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เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย คู,มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง สัญญาเช่า จำนวน ๑ เล่ม

ด ้วยพระราชบ ัญญ ัต ิว ิน ัยการเง ินการคล ังของร ัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๖๘ บัญญัติให้ 
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและ'ทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐและนโยบายการบ ัญช ีภาครัฐท ี่กระทรวงการคล ังกำหนด ซี่งกระทรวงการคลังได้ออกประกาศ 
กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ 
๔ กันยายน ๒๔๖๑ โดยมืมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เร่ือง สัญญาเช่า เน้นส่วนหนี่งในประกาศ 
ดังกล่าว

กรมบัญชีกลางพ ิจารณาแล้ว ขอเร ียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 
สัญญาเช่าเน้นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระบบ GFMIS ในปีจจุบัน กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนด 
ค ู่ม ือการบ ัญชีภาครัฐ เรื่อง ส ัญญาเข ่า โดยจำแนกส ัญ ญาเช ่าแบ ่งตามประเภทเน ้นส ัญญ าเช ่าการเง ิน  
และสัญญาเช่าดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที,มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ใช้เน้นคู่มือ 
ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้หน่วยงานระดับกรม กระทรวง 
รวมถึงรัฐบาลมืข้อมูลสัญญาเช่าในภาพรวม ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยฃน์ ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจเซิงนโยบายของผู้บริหารได้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลด 
คู่มือการบัญชีภาครัฐดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง w w w . c g d . g o . t h
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บทท่ี ๑ 
บทน่า

ความเป็นมา
ด ้วยพระราชบ ัญญ ัต ิว ิน ัยการเง ินการคล ังของร ัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๖๘ บัญญัติให้ 

หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐและนโยบายการบ ัญช ีภาครัฐท ี่กระทรวงการคล ังกำหนด กระทรวงการคลังจ ึงได ้ออกประกาศ 
กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕;๖๑ เมื่อวันที่ 
๕  กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เร่ือง สัญญาเช่า เป็นส่วนหน่ีงในประกาศดังกล่าว 

ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับระบบ GFMIS ในป้จจุบัน กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 
เพ ื่อให้หน่วยงานที่ม ีการดำเนินการในส่วนที่เก ี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ใช้เป็นคู่ม ีอประกอบการบันทึกบัญชี 
ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้หน่วยงานระดับกรม กระทรวง รวมถึงรัฐบาลมีข้อมูลสัญญาเช่า 
ในภาพรวม ซ่ึงสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเซิงนโยบายชองผู้บริหารได้ 

การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าแบ่งตามประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่า 
การเงิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นผู้เช่าหรือเป็นผู้ให้เช่าแล้วแต่กรณี

วัตถุประสงค์
๑ .  เพ ื่อให้ม ีค ู่ม ือที่ใช ้เป ็นแนวทางใบการปฏิบ ัต ิงานในส่วนที่ร ับผิดชอบและที่เก ี่ยวข้อง 

ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เร่ือง สัญญาเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕:๖๑ 

๒. เพ ื่อให ้เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านบ ัญช ีของหน ่วยงานม ีความรู้ความเข ้าใจหลักการ 
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า

๓ .  เพ ื่อให ้เจ ้าหน ้าท ี่ท ี'ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านบ ัญช ีทราบถึงว ิธ ีการบ ันท ึกบ ัญช ีท ี'เก ี่ยวช ้องก ับ 
สัญญาเช่า และบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง

๔. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีแนวทางในการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้สามารถจัดทำ 
บัญชีได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตและข้อจำกัด
คู,มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ 

เร่ือง สัญญาเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัฌชีภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๑ เม ื่อว ัน ท ี่ ๔ ก ันยายน ๒๔๖๑ ผ ังบ ัญ ช ีม าต รฐาน ส ำห ร ับ ห น ่วยงาน ภ าค ร ัฐ ,
และระบบ GFMISในปิจจุบัน อย่าง'ไรก็ดี คู่มีอการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นm

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง สัญญาเข่า กองบัญชีภาครัฐ



ทางด้านบัญชีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการอบรมที่มีการจัดเก็บเงิน 
ค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

ทังนี หากมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS ผังบัญชีมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่งต้องปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีตามค่มีอฉบับนี้ให้สอดคล้องกับ 
ระบบ GFMIS และผังบัญชีมาตรฐานท่ีได้ปรับปรุงใหม่ต่อไป

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานมีค ู่ม ีอกา 

เป็น'ไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

รปฏิบ ัต ิงานทางด ้านบ ัญช ีท ี่เก ี่ยวข ้องก ับส ัญญาเ 
ฉบับท่ี ๑๓ เร่ือง สัญญาเช่า เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ค่มีอการบัณชีภาครัธ เรอง สัณณาเซ่า กองบัณชีภาครัธ กรมบัณซืกลาง


