลกระทบรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่นที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน 
และกระแสเงินสดของหน่วยงาน

๑๔. ผูใข้รายงานการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลา
ต่างกันเพื่อระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน 
ดังน้ัน หน่วยงานจึงต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป 
เว้นแต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ตามท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี ๑๓

๑๔. การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์การบัญชีหนึ่งไปเป็นอีกเกณฑ์การบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

๑๖. การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชี การรับรู้ หรือการวัดมูลค่าของรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ภายใต้เกณฑ์การบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

๑๗. กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ก) การนำนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่มีเนื้อหา 

แตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
(ข) การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่นที่ไม,เคย 

เกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดข้ึนแต่ไม,มีสาระสำคัญ
๑๘. การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาที่ติใหม่ตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๗ เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๑ 
เรื่อง สินทรัพย์'ไม,มีตัวตน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่า 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

๑๙. ย่อหน้าท่ี ๒๐ ถึง ๓๒ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีท่ีกล่าวไว้ในย่อหน้าท่ี ๑๘

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๔

การนำหลักการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ

๒๐. ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานไม,สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงาน
การเงินงวดก่อน ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒๔
(ก) หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มนำ 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว

(ข) หากหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป็นผลจากการเริ่มนำมาตรฐานการบัญช ี
ภาครัฐมาถือปฏิบัติ แต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐน้ันไม,ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
หรือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยความสมัครใจ หน่วยงานต้องปรับรายงาน 
การเงินย้อนหลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

๒๑. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การน่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ยังไม่เริ่ม
ประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ

๒๒. ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะสำหรับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น
ฝ่ายบริหารอาจปฏิบัติ ตามย่อหน้าที่ ๑๑ ซึ่งอนุญาตให้น่าประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่น 
ที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก่ไขประกาศดังกล่าว 
และหน่วยงานเถือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และเปีดเผยว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ

การน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง

๒๓. ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานไม,สามารถน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงาน
การเงินงวดก่อน ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒๔ เมื่อหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งต้อง 
ปรับย้อนหลัง ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๒๐(ก) หรือ ๒๐(ข) หน่วยงานต้องปรับยอดยกมาต้นงวด 
ขององค์ประกอบในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
สำหรับรายงานการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ได้แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า 
ได้มืการน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

ข้อจำกัดท่ีทำให้ไม,สามารถน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง

๒๔. เมื่อหน่วยงานต้องน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง ตามย่อหน้าท่ี ๒๐(ก) หรือ ๒๐(ข)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมืผลให้หน่วยงานต้องปรับรายงานการเงินย้อนหลัง 
เว้นแต่หน่วยงานไม,สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบัญชีได้

๒๔. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม,สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ หน่วยงานต้องน่านโยบาย 
การบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้นงวดของงวดบัญชีแรกสุด 
ท่ีสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีป้จจุบัน โดยหน่วยงานต้องปรับยอดคงเหลือยกมาด้นงวด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๕

ของแต่ละองค์ประกอบในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบัญชีสำหรับงวดบัญชีใfน

๒๖. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม,สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันด้นงวดของงวดบัญชี
ป้จจุบันจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีก่อน ๆ ได้ หน่วยงานต้องปรับปรุง 
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยใข้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นด้นไป 
นับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้

๒๗. หากหน่วยงานน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หน่วยงานต้องน่านโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก่อนท่ีน่ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตท่ีไกลท่ีสุด 
ที่สามารถทำได้ การน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการเงินงวดก่อน 
จะไม่สามารถทำได้ เว้นแต่หน่วยงานสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ 
ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีน้ัน จำนวนเงินของรายการปรับปรุงสำหรับงวดบัญชีก่อน  ๆ
จะน่ามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในรายงานการเงินงวดแรกสุดที่น่ามาแสดง 
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด 
อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจน่ามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนได้ 
(เซ่น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ) ข้อมูลอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงวดบัญชีก่อน เซ่น สรุปข้อมูล 
การเงินในอดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตท่ีไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้เซ่นเดียวกัน

๒๘. หากหน่วยงานไม่สามารถน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการเงินงวดก่อน  ๆได้
เน่ืองจากไม่สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อน  ๆ จากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบัญชีได้ ตามท่ีกล่าวในย่อหน้าท่ี ๒๖ หน่วยงานต้องน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตามวิธี 
เปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับต้ังแต่งวดส่าสุดท่ีสามารถปฏิบัติได้ ดังน้ัน หน่วยงานจึงไม่ต้องคำนึงถึงส่วน 
ของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนท่ีเกิดข้ึนก่อนวันดังกล่าว 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีอนุญาตให้หน่วยงานสามารถเปล่ียนนโยบายการบัญชี แม้ว่าหน่วยงาน 
จะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงกับงวดบัญชีก่อน  ๆในทางปฏิบัติได้ ย่อหน้าท่ี ๕๑ ถึง ๕๔ 
ได้กำหนดแนวปฏิบัติเม่ือหน่วยงานไม่สามารถน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายงานการเงิน 
งวดก่อนงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก็ตาม

การเปีดเผยข้อมูล

๒๙. เมื่อหน่วยงานเริ่มนำมาตรฐานการบัญฃีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ก) ทำให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญฃี
ป้จจุบันหรืองวดบัญฃีก่อน ข) หากหน่วยงานไม,สามารถระบุจำนวนเงินของการปรับปรุง 
ผลกระทบน้ัน หรือ ค) หากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญฃีในอนาคต หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อมูล 
ทุกข้อ ดังต่อไปน้ี
(ก) ขื่อมาตรฐานการบัญฃีภาครัฐฉบับที่นำมาถือปฏิบัติ
(ข) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญฃีเป็นการปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในฃ่วงเปล่ียนแปลง
(ค) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญฃี
(ง) คำอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดในฃ่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
(จ) ข้อกำหนดในฃ่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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(ฉ) สำหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที,มีการนำเสนอรายงานการเงิน  
หากสามารถปฏิบัติได้ หน่วยงานต้องเปีดเผยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบ 
ต่อรายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

(ซ) จำนวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นำเสนอ หากสามารถทำได ้
ในทางปฏิบัติ

(ซ) หากหน่วยงานไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ ตามที่กำหนดไว ้
ในย่อหน้าที่ ๒๐(ก) และ ๒๐(ข) สำหรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวด 
ที่มีการนำเสนอรายงานการเงิน หน่วยงานต้องเปีดเผยสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดขึ้น 
ของเงื่อนไขดังกล่าว และรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเร ิ่มเม ื่อใด 
และอย่างไร

รายงานการเงินสำหรับงวดบัญชีลัดไปไม,ต้องเปีดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 
๓๐. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ ก) ทำให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี

ปัจจุบัน หรืองวดบัญชีก่อน ข) ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีนั้น ๆ เว้นแต่จะไม,สามารถ 
ทำได้ในทางปฏิบัติที่จะระบุจำนวนเงินที่ต้องปรับปรุง หรือ ค) อาจมีผลกระทบต่องวดบัญชี 
ในอนาคต หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อมูลทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ข) เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ทำให้รายงานการเงินมีความนำเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจมากยิ่งข้ึนได้อย่างไร
(ค) สำหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการนำเสนอรายงานการเงิน 

หากสามารถปฏิบัติได้ หน่วยงานต้องเปิดเผยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบ 
ต่อรายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

(ง) จำนวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นำเสนอหากสามารถทำได ้
ในทางปฏิบัติ

(จ) หากหน่วยงานไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการเงิน 
งวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนรายงานการเงินงวดที่นำเสนอได้ หน่วยงานต้องเปิดเผย 
สถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขตังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชีได้เริ่มเมื่อใด และอย่างไร 

รายงานการเงินสำหรับงวดบัญชีลัดไปไม,ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 
๓๑. เมื่อหน่วยงานยังไม,นำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มาถือปฏิบัติ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ ตังต่อไปน้ี
(ก) ข้อเท็จจริงท่ีหน่วยงานยังไม,นำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ตังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
(ข) ข้อมูลที่ทราบหรือข้อมูลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ 

ที่เป็นไปได้ของการนำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่มาถือปฏิบัติต่อรายงานการเงิน 
ของหน่วยงานในงวดที่เริ่มนำมาตรฐานตังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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๓๒. ในการปฏิบัติ ตามย่อหน้าท่ี ๓๑ ให้หน่วยงานพิจารณาเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ ดังต่อไปน้ี
(ก) ซ่ือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ท่ียังไม่น่ามาถือปฏิบัติ
(ข) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กำลัง 

จะเกิดข้ึน
(ค) วันท่ีท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีผลบังคับไข้
(ง) วันท่ีท่ีหน่วยงานคาดว่าจะน่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาเร่ิมถือปฏิบัติ
(จ) ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี

(๑) คำอธิบายถึงผลกระทบต่อรายงานการเงินของหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเริ่มน่า 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ

(๒) หากไม1ทราบหรือไม1สามารถประมาณจำนวนเงินของผลกระทบที่อาจเก ิดข ึ้นได ้ 
อย่างสมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

๓๓. เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินงาน ดังน้ัน หน่วยงานอาจไม่สามารถวัดมูลค่ารายการ
หลายรายการในรายงานการเงินได้อย่างแม่นยำ การประมาณการดังกล่าวต้องกระทำโดยอาศัยดุลยพินิจ 
ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดท่ีน่าเช่ือถือท่ีมีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีท่ีทำให้หน่วยงานต้องใช้ 
การประมาณการ ได้แก่ 
(ก) หน้ีสงลัยจะสูญ 
(ข) สินค้าล้าสมัย
(ค) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน
(ง) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการไข้ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคต 

หรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ท่ีมีการเส่ือมค่า หรือลัดส่วนของงานท่ีทำเสร็จ และ 
(จ) ภาระผูกพันจากการรับประกัน

๓๔. การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำรายงานการเงินและไม่ทำให้รายงาน
การเงินสูญเสียความน่าเช่ือถือ

๓๔. หน่วยงานอาจต้องทบทวนการประมาณการท่ีมีอยู่เดิมหากสถานการณ์ท่ีใข้เป็นเกณฑในการประมาณ
การได้เปล่ียนแปลงไป หรือหน่วยงานได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม รายการปรับปรุง 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ไม่เก่ียวกับรายงานการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็นการแก่ใฃ 
ข้อผิดพลาด

๓๖. การเปลี่ยนแปลงวิธ ีการวัดมูลค ่าถ ือเป ็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เป ็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบ ัญช ีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบ ัญช ี ให้ถือว่า 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

๓๗. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๓๘ หน่วยงานต้องรับรู้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในรายไต้สูง/(ตา) กว่าค ่าใช ้จ ่าย  
ตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี
(ก) สำหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบ 

ต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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(ข) สำหรับงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต่อ ๆ ไป หากการเปล่ียนแปลงน้ัน 
มีผลกระทบต่องวดดังกล่าว

๓๘. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน หรือรายการในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หน่วยงานต้องรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 
ของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือรายการในสินทรัพย์ส ุทธิ/ส ่วนทุนที,เก ี่ยวข ้องในงวดบัญชีท ี่ม  ี
การเปลี่ยนแปลงนั้น

๓๙. การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หมายถึง
การน่าการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนท่ี 
เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
อาจมีผลกระทบต่อรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวดเดียว 
หรืออาจมีผลต่อรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายของท้ังงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและงวดบัญชีต่อไป 
ตัวอย่างเซ่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีปิจจุบันเพียง 
งวดเดียว จึงรับรู้ในงวดบัญชีปิจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช้งาน 
ของสินทรัพย์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให้บริการ 
ของสินทรัพย์ท่ีมีการเส่ือมค่าจะมีผลกระทบต่อท้ังงวดบัญชีป็จจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง และงวดบัญชี 
ในอนาคตแต่ละงวดตามอายุการใช้งานเซิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ ท้ังสองกรณี หน่วยงาน 
ต้องรับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่องวดบัญชีปิจจุบันเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
ปิจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวดบัญชีต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
ท่ีเก่ียวช้องในอนาคต

การเปีดเผยข้อมูล

๔๐. หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญฃีที่มีผลกระทบต่อรายงานการเงินสำหรับงวดบัญฃีป้จจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ 
งวดบัญฃีต่อไป เว้นแต่ไม,สามารถประมาณจำนวนเงินของผลกระทบไต้

๔๑. หากหน่วยงานไม่เปีดเผยผลกระทบต่องวดบัญฃีในอนาคต เน่ืองจากไม,สามารถประมาณจำนวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญฃีต่องวดบัญฃีในอนาคตไต้ หน่วยงาน 
ต้องเปีดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด

๔๒. ข้อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได้จากการรับรู้ การวัดมูลค่า การน่าเสนอข้อมูล หรือการเปิดเผยองค์ประกอบ
ของรายงานการเงิน รายงานการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หากรายงานการเงิน 
นั้นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ หรือมีช้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสำคัญแต่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพื่อทำให้ 
รายงานการเงินของหน่วยงานแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดตามท่ีฝ่ายบริหาร 
ต้องการ หน่วยงานอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปิจจุบันและแกไขทันก่อนที่รายงานการเงินจะได้รับ 
การอนุมัติให้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังหน่วยงานอาจพบข้อผิดพลาดท่ีมีสาระสำคัญของงวดปิจจุบัน 
ในงวดบัญชีถัดไป และข้อผิดพลาดเหล่าน้ีจะถูกแก่ไขโดยปรับรายงานการเงินท่ีน่ามาแสดงเป็นข้อมูล 
เปรียบเทียบในรายงานการเงินสำหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูย่อหน้าท่ี ๔๓ ถึง ๔๘)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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๔๓. ยกเว้นข้อจำกัดท่ีกล่าวไว้ในย่อหน้าท่ี ๔๕ หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีมีสาระสำคัญของงวดก่อน
โดยปรับย ้อนหลังในรายงานการเงินฉบ ับแรกท ี่ไต ้ร ับการอน ุม ัต ิให ้เผยแพร่หล ังจากท ี่พบ  
ข้อผิดพลาดโดย
(ก) ปรับรายงานการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดไต้ถูกแก้ไข 

ในงวดบัญฃีที่ข้อผิดพลาดไต้เกิดขึ้น หรือ
(ข) หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญฃีก่อนงวดบัญฃีแรกสุดที่แสดงเป็นข้อมูล 

เปรียบเทียบ หน่วยงานต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน 
และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนในรายงานการเงินงวดแรกสุดที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อจำกัดท่ีทำให้ไม,สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังไต้

๔๔. หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงินงวดก่อนโดยการปรับรายงานการเงินย้อนหลัง
เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม,สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดบัญฃี หรือไม่สามารถ 
ระบุจำนวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้อผิดพลาดไต้ 

๔๔. หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม,สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบไม,ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม หน่วยงานต้องปรับปรุงยอดยกมา 
ต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับงวดบัญฃีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติไต ้
(ซึ่งอาจเป็นงวดบัญฃีป้จจุบัน)

๔๖. หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญฃีป้จจุบันที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดที่มืต่อรายงานการเงินของงวดบัญฃีก่อน ๆ ไต้ หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย 
ปรับปรุงข้อมูลที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันแรกสุด 
ที่สามารถทำไต้ในทางปฏิบัติ

๔๗. การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีท่ีพบ
ข้อผิดพลาด หน่วยงานต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนท่ีน่าเสนอ รวมท้ังข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป 
โดยปรับย้อนหลังให้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะท0าไดีในทางปฏิบัติ 

๔๘. หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุจำนวนเงินของข้อผิดพลาด (เซ่น การน่านโยบายการบัญชี
มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน  ๆ ทุกงวด ตามท่ีระบุไวในย่อหน้าท่ี ๔๖ หน่วยงาน 
ต้องใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป โดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบสะสมที่ต้องปรับปรุงกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
ในส่วนท่ีเกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีได้กำหนดแนวปฏิบัติในกรณีท่ีหน่วยงาน 
ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรายงานการเงินงวดก่อน  ๆไดีไวิในย่อหน้าท่ี ๔๑ ถึง ๔๔ 

๔๙. การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติม 
ตัวอย่างเซ่น ผลกำไร หรือผลขาดทุนท่ีรับรู้จากผลของรายการท่ีมีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็นการแก้ไข 
ข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๐

การเปีดเผยข้อมูลเมื่อมีฃ้อผิดพลาดในงวดก่อน

๕๐. ในการปฏิบัติ ตามย่อหน้าที่ ๔๓ หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อมูลทุกข้อ ดังต่อไปน้ี
(ก) ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรายงานการเงินงวดก่อน
(ข) สำหรับรายงานการเงินของงวดบัญฃีก่อนแต่ละงวดที่นำเสนอ หน่วยงานต้องเปีดเผยจำนวน 

เงินของรายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ไต้รับผลกระทบเท่าที่สามารถปฏิบัติไต ้
(ค) จำนวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดบัญฃีแรกสุดที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ 
(ง) หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม,สามารถปรับรายงานการเง ินย ้อนหลังสำหรับรายงาน  

การเงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งไต้ หน่วยงานต้องเปีดเผยสถานการณ์ที่นำไปลู่การเกิดขึ้น 
ของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าหน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใด และอย่างไร 

รายงานการเงินสำหรับงวดบัญฃีลัดไปไม,ต้องเปีดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก

กรณีท่ีไม,สามารถนำนโยบายการบัญฃีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังและกรณีที่ไม,สามารถปรับรายงานการเงิน 
ย้อนหลังไต้ในทางปฏิบัติ

๕๑. ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลสำหรับงวดก่อน  ๆ ที่แสดง 
เปรียบเทียบเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับรายงานการเงินงวดปิจจุบันได้ ตัวอย่างเซ่น หน่วยงานอาจ 
ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในงวดก่อน  ๆในลักษณะท่ีสามารถน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ 
(รวมถึงในย่อหน้าที่ ๕๒ ถึง ๕๔ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปกับงวดบัญชีก่อน )ๆ หรือไม่ 
สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจเป็นไป 
ไม่ได้ท่ีหน่วยงานจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้อมูลข้ึนมาใหม่ 

๕๒. บ่อยคร้ังท่ีหน่วยงานจำเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีสำหรับองค์ประกอบ
ของรายงานการเงินที่รับรู้ หรือเปิดเผยที่เก ี่ยวข้องกับรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่น 
การประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทำขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน การประมาณการ 
อาจทำได้ยากสำหรับการน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับรายงานการเงิน 
ย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อน เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นหลังจาก 
รายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ 
ของการประมาณการท่ีเกี่ยวข้องกับงวดก่อนยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ทำ 
ในงวดปิจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนถึงรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีเกิดข้ึน 

๕๓. ดังน้ัน ในการน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
หน่วยงานต้องจำแนกข้อมูลดังต่อไปน้ีออกจากข้อมูลอ่ืน
(ก) ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนได้เกิดข้ึน 

และ
(ข) ข้อมูลท่ีควรมือยู่ ณ วันท่ีรายงานการเงินสำหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ 
สำหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติท่ีจะแยกข้อมูลข้างต้น (เซ่น การประมาณ 
มูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้อิงจากราคาที่หาได้หรือข้อมูลท่ีหาได้) เมื่อการน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือ 
ปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับรายงานการเงินย้อนหลัง ต้องอาศัยการประมาณการที่มืนัยสำคัญ 
ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง หรือการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถทำไดในทางปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (รั^ ©

๕๔. หน่วยงานต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับมาภายหลังในการน่านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือในการแกไข
ข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของฝ่ายบริหารในงวดก่อน 
หรือประมาณจำนวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่า หรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเซ่น หากหน่วยงานแก่ไข 
ข้อผิดพลาดในงวดก่อนในการจัดประเภทอาคารเป็นอลังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ก่อนหน้าน้ีอาคาร 
ดังกล่าวจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการเปลี่ยนเกณฑ์การจัด 
ประเภทสำหรับงวดบัญชีนั้น หากฝ่ายบริหารของหน่วยงานได้ตัดสินใจที่จะใช้อาคารนั้นเป็นอาคาร 
สำนักงานในเวลาต่อมา การปรับข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับงวดก่อนที่ต้องอาศัยประมาณการ 
ท่ีมีนัยสำคัญไม่ทำให้การปรับปรุง หรือการแก่ไขข้อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเช่ือถือ

วันถือปฏิบัติ

๕๕. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๓ เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (IPSAS 3 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สำคัญ คังน้ี
๑. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีปรับข้อความในย่อหน้าท่ี 10 11 12 14 15 26 และ 37 ของมาตรฐานการบัญชี 

ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล ี่ยนแปลงประมาณการทางบ ัญชี 
และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
เร่ือง บัตรภาษี

คำแถลงการณ์

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เร่ือง บัตรภาษี ฉบับน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ กำหนดข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์จากหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และอ้างอิง 
ข้ึนตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวช้องกับบัตรภาษี คือ พระราชบัญญัติซดเขยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 
ที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวช้อง ท้ังน้ี หากจะมีการปรับปรุงแกํใขเพิ่มเติม 
กฎหมายดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับบัตรภาษีในอนาคต ให้ถือว่านโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยสมบูรณ์ เว้นแต่ข้อกำหนดที่เปล่ียนไปจากเดิมในกฎหมายจะมีผลกระทบอันเป็น 
สาระสำคัญต่อการรับรู้รายการทางบัญชีตามนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่า 
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต่อไปช่ัวคราวจนกว่าจะมีการประกาศแกไขเพ่ิมเติมนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐฉบับน้ี หรือมีการประกาศใช้นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ทดแทน

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าท่ี ๑ ถึง ๒๘ ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน และต้องอ่าน 
โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือก 
และการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ 
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

วัตถุประสงค์

๑. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับบัตรภาษี
ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐในประเด็นหลักเก่ียวกับการรับรู้รายการที่เกิดจากบัตรภาษี 
ได้แก่ หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการออกบัตรภาษี การรับและน่าส่งบัตรภาษี รายได้แผ่นดินจากการรับชำระ 
ค่าภาษีอากร และเงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออก

ขอบเขต

๒. นโยบายการบัญฃีภาครัฐที่กำหนดนี๋ใข้กับหน่วยงานของรัฐที่มิการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบัตรภาษี
ตามกฎหมาย ซ่ึงได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต

คำนิยาม

๓. คำศัพท์ที่ใข้ในนโยบายการบัญฃีภาครัฐฉบับนี้มิความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี

บัตรภาษี หมายถึง บัตรภาษีท ี่กรมศุลกากรออกให้ผู้ม ิส ิทธิได้รับเงินขดเขย 
ค่าภาษีอากร ตาม พ.ร.บ. ขดเขยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 
ที่ผลิตในราฃอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ซ่ึงผู้มิสิทธิได้รับเงินขดเขย หรือผู้ส่งออกสามารถนำบัตรภาษี 
ที่ได้รับไปขำระค่าภาษีอากรแทนเงินสดได้ในภายหลัง

เงินขดเขยการส่ง 
สินค้าออก

หมายถึง เงินที่จะจ่ายขดเขยค่าภาษีอากรซึ่งมิอยู่ในด้นทุนการผลิต 
สินค้าส่งออกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินขดเขย หรือผู้ทำการ 
ส่งสินค้าออกในรูปบัตรภาษี ตาม พ.ร.บ. ขดเขยค่าภาษีอากร 
สินค้าส่งออกที่ผลิตในราฃอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

หนี้สินจากการออก 
บัตรภาษี

หมายถึง ภาระผูกพันในป้จจุบันที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐออกบัตรภาษ ี
เพื่อขดเขยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส ่งออกที่ม ิส ิทธิได้รับเงิน 
ขดเขยค่าภาษีอากร

รายได้เงินขดเขย 
การส่งออก

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการหักเงินรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ฝากเข้า 
บัญฃีเงินฝากเงินขดเขยการส่งสินค้าออกของกรมศุลกากร 
ตาม พ.ร.บ. ขดเขยค ่าภาษ ีอากรส ินค ้าส ่งออกท ี่ผล ิต  
ในราฃอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี
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เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชย 
การส่งออกรับคืน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
เพื่อชดเชยการส่งออก

รายได้จัดสรรเพ่ือ 
ชดเชยการส่งออก

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการปรับลดหนี้สินจากการออกบัตรภาษี 
ภายหลังจากที่ได้มีการออกบัตรภาษีไปแล้ว และไม,มีการนำ 
บัตรภาษีมาใช้จนบัตรหมดอายุ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม 
และสนับสบุนการส่งออก ตาม พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากร 
สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

หมายถึง บ ัญ ช ีเพ ื่อปร ับลดรายได ้ภาษ ี เน ื่องจากต ้องก ัน เง ินไว ้ 
เพื่อชดเชยการส่งสินค้าออก ตาม พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากร 
สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

คำศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนำมาใช้ในนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคำศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้ 
อยู่ในชุดคำศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรภาษี

๔. เม่ือหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษีสามารถกำหนดจำนวนเงินของภาระผูกพันท่ีรัฐบาลจะต้องชดเชยค่าภาษี
ให้แก่ผู้ส่งออกที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้แน่นอนแล้ว หน่วยงานต้องรับรู้หนี้สิน 
ที่เกิดจากภาระดังกล่าว พร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายทันที

๔. การซดเชยค่าภาษีอากรที่แฝงอยู่ในต้นทุนสินค้าส่งออกของผู้ประกอบการส่งออกที่ผลิตสินค้า
ในประเทศเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ตราข้ึนเป็น พ.ร.บ. ซดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิต 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๒๔โดยใช้รูปแบบของการออกบัตรภาษีให้แก่ผู้ส่งออกเพ่ือให้น่ามาใช้ชำระภาษี 
ประเภทต่าง  ๆ แทนเงินสดไดในภายหลัง

๖. เมื่อผู้ส่งออกดำเนินการส่งออกและขอรับการซดเชยค่าภาษีตามเงื่อนไฃที่กำหนดในกฎหมายแล้ว
จะมีการออกบัตรภาษีให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันที่มีผลบังคับตามกฎหมายแก่รัฐบาล 
ในการยอมรับบัตรภาษีท่ีผู้ส่งออกจะน่ามาใช้ชำระภาษีแทนเงินสดในอนาคต บัตรภาษีมีอายุท่ีจะสามารถ 
น่ามาใช้ไค้ช่วงหน่ึง ซ่ึงเกิน ๑ ปี โดยผู้ส่งออกอาจใช้บัตรภาษีชำระภาษีจนเต็มมูลค่าบัตร ใช้บางส่วน 
หรือไม่ใช้เลยก็ไค้ ดังน้ัน หน้ีสินท่ีเกิดจากภาระผูกพันน้ีจึงถือเป็นหน้ีสินระยะยาว

๗. กระบวนการออกบัตรภาษีมีหลายขึ้นตอน เมื่อผู้ส่งออกส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศและต้องการ
ซอรับการซดเชยค่าภาษีอากรต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวช้อง ต้องแสดงหลักฐานการรับชำระเงินค่าสินค้าด้วย 
หลังจากหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานแล้วจะอนุมัติเงินซดเชยและออกบัตรภาษีให้ผู้ส่งออก หน่วยงาน 
ผู้ออกบัตรภาษีจะสามารถกำหนดจำนวนเงินของภาระผูกพันในการซดเชยค่าภาษีให้แก่ผู้ส่งออก 
ในรูปบัตรภาษีไค้เป็นที่แน่นอนหลังจากท่ีอนุมัติเงินซดเชยแล้ว ซึ่งแน่ใจไค้ว่าต้องมีการออกบัตรภาษี 
ตามมูลค่าท่ีอนุมัติเงินซดเชยให้

๘. เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางบัญชีที่ทำให้ภาระผูกพันของรัฐบาลในการชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออก
หมดไป หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษีต้องปรับลดยอดหน้ีสินท่ีตั้งไว้แล้ว และหากภาระผูกพันน้ันหมดไป 
โดยรัฐบาลไม,ต้องสูญเสียทรัพยากร หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษีต้องลดยอดหนี้สินพร้อมกับรับรู ้
รายได้ตามเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้น

๙. เหตุการณ์ทางบัญชีที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ๘ ซ่ึงทำให้ภาระผูกพันหมดไป อาจเป็นการที่หน่วยงาน
ผู้จัดเก็บภาษีไค้รับชำระค่าภาษีเป็นบัตรภาษีจากผู้ส่งออก หรือการท่ีบัตรภาษีท่ีออกไปแล้วหมดอายุไป
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โดยที่ผู้ส่งออกมิได้น่ามาใช้ชำระภาษี หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้บัตรภาษีที่ออกไปแล้วสิ้นสภาพลง 
ไม่สามารถน่ามาใช้ได้อีกต่อไป

๑๐. กรณีที่ผู้ส่งออกน่าบัตรภาษีมาใช้ชำระค่าภาษีตามปกติ ต้องมีการรับรู้รายได้แผ่นดินประเภทภาษีก่อน
เม่ือหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษีได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการขอใช้บัตรภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงปรับลด 
หน้ีสินท่ีเคยต้ังไว้

๑๑. กรณีท่ีไม่มีการน่าบัตรภาษีมาใช้เลยจนกระท่ังบัตรหมดอายุ และไม่มีการต่ออายุให้ ย่อมทำให้บัตรภาษี
ไม่มีมูลค่า และทำให้ภาระผูกพันของรัฐบาลในการซดเขยเงินภาษีอากรหมดส้ินไปโดยรัฐบาลไม่สูญเสีย 
เงินรายรับ หน่วยงานจึงต้องปรับลดหนี้สินที่ตั้งไว้และบันทึกรายได้ หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี 
ต้องตรวจสอบหาบัตรภาษีที่หมดอายุเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่ต ้องจัดทำรายงานการเงิน 
เพ่ือปรับปรุงหน้ีสินจากการออกบัตรภาษี เพ่ือไม่ให้แสดงหน้ีสินในรายงานการเงินสูงกว่ายอดท่ีเป็นจริง

การรับและนำส่งบัตรภาษี

๑๒. หน่วยงานผู้จัดเก็บภาษีต้องรับรู้บัตรภาษีที่ได้รับเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และรับรู้ค่าใช้จ่าย
เมื่อนำส่งบัตรภาษี

๑๓. เมื่อหน่วยงานได้รับชำระค่าภาษีอากรเป็นบัตรภาษี ถือเสมือนเป็นการรับเงินสดจากผู้เสียภาษี
ซึ่งหน่วยงานผู้จัดเก็บภาษีต้องทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ออกบัตรภาษี ให้หน่วยงาน 
ผู้ออกบัตรภาษีน่าไปลดยอดหนี้สินจากการออกบัตรภาษีเท่ากับจำนวนที่รับชำระค่าภาษีไว้แล้ว 
หน่วยงานผู้จัดเก็บต้องบันทึกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้วยมูลค่าบัตรภาษีเท่ากับที่ได้รับชำระไว้ 
ซ่ึงถือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

๑๔. หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษีต้องรับรู้การใช้บัตรภาษีตามมูลค่าที่หน่วยงานผู้จัดเก็บภาษีรับชำระค่าภาษี
เป็นรายการปรับลดหน้ีสิน และรับรู้รายไต้ของหน่วยงานตามมูลค่าบัตรภาษีที่ไต้รับ

๑๔. เมื่อหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการใช้บัตรภาษีในการชำระค่าภาษีทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้บัตรภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะดำเนินการล้างหน้ีสินจากการออกบัตรภาษี 
เนื่องจากการใช้บัตรภาษีชำระค่าภาษีทำให้หนี้สินจากการออกบัตรภาษีหมดไป และเกิดรายได้ขึ้น 
แก่หน่วยงานผู้ออกบัตร ซ่ึงถือเป็นรายได้ท่ีเกิดจากรายการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

รายไต้แผ่นดินจากการรับช้าระค่าภาษีอากร

๑๖. เมื่อหน่วยงานผู้จัดเก็บไต้รับชำระค่าภาษีอากร ต้องรับรู้รายไต้แผ่นดินค่าภาษีอากรเต็มจำนวน
ก่อนหักไว้เป็นรายการใด ๆ และรับรู้รายการที่ต้องกันเงินค่าภาษีอากรตามกฎหมายเป็นรายการ 
ปรับมูลค่ารายไต้ค่าภาษีอากรแยกต่างหาก

๑๗. หน่วยงานผู้จัดเก็บไม่ควรบันทึกรายได้แผ่นดินจากการรับชำระค่าภาษีอากรด้วยยอดสุทธิหลังจาก
หักรายการต่าง  ๆ ที่กฎหมายให้กันไว้จากเงินค่าภาษีอากร เซ่น กันเป็นเงินซดเขยค่าภาษีอากรสินค้า 
ส่งออกเงินภาษีอากรที่รัฐบาลใช้อำนาจตามกฎหมายจัดเก็บมาได้ ถือเป็นเงินรายได้ค่าภาษีอากร 
ท่ีรัฐบาลพึงได้รับท้ังหมด การกันเงินจำนวนน้ีไว้สำหรับใช้จ่ายในเร่ืองต่าง  ๆ อาจเกิดข้ึนตามกฎหมายอ่ืน  ๆ
นอกเหนือจากกฎหมายท่ีให้อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี ถือเป็นเหตุการณ์ทางบัญชีอีกเหตุการณ์หน่ึง 
ต่างหากจากการจัดเก็บภาษีโดยเป็นการจัดสรรเงินค่าภาษีอากรภายหลังจากท่ีได้รับมาแล้วไว่ใช้จ่ายเฉพาะ 
เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ หากแสดงรายได้ภาษีอากรในรายงานการเงินด้วยยอดสุทธิหลังจาก
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หักรายการกันเงินค่าภาษีอากรแล้ว อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดเก่ียวกับเงินค่าภาษีอากรท่ีจัดเก็บได้จริง 
ตามกฎหมายท่ีกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีอากร

๑๘. เม่ือหน่วยงานผู้จัดเก็บบันทึกรายได้แผ่นดินภาษีอากรเต็มจำนวนโดยไม่หักรายการกันเงินค่าภาษีอากรแล้ว
หน่วยงานควรบันทึกรายการกันเงินต่าง  ๆ พร้อมกันหันทึเป็นรายการปรับมูลค่ารายได้ค่าภาษีอากร 
(Contra) ซ่ึงเป็นรายการของแผ่นดินท่ีมียอดตรงกันข้ามกับรายได้ค่าภาษีอากรโดยแสดงรายการปรับมูลค่าน้ี 
เป็นรายการหักจากรายได้แผ่นดินค่าภาษีอากรในรายงานการเงินของหน่วยงาน

เงินฝากเงินชดเชยเพื่อการส่งออกและเงินฝากหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

๑๙. เมื่อหน่วยงานผู้จ ัดเก็บรับรู้รายการกันเงินภาษีอากรเพื่อชดเชยการส่งสินค้าออกเป็นรายการ
ปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินแล้ว หน่วยงานเจ้าของเงินฝากเงินชดเชยเพื่อการส่งออกต้องรับรู้รายได ้
ของหน่วยงานตามยอดที่กันเงินไว้

๒๐. เงินภาษีอากรที่หน่วยงานจัดเก็บได้ไม่ว่าจะได้รับชำระเป็นเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงินอย่างอื่น
รวมทั้งเป็นบัตรภาษี ต้องถูกกันไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินซดเขยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกตามกฎหมาย 
โดยคุมยอดเงินที่กันไว้นี้ในรายการเงินฝากเงินซดเขยการส่งสินค้าออก เพ่ือ'ใช้'ปรับลดกับยอดท่ีใข้ 
บัตรภาษีชำระค่าภาษี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ยอดเงินท่ีกันไว้ถือเป็นหน้ีสิน 
ระหว่างหน่วยงานผู้จัดเก็บที่เป็นหนี้แก่หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี โดยหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี 
ซ่ึงเป็นเจ้าของเงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออกจะรับรู้ยอดหน้ีดังกล่าวเป็นรายได้เงินซดเขยการส่งออก 
และหน่วยงานผู้จัดเก็บจะน่าส่งเงินส่วนท่ีกันไว้เพ่ิมยอดเข้าในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้กับหน่วยงานผู้ออกบัตร

๒๑. กระบวนการดำเนินงานเก่ียวกับเงินส่วนท่ีกันไว้เป็นเงินซดเขยการส่งสินค้าออก มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
หลายฝ่าย ซึ่งทำให้เกิดรายการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันหลายรายการ รายการเหล่านี้ 
มีความสำคัญในการกระทบยอดระหว่างกัน รวมไปถึงการตัดรายการระหว่างกันในการจัดทำรายงาน 
การเงินรวมภาครัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกันทุกฝ่ายในแต่ละรายการท่ีเกิดข้ึนจึงต้องรับรู้รายการพร้อมกัน 
เพื่อให้มีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ตัวอย่างเซ่น เมื่อกรมสรรพากรน่าส่งเงินที่กันไว้ 
เข้าบัญชีเงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออก กรมสรรพากรจะต้องบันทึกลดยอดหน้ีสินระหว่างหน่วยงาน 
กรมศุลกากรซ่ึงเป็นหน่วยงานเว้าของเงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออกต้องบันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากคลัง 
ที่เป็นเงินฝากเงินซดเขยการส่งสินค้าออกที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ส่วนกรมบัญชีกลางในฐานะ 
เป็นหน่วยงานกลางผู้ดูแลรับฝากเงินต้องบันทึกเพ่ิมยอดเงินรับฝาก ซ่ึงเป็นเงินซดเขยการส่งสินค้าออก 
ของกรมศุลกากร

๒๒. เม่ือมีการออกบัตรภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และต้ังหน้ีสินจากการออกบัตรภาษี หน่วยงานเว้าของ
เงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออกจะเบิกหักผลักส่งเงินจากบัญชีเงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออกเข้าบัญชี 
เงินฝากหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการปรับลดยอด 
เงินฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออกและปรับเพ่ิมยอดเงินฝากหน้ีสินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยจำนวนเดียวกัน กรมบัญชีกลางในฐานะเป็นหน่วยงานกลางผู้ดูแลรับฝากเงินต้องบันทึกลดยอด 
เงินรับฝากเงินซดเขยเพ่ือการส่งออก และเพ่ิมยอดเงินรับฝากหน้ีสินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยจำนวนเดียวกัน
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๒๓. หน่วยงานเจ้าของเงินฝากต้องรับรู้ค ่าใช ้จ ่ายที่เก ิดจากรายการระหว่างหน่วยงานกับรัฐบาล
เมื่อมีการเบิกเงินฝากหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อซดเขยบัตรภาษีตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวช้อง

๒๔. เงินฝากเงินซดเชยการส่งสินค้าออกมีลักษณะเหมือนการตั้งสำรองเพื่อจำกัดการใช้เงินบางส่วนไว้
ไม่ให้ใช้ในเร่ืองการบริหารงานโดยปกติของรัฐบาล การกันเงินสำรองน้ีจะหมดความจำเปีนเม่ือส้ินสุด 
กระบวนการซดเขยภาษีอากรของสินค้าส่งออก คือ เมื่อผู้ประกอบการส่งออกใช้บัตรภาษีชำระค่าภาษี 
อากรแทนเงินสด ดังน้ัน เม่ือภาระผูกพันในการซดเชยการส่งสินค้าออกท่ีบันทึกไว้เปีนหน้ีสินหมดไป 
จากการรับชำระภาษีเป็นบัตรภาษี จึงต้องมีการยกเลิกการกันเงินสำรองนี้ โดยบันทึกยอดเงินฝาก 
หนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีลดลงจากการเบิกเม่ือมีการน่าบัตรภาษีมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
ของหน่วยงานเจ้าของเงินฝาก ค่าใช้จ่ายน้ีจะถูกบันทึกพร้อมกับรายไค้ระหว่างกันของรัฐบาล

๒๔. เมื่อหน่วยงานเจ้าของเงินฝากปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวช้องในการนำส่งเงินคงเหลือในบัญชี
เง ินฝากเงินซดเขยการส่งส ินค้าออกเป ็นรายไต้แผ ่นดิน หน่วยงานต้องรับรู้รายไต้แผ่นดิน 
โดยการปรับปรุงกับรายได้ของหน่วยงานที่ร ับรู้ไปแล้วในระหว่างปีเม ื่อมีการกันเงินซดเขย 
การส่งสินค้าออกไว้จากเงินภาษีอากรที่จัดเก็บไต้และหน่วยงานเจ้าของเงินฝากต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดจากรายการระหว่างหน่วยงานกับรัฐบาล เมื่อมีการนำส่งเงินฝากเงินซดเขยการส่งสินค้าออก 
เป็นรายไต้แผ่นดิน

๒๖. เงินฝากเงินซดเชยการส่งสินค้าออกถูกกำหนดขึ้นตามระเบียบท่ีเกี่ยวช้อง เพ่ือใช้ในการกันเงินซดเชย
จากเงินภาษีอากรที่ไค้รับ และใช้จ่ายเพื่อล้างหนี้ส ินด้วยยอดบัตรภาษีที่หน่วยงานไค้รับจาก 
ผู้ประกอบการส่งออกในการชำระภาษีอากรแทนเงินสด แต่หากมียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ระเบียบที่เกี่ยวช้องกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเงินฝากต้องส่งเงินที่เหลือ 
เป็นรายไค้แผ่นดิน หน่วยงานจึงต้องปรับปรุงลดยอดรายไค้ของหน่วยงานที่บันทึกไว้ในระหว่างปี 
เม่ือมีการกันเงินซดเชย และบันทึกรายไค้แผ่นดินเมื่อมีการน่าส่งเงินจากบัญชียอดเงินฝากเงินซดเชย 
การส่งสินค้าออกตามระเบียบที่เกี่ยวช้อง โดยบันทึกยอดเงินฝากเงินซดเชยการส่งสินค้าออกที่ลดลง 
จากการน่าส่งเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเจ้าของเงินฝาก ค่าใช้จ่ายนี้จะถูกบันทึกพร้อมกับรายไค้ 
ระหว่างกันของรัฐบาล

การเปีดเผยข้อมูล

๒๗. หน่วยงานของรัฐต้องเปีดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานการเงิน
(ก) บัตรภาษี โดยแสดงไว้ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(ข) หนี้สินจากการออกบัตรภาษี โดยแสดงไว้ในรายการประเภทหน้ีสินไม,หมุนเวียน 
(ค) รายไต้เงินซดเขยการส่งออก โดยแสดงไว้ในรายการประเภทรายไต้อื่น 
(ง) รายไต้เงินอุดหนุนเพ่ือซดเขยการส่งออกรับคืน โดยแสดงไว้ในรายการประเภทรายไต้อื่น 
(จ) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซดเขยการส่งออก โดยแสดงไว้ในรายการประเภทค่าใช้จ่ายจากการ 

อุดหนุนและบริจาค
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วันถือปฏิบัติ

๒๘. นโยบายการบัญชีภาครัฐ เร่ือง บัตรภาษี ให้ถือปฏิบัติสำหรับรายงานการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้หน่วยงานนำนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากหน่วยงานถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญช ี
ภาครัฐฉบับนี้ก่อนวันที่กำหนด หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินด้วย
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