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ท กค ๐๔๑๐.๒/ว พ 9 9 กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖  กทม. ๑๐๔ ๐๐

q > ( a  สิงหาคม ๒๔๖๐

เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ และ ฉบับท่ี ๑๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ 
ในรายงาน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญ'ซาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หัวหน้า 
ส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะองค์การมหาชน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว ๖๔ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔  เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในรายงาน จำนวน ๑  หน้า

๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
จำนวน ๒ หน้า

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงาน จำนวน ๑๐ หน้า 
๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เร่ือง สินค้าคงเหลือ จำนวน ๑๓ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑  และ ๒ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐใช้หลักการและนโยบาย
บัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี ๒ เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้าง น้ัน

มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔  
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน และออกประกาศ ณ วันท่ี ๑ ๐  สิงหาคม ๒๔๖๐ เรื่อง มาตรฐานการ 
บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เร่ือง สินค้าคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  และ ๒ เพื่อให้หน่วยงาน

ให้ออกงบการเงิน และใช้ถือปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการสินค้าคงเหลือ แทนเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

ส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียน ผู้ว่าราขการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ทีปรากฏ...



ที่ปรากฏในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ทั้งสองฉบับในการนำเสนองบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๖๑ เบ็เนต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ 
ดาวนํโหลดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว'โต้'ที่เว็บไซต์'ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

(นางสาวสุทธิรัตน์ รดันโพ) 
อธิบดีกรมบัญชีถลา4

กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
โทร. o  ๒๑๒๗ ๗ 00๐  ต่อ ๖๔ ๐๑ ๔๖๙๘ และ o  ๒๑๒๗ ๗๔๑๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@ cgd.go.th

http://www.cgd.go.th
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ประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

ตามที,ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดระบบบัญชี 
และจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม น้ัน

กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เรือง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ 
ในรายงาน ซึ่งใช้สำหรับการเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก 
งบการเงินหรือใช้ปรับปรุงงบการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐาน 
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซี่งจะส่งผลให้งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และก่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศน๋ึให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณวันที่ Vi ๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖o

ร ' ร * - “ ร  ~  , ร * ' . /*

(นายอภิศักดfิ ตันติวรวงค์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14  หน�า ๑/10 

 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 
เรื่อง 

เหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
 

คําแถลงการณ� 
 

  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป�นไปตามเกณฑ!ท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว*างประเทศฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงาน พ.ศ. ๒๕49 (IPSAS 14 : Events After 
the Reporting Date (December 2006)) ซ่ึงเป�นการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว*างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (Improvements to IPSASs – ๒๐๑๑) โดยมีข�อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว*างประเทศ ฉบับท่ี 14 สรุปไว�ตอนท�ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ 

 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14  หน�า ๒/10 

 

สารบัญ 
 ย%อหน&าท่ี 
 
วัตถุประสงค� ๑ 
ขอบเขต ๒-4 
คํานิยาม 5 
การอนุมัติให&ออกงบการเงิน 6-8 
การรับรู&รายการและการวัดมูลค%า 9-16 
 เหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีต�องปรับปรุง 10-11 
 เหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม*ต�องปรับปรุง 12-13 
 เงินป]นผลหรือเงินประโยชน!อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 14-16 
การดําเนินงานต%อเนื่อง 17-25 
 การปรับโครงสร�าง 25 
การเป6ดเผยข&อมูล 26-31 
 การเปaดเผยวันท่ีได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงิน 26-27 
 การปรับข�อมูลท่ีเปaดเผยไว�เก่ียวกับสถานการณ! ณ วันท่ีในรายงานให�เป�นป]จจุบัน 28-29 
 การเปaดเผยเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม*ต�องปรับปรุง 30-31 
วันถือปฏิบัติ 32-34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14  หน�า ๓/10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด�วยย�อหน�าที่ ๑ ถึง ๓๔ ทุกย�อหน�ามีความสําคัญเท�ากัน 
และต�องอ�านโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค*ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม�ได�ให�แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช�นโยบายการบัญชี ให�หน�วยงานถือปฏิบัติตามข�อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข�อผิดพลาด  



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14  หน�า ๔/10 

 

วัตถุประสงค� 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค!ดังต*อไปนี้ 
(ก) เพ่ือกําหนดว*าเม่ือใดหน*วยงานต�องนําเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานมาปรับปรุงรายการ

ในงบการเงิน และ 
(ข) เพื่อกําหนดให�หน*วยงานต�องเปaดเผยข�อมูลเกี่ยวกับวันที่ได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงิน

และเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ กําหนดให�หน*วยงานต�องไม*จัดทํางบการเงินโดยใช�เกณฑ!
การดําเนินงานต*อเนื่องหากเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานชี้ให�เห็นว*าข�อสมมติเกี่ยวกับ
การดําเนินงานต*อเนื่องไม*เหมาะสม 

ขอบเขต 

2. หน%วยงานภาครัฐท่ีจัดทําและนําเสนองบการเงินตามหลักการบัญชีเกณฑ�คงค&างต&องถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการเป6ดเผยเหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงาน 

๓. ย*อหน�านี้ไม*ใช�  
๔. ย*อหน�านี้ไม*ใช�  

คํานิยาม 

5. คําศัพท�ท่ีใช&ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
เหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงาน หมายถึง เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนระหว%างวันท่ีในรายงานกับวันท่ี
ได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงิน ไม%ว%าเหตุการณ�นั้นจะเปBนไปในทางดีหรือไม%ดี เหตุการณ�ดังกล%าว
สามารถแยกได&เปBน 2 ประเภท ดังนี้ 
(ก) เหตุการณ�ท่ีเปBนหลักฐานยืนยันว%าสถานการณ�ได&มีอยู% ณ วันท่ีในรายงาน (เหตุการณ�ภายหลัง

วันท่ีในรายงานท่ีต&องปรับปรุง) และ 
(ข) เหตุการณ�ท่ีช้ีให&เห็นว%าสถานการณ�ได&เกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงาน (เหตุการณ�ภายหลัง

วันท่ีในรายงานท่ีไม%ต&องปรับปรุง) 
คําศัพท�ท่ีนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืนและนํามาใช&ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล%าวนั้น และคําศัพท�ท้ังหมด
รวบรวมไว&ในชุดคําศัพท�บัญชีภาครัฐ* 

การอนุมัติให&ออกงบการเงิน 

6. เพ่ือกําหนดว*าเหตุการณ!ใดเป�นไปตามคํานิยามของเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงาน จําเป�นต�องระบุ
ท้ังวันท่ีในรายงานและวันท่ีได�รับการอนุมัติให�ออกงบการเงิน  

 วันท่ีในรายงานคือวันสุดท�ายของรอบระยะเวลารายงานท่ีสัมพันธ!กับวันท่ีในงบการเงิน 
 วันท่ีได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงินคือวันท่ีงบการเงินได�รับการอนุมัติจากหัวหน�าหน*วยงานผู�มีอํานาจ

ในการสรุปข้ันสุดท�ายกับผู�สอบบัญชีเพ่ือออกงบการเงินแล�ว ซ่ึงผู�สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต*อ 
งบการเงินชุดนั้น 

 เหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานคือทุกเหตุการณ!ท้ังดีและไม*ดีท่ีเกิดข้ึนระหว*างวันท่ีในรายงาน 
และวันท่ีได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงิน แม�ว*าเหตุการณ!นั้นจะเกิดข้ึนภายหลังการเผยแพร*เก่ียวกับ

*เมื่อมีการประกาศใช� 
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ตัวเลขการเกินดุลหรือขาดดุล การอนุมัติงบการเงินของหน*วยงานท่ีถูกควบคุม หรือการเผยแพร*ข�อมูลอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวข�องกับงบการเงิน 

7. ข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําและการอนุมัติให�ออกงบการเงินอาจมีความแตกต*างกันไปในแต*ละประเภท
ของหน*วยงาน โดยอาจข้ึนอยู*กับลักษณะของหน*วยงาน โครงสร�างของหน*วยงานท่ีควบคุม ข�อกําหนด
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และวิธีการในการจัดทําและสรุปงบการเงินในข้ันสุดท�าย ซ่ึงโดยปกติหัวหน�า
หน*วยงานมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติงบการเงินของหน*วยงาน 

8. ย*อหน�านี้ไม*ใช� 

การรับรู&รายการและการวัดมูลค%า 

9. ในช*วงระยะเวลาระหว*างวันท่ีในรายงานและวันท่ีได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงิน เม่ือรัฐบาลได�มีการ
กําหนดนโยบายแล�ว การพิจารณาว*านโยบายดังกล*าวเป�นเหตุการณ!ท่ีต�องปรับปรุงงบการเงินหรือไม* 
ข้ึนอยู*กับว*าเหตุการณ!นั้นให�ข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานการณ!ท่ีเป�นอยู* ณ วันท่ีในรายงาน และมีหลักฐาน
เพียงพอว*าจะสามารถดําเนินการได�ตามนโยบายดังกล*าวจนบรรลุผลสําเร็จหรือไม* อย*างไรก็ตาม
โดยท่ัวไปแล�วการกําหนดนโยบายของรัฐบาลจะไม*นําไปสู*การรับรู�เป�นเหตุการณ!ท่ีต�องปรับปรุง 
งบการเงินเพียงแต*ต�องเปaดเผยข�อมูลดังกล*าว 

เหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีต&องปรับปรุง 

10. หน%วยงานต&องปรับปรุงจํานวนเงินที่รับรู&ในงบการเงินเพื่อสะท&อนให&เห็นถึงเหตุการณ�ภายหลัง
วันท่ีในรายงานท่ีต&องปรับปรุง 

11. ตัวอย*างของเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีต�องปรับปรุง ซ่ึงเป�นเหตุการณ!ที่ทําให�หน*วยงาน
ต�องปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู�ไว�ในงบการเงิน หรือต�องรับรู�รายการท่ีไม*เคยรับรู�มาก*อนมีดังต*อไปนี้ 
(ก) คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังวันที่ในรายงานซึ่งยืนยันว*าหน*วยงานมีภาระผูกพัน

ในป]จจุบัน ณ วันท่ีในรายงาน ให�หน*วยงานปรับปรุงจํานวนเงินของประมาณการหนี้สิน 
ท่ีเก่ียวข�องกับคดีความในศาลท่ีรับรู�ไว�ก*อนหน�านี้ตามข�อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย!ที่อาจเกิดขึ้น* หรือ
รับรู�ประมาณการหนี้สินท่ีต้ังข้ึนใหม* หน*วยงานมิใช*เพียงเปaดเผยหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนเท*านั้น 
เนื่องจากคําพิพากษาของศาลให�หลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสามารถนําไปพิจารณาตามย*อหน�าที่ 24 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพย!ท่ีอาจเกิดข้ึน* 

(ข) ข�อมูลท่ีได�รับภายหลังวันท่ีในรายงาน แสดงให�เห็นว*าสินทรัพย!เกิดการด�อยค*า ณ วันท่ีในรายงาน 
หรือจํานวนผลขาดทุนจากการด�อยค*าของสินทรัพย!ท่ีเคยรับรู� ซ่ึงจะต�องปรับปรุง ตัวอย*างเช*น 

 (1) การล�มละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน โดยปกติจะเป�นการยืนยันว*า
 ผลขาดทุนจากลูกหนี้ได�เกิดข้ึนแล�ว ณ วันท่ีในรายงาน และหน*วยงานต�องปรับปรุงมูลค*า
 ตามบัญชีของลูกหนี้นั้น และ 

 (2) การขายสินค�าคงเหลือภายหลังวันที่ในรายงานอาจให�หลักฐานเกี่ยวกับมูลค*าสุทธิ
 ท่ีจะได�รับของสินค�าคงเหลือนั้น ณ วันท่ีในรายงาน 

(ค) ภายหลังวัน ที่ในรายงานได�มีการ กําหนดต�นทุนของสินทรัพย!ที ่ ซื ้อหรือสิ ่งตอบแทน 
จากสินทรัพย!ท่ีขายก*อนวันท่ีในรายงาน 

*เมื่อมีการประกาศใช� 
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(ง) ภายหลังวันท่ีในรายงานได�มีการกําหนดจํานวนรายได�ท่ีจัดเก็บในระหว*างรอบระยะเวลารายงาน 
ที่ต�องแบ*งสรรป]นส*วนกับหน*วยงานอื่น ภายใต�ข�อตกลงการแบ*งรายได�ที่มีผลอยู*ในระหว*าง
รอบระยะเวลารายงาน 

(จ) ภายหลังวันท่ีในรายงานได�มีการกําหนดเงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงานท่ีจะจ*ายให�แก*บุคลากร  
หากหน*วยงานมีภาระผูกพันตามกฎหมายในป]จจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันท่ี
ในรายงานท่ีจะต�องจ*ายเงินนั้น ซ่ึงเป�นผลมาจากเหตุการณ!ก*อนวันท่ีในรายงาน และ 

(ฉ) การพบการทุจริตหรือข�อผิดพลาดท่ีแสดงให�เห็นว*างบการเงินไม*ถูกต�อง 

เหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม%ต&องปรับปรุง 

12. หน%วยงานต&องไม%ปรับปรุงจํานวนเงินที่รับรู&ในงบการเงินเพื่อสะท&อนถึงเหตุการณ�ภายหลัง
วันท่ีในรายงานท่ีไม%ต&องปรับปรุง 

13. ตัวอย*างต*อไปนี้เป�นเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม*ต�องปรับปรุง 
(ก) การลดลงของมูลค*ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย!ระหว*างวันที่ในรายงานกับวันที่ได�รับอนุมัติ

ให�ออกงบการเงิน ในกรณีท่ีหน*วยงานมีนโยบายปรับมูลค*าของอสังหาริมทรัพย!เป�นมูลค*ายุติธรรม
อย*างสมํ่าเสมอ โดยปกติการลดลงของมูลค*ายุติธรรมไม*มีความสัมพันธ!กับสภาพของอสังหาริมทรัพย! 
ณ วันท่ีในรายงาน แต*สะท�อนให�เห็นถึงสถานการณ!ท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ดังนั้น 
แม�จะมีนโยบายปรับมูลค*าอย*างสมํ่าเสมอ หน*วยงานจะต�องไม*ปรับจํานวนเงินของอสังหาริมทรัพย!
ในงบการเงิน ในทํานองเดียวกันหน*วยงานต�องไม*ปรับปรุงจํานวนเงินท่ีเก่ียวข�องกับอสังหาริมทรัพย!
ที่เปaดเผยไว� ณ วันที่ในรายงาน แม�ว*าหน*วยงานอาจจําเป�นต�องเปaดเผยข�อมูลเพิ่มเติม
ตามข�อกําหนดท่ีระบุไว�ในย*อหน�าท่ี 29 และ 

(ข) การพิจารณาตัดสินใจท่ีจะให�หรือกระจายสิทธิประโยชน!เพ่ิมเติมไม*ว*าทางตรงหรือทางอ�อมให�กับ
ผู�เข�าร*วมในโครงการบริการสาธารณะบางอย*าง ท่ีหน*วยงานเป�นผู�รับผิดชอบดําเนินการโครงการ
ภายหลังวันท่ีในรายงานแต*ก*อนวันท่ีได�รับอนุมติให�ออกงบการเงิน หน*วยงานจะต�องไม*ปรับปรุง
ค*าใช�จ*ายของโครงการท่ีรับรู�ไว�แล�วในงบการเงินของรอบระยะเวลารายงานป]จจุบัน แม�ว*าการให�
หรือกระจายสิทธิประโยชน!เพ่ิมเติมนั้น อาจเข�าเง่ือนไขท่ีต�องเปaดเผยข�อมูลในลักษณะเหตุการณ!
ท่ีไม*ต�องปรับปรุงตามข�อกําหนดท่ีระบุไว�ในย*อหน�าท่ี 29 

เงินปGนผลหรือเงินประโยชน�อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

14. ย*อหน�านี้ไม*ใช� 
15. ย*อหน�านี้ไม*ใช� 
16. ย*อหน�านี้ไม*ใช� 

การดําเนินงานต%อเนื่อง 

17. หน*วยงานแต*ละแห*งต�องพิจารณาว*าการใช�ข�อสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องเหมาะสมหรือไม* 
อย*างไรก็ตาม การประเมินการดําเนินงานต*อเนื่องมักจะใช�กับระดับหน*วยงานมากกว*าใช�กับรัฐบาลโดยรวม 
ตัวอย*างเช*น หน*วยงานของรัฐบาลอาจจะไม*สามารถดําเนินงานต*อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลตัดสินใจโอนภารกิจ
จากหน*วยงานแห*งหนึ่งไปยังหน*วยงานอีกแห*งหนึ่ง อย*างไรก็ตาม การปรับโครงสร�างนี้จะไม*มี
ผลกระทบเม่ือประเมินการดําเนินงานต*อเนื่องของรัฐบาลโดยรวม 
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18. หน%วยงานต&องไม%จัดทํางบการเงินโดยใช&เกณฑ�การดําเนินงานต%อเนื่อง หากภายหลังวันท่ีในรายงาน
มีข&อกําหนดในกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีจะเลิกหน%วยงานหรือหยุดการดําเนินงาน 
หรือไม%มีทางเลือกท่ีเปBนไปได&จริงอ่ืนใดนอกเหนือจากการเลิกหน%วยงานหรือหยุดดําเนินงาน 

19. ในการประเมินว*าข�อสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องเหมาะสมหรือไม*สําหรับหน*วยงานนั้น 
ผู�รับผิดชอบต*องบการเงินจําเป�นต�องพิจารณาป]จจัยท่ีเก่ียวข�อง ป]จจัยเหล*านั้นรวมถึงผลการดําเนินงาน
ท้ังในป]จจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคตของหน*วยงาน การปรับโครงสร�างของแต*ละหน*วยงานทั้งที่มี
การประกาศแล�วและท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน ความเป�นไปได�ท่ีจะได�รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอย*างต*อเนื่อง 
และศักยภาพของแหล*งเงินทุนสนับสนุนทดแทนหากจําเป�น 

20. ในกรณีของหน*วยงานท่ีต�องได�รับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเป�นหลัก โดยท่ัวไปป]ญหา
การดําเนินงานต*อเนื่องจะเกิดขึ้นก็ต*อเมื่อรัฐบาลมีการประกาศนโยบายยกเลิกการสนับสนุน
เงินงบประมาณสําหรับหน*วยงานดังกล*าว 

21. บางหน*วยงานถึงแม�ว*าจะไม*ใช*รัฐวิสาหกิจ อาจจําเป�นท่ีจะต�องจัดหาเงินทุนในการดําเนินงานด�วยตนเอง
ท้ังหมดหรือเป�นส*วนใหญ* และมีการเก็บค*าสินค�าและบริการท่ีคุ�มกับต�นทุนโดยตรงจากผู�ซ้ือสินค�า
และใช�บริการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน*วยงานดังกล*าวท่ีแย*ลงภายหลังวันท่ีในรายงาน 
อาจชี้ให�เห็นถึงความจําเป�นท่ีต�องพิจารณาว*าข�อสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องของหน*วยงานดังกล*าว
ยังเหมาะสมหรือไม* 

22. หากข�อสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องไม*เหมาะสม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให�
หน*วยงานต�องแสดงให�เห็นผลของเหตุการณ!นั้นในงบการเงิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล*าว
จะข้ึนอยู*กับสถานการณ!ท่ีเกิดข้ึน ตัวอย*างเช*น มีการถ*ายโอนการดําเนินงานไปยังหน*วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือจะมีการจําหน*าย หรือยุบเลิกหรือไม* หน*วยงานต�องใช�ดุลพินิจในการพิจารณาความจําเป�นในการ
ปรับเปลี่ยนมูลค*าตามบัญชีของสินทรัพย!และหนี้สินท่ีรับรู�ในงบการเงิน 

23. เม่ือข�อสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องไม*เหมาะสม หน*วยงานจําเป�นต�องพิจารณาด�วยว*าการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ!จะทําให�มีหนี้สินเพิ่มขึ้น หรือจะทําให�เข�าเงื่อนไขบางข�อในสัญญาก*อหนี้ผูกผัน 
และนําไปสู*การจัดประเภทหนี้สินบางรายการเป�นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม* 

24. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดให�หน*วยงานต�องเปaดเผยข�อมูล 
เม่ือเป�นไปตามข�อใดข�อหนึ่งดังต*อไปนี้ 
(ก) หน*วยงานไม*ได�จัดทํางบการเงินตามเกณฑ!การดําเนินงานต*อเนื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับท่ี 1 กําหนดให�หน*วยงานเปaดเผยเรื่องดังกล*าวเม่ือไม*ได�จัดทํางบการเงินตามหลักการ
ดําเนินงานต*อเนื่อง และต�องเปaดเผยเกณฑ!อ่ืนท่ีใช�ในการจัดทํางบการเงินนั้น พร�อมทั้งเหตุผล
ท่ีหน*วยงานไม*อาจดําเนินงานต*อเนื่องได� หรือ 

(ข) ผู�รับผิดชอบต*องบการเงินตระหนักถึงความไม*แน*นอนที่เป�นสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ! 
หรือสถานการณ!ท่ีอาจทําให�เกิดความสงสัยอย*างมีนัยสําคัญต*อความสามารถของหน*วยงาน
ในการดําเนินงานต*อเนื่อง หน*วยงานต�องเปaดเผยข�อมูลเหตุการณ!หรือสถานการณ!ดังกล*าวแม�ว*า
อาจเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 
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การปรับโครงสร&าง 

25. เม่ือมีการประกาศปรับโครงสร�างภายหลังวันท่ีในรายงาน ซ่ึงเป�นไปตามคํานิยามของเหตุการณ!ท่ี 
ไม*ต�องปรับปรุง หน*วยงานจะต�องเปaดเผยข�อมูลอย*างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย! 
ท่ีอาจเกิดข้ึน* ได�กําหนดแนวทางเก่ียวกับการรับรู�ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร�าง ท้ังนี้การปรับ
โครงสร�างโดยการตัดจําหน*ายบางส*วนของหน*วยงาน อาจไม*ส*งผลต*อความสามารถในการดําเนินงาน
ต*อเนื่องของหน*วยงาน อย*างไรก็ตามหากการประกาศปรับโครงสร�างภายหลังวันท่ีในรายงานทําให�
หน*วยงานไม*สามารถดําเนินงานต*อเนื่อง หน*วยงานอาจจะต�องปรับปรุงลักษณะและจํานวนเงินของ
สินทรัพย!และหนี้สินท่ีรับรู�ในงบการเงิน 

การเป6ดเผยข&อมูล 

การเป6ดเผยวันท่ีได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงิน 

26. หน%วยงานต&องเป6ดเผยวันท่ีได&รับการอนุมัติให&ออกงบการเงิน และผู&อนุมัติงบการเงิน 
27. เนื่องจากงบการเงินไม*ได�สะท�อนให�เห็นถึงเหตุการณ!ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีได�รับการอนุมัติให�ออกงบการเงิน 

จึงเป�นสิ่งสําคัญท่ีผู�ใช�งบการเงินควรทราบว*ามีการอนุมัติให�ออกงบการเงินเม่ือใด 

การปรับข&อมูลท่ีเป6ดเผยไว&เก่ียวกับสถานการณ� ณ วันท่ีในรายงานให&เปBนปGจจุบัน 

28. หากหน%วยงานได&รับข&อมูลภายหลังวันท่ีในรายงานแต%ก%อนวันท่ีได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงิน 
เก่ียวกับสถานการณ�ท่ีมีอยู% ณ วันท่ีในรายงาน หน%วยงานต&องปรับข&อมูลท่ีเป6ดเผยท่ีเก่ียวข&องกับ
สถานการณ�ดังกล%าวให&เปBนปGจจุบันตามข&อมูลใหม%ท่ีได&รับ 

29. ในบางกรณีหน*วยงานจําเป�นต�องปรับข�อมูลท่ีเปaดเผยในงบการเงินให�เป�นป]จจุบัน เพ่ือสะท�อนถึงข�อมูล
ท่ีได�รับภายหลังวันท่ีในรายงานแต*ก*อนวันท่ีได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงิน แม�ว*าข�อมูลดังกล*าวจะไม*มี
ผลกระทบต*อจํานวนเงินท่ีหน*วยงานได�รับรู�ไว�ในงบการเงินก็ตาม ตัวอย*างของกรณีท่ีทําให�หน*วยงาน
ต�องปรับข�อมูลท่ีเปaดเผยไว�ให�เป�นป]จจุบัน ได�แก* กรณีท่ีหน*วยงานได�รับหลักฐานเพิ่มเติมภายหลัง
วันที่ในรายงานเก่ียวกับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีอยู* ณ วันท่ีในรายงาน นอกเหนือจากการท่ีหน*วยงาน
ต�องพิจารณาว*าจะรับรู�หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนเป�นประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือไม* หน*วยงานต�องปรับ
ข�อมูลท่ีเปaดเผยสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนให�เป�นป]จจุบันโดยใช�หลักฐานท่ีได�รับมาใหม*นั้น 

การเป6ดเผยเหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม%ต&องปรับปรุง 

30. เม่ือเหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม%ต&องปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไม%เป6ดเผยข&อมูลสามารถ
ทําให&มีผลกระทบต%อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู&ใช&งบการเงิน ดังนั้น หน%วยงานต&องเป6ดเผยข&อมูล
ทุกข&อต%อไปนี้ สําหรับเหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม%ต&องปรับปรุงแต%ละประเภทท่ีเปBน
สาระสําคัญ 
(ก) ลักษณะของเหตุการณ�ดังกล%าว และ 
(ข) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายท่ีว%าหน%วยงานไม%สามารถประมาณ

ผลกระทบดังกล%าวได& 
 
 
 

*เมื่อมีการประกาศใช� 
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31. ตัวอย*างเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม*ต�องปรับปรุงแต*ปกติต�องเปaดเผยข�อมูล มีดังนี้ 
(ก) สินทรัพย!ท่ีวัดมูลค*าตามวิธีมูลค*ายุติธรรมมีมูลค*าลดลงมากอย*างผิดปกติ โดยไม*เกี่ยวข�องกับสภาพ

ของสินทรัพย!นั ้น ณ วันที่ในรายงาน หากแต*เป�นผลจากสถานการณ!ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต*วันท่ี 
ในรายงาน 

(ข) ภายหลังวันท่ีในรายงานหน*วยงานซ่ึงเป�นผู�ดําเนินโครงการได�ตัดสินใจว*าจะให�หรือกระจายสิทธิ
ประโยชน!เพ่ิมเติมในอนาคตอย*างมาก โดยทางตรงหรือทางอ�อมให�แก*ผู�ร*วมโครงการบริการ
สาธารณะ ซ่ึงสิทธิประโยชน!เพ่ิมเติมดังกล*าวมีผลกระทบท่ีสําคัญต*อหน*วยงาน 

(ค) การรับโอนหรือโอนหน*วยงานท่ีสําคัญภายใต�สังกัด หรือการตัดโอนกิจกรรมท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด
ท่ีหน*วยงานรับผิดชอบในป]จจุบันให�แก*บุคคลภายนอกดําเนินการภายหลังวันท่ีในรายงาน 

(ง) การประกาศแผนท่ีจะยกเลิกงานหรือโครงการท่ีสําคัญ การจําหน*ายสินทรัพย!หรือชําระหนี้สิน
ท่ีเก่ียวข�องกับการยกเลิกงานหรือโครงการท่ีสําคัญ หรือการทําข�อตกลงผูกพันท่ีจะจําหน*าย
สินทรัพย!หรือชําระหนี้สินดังกล*าว 

(จ) การซ้ือและการจําหน*ายสินทรัพย!ท่ีสําคัญ 
(ฉ) ความเสียหายในอาคารและสิ่งปลูกสร�างท่ีสําคัญท่ีเกิดจากอัคคีภัยภายหลังวันท่ีในรายงาน 
(ช) การประกาศหรือเริ่มต�นปฏิบัติเก่ียวกับการปรับโครงสร�างท่ีสําคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับท่ี 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย!ท่ีอาจเกิดข้ึน*) 
(ซ) การออกกฎหมายเพ่ือยกหนี้ให�องค!กรหรือบุคคลซ่ึงเป�นส*วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการ 
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงอย*างมากผิดปกติของราคาสินทรัพย!หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ

ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
(ญ) ย*อหน�านี้ไม*ใช� 
(ฎ) การดําเนินการท่ีทําให�เกิดข�อตกลงผูกพันหรือหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีนัยสําคัญ เช*น การคํ้า

ประกันท่ีมีนัยสําคัญภายหลังวันท่ีในรายงาน และ 
(ฏ) การเริ่มต�นของคดีความท่ีสําคัญซ่ึงเกิดจากเหตุการณ!ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในรายงานเท*านั้น 

วันถือปฏิบัติ 

32. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีผลบังคับใช&กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปBนต&นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให&นําไปใช&ก%อนวันถือปฏิบัติ 
หากหน%วยงานนํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีเริ่มก%อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 หน%วยงานต&องเป6ดเผยข&อเท็จจริงดังกล%าวด&วย 

33. ย*อหน�านี้ไม*ใช� 
34. ย*อหน�านี้ไม*ใช� 
 
 
 
 
 
 
 
 

*เมื่อมีการประกาศใช� 
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ข&อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว%างประเทศ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
(IPSAS 14) 

1. ขอบเขตการถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี ไม*ได�มีการบังคับใช�กับรัฐวิสาหกิจ (ย*อหน�าท่ี 3 และ 4) 

2. การกําหนดวันท่ีได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงินได�มีการปรับแก�เน้ือหา เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม 
การดําเนินงานในภาครัฐของประเทศไทย (ย*อหน�าท่ี 6 และ 8) 

3. ตัดเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการประกาศและจ*ายเงินป]นผลภายหลังวันท่ีในรายงาน เน่ืองจากไม*เข�ากับบริบทของหน*วยงานภาครัฐ
ของไทยท่ีไม*มีการจ*ายเงินป]นผล (ย*อหน�าท่ี 14 15 และ 16) 

4. การเปaดเผยวันท่ีได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงินได�มีการปรับแก�เน้ือหา เพ่ือให�สอดคล�องกับย*อหน�า 6 และ 8  
(ย*อหน�าท่ี 26 และ 27) 

5. การเปaดเผยเหตุการณ!ภายหลังวันท่ีในรายงานท่ีไม*ต�องปรับปรุงได�มีการปรับแก�เน้ือหา เพ่ือให�มีความเหมาะสมกับ
หน*วยงานภาครัฐของไทย เช*น การอ�างอิงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกบัญชี (ย*อหน�า 31 (ง)) และตัวอย*าง 
การเปaดเผยเก่ียวกับภาษีเงินได� (ย*อหน�า 31 (ญ))  




