


 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๑/๑๘ 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓  
เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข อผิดพลาด 
 

คําแถลงการณ' 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป �นไปตามเกณฑ ที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว)างประเทศ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข�อผิดพลาด   
พ .ศ . ๒๕๔๙ (IPSAS ๓ : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (๒๐๐๖)) 
ซึ่งเป�นการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว)างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(Improvements to IPSASs – ๒๐๑๑) 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๒/๑๘ 
 

สารบัญ 

 
ย)อหน าที่ 

 
วัตถุประสงค  ๑-๒ 
ขอบเขต  ๓ 
คํานิยาม  ๔-๕ 
 ความมีสาระสําคัญ  ๕ 
นโยบายการบัญชี ๖-๓๓ 
 การเลือกใช�และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี  ๖-๑๒ 
 ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี  ๑๓ 
 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ๑๔-๓๓ 
  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ๒๑-๒๙ 
   การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง ๒๔ 
   ข�อจํากัดที่ทําให�ไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง ๒๕-๒๙ 
  การเป^ดเผยข�อมูล ๓๐-๓๓ 
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ๓๔-๔๒ 
 การเป^ดเผยข�อมูล ๔๑-๔๒ 
ข�อผิดพลาด ๔๓-๕๑ 
 ข�อจํากัดท่ีทําให�ไม)สามารถปรับงบการเงินย�อนหลังได� ๔๕-๕๐ 
 การเป^ดเผยข�อมูลเม่ือมีข�อผิดพลาดในงวดก)อน ๕๑ 
กรณีท่ีไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง  
      และไม)สามารถปรับงบการเงินย�อนหลังได�ในทางปฏิบัติ ๕๒-๕๕ 
วันถือปฏิบัติ ๕๖ 
  



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๓/๑๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีประกอบด�วยย)อหน�าที่ ๑-๕๖ ทุกย)อหน�ามีความสําคัญเท)ากัน และต�องอ)าน    
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๔/๑๘ 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข อผิดพลาด 

วัตถุประสงค' 

๑. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีมีวัตถุประสงค ท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ ในการเลือกและการเปล่ียนแปลง
 นโยบายการบัญชี รวมถึง (ก) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเป^ดเผยข�อมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
 การบัญชี (ข) การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ (ค) การแก�ไขข�อผิดพลาด เพื่อให�งบการเงิน
 ของหน)วยงานมีความเก่ียวข�องกับการตัดสินใจและมีความน)าเช่ือถือ และเพื่อให�ผู�ใช�งบการเงินสามารถ
 เปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดต)างๆ ของหน)วยงานเดียวกัน และเปรียบเทียบงบการเงินระหว)าง
 หน)วยงานได�ดีย่ิงข้ึน 

๒. หน)วยงานต�องปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑ เรื่อง การนําเสนองบการเงิน สําหรับ
ข�อกําหนดในการเป̂ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว�นข�อกําหนดสําหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  

ขอบเขต 

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให�ถือปฏิบัติเม่ือมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และการบัญชี
สําหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก�ไข
ข�อผิดพลาดในงวดก)อน 

คํานิยาม 

๔. คําศัพท ท่ีใช�ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ  ประเพณีปฏิบัติ  กฎและวิธีปฏิบัติท่ีเฉพาะ  
ท่ีหน)วยงานนํามาใช�ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 

การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชี 

หมายถึง การปรับปรุงมูลค)าตามบัญชีของสินทรัพย  หรือหน้ีสิน หรือจํานวน
ท่ีมีการใช�ประโยชน ของสินทรัพย ในระหว)างงวด อันเป�นผลมาจาก
การประเมินสภาพปcจจุบันของสินทรัพย และหน้ีสิน และการประเมิน
ประโยชน และภาระผูกพันท่ีคาดว)าจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีเก่ียวข�อง
กับสินทรัพย และหน้ีสินน้ัน การเปล่ียนแปลงประมาณการ     
ทางบัญชีเป�นผลจากการได�รับข�อมูลใหม)หรือมีการพัฒนา
เพิ่มเติมจากเดิม การเปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม)ถือเป�น  
การแก�ไขข�อผิดพลาด 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๕/๑๘ 
 

การไม)สามารถทําได�
ในทางปฏิบัติ 

หมายถึง การท่ีหน)วยงานไม)สามารถปฏิบัติตามข�อกําหนดหลังจากที่ได�ใช�
ความพยายามอย)างสมเหตุสมผลทุกประการแล�ว เมื่อหน)วยงาน
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือว)าหน)วยงานไม)สามารถนํา
นโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบั ติกับงบการเงินงวดก)อน  
หรือไม)สามารถปรับงบการเงินย�อนหลังเพื่อแก�ไขข�อผิดพลาดได� 
ถ�าเข�าเง่ือนไขข�อใดข�อหน่ึงดังต)อไปน้ี 

๑) หน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบที่ เกิดจากการนํา
นโยบายการบัญ ชีใหม)มาถือปฏิบั ติย�อนหลังหรือปรับ       
งบการเงินย�อนหลังได� 

๒) การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิ บัติย�อนหลังหรือ   
การปรับงบการเงินย�อนหลังน้ันต�องใช�ข�อสมมติท่ีเก่ียวกับ
ความต้ังใจของฝfายบริหารในช)วงเวลาดังกล)าว 

๓) การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิ บัติย�อนหลังหรือ   
การปรับงบการเงินย�อนหลังน้ันต�องใช�ประมาณการที่สําคัญ
และเป�นไปไม)ได�ที่จะแยกข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับประมาณการ
ตามย)อหน�าท่ี ๓.๑ และย)อหน�าท่ี ๓.๒ ออกจากข�อมูลอ่ืน 

๓.๑) ข�อมูลที่ เก่ียวข�องกับประมาณการท่ีให�ห ลักฐาน
เก่ียวกับสภาพแวดล�อมท่ีมีอยู) ณ วันท่ีรับรู� วัดมูลค)า 
หรือเป^ดเผยข�อมูล และ 

๓.๒) ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับประมาณการท่ีควรมีอยู) ณ วันท่ี
อนุมัติให�ออกงบการเงินของงวดก)อน 

ข�อผิดพลาดในงวดก)อน หมายถึง การละเว�นการแสดงรายการและการแสดงรายการท่ีขัดต)อ
ข�อเท็จจริงในงบการเงินของหน)วยงานในงวดใดงวดหน่ึงหรือ
หลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล�มเหลวในการใช�ข�อมูลที่น)าเช่ือถือ 
หรือการใช�ข�อมูลที่น)าเช่ือถือในทางที่ผิด ซึ่งข�อมูลดังกล)าว 

๑) มีอยู)ในงบการเงินของงวดก)อนท่ีได�รับการอนุมัติให�เผยแพร) 

๒) สามารถคาดการณ ได�อย)างสมเหตุสมผลว)าสามารถหาข�อมูลได� 
และนํามาใช�ในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๖/๑๘ 
 

ข�อผิดพลาดในการนํานโยบายการบัญชีมาใช�ดังกล)าวรวมถึง
ผลกระทบจากการคํานวณผิดพลาด ข�อผิดพลาดจากการใช�
นโยบายการบัญชี การมองข�ามหรือการตีความข�อเท็จจริง
ผิดพลาด และการทุจริต 

การเปล่ียนทันที    
เป�นต�นไป 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู�ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยท่ีเป�นการ 

๑) ใช�นโยบายการบัญชีใหม)สําหรับรายการ เหตุการณ และ
สถานการณ อื่นหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี 

๒) รับรู�ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี
สําหรับงวดปcจจุบันและงวดอนาคตที่ได�รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลง 

การนํานโยบายการบัญชี
ใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง 

หมายถึง การเริ่มใช�นโยบายการบัญชีใหม)สําหรับรายการ เหตุการณ และ
สถานการณ อ่ืนเสมือนหน่ึงได�ใช�นโยบายการบัญชีในเรื่องน้ัน   
มาโดยตลอด 

การปรับงบการเงิน
ย�อนหลัง 

หมายถึง การแก�ไขการรับรู� การวัดมูลค)า และการเป^ดเผยจํานวนเงินของ
องค ประกอบของงบการเงินงวดก)อนเสมือนหน่ึงข�อผิดพลาด   
ในงวดก)อนไม)เคยเกิดข้ึน 

 

คําศัพท ท่ี นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับ อ่ืนและนํามาใช� ในมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับ น้ี                   
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล)าวน้ัน และคําศัพท ทั้งหมดรวบรวมไว�อยู)ในชุดคําศัพท 
บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช�) 

ความมีสาระสําคัญ 

๕. ข�อมูลจะถือว)ามีสาระสําคัญหากการไม)แสดงข�อมูล หรือการแสดงข�อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต)อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงิน และการประเมินความมีสาระสําคัญของข�อมูลต�องอาศัยการพิจารณาถึง
คุณสมบัติของผู�ใช�งบการเงินด�วย โดยมีข�อสมมติฐานว)าผู�ใช�งบการเงินจะต�องมีความรู�ความเข�าใจทางบัญชีและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน)วยงาน และมีความเต็มใจที่จะศึกษาข�อมูลอย)างเต็มความสามารถ ดังน้ัน     



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๗/๑๘ 
 

การประเมินความมีสาระสําคัญต�องพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต)อการตัดสินใจและประเมินผลของ
ผู�ใช�งบการเงิน 

นโยบายการบัญชี 
การเลือกใช และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 

๖. เมื่อหน)วยงานนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐไปถือปฏิบั ติเป�นการเฉพาะกับรายการ เหตุการณ  หรือ
สถานการณ อ่ืนทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีนํามาใช�ปฏิบัติกับรายการดังกล)าว     
ต�องเป�นไปตามข�อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสําหรับเรื่องน้ัน 

๗. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได�กําหนดนโยบายการบัญชีที่มีผลทําให�งบการเงินแสดงข�อมูลที่มีความเก่ียวข�องกับ
การตัดสินใจและน)าเช่ือถือ เก่ียวกับรายการ เหตุการณ อ่ืนและสถานการณ ท่ีเป�นอยู) นโยบายการบัญชี       
ไม)จําเป�นต�องถือปฏิบัติกับรายการท่ีไม)มีสาระสําคัญ อย)างไรก็ตาม เป�นการไม)เหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงิน
ที่ไม)เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือไม)แก�ไขข�อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม�ผลกระทบน้ันจะไม)มี
สาระสําคัญ ท้ังน้ี เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค ของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน หรือ
กระแสเงินสด 

๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเป�นส)วนประกอบสําหรับหน)วยงานในการนําไปปรับใช�
ตามความต�องการ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีดังกล)าวท้ังหมดได�มีการระบุว)าเป�นส)วนหน่ึงของมาตรฐาน     
การบัญชีภาครัฐหรือไม) แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เป�นส)วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐถือเป�น
ข�อบังคับ ส)วนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีไม)เป�นส)วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไม)ถือเป�นข�อบังคับ
สําหรับงบการเงิน 

๙. ในกรณีที่ไม)มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ หรือสถานการณ อ่ืน ฝfายบริหาร
ต�องใช�ดุลยพินิจในการเลือกใช�นโยบายการบัญชีท่ีส)งผลให�ข�อมูลในงบการเงินมีลักษณะดังต)อไปน้ี 

 ๙.๑ มีความเก่ียวข�องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงิน 
 ๙.๒ มีความน)าเช่ือถือ โดยทําให�งบการเงินของหน)วยงาน 
  ๙.๒.๑  แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน)วยงานอย)างเที่ยงธรรม 
  ๙.๒.๒ สะท�อนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ หรือสถานการณ อ่ืนโดยไม)คํานึงถึง   

รูปแบบทางกฎหมาย 
  ๙.๒.๓  มีความเป�นกลาง กล)าวคือปราศจากความลําเอียง 
  ๙.๒.๔  จัดทําข้ึนตามหลักความระมัดระวัง 
  ๙.๒.๕  มีความครบถ�วนในทุกส)วนที่มีสาระสําคัญ 
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๑๐. ย)อหน�าที่ ๘ ประสงค จะให�มีการพัฒนานโยบายการบัญชี เพื่อให�ได�ความมั่นใจว)างบการเงินให�ข�อมูลที่เป�นไปตาม
ลักษณะเชิงคุณภาพตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน)วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ 

๑๑. การใช�ดุลยพินิจตามย)อหน�าท่ี ๙ ฝfายบริหารต�องอ�างอิงและพิจารณาการใช�นโยบายการบัญชีจากแหล)งต)างๆ 
 ตามลําดับต)อไปน้ี 
 ๑๑.๑  ข�อกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีระบุไว�ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับ

เรื่องที่คล�ายคลึงและเก่ียวข�องกัน 
 ๑๑.๒ คํานิยาม เกณฑ การรับรู�รายการ และเกณฑ การวัดมูลค)าสําหรับสินทรัพย  หน้ีสิน รายได� และค)าใช�จ)าย  

ที่ระบุไว�ในหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน)วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี ๒ และวิธีปฏิบัติท่ีเป�นที่ยอมรับ
ในภาครัฐ ซึ่งไม)ขัดกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน)วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี ๒ 

 ๑๑.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว)างประเทศ 
 ๑๑.๔ มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

๑๒. การใช�ดุลยพินิจตามย)อหน�าที่ ๑๑ ฝfายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล)าสุดของหน)วยงานอื่น
ที่ทําหน�าท่ีกําหนดมาตรฐานการบัญชี ตามย)อหน�า ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ 

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 

๑๓. หน)วยงานต�องเลือกใช�และนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย)างสม่ําเสมอกับรายการ เหตุการณ และ
สถานการณ อ่ืนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกัน เว�นแต)มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได�กําหนดหรืออนุญาตเป�นการเฉพาะ
ให�ใช�นโยบายการบัญชีที่แตกต)างกันได�สําหรับรายการแต)ละประเภท หากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนด
หรืออนุญาตให�ปฏิบัติดังกล)าวได� หน)วยงานต�องเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติ
อย)างสมํ่าเสมอสําหรับรายการแต)ละประเภท 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

๑๔. หน)วยงานต�องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถ�าการเปล่ียนแปลงน้ันเข�าเง่ือนไขข�อใดข�อหน่ึงดังน้ี 
 ๑๔.๑ เกิดจากข�อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
 ๑๔.๒ ทําให�งบการเงินให�ข�อมูลท่ีน)าเช่ือถือและเก่ียวข�องกับการตัดสินใจมากข้ึนในส)วนท่ีเก่ียวกับผลกระทบ

รายการ เหตุการณ  และสถานการณ อ่ืนท่ีมีต)อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของหน)วยงาน 

๑๕. ผู�ใช�งบการเงินมีความต�องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของหน)วยงานในรอบระยะเวลาต)างกันเพื่อระบุถึง
แนวโน�มของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน)วยงาน ดังน้ัน หน)วยงานจึงต�องใช�
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นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต)ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป เว�นแต)การเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีจะเข�าเง่ือนไขข�อใดข�อหน่ึงตามท่ีระบุไว�ในย)อหน�าท่ี ๑๔ 

๑๖. การเปล่ียนแปลงจากเกณฑ การบัญชีหน่ึงไปเป�นอีกเกณฑ การบัญชีหน่ึง ถือเป�นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี 

๑๗. การเปล่ียนวิธีปฏิบัติทางบัญชี การรับรู� หรือการวัดมูลค)าของรายการ เหตุการณ  หรือ สถานการณ  ภายใต�
เกณฑ การบัญชี ถือเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

๑๘. กรณีต)อไปน้ีไม)ถือเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 ๑๘.๑ การนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ  หรือสถานการณ อ่ืนที่มีเน้ือหาแตกต)าง

จากรายการและเหตุการณ ที่เคยเกิดข้ึนมาก)อน 
 ๑๘.๒ การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ  และสถานการณ อ่ืนท่ีไม)เคยเกิดข้ึน  

มาก)อน หรือเคยเกิดข้ึนแต)ไม)มีสาระสําคัญ 

๑๙. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลค)าสินทรัพย ด�วยราคาท่ีตีใหม)ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (เมื่อมีการประกาศใช�) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓๑ 
เรื่อง สินทรัพย ไม)มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช�) ถือเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการปรับมูลค)า
ตามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับดังกล)าวมากกว)าท่ีจะเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญ ชี            
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี 

๒๐. ย)อหน�าท่ี ๒๑-๓๓ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีไม)ถือปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี   
ที่กล)าวไว�ในย)อหน�าที่ ๑๙ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

๒๑. ยกเว�นกรณีที่หน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังกับงบการเงินงวดก)อน
ตามที่กล)าวในย)อหน�าท่ี ๒๕  

 ๒๑.๑ หน)วยงานต�องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเป�นผลมาจากการเริ่มนํามาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว�ในวิธีปฏิบัติในช)วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับดังกล)าว 

 ๒๑.๒ หากหน)วยงานเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป�นผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
มาถือปฏิบัติ แต)มาตรฐานการบัญชีภาครัฐน้ันไม)ได�กําหนดวิธีปฏิบัติในช)วงเปล่ียนแปลงหรือ
หน)วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด�วยความสมัครใจ หน)วยงานต�องปรับงบการเงิน
ย�อนหลังสําหรับการเปล่ียนแปลงน้ัน 
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๒๒. ตามวัตถุประสงค ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี การนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ ยังไม)เริ่ม
 ประกาศใช�มาถือปฏิบัติก)อนมีผลบังคับใช� ไม)ถือเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ 

๒๓. ในกรณีที่ไม)มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ  หรือสถานการณ อื่น ฝfายบริหาร
อาจปฏิบัติตามย)อหน�าที่ ๑๒ ซ่ึงอนุญาตให�นําประกาศที่ออกล)าสุดของหน)วยงานอ่ืนท่ีทําหน�าท่ีกําหนด
มาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก�ไขประกาศดังกล)าวและหน)วยงานเลือกที่จะเปลี่ยน
นโยบายการบัญชี หน)วยงานต�องบันทึกการเปล่ียนแปลงดังกล)าวและเป^ดเผยว)าเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีโดยสมัครใจ 

การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถอืปฏิบัติย อนหลัง 

๒๔. ยกเว�นกรณีที่หน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังกับงบการเงินงวดก)อนตามที่กล)าว
ในย)อหน�าท่ี ๒๕ เม่ือหน)วยงานเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งต�องปรับย�อนหลังตามท่ีกล)าวไว�ในย)อหน�าท่ี 
๒๑.๑ หรือ ๒๑.๒ หน)วยงานต�องปรับยอดยกมาต�นงวดขององค ประกอบในสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนท่ีได�รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต)ละงวดท่ีได�แสดงเป�น
ข�อมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว)าได�มีการนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติโดยตลอด 

ข อจํากัดท่ีทําให ไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย อนหลัง 

๒๕. เมื่อหน)วยงานต�องนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิ บัติย�อนหลังตามย)อหน�าที่  ๒๑.๑ หรือ ๒๑.๒               
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล)าวมีผลให�หน)วยงานต�องปรับงบการเงินย�อนหลัง เว�นแต)หน)วยงาน 
ไม)สามารถทําได�ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากไม)สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต)ละงวดบัญชี หรือไม)สามารถ
ระบุผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได� 

๒๖. หากในทางปฏิบัติหน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดใด
งวดหน่ึง หรือหลายงวดท่ีแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบได� หน)วยงานต�องนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติ
กับมูลค)าตามบัญชีของสินทรัพย และหน้ีสินต�นงวดของงวดบัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได� ซึ่งอาจเป�นงวดบัญชี
ปcจจุบัน โดยหน)วยงานต�องปรับยอดคงเหลือยกมาต�นงวดของแต)ละองค ประกอบในสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุน
ที่ได�รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีน้ัน 

๒๗. หากในทางปฏิบัติหน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วันต�นงวดของงวดบัญชีปcจจุบัน 
 จากการเป ลี ่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีก)อนๆ ได� หน)วยงานต�องปรับปรุงข �อม ูล
เปรียบเทียบเพื ่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใช�วิธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไปนับจาก    
วันแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได� 
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๒๘. หากหน)วยงานนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง หน)วยงานต�องนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินงวดก)อนท่ีนํามาแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดท่ีสามารถทําได�  
การนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังกับงบการเงินงวดก)อนจะไม)สามารถทําได�เว�นแต)หน)วยงาน
สามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของ    
งวดบัญชีน้ัน จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดบัญชีก)อนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต�นงวด
ของรายการท่ีเป�นองค ประกอบในสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนที่ได�รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย   
การบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดท่ีนํามาแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเป�นรายการปรับปรุงกับ
รายได�สูง/(ตํ่า) กว)าค)าใช�จ)ายสะสมต�นงวด อย)างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองค ประกอบ
อ่ืนๆ ของสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนได� (เช)น เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ) ข�อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�อง
กับงวดบัญชีก)อน เช)น สรุปข�อมูลการเงินในอดีตจะได�รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตท่ีไกลท่ีสุดเท)าท่ีจะทําได�
เช)นเดียวกัน 

๒๙. หากหน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังกับงบการเงินงวดก)อนๆ ได� เน่ืองจาก
ไม)สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมต)องวดก)อนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได� 
ตามที่กล)าวในย)อหน�าท่ี ๒๗ หน)วยงานต�องนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติตามวิธีเปล่ียนทันทีเป�นต�นไป
นับต้ังแต)งวดล)าสุดท่ีสามารถปฏิบัติได� ดังน้ัน หน)วยงานจึงไม)ต�องคํานึงถึงส)วนของรายการปรับปรุงสะสมต)อ
สินทรัพย  หน้ีสิน และสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนที่เกิดข้ึนก)อนวันดังกล)าว มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี
อนุญาตให�หน)วยงานสามารถเปล่ียนนโยบายการบัญชีแม�ว)าหน)วยงานจะไม)สามารถใช�นโยบายการบัญชี      
ที่เปล่ียนแปลงกับงวดบัญชีก)อนๆ ในทางปฏิบัติได� ย)อหน�าที่ ๕๒-๕๕ ได�กําหนดแนวปฏิบัติเม่ือหน)วยงาน   
ไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก)อนงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก็ตาม 

การเป1ดเผยข อมูล 
๓๐. เม่ือหน)วยงานเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ก) ทําให�เกิดผลกระทบต)องวดบัญชีปcจจุบันหรืองวด

บัญชีก)อน ข) หากหน)วยงานไม)สามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบน้ัน หรือ ค) หากผลกระทบน้ัน
มีผลต)องวดบัญชีในอนาคต หน)วยงานต�องเป̂ดเผยข�อมูลทุกข�อดังต)อไปน้ี 

 ๓๐.๑ ช่ือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ีนํามาถือปฏิบัติ 
 ๓๐.๒ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเป�นการปฏิบัติตามที่กําหนดไว�ในวิธีปฏิบัติในช)วงเปล่ียนแปลง 
 ๓๐.๓ ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 ๓๐.๔ คําอธิบายเก่ียวกับข�อกําหนดในช)วงที่มีการเปล่ียนแปลง 
 ๓๐.๕ ข�อกําหนดในช)วงที่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต)อไป 
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 ๓๐.๖ สําหรับงวดบัญชีปcจจุบันและงวดบัญชีงวดก)อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได� 
หน)วยงานต�องเป̂ดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต)อรายการแต)ละบรรทัดในงบการเงิน
ที่ได�รับผลกระทบ 

 ๓๐.๗ จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก)อนแต)ละงวดที่นําเสนอ หากสามารถทําได�ในทางปฏิบัติ
๓๐.๘ หากหน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังได�ตามที่กําหนดไว�ในย)อหน�าท่ี 
 ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ สําหรับงบการเงินงวดก)อนแต)ละงวด หรืองวดก)อนงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน 
 หน)วยงานต�องเป̂ดเผยสถานการณ ที่ นําไปสู)การเกิดข้ึนของเง่ือนไขดังกล)าว และรายละเอียดว)า        
 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ิมเมื่อใดและอย)างไร 

 งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม)ต�องเป̂ดเผยข�อมูลเหล)าน้ีอีก 

๓๑. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําให�เกิดผลกระทบต)องวดบัญชีปcจจุบัน 
หรืองวดบัญชีก)อน ผลกระทบดังกล)าวจะมีผลต)องวดบัญชีนั้นๆ เว�นแต)จะไม)สามารถทําได�ในทางปฏิบัติ
ที่จะระบุจํานวนเงินที่ต�องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต)องวดบัญชีในอนาคต หน)วยงานต�องเป̂ดเผยข�อมูล
ทุกข�อดังต)อไปน้ี 

 ๓๑.๑ ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  
 ๓๑.๒ เหตุผลว)าการใช�นโยบายการบัญชีใหม)ทําให�งบการเงินมีความน)าเช่ือถือและเก่ียวข�องกับการตัดสินใจ 

  มากย่ิงข้ึนได�อย)างไร 
 ๓๑.๓ สําหรับงวดบัญชีปcจจุบันและงวดบัญชีงวดก)อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได� 

หน)วยงานต�องเป̂ดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต)อรายการแต)ละบรรทัดในงบการเงิน
ที่ได�รับผลกระทบ 

 ๓๑.๔ จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก)อนแต)ละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําได�ในทางปฏิบัติ 
๓๑.๕ หากหน)วยงานไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังกับงบการเงินงวดก)อนๆ หรือ

งวดใดงวดหนึ่งก)อนงบการเงินงวดที่นําเสนอได� หน)วยงานต�องเป^ดเผยสถานการณ ที่นําไปสู)
การเกิดข้ึนของเง่ือนไขดังกล)าวและรายละเอียดว)าการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได�เริ่มเมื่อใด
และอย)างไร 

 งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม)ต�องเป̂ดเผยข�อมูลเหล)าน้ีอีก 

๓๒. เม่ือหน)วยงานยังไม)นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม)ท่ีประกาศใช�แล�วแต)ยังไม)มีผลบังคับใช�มาถือปฏิบัติ
หน)วยงานต�องเป̂ดเผยข�อมูลทุกข�อดังต)อไปน้ี 

 ๓๒.๑ ข�อเท็จจริงท่ีหน)วยงานยังไม)นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม)ดังกล)าวมาถือปฏิบัติ 
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 ๓๒.๒ ข�อมูลที่ทราบหรือข�อมูลที่ประมาณได�อย)างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข�องกับการประเมินผลกระทบ
ที่ เป�นไปได�ของการนํามาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับใหม)มาถือปฏิบั ติต)องบการเงินของ        
หน)วยงานในงวดที่เริ่มนํามาตรฐานดังกล)าวมาถือปฏิบัติ 

๓๓. ในการปฏิบัติตามย)อหน�าท่ี ๓๒ ให�หน)วยงานพิจารณาเป̂ดเผยข�อมูลทุกข�อดังต)อไปน้ี 
 ๓๓.๑ ช่ือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม)ท่ียังไม)นํามาถือปฏิบัติ 
 ๓๓.๒ ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่กําลังจะเกิดข้ึน 
 ๓๓.๓ วันท่ีที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีผลบังคับใช� 
 ๓๓.๔ วันท่ีที่หน)วยงานคาดว)าจะนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาเริ่มถือปฏิบัติ 
 ๓๓.๕ ข�อใดข�อหน่ึงดังต)อไปน้ี 
 ๓๓.๕.๑ คําอธิบายถึงผลกระทบต)องบการเงินของหน)วยงานที่คาดว)าจะเกิดข้ึนจากการเร่ิมนํา

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ 
 ๓๓.๕.๒ หากไม)ทราบหรือไม)สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได�

อย)างสมเหตุสมผล ให�ระบุข�อเท็จจริงดังกล)าว 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

๓๔. เนื่องจากความไม)แน)นอนที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน ดังนั้น หน)วยงานอาจไม)สามารถวัดมูลค)ารายการ
หลายรายการในงบการเงินได�อย)างแม)นยํา การประมาณการดังกล)าวต�องกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจซ่ึงอยู)บน
พื้นฐานของข�อมูลล)าสุดท่ีน)าเช่ือถือที่มีอยู) ตัวอย)างของรายการบัญชีท่ีทําให�หน)วยงานต�องใช�การประมาณการ 
ได�แก) 

 ๓๔.๑ หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ๓๔.๒ สินค�าล�าสมัย 
 ๓๔.๓ มูลค)ายุติธรรมของสินทรัพย ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 
 ๓๔.๔ อายุการให�ประโยชน ของสินทรัพย  หรือรูปแบบของการใช�ประโยชน เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ

ศักยภาพในการให�บริการจาก สินทรัพย ท่ีมีการเส่ือมค)า หรือสัดส)วนของงานท่ีทําเสร็จ และ 
 ๓๔.๕ ภาระผูกพันจากการรับประกัน 

๓๕. การประมาณการอย)างสมเหตุสมผลเป�นส)วนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไม)ทําให�งบการเงินสูญเสีย 
ความน)าเช่ือถือ 

๓๖. หน)วยงานอาจต�องทบทวนการประมาณการท่ีมีอยู)เดิมหากสถานการณ ท่ีใช�เป�นเกณฑ ในการประมาณการ       
ได�เปล่ียนแปลงไป หรือหน)วยงานได�รับข�อมูลใหม)หรือมีประสบการณ เพิ่มเติมจากเดิม รายการปรับปรุงที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงประมาณการไม)เก่ียวกับงบการเงินงวดก)อนและไม)ถือเป�นการแก�ไขข�อผิดพลาด 
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๓๗. การเปล่ียนแปลงวิธีการวัดมูลค)าถือเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และไม)ถือเป�นการเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เป�นการยากที่จะแยกความแตกต)างว)าเป�นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
หรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให�ถือว)าการเปลี่ยนแปลงดังกล)าวเป�นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี 

๓๘. นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามท่ีกล)าวไว�ในย)อหน�าท่ี ๓๙ หน)วยงานต�องรับรู�ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในรายได�สูง/(ตํ่า) กว)าค)าใช�จ)ายตามข�อใดข�อหน่ึงดังต)อไปน้ี 

 ๓๘.๑ สําหรับงวดที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลกระทบต)องวด
ดังกล)าวเพียงงวดเดียว 

๓๘.๒ สําหรับงวดที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต)อๆ ไป หากการเปลี่ยนแปลงนั้น
มีผลกระทบต)องวดดังกล)าว 

๓๙. หากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีทําให�ต�องมีการเปล่ียนแปลงในมูลค)าของสินทรัพย  หน้ีสิน หรือ
รายการในสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุน หน)วยงานต�องรับรู�โดยการปรับปรุงมูลค)าตามบัญชีของสินทรัพย  หน้ีสิน
หรือรายการในสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนที่เก่ียวข�องในงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน 

๔๐. การรับรู�ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป�นต�นไป หมายถึง การนํา
การเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ หรือสถานการณ อ่ืนที่เกิดข้ึนนับต้ังแต)
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต)อ
รายได�สูง/(ตํ่า) กว)าค)าใช�จ)ายของงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต)อรายได�สูง/(ตํ่า) 
กว)าค)าใช�จ)ายของทั้งงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและงวดบัญชีต)อไป ตัวอย)างเช)น การเปล่ียนแปลงประมาณการ
หน้ีสงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต)องวดบัญชีปcจจุบันเพียงงวดเดียว จึงรับรู�ในงวดบัญชีปcจจุบัน อย)างไรก็ตาม 
การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุใช�งานของสินทรัพย  หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช�ประโยชน   
เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให�บริการของสินทรัพย ที่มีการเส่ือมค)าจะมีผลกระทบต)อท้ังงวดบัญชี
ปcจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง และงวดบัญชีในอนาคตแต)ละงวดตามอายุการใช�งานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย 
ที่เหลืออยู) ท้ังสองกรณี หน)วยงานต�องรับรู�ผลของการเปล่ียนแปลงที่กระทบต)องวดบัญชีปcจจุบันเป�นรายได�
หรือค)าใช�จ)ายในงวดบัญชีปcจจุบันส)วนผลกระทบ (ถ�ามี) ที่มีต)องวดบัญชีต)อไปจะรับรู�เป�นรายได�หรือค)าใช�จ)าย
ในงวดบัญชีท่ีเก่ียวข�องในอนาคต 

การเป1ดเผยข อมูล 

๔๑. หน)วยงานต�องเป̂ดเผยข�อมูลเก่ียวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี
ที่มีผลกระทบต)องบการเงินสําหรับงวดบัญชีปcจจุบันหรือคาดว)าจะมีผลกระทบต)องวดบัญชีต)อไป 
เว�นแต)ไม)สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได� 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๑๕/๑๘ 
 

๔๒. หากหน)วยงานไม)เป̂ดเผยผลกระทบต)องวดบัญชีในอนาคตเน่ืองจากไม)สามารถประมาณจํานวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีต)องวดบัญชีในอนาคตได� หน)วยงานต�องเป̂ดเผย
ข�อเท็จจริงดังกล)าว 

ข อผิดพลาด 

๔๓. ข�อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได�จากการรับรู� การวัดมูลค)า การนําเสนอข�อมูล หรือการเป^ดเผยองค ประกอบ
ของงบการเงิน งบการเงินถือว)าไม)เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหากงบการเงินน้ันมีข�อผิดพลาด
ที่มีสาระสําคัญหรือมีข�อผิดพลาดที่ไม)มีสาระสําคัญแต)เกิดข้ึนอย)างจงใจเพื่อทําให�งบการเงินของหน)วยงาน
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดตามที่ฝfายบริหารต�องการ หน)วยงานอาจพบ
ข�อผิดพลาดของงวดปcจจุบันและแก�ไขทันก)อนที่งบการเงินจะได�รับการอนุมัติให�เผยแพร) อย)างไรก็ตาม 
ในบางคร้ังหน)วยงานอาจพบข�อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปcจจุบันในงวดบัญชีถัดไป และข�อผิดพลาด
เหล)าน้ีจะถูกแก�ไขโดยปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป 
(ดูย)อหน�าที่ ๔๔-๔๘) 

๔๔. ยกเว�นข�อจํากัดที่กล)าวไว�ในย)อหน�าที่ ๔๕ หน)วยงานต�องแก�ไขข�อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดก)อน
โดยปรับย�อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได�รับการอนุมัติให�เผยแพร)หลังจากที่พบข�อผิดพลาดโดย 

 ๔๔.๑ ปรับงบการเงินงวดก)อนที่แสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบเสมือนว)าข�อผิดพลาดได�ถูกแก�ไขในงวดบัญชี
ท่ีข�อผิดพลาดได�เกิดข้ึน หรือ 

 ๔๔.๒ หากข�อผิดพลาดเป�นข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีก)อนงวดบัญชีแรกสุดท่ีแสดงเป�นข�อมูล
เปรียบเทียบ หน)วยงานต�องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต�นงวดของสินทรัพย  หน้ีสิน และสินทรัพย 
สุทธิ/ส)วนทุนในงบการเงินงวดแรกสุดท่ีนํามาแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบ 

ข อจํากัดท่ีทําให ไม)สามารถปรับงบการเงินย อนหลังได  

๔๕. หน)วยงานต�องแก�ไขข�อผิดพลาดของงบการเงินงวดก)อนโดยการปรับงบการเงินย�อนหลัง เว�นแต)ในทางปฏิบัติ
ไม)สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต)ละงวดบัญชี หรือไม)สามารถระบุจํานวนเงินของ
ผลกระทบสะสมที่เกิดจากข�อผิดพลาดได� 

๔๖. หากในทางปฏิบัติ หน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข�อผิดพลาดของแต)ละงวดที่แสดงเป�นข�อมูล
เปรียบเทียบไม)ว)างวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก็ตาม หน)วยงานต�องปรับปรุงยอดยกมาต�นงวดของสินทรัพย  
หน้ีสิน และสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนสําหรับงวดบัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได� (ซ่ึงอาจเป�นงวดบัญชีปcจจุบัน) 
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๔๗. หากในทางปฏิบัติ หน)วยงานไม)สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต�นงวดบัญชีปcจจุบันท่ีเกิดจากข�อผิดพลาดท่ีมี
ต)องบการเงินของงวดบัญชีก)อนๆ ได� หน)วยงานต�องแก�ไขข�อผิดพลาดโดยปรับปรุงข�อมูลที่นํามาแสดง
เป�นข�อมูลเปรียบเทียบด�วยวิธีเปล่ียนทันทีเป�นต�นไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทําได�ในทางปฏิบัติ 

๔๘. การแก�ไขข�อผิดพลาดของงวดบัญชีก)อนจะไม)รวมอยู)ในรายได�สูง/(ตํ่า) กว)าค)าใช�จ)ายของงวดบัญชีท่ีพบ
ข�อผิดพลาด หน)วยงานต�องปรับย�อนหลังข�อมูลงวดก)อนท่ีนําเสนอ รวมท้ังข�อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป 
โดยปรับย�อนหลังให�ไกลท่ีสุดเท)าท่ีจะทําได�ในทางปฏิบัติ 

๔๙. หากในทางปฏิบัติ หน)วยงานไม)สามารถระบุจํานวนเงินของข�อผิดพลาด (เช)น การนํานโยบายการบัญชี      
มาปฏิบัติไม)ถูกต�อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก)อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว�ในย)อหน�าที่ ๔๗ หน)วยงานต�อง
ใช�วิธีเปล่ียนทันทีเป�นต�นไปโดยปรับปรุงข�อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได� โดยไม)ต�อง
คํานึงถึงผลกระทบสะสมที่ต�องปรับปรุงกับสินทรัพย  หน้ีสิน และสินทรัพย สุทธิ/ส)วนทุนในส)วนที่เกิดก)อนวัน
ดังกล)าว มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีได�กําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่หน)วยงานไม)สามารถแก�ไข
ข�อผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดก)อนๆ ได�ไว�ในย)อหน�าท่ี ๕๒-๕๕ 

๕๐. การแก�ไขข�อผิดพลาดแตกต)างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทางบัญชี 
มีลักษณะเป�นการประมาณการท่ีอาจต�องมีการทบทวนเม่ือหน)วยงานได�รับข�อมูลเพิ่มเติม ตัวอย)างเช)น      
ผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีรับรู�จากผลของรายการท่ีมีความไม)แน)นอนไม)ถือเป�นการแก�ไขข�อผิดพลาด 

การเป1ดเผยข อมูลเมื่อมีข อผิดพลาดในงวดก)อน 

๕๑. ในการปฏิบัติตามย)อหน�าท่ี ๔๔ หน)วยงานต�องเป̂ดเผยข�อมูลทุกข�อดังต)อไปน้ี 
๕๑.๑ ลักษณะของข�อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงบการเงินงวดก)อน 
๕๑.๒ สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีก)อนแต)ละงวดที่นําเสนอ หน)วยงานต�องเป^ดเผยจํานวนเงินของรายการ

แต)ละบรรทัดในงบการเงินที่ได�รับผลกระทบเท)าท่ีสามารถปฏิบัติได� 
๕๑.๓ จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต�นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ 
๕๑.๔ หากในทางปฏิบัติหน)วยงานไม)สามารถปรับงบการเงินย�อนหลังสําหรับงบการเงินงวดก)อนงวดใด    

งวดหน่ึงได� หน)วยงานต�องเป^ดเผยสถานการณ ที่นําไปสู)การเกิดข้ึนของเง่ือนไขดังกล)าวและรายละเอียด
ว)าหน)วยงานแก�ไขข�อผิดพลาดเมื่อใดและอย)างไร  

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม)ต�องเป̂ดเผยข�อมูลเหล)าน้ีอีก 
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กรณีที่ไม)สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย อนหลังและกรณีท่ีไม)สามารถปรับ        
งบการเงินย อนหลังได ในทางปฏิบัติ 

๕๒. ในบางสถานการณ  เป�นไปไม)ได�ในทางปฏิบัติท่ีจะปรับปรุงข�อมูลสําหรับงวดก)อนๆ ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อให�
สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปcจจุบันได� ตัวอย)างเช)น หน)วยงานอาจไม)ได�จัดเก็บข�อมูลในงวดก)อนๆ 
ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลังได� (รวมถึงในย)อหน�าที่ ๕๓-๕๕ เก่ียวกับ
การเปล่ียนทันทีเป�นต�นไปกับงวดบัญชีก)อนๆ) หรือไม)สามารถปรับงบการเงินย�อนหลังเพื่อแก�ไขข�อผิดพลาด
ที่เกิดข้ึนในงวดก)อนได� และอาจเป�นไปไม)ได�ท่ีหน)วยงานจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข�อมูลข้ึนมาใหม) 

๕๓. บ)อยครั้งท่ีหน)วยงานจําเป�นต�องอาศัยการประมาณการในการใช�นโยบายการบัญชีสําหรับองค ประกอบ     
ของงบการเงินท่ีรับรู�หรือเป̂ดเผยท่ีเก่ียวข�องกับรายการ เหตุการณ  และสถานการณ อ่ืน การประมาณการต�องอาศัย
ดุลยพินิจ และอาจจัดทําข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงาน การประมาณการอาจทําได�ยากสําหรับการนํานโยบาย
การบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย�อนหลังเพื่อแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงวดก)อน
เน่ืองจากระยะเวลาที่ผ)านไปนานข้ึนหลังจากรายการ เหตุการณ  หรือสถานการณ อ่ืนท่ีได�รับผลกระทบเกิดข้ึน 
อย)างไรก็ตาม วัตถุประสงค ของการประมาณการที่เกี่ยวข�องกับงวดก)อนยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค 
ของการประมาณการท่ีทําในงวดปcจจุบัน เพื่อให�สะท�อนถึงรายการ เหตุการณ  หรือสถานการณ อ่ืนท่ีเกิดข้ึน 

๕๔. ดังน้ัน ในการนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติย�อนหลัง หรือการแก�ไขข�อผิดพลาดในงวดก)อน หน)วยงาน
ต�องจําแนกข�อมูลดังต)อไปน้ีออกจากข�อมูลอ่ืน 
๕๔.๑ ให�หลักฐานถึงกรณีแวดล�อมท่ีเป�นอยู) ณ วันท่ีรายการ เหตุการณ  หรือสถานการณ อ่ืนได�เกิดข้ึน และ 
๕๔.๒ ข�อมูลท่ีควรมีอยู) ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดก)อนได�รับการอนุมัติให�เผยแพร) 
สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเป�นไปไม)ได�ในทางปฏิบัติท่ีจะแยกข�อมูลข�างต�น (เช)น การประมาณ
มูลค)ายุติธรรมท่ีไม)ได�อิงจากราคาท่ีหาได�หรือข�อมูลที่หาได�) เมื่อการนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติ
ย�อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย�อนหลังต�องอาศัยการประมาณการที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงเป�นไปไม)ได�ที่จะแยก
ข�อมูลดังกล)าว ให�ถือว)าการใช�นโยบายการบัญชีใหม)ย�อนหลังหรือการแก�ไขข�อผิดพลาดย�อนหลังไม)สามารถทําได�
ในทางปฏิบัติ 

๕๕. หน)วยงานต�องไม)ใช�ข�อมูลที่ได�รับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหม)มาถือปฏิบัติ หรือในการแก�ไข
ข�อผิดพลาดของงวดก)อน ไม)ว)าจะเป�นการต้ังข�อสมมติเก่ียวกับความต้ังใจของฝfายบริหารในงวดก)อนหรือ
ประมาณจํานวนเงินที่รับรู� วัดมูลค)าหรือเป̂ดเผยในงวดก)อน ตัวอย)างเช)น หากหน)วยงานแก�ไขข�อผิดพลาด   
ในงวดก)อนในการจัดประเภทอาคารเป�นอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน (ก)อนหน�าน้ีอาคารดังกล)าวจัดประเภท
เป�นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ) กรณีดังกล)าวไม)ถือเป�นการเปล่ียนเกณฑ การจัดประเภทสําหรับงวดบัญชีน้ัน 
หากฝfายบริหารของหน)วยงานได�ตัดสินใจที่จะใช�อาคารน้ันเป�นอาคารสํานักงานในเวลาต)อมา การปรับข�อมูล



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ หน�า ๑๘/๑๘ 
 

เปรียบเทียบสําหรับงวดก)อนที่ต�องอาศัยประมาณการที่มีนัยสําคัญ ไม)ทําให�การปรับปรุงหรือการแก�ไขข�อมูล
เปรียบเทียบขาดความน)าเช่ือถือ 

วันถือปฏิบัติ 

๕๖. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให�ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ ่มใน    
หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป�นต�นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให�นําไปใช�ก)อนวันถือปฏิบัติ หากหน)วยงาน
นํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มก)อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
หน)วยงานต�องเป̂ดเผยข�อเท็จจริงดังกล)าวด�วย 

 



 



                                                                            
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ  

                                                                                     

ศาสตราจารย์พนัส   สิมะเสถียร   ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์ประพันธ์  ศิริรัตน์ธํารง   ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์สมชัย   ฤชุพันธ์ุ    ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษร ี ณรงค์เดช   ที่ปรึกษา            

อธิบดีกรมบัญชีกลาง       ประธานกรรมการ 

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง หรอืที่ปรึกษาที่กํากับงานบัญชีภาครัฐ รองประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ประวิตร  นิลสุวรรณากุล   กรรมการ 

นางสาวอรพินธ์ุ   ชาตอิัปสร   กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ดวงมณี  โกมารทัต   กรรมการ 

รองศาสตราจารย์อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์   กรรมการ 

นายธวัชชัย   เกียรติกวานกุล   กรรมการ 

นายศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา   กรรมการ 

ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานด้านการบัญชภีาครัฐ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 




