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The Comptroller General’s Department (CGD)

มาตรฐานและนโยบายการบญัชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐ



มาตรา 68 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

วรรคหน่ึง - ใหกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วรรคสอง - ใหหนวยงานของรัฐท่ีมิใชรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหน่ึง

วรรคสาม - ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ใหจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

วรรคสี่ - ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเปนทุนหมุนเวียน ใหจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตาม

กฎหมายวาดวยทุนหมุนเวียนกําหนด



การกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

IPSAS

IPSASBIASB

IFRS

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

TFRS

IFAC



มาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

- มาตรฐานการบัญชีภาครฐั

1) ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน

2) ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

3) ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม

4) ฉบับที่ 9 เรื่อง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยน (ว 445)

4) ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ

5) ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเชา

6) ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน

7) ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน

8) ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

10) ฉบับที่ 23 เรื่อง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน 

(ว 578)

11) ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ

1) เรื่อง เงินลงทุน



การเลือกใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ

เกิดเหตุการณทางบัญชี
เกณฑการรับรู

คํานิยาม
Aสินทรัพย

หน้ีสิน

สินทรัพยสุทธิ

รายได

คาใชจาย

พิจารณาตามหลักการและนโยบายการบญัชีภาครัฐ หลักการและ

นโยบายการ

บัญชีภาครัฐ

รายไดจากรายการแลกเปลี่ยน รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน รายไดจากเงินงบประมาณ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9

(1) รายไดจากการใหบริการ

(2) รายไดจากการขายสินคา

(3) รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23
รายไดจากภาษี รายไดจากการโอน รายไดรับบริจาค 

รายไดคาปรับ เปนตน



สินทรัพย

การเลือกใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ

A
สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31

พิจารณาวารายจายที่เกิดข้ึนเปนตนทุนของสินทรัพย หรือคาใชจาย

(สามารถระบุได การควบคุมของสินทรัพย และประโยชนในอนาคต)

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วัตถุดิบ WIP สินคาสําเร็จรูป 

สินคาที่มีไวเพ่ือการแจกจาย

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

อายุการใหประโยชน

อสังหาริมทรัพยที่ครอบครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาของสินทรัพย

สินทรัพยที่มีไวเพ่ือใช

ประโยชนในการผลิต 

ในการจําหนายสินคา

หรือใหบริการ เพ่ือให

เชา หรือเพ่ือใชในการ

บริหารงาน



การเลือกใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14

เกี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน (ไมมีการบันทึกบัญชี)

เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลที่เกิดข้ึนภายหลังวันทีใ่นรายงานการเงิน 

(ไมมีการบันทึกบัญชี)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 กรณีที่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และแกไข

ขอผิดพลาดของปกอน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13
สัญญาเชาการเงิน

สัญญาเชาดําเนินการ

บันทึกเปนสินทรัพย/หนี้สิน

บันทึกเปนรายได/คาใชจาย

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน เกี่ยวของกับการบันทึกเงินลงทนุ (ตราสารหนี้/ตราสารทุน) โดยตองจัด

ประเภทเงินลงทุนเปนเพ่ือคา เผ่ือขาย หรือจะถือจนครบกําหนด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เกี่ยวของกับการคิดตนทุนการกูยืมมาเปนตนทนุของสินทรัพย



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1

1. วัตถุประสงค

2. ขอบเขต

3. คํานิยาม

4. จุดมุงหมายของรายงานการเงิน

5. ความรับผิดชอบตอรายงานการเงิน

6. องคประกอบของรายงานการเงิน

7. ขอพิจารณาโดยทั่วไป

8. โครงสรางและเนื้อหา

9. การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง



1. วัตถุประสงค

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดเกณฑการนําเสนอ

รายงานการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไปเพ่ือใหม่ันใจวารายงานการเงิน

ดังกลาวจะสามารถเปรียบเทียบไดกับรายงานการเงินในงวดกอน ๆ ของ

หนวยงานและรายงานการเงินของหนวยงานอื่น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

ครอบคลุมถึงขอกําหนดโดยรวมของการนําเสนอรายงานการเงิน แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับโครงสรางและขอกําหนดขั้นตํ่าสําหรับเนื้อหาที่ตองแสดงในรายงาน

การเงินภายใตหลักการบัญชีเกณฑคงคาง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไมได

ครอบคลุมถึงขอกําหนดการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล

สําหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณอื่น เนื่องจากขอกําหนดดังกลาว

ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น

ยอหนาที่ 1



2. ขอบเขต

ยอหนาที่ 2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการจัดทํา

และนําเสนอรายงานการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไป 

ตามหลักการบัญชีเกณฑคงคางภายใตมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ

ยอหนาที่ 3 รายงานการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไป คือ 

รายงานการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือสนองความตองการของผูใช

รายงานการเงิน (ประชาชนผูเสียภาษี สมาชิกรัฐสภา เจาหนี้ 

คูคาและคูสัญญา สื่อมวลชน และบุคลากรของหนวยงาน)



3. คํานิยาม

เกณฑคงคาง

ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการใหบริการ

ความมีสาระสําคัญ



3. คํานิยาม

เกณฑคงคางยอหนาที่ 5

หลักเกณฑทางบัญชีที่ใชรับรูรายการและเหตุการณเม่ือเกิดขึ้น มิใชรับรู

เม่ือมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด ซ่ึงทําใหรายการ

และเหตุการณตาง ๆ ไดรับการบันทึกบัญชีและแสดงในรายงานการเงินภายในงวด

ที่เก่ียวของกับการเกิดรายการและเหตุการณนั้น รายการที่รับรูภายใตหลักการบัญชี

เกณฑคงคาง ไดแก สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน รายได และคาใชจาย



3. คํานิยาม

ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

หรือศักยภาพในการใหบริการ
ยอหนาที่ 8

สินทรัพยเปนเครื่องมือของหนวยงานตาง ๆ ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ของตน สินทรัพยที่มีไวเพ่ือการสงมอบสินคาและบริการตาง ๆ ตามวัตถุประสงค

ของหนวยงาน แตไมไดกอใหเกิดกระแสเงินสดรับสุทธิรับเขาหนวยงานโดยตรง 

เรียกวาเปนสินทรัพยที่กอใหเกิด “ศักยภาพในการใหบริการ” สวนสินทรัพย

ที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับสุทธิรับเขาหนวยงานโดยตรง เรียกวาเปนสินทรัพย

ที่กอใหเกิด “ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพ่ือรวมวัตถุประสงคตาง ๆ 

ในการใชสินทรัพยเขาไวดวยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไดใชคําวา 

“ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการ” ในการอธิบาย

คุณสมบัติที่สําคัญของสินทรัพย



3. คํานิยาม

ความมีสาระสําคญัยอหนาที่ 9

ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูล

ผิดพลาด มีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชรายงานการเงิน

และการประเมินความมีสาระสําคัญของขอมูลตองอาศัยการพิจารณาถึงคุณสมบัติ

ของผูใชรายงานการเงินดวย โดยมีขอสมมติฐานวาผูใชรายงานการเงินจะตอง

มีความรูความเขาใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยงาน 

และมีความเต็มใจที่จะศึกษาขอมูลอยางเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความ

มีสาระสําคัญตองพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอการตัดสินใจและประเมินผลของผูใช

รายงานการเงิน



4. จุดมุงหมายของรายงานการเงิน

รายงานการเงิน คือ รายงานที่นําเสนอฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานอยางมีแบบแผน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดของหนวยงาน ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจและประเมินผลเก่ียวกับการ

จัดสรรทรัพยากร หรือกลาวโดยเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น วัตถุประสงคของการรายงาน

ทางการเงินโดยทั่วไปในภาครัฐควรมุงที่การใหขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจ และเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะของหนวยงานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรที่รับผิดชอบ

ยอหนาที่ 11



5. ความรับผิดชอบตอรายงานการเงิน

ความรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน

ของหนวยงานอาจมีการกําหนดที่แตกตางกันไปในแตละหนวยงานตามโครงสราง

ของหนวยงานนั้น ๆ ตัวอยางเชน โดยทั่วไปผูรับผิดชอบตอรายงานการเงิน 

แบงเปน ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการเงินของหนวยงาน คือ ผูอํานวยการ

กองคลัง และผูอนุมัติและนําเสนอรายงานการเงิน คือ หัวหนาหนวยงาน เปนตน

ยอหนาที่ 15



7. ขอพิจารณาโดยทั่วไป

 การนําเสนอรายงานการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไป

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

 การดําเนินงานตอเนื่อง

 ความสมํ่าเสมอในการนําเสนอ

 ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม

 การหักกลบ

 ขอมูลเปรียบเทียบ



8. โครงสรางและเนื้อหา

การระบชุื่อรายงานการเงนิยอหนาที่ 50

(ก)  ชื่อของหนวยงานท่ีเสนอรายงานหรือใชวิธีการอื่นท่ีเปนการระบุตัวหนวยงานได 

และการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดกอน

(ข)  การระบุวารายงานการเงินน้ันเปนรายงานการเงินเฉพาะหนวยงาน หรอืเปนรายงานการเงิน

ของหนวยงานทางเศรษฐกิจ

(ค)  วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ง)   สกุลเงินท่ีใชรายงาน

(จ)   หลักท่ีใชในการแสดงจํานวนเงินในรายงานการเงิน เชน พันบาท ลานบาท เปนตน



8. โครงสรางและเนื้อหา

รอบระยะเวลาการรายงานยอหนาที่ 53

หนวยงานตองนําเสนอรายงานการเงินอยางนอยปละครั้ง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและเปนเหตุใหหนวยงานตองนําเสนอรายงานการเงินซ่ึงมีรอบ

ระยะเวลาบัญชียาวกวาหรือสั้นกวาหน่ึงป หนวยงานตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับแตละงวด

ในรายงานการเงินดังตอไปน้ี

(ก)  เหตุผลท่ีมีการใชงวดการรายงานอื่นนอกเหนือจาก 1 ป

(ข)  ขอเท็จจริงท่ีทําใหจํานวนเงินท่ีมีการเปรียบเทียบกันสําหรับรายงานการเงินบางงบการเงิน

ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได



8. โครงสรางและเนื้อหา (งบแสดงฐานะการเงิน)

ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียน

กับรายการไมหมุนเวียน
ยอหนาที่ 56

หนวยงานตองแยกแสดงสินทรัพยและหนี้สิ้นเปนรายการหมุนเวียนและไม

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินตามขอกําหนดของยอหนาที่ 62 ถึง 73 เวนแต

การแสดงรายการตามสภาพคลองจะมีความนาเชื่อถือและมีความเกี่ยวของมากกวา 

หากหนวยงานปฏิบัติตามขอยกเวนนี้สินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดจะตองแสดง

ตามลําดับของสภาพคลอง



8. โครงสรางและเนื้อหา (งบแสดงฐานะการเงิน)

สินทรพัยหมุนเวียนยอหนาที่ 62

หนวยงานตองจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยหมุนเวียน เม่ือสินทรัพยน้ันเปนไปตาม

เงื่อนไขขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี

(ก)  คาดวาจะไดรับประโยชน หรือต้ังใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ

ของหนวยงาน

(ข)  ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเบ้ืองตนเพ่ือคา

(ค)  คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ง)  สินทรัพยดังกลาวเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยน

หรือการใชชําระหน้ีสินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพยท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน



8. โครงสรางและเนื้อหา (งบแสดงฐานะการเงิน)

หนี้สินหมุนเวียนยอหนาที่ 66

หน้ีสินจะจัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือหน้ีสินน้ันเปนไปตามเงื่อนไขขอใด

ขอหน่ึงตอไปน้ี

(ก)  คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน

(ข)  ถึงกําหนดชําระภายในเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ค)  หนวยงานไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนการชําระหน้ีออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา

12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากคูสัญญามีทางเลือกใหจายชําระหน้ี

โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการชําระหน้ีไมมีผลกระทบตอการจัดประเภทรายการ

หน้ีสินท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนหน้ีสินไมหมุนเวียน



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงิน



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



ตัวอยางงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน



ตัวอยางงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (ตอ)



ตัวอยางงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทนุ



ตัวอยางงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทนุ



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3

1. วัตถุประสงค

2. ขอบเขต

3. คํานิยาม

4. นโยบายการบัญชี

5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

6. ขอผิดพลาด

7. กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

และไมสามารถปรับรายงานการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ



4. นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบตัติามนโยบายการบญัชียอหนาที่ 8

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเปนสวนประกอบ

สําหรับหนวยงานในการนําไปปรับใชตามความตองการ แนวทางปฏิบัติทางบัญชี

ดังกลาวทั้งหมดไดมีการระบุวาเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือไม 

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐถือเปน

ขอบังคับ สวนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่ไมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐไมถือเปนขอบังคับสําหรับรายงานการเงิน



4. นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบตัติามนโยบายการบญัชียอหนาที่ 10

ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะสําหรับรายการ ฝาย

บริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชีจากแหลงตาง ๆ ตามลําดับ

ตอไปนี้

(ก)  ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐสําหรับเรื่องที่คลายคลึงและเก่ียวของกัน

(ข)  คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการ และเกณฑการวัดมูลคาสําหรับสินทรัพย

หนี้สิน รายได และคาใชจายที่ระบุไวในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

และวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับในภาครัฐ ซ่ึงไมขัดกับหลักการและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐ



4. นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบตัติามนโยบายการบญัชียอหนาที่ 10

(ค)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ

(ง)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ ๑0 ฝายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศ

ที่ออกลาสุดของหนวยงานอื่นที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการบัญชีตามยอหนาที่ ๑0 (ค) 

และ ๑0 (ง)

ยอหนาที่ 11



4. นโยบายการบัญชี

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชียอหนาที่ 13

หนวยงานตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นเขา

เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้

(ก)  เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

(ข)  ทําใหรายงานการเงินใหขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้น

ในสวนที่เกี่ยวกับผลกระทบรายการ เหตุการณ และสถานการณอื่นที่มีตอฐานะ

ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหนวยงาน



4. นโยบายการบัญชี

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชียอหนาที่ 17

กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)  การนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ หรือสถานการณ

อื่นที่มีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน

(ข)  การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ 

และสถานการณอื่นที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ



4. นโยบายการบัญชี

การนํานโยบายการบญัชีใหมมาถือปฏบิตัิยอนหลังยอหนาที่ 23

หนวยงานตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบในสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับรายงานการ

เงินงวดแรกสุดและแตละงวดที่ไดแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาไดมี

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติโดยตลอด



4. นโยบายการบัญชี

ปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัใหม่

หรือปรบัปรุงใหม่

ตามความสมคัรใจ

กําหนดไวใ้นวิธีปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง

ปฏิบติัตามที่กําหนดไว้

ปรบัปรุงงบการเงินยอ้นหลงั

ใช่ (กําหนดไว)้

ไม่

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี



4. นโยบายการบัญชี

การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ

ผลกระทบแต่ละงวด
ผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วนัตน้

งวดของงวดบญัชีปัจจุบนั

นาํนโยบายใหม่มาถอืปฏิบติักบังวด

บญัชีแรกสุดที่สามารถทําได้

ใชวิ้ธีเปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจาก

วนัแรกสุดที่สามารถปฏิบติัได้

และปรบัปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ

ระบุผลกระทบไม่ได้



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ระหวางป 25x1 ถึงป 25x2 หนวยงาน ก มีของเพ่ือแจกจายใหประชาชนท่ัวไป 

ซ่ึงตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ ถือวาของดังกลาวเปนสินคา

คงเหลือ และหนวยงาน ก ไดใชนโยบายการบัญชีสําหรับการตีราคาสินคาคงเหลือเปนวิธีถ่ัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก (WA) แตทวาในป 25x3 น้ัน ผูบริหารของหนวยงาน ก เปลี่ยนนโยบายการบัญชี

สําหรับการตีราคาสินคาคงเหลือเปนวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) เน่ืองจากเห็นวาวิธีดังกลาว

จะสามารถแสดงมูลคาคงเหลือของสินคาคงเหลือไดดีกวาวิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก โดยมี

รายละเอียดดังน้ี



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) - วิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ป 25x1 ป 25x2

สินทรัพยอื่น 210,000 300,000

สินคาคงเหลือ 10,000 20,000

รวมสินทรัพย 220,000 320,000

รายไดสูง/ (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 100,000 220,000

งบแสดงผลการดําเนินงาน (บางสวน) - วิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ป 25x1 ป 25x2

รวมรายได 300,000 300,000

ตนทุนขาย 80,000 100,000

คาใชจายอื่น 100,000 100,000

รายไดสูง/ (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 120,000 100,000



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)

ตนทุนขาย วิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก วิธีเขากอนออกกอน ผลตาง

ป 25x1 80,000 78,000 2,000

ป 25x2 100,000 97,000 3,000

สินคาคงเหลือ วิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก วิธีเขากอนออกกอน ผลตาง

ป 25x1 10,000 12,000 2,000

ป 25x2 20,000 25,000 5,000



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)

การบันทึกบัญชี

Dr. สินคาคงเหลือ 5,000.-

Cr. ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด 5,000.- (ตนทุนขาย)



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) - วิธีเขากอนออกกอน ป 25x1 ป 25x2

สินทรัพยอื่น 210,000 300,000

สินคาคงเหลือ 12,000 25,000

รวมสินทรัพย 220,000 320,000

รายไดสูง/ (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 120,000 220,000

งบแสดงผลการดําเนินงาน (บางสวน) - วิธีเขากอนออกกอน ป 25x1 ป 25x2

รวมรายได 300,000 300,000

ตนทุนขาย 78,000 97,000

คาใชจายอื่น 100,000 100,000

รายไดสูง/ (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 122,000 103,000



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี(ตอ)

หมายเหตุ xx การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

วันท่ี 1 ตุลาคม 25x3 มีการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับวิธีการตีราคาสินคา

คงเหลือเปนวิธีเขากอนออกแทนวิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก เน่ืองจากเห็นวาวิธีเขากอนออกกอน

จะสามารถแสดงมูลคาคงเหลือของสินคาคงเหลือไดดีกวาวิธีถ่ัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก จึงไดใชวิธีปรับ

ยอนหลัง ซ่ึงสงผลใหสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจํานวน 5,000 บาท และรายไดสูง/ (ตํ่า) กวา

คาใชจายสะสมลดลง 5,000 บาท



5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

ยอหนาที่ 33
เนื่องจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้น

ในการดําเนินงาน ดังนั้น หนวยงานอาจไมสามารถวัด

มูลคารายการหลายรายการในรายงานการเงินไดอยาง

แมนยํา การประมาณการดังกลาวตองกระทํา

โดยอาศัยดุลยพินิจซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลลาสุด

ที่นาเชื่อถือที่มีอยู ตัวอยางของรายการบัญชีที่ทําให

หนวยงานตองใชการประมาณการ ไดแก หนี้สงสัยจะ

สูญ สินคาลาสมัย อายุการใหประโยชนของสินทรัพย 

สัดสวนของงานที่ทําเสร็จ เปนตน



5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

ยอหนาที่ 36
การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลคาถือเปนการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไมถือเปนการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เปนการ

ยากที่จะแยกความแตกตางวาเปนการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี ใหถือวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 25x1 หนวยงาน ข ไดสรางเสาธงของหนวยงาน (บัญชีสิ่งปลูก

สราง) เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และประมาณอายุการใชประโยชนเปนระยะเวลา 5 ป 

(ไมมีมูลคาคงเหลือ) โดยคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรง ทวาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 25x3 

หนวยงานไดมีการทบทวนอายุการใชประโยชนเห็นวาเสาธงของหนวยงานสามารถใชงาน

ตอไดอีก 10 ป

มูลคาคงเหลือของเสาธง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 25x3

สิ่งปลูกสราง (เสาธง) 1,000,000 บาท

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (400,000) บาท

ราคาตามบัญชี 600,000 บาท



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตอ)

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใชประโยชน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 25x3

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 น้ีถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี ซ่ึงจะสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีโดยจะเปนการเปลี่ยนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาจากเดิม 

คิดคาเสื่อม 5 ป ปละ 200,000 บาท เปนคิดคาเสื่อมราคา 10 ป ปละ 60,000 บาท แทน 

โดยคํานวณจากราคาตามบัญชีหารดวยจํานวนป (600,000/10) จึงไมจําเปนตองปรับปรุง

รายงานการเงินยอนหลัง แตตองเปดเผยหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตอ)

หมายเหตุ xx การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

วันท่ี 1 ตุลาคม 25x3 มีการเปลี่ยนแปลงอายุการใชประโยชนของเสาธงของ

หนวยงาน (บัญชีสิ่งปลูกสราง) ซ่ึงมีราคาทุนท่ีกอสรางมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 25x1 เปนจํานวน 

1,000,000 บาท และคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป เปนจํานวนเงิน 

200,000 บาท แตเม่ือทบทวนอายุการใชประโยชนแลวจะสามารถใชไดอีก 10 ป จึงสงผลใหคา

เสื่อมราคาของเสาธงของหนวยงานในป 25x3 เปนจํานวนเงิน 60,000 บาท ท้ังน้ี นับต้ังแตป 

25x3 เปนตนไป



6. ขอผิดพลาด

ยอหนาที่ 43

หนวยงานตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดกอนโดยปรับ

ยอนหลังในรายงานการเงินฉบับแรกที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจาก

ที่พบขอผิดพลาดโดย

(ก)  ปรับรายงานการเงินงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวา

ขอผิดพลาดไดถูกแกไขในงวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ

(ข)   หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชี

แรกสุดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ หนวยงานตองปรับปรุงยอดคงเหลือ

ยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนในรายงาน

การเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ



6. ขอผิดพลาด

การไมสามารถปฏิบัติได

ไมสามารถระบุผลกระทบในแตละงวด ไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชี

ปจจุบัน

ปรับปรุงยอดคงเหลือตนงวดของสินทรัพย 

หนี้สิน หรือสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับงวด

บัญชีแรกสุดที่สามารถทําได

ปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดงเปรียบเทียบดวยวิธี

เปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุด

ที่สามารถทําได



ตัวอยางการแกไขขอผิดพลาด

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 25x3 หนวยงาน ค พบวา เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 25x1 หนวยงาน

ไดบันทึกบัญชีคาตอเติมหองประชุมในอาคารสํานักงานของหนวยงาน เปนบัญชีคาจางเหมา

บริการ (คาใชจาย) เปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ซ่ึงตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับท่ี 17 หนวยงานตองบันทึกคาตอเติมหองประชุมดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอาคารสํานักงาน 

(สินทรัพย) และคิดคาเสื่อมราคา (สมมุติวาประเมินอายุการใชประโยชนไดเปนระยะเวลา 5 ป 

และไมมีมูลคาคงเหลือ)



ตัวอยางการแกไขขอผิดพลาด (ตอ)

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 จึงถือวา หนวยงาน ค บันทึกบัญชีผิดพลาด

จึงตองมีการปรับปรุงรายการและปรับรายงานการเงินยอนหลัง โดยตองปรับปรุงรายการ ดังน้ี

Dr. อาคารสํานักงาน (สวนตอเติม) 2,000,000.-

Cr. ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด 2,000,000.-

และในปจจุบันเปนป 25x3 จึงตองมีการคิดคาเสื่อมราคาของอาคารสํานักงาน

ในสวนท่ีตอเติมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 โดยตองปรับปรุง ดังน้ี

Dr. ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด 800,000.- ((2,000,000/5) x 2)

Cr. คาเสื่อมราคาสะสม 800,000.-

และตองมีการแกไขปรับปรุงรายงานการเงินเชนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีเสมือนวาเคยบันทึกรายการดังกลาวต้ังแตตนงวด รวมท้ังเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

รายงานการเงิน



ตัวอยางการแกไขขอผิดพลาด (ตอ)



ตัวอยางการแกไขขอผิดพลาด (ตอ)

หมายเหตุ xx การแกไขขอผิดพลาด

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 25x1 หนวยงานไดบันทึกบัญชีคาตอเติมหองประชุมของ

หนวยงานเปนคาใชจายในบัญชีคาจางเหมาบริการ และไดพบขอผิดพลาดดังกลาวในวันท่ี 

1 ตุลาคม 25x3 จึงไดมีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดังกลาว โดยเพ่ิมบัญชีอาคารสํานักงาน

เปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท และบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม 800,000 บาท



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17

1. วัตถุประสงค

2. ขอบเขต

3. คํานิยาม

4. การรับรูรายการ

5. การวัดมูลคา

6. คาเสื่อมราคา

7. การตัดรายการ

8. การเปดเผยขอมูล

9. การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง



2. ขอบเขต

สญัญาเช่า เช่น สนิทรพัยต์าม

สญัญาเช่า

สนิทรพัยชี์วภาพ 

(เมื่อมีมาตรฐานเฉพาะ)

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

(เม่ือมีวธิกีารเฉพาะ)

สนิทรพัยเ์ฉพาะทางการทหาร

(ไม่ลงบญัชี เนน้ควบคุม)

สนิทรพัยม์รดกทางวฒันธรรม

(ไม่ลงบญัชี เนน้ควบคุม)

ส/ท อืน่ ๆ (ไม่มีมาตรฐาน

เฉพาะ เช่น ลูกหน้ีระยะยาว)

ที่ดิน อาคาร

และอปุกรณ์ (ตาม 

ม. บ/ช #17)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน



3. คํานิยาม

สินทรพัย

ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของหนวยงานซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีต และคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพใน

การใหบริการเพ่ิมขึ้นแกหนวยงาน



3. คํานิยาม

สินทรพัยมรดกทางวัฒนธรรม

สินทรัพยที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากมีความสําคัญทางดาน

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม หรือประวัติศาสตร เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร หนังสือและภาพยนตรเกา

ที่ทรงคุณคา พระราชวัง แหลงโบราณคดี พ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่สงวนรักษาไวตาม

ธรรมชาติ และผลงานทางศิลปะ



3. คํานิยาม

สินทรัพยมรดกทางวัฒนธรรมมักจะมีลักษณะบางอยาง ดังตอไปนี้

1. คุณคาทางดานวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา และประวัติทาง

ศาสตร ไมสามารถสะทอนออกมาใหเห็นไดทั้งหมดในมูลคาทางการเงินที่คิดจาก

ราคาตลาดเพียงอยางเดียว

2. ขอผูกพันทางกฎหมายอาจทําใหมีขอหามหรือขอจํากัดอยางเขมงวดใน

เรื่องการจําหนายสินทรัพย

3. สินทรัพยเหลานั้นมักจะไมสามารถสรางขึ้นใหมเพ่ือทดแทนได และมักมี

มูลคาสูงขึ้นตามกาลเวลา แมวาสภาพทางกายภาพจะเสื่อมไป และ

4. การประมาณอายุการใชงานอาจทําไดยาก ซ่ึงในบางกรณีอาจมีอายุได

ถึงหลายรอยป



3. คํานิยาม

สินทรพัยมรดกทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงคก์ารถอื

+

ภารกจิของหน่วยงาน

ใช้ในการ

ดาํเนินงาน
อนุรักษ์

ทีด่นิ

อาคาร

และอุปกรณ์

ทรงคุณค่า

มข้ีอหา้ม ประมาณการอายุได้

ยาก

สร้างทดแทนไม่ได้

สินทรัพย์

มรดกทางวัฒนธรรม



3. คํานิยาม

สินทรพัยเฉพาะทางการทหาร

หมายถึง ยุทธภัณฑ วัสดุ อุปกรณ อาคาร และสิ่งปลูกสราง ที่ใชในทาง

ราชการทหารอันจําเปนเพ่ือปฏิบัติการรบ รวมทั้งเครื่องมือ ยานยนต ชิ้นสวน 

อะไหล สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เพ่ือใชในการรบ หรือมุงเนน

ทางดานการรักษาความม่ันคงของประเทศ



3. คํานิยาม

สินทรพัยเฉพาะทางการทหาร

ไม่ใช่

รักษา

ความม่ันคง

การรบ/

รักษา

ความม่ันคง

ใช้ในราชการทหาร รักษาความม่ันคง

ของประเทศ

ทีด่นิ

อาคาร

และอุปกรณ์

สนิทรัพยเ์ฉพาะ

ทางการทหาร

วัตถุประสงคก์ารถอื

+

ภารกิจของหน่วยงาน



3. คํานิยาม

สนิทรพัย์

มตีวัตน

เขา้เงือ่นไข 

นิยาม PPE

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

ใชเ้พือ่... ใชป้ระโยชน ์> 1 ปี

ผลติ ขายสนิคา้ 

ใหบ้รกิาร

ใหเ้ช่า

บรหิารงาน

สนิทรพัยป์ระเภทอื่น

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ใช่

ไม่

ไม่

ใช่



4. การรับรูรายการ

ค่อนขา้งแน่ใจว่าจะ

ไดร้บัประโยชน์

วดัมูลค่าได ้

อย่างน่าเช่ือถอื

สนิทรพัยท์ี่มีตวัตน



5. การวัดมูลคา

การวัดมูลค่า
เมื่อเร่ิมรับรู้รายการ

การวัดมูลค่าภายหลัง
การรับรู้รายการ

• ราคาทุน

• มูลค่ายุตธิรรม

• ราคาทุน หรือ

• ราคาทีต่ใีหม่



5. การวัดมูลคา

ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลัง
การซ่อมแซม

การปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา

การตรีาคาใหม่
ใช้งาน

สินทรัพย์



6. คาเสื่อมราคา

ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องในการคดิค่าเส่ือมราคา

จาํนวนทีค่ดิค่าเส่ือมอายุการใหป้ระโยชน์ วิธีคดิค่าเสื่อมราคา

อายุการใช้งานทีค่าดว่าจะได้รับประโยชนจ์าก

สินทรัพย์

ราคาทุนหรือราคาอืน่ทีใ่ช้แทนราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ

วธีิเส้นตรง วธีิยอดลดลง วธีิจาํนวนผลผลิต

ค่าเสื่อมราคาเป็นการปนัสว่นจาํนวนที่คดิคา่เสื่อมราคา (Depreciable Amount) 
ของสนิทรพัยอ์อกเป็นค่าใชจ้า่ยอยา่งมีระบบตลอดอายกุารใชง้านที่ไดป้ระมาณไว ้        
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