
บทที, ๒
หลักการบัญชีสัญญาเซ่า

การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเข่า มีหลักการบันทึกบัญชีแบ่งตามประเภทของสัญญาเข่า 
โดยแบ่งเป็นสัญญาเข่าดำเนินงานและสัญญาเข่าการเงิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นผู้เข่าหรือเป็นผู้ให้เข่า 
แล้วแต่กรณี

การจำแนกประเภทสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ส ัญญาเข ่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมือวันที' ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
กำหนดคำนิยาม “สัญญาเข่า” หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เข่าให้สิทธิแก่ผู้เข่าในการใช้สินทรัพย์สำหรับ 
ช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน ซึ่งได้รับขำระในงวดเดียวหรือหลายงวด โดยหน่วยงาน 
ต้องจัดประเภทสัญญาเข่าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ และสามารถแบ่งประเภทสัญญาเข่าเป็น ๒ ประเภท 
ด้งนี้

๑. ส ัญญาเช ่าการเง ิน หมายถึง สัญญาเข่าที่ทำให้เกดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน 
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผ ู้เป ็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เข่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธื้ 
จะเกิดข้ึนหรือไม่

๒. ส ัญ ญ าเช ่าดำเน ิน งาน  หมายถึง สัญญาเข่าที่มิใซ,ส ัญญาเข่าการเงินหน่วยงานของรัฐ 
ต ้องจัดประเภทสัญญาเช ่าเป ็นส ัญญาเช ่าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเส ี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด 
หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เข่า และต้องจัดประเภทสัญญาเข่าเป็นสัญญาเข่า 
ดำเนินงานหากสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ 
จากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เข่า

การจัดประเภทสัญญาเช่า
การจัดประเภทสัญญาเข่าเป็นสัญญาเข่าการเงินหรือสัญญาเข่าดำเนินงาน หน่วยงานของรัฐ 

ต้องพิจารณาถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบของสัญญาตามปกติ หน่วยงานของรัฐต้องจัดประเภท 
สัญญาเข่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้นทำให้เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนี่งสถานการณ์

๑ .  สัญญาเข่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์1โห้แก่ผู้เข่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเข่า 
๒. ผู้เข่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น 

โดยราคาตามสิทธิน ั้นมีจำนวนตํ่ากว่าม ูลค่ายุต ิธรรมของสินทรัพย์มากเพ ียงพอที่จะทำให้เก ิดความแน่ใจ 
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเข่าว่าผู้เข่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์นั้น

๓. ระยะเวลาของสัญญาเข่าครอบคลุมอายุการให้ประโยขน่เขิงเศรษฐกิจeyjนเ^ญ ของฺสินท ํว ัช เุยั 
แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ้เกิดขึ้น

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง สัญญาเช่า กองบัญชีภาครัฐ



๔. ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันซองจำนวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายมีจำนวนเท่ากับ 
หรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า

๕. ส ินทรัพย์ท ี่เช ่ามีล ักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช ่าเพ ียงผู้เด ียวที่สามารถใช้ส ินทรัพย์น ั้น 
โดยไม่จำเป็นต้องนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาทำการตัดแปลงที่สำคัญ

๖. ไม่สามารถนำสินทรัพย์อื่นมาใช้แทนสินทรัพย์ที่เช่าไดโดยง่าย
การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องทำ ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่า 

และผู้ให้เช่าตกลงที,จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเช่า (ที,ไม,ใช ่การต ่ออาย ุส ัญญาเช ่า) ในลักษณะที'จะทำให้ 
การจัดประเภทสัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเงื่อนไข

หลักการและนโยบายการบัญชี

๑. สัญญาเช่าการเงิน
การจัดสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินได้เมื่อมีข้อปงขี้ถีงสถานการถทดสถานการณ์หนึ่ง 

หรือหลายสถานการณ์รวมกัน ดังนี้
(ก) หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ 

ผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
(ข) ผู้เช่าเป็นผู้ใด้รับผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า 

คงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า เท่ากับส่วนใหญ่ของจำนวนเงินที่ได้รับจาก 
การขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)

(ค) ผ ู้เช ่าสามารถต ่อส ัญญาเช ่าครั้งท ี่สองด ้วยการจ ่ายค ่าเช ่าท ี่ม ีจำนวนตํ่ากว ่าค ่าเช ่า 
ในตลาดอย่างเป็นนัยสำคัญ

๑.๑  การรับรู้เริ่มแรก
๑ .๑ .๑  สัญญาเช่าการเงินในรายงานการเงินของผู้เข่า

หน่วยงานของรัฐต ้องร ับรู้รายการเร ิ่มแรก ณ วันที,ส ัญญาเข ่าเร ิ่มม ีผล 
ซึ่งผู้เช่าได้รับประโยชน์เซิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากการใข้สินทรัพย์ที่เช่า ตลอดอายุการให้ 
ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์นั้น โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสำหรับสิทธิดังกล่าว 
ด้วยจำนวนที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า รวมกับค่าใข้จ่ายทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรอง 
และการทำสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่เช่าดำเนินการเพื่อให้ได้สัญญาเช่าการเงินต้องรวม 
เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเข่านั้น

การแสดงรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่เป็นพู้สท่ด้พรับร้ 
สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่า ด้วยจำy ว ั น เ ท า ก บ ม เสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนึสินในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่า ด้วยจำนวพินํเทา]ทับมเ ^ า  > 
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที'เช่า หรือมูลค่าปัจจุบ ันของจำนวนเงินขั้นตํ่าที่ต ้องจ่าย แล้วแr jn พ ื่ทนี้ไ ด ้ท ีว่ ่าพ ั

m  l i i M J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . .  ■คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง สัญญาเช่า กองบัญชีภาครัฐร ^ ^ ^ ร เ ^



ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า อัตราคิดลดในการฅำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนขั้นตํ่าที่ต้องจ่าย 
คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเข่าหากสามารถกำหนดได้ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถ 
กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าได้ ให้ไซ้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม'ของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด

อย่างไรก็สื ในรายงานการเงินไม่ควรแสดงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 
หักด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

๑ . ๑ . ๒ สัญญาเข่าการเงินในรายงานการเงินของผู้ให้เช่า
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ให้เข่าจึงมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เข่น ค่านายหน้า 

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และต้นทุนทางตรงส่วนเพิ่มในการต่อรองและจัดทำสัญญาเข่า ต้นทุนทางตรง 
เริ่มแรกจะรวมคำนวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเข่าการเงิน และจะเป็นส่วนหักจากรายได้ในช่วงอายุของสัญญาเข่า 
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเข่าเป็นอัตราที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอด 
ล ูกหน ี้ตามส ัญญาเช ่า ดังนั้น จึงไม,ต ้องรวมยอดด ังกล ่าวแยกต ่างหาก ต้นท ุนของผ ู้ให ้เข ่าท ี่เป ็นผ ู้ผล ิต 
หรือผู้จำหน่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองและการทำสัญญาเข่า ไม่ถึอเป็นต้นทุนทางตรงเริ่มแรกตามคำนิยาม 
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ .ศ. ๒๕ไอ๑  เม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕ไอ๑  และไม่รวมเป็นส่วนหน่ึง 
ของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเข่า จึงต้องรับรู้เป็นค่าใข้จ่ายเมื่อมีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขายในวันที่ 
สัญญาเริ่มมีผล

การแสดงรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที'เป ็นผู้ให้เข่า 
ต้องรับรู้ค่าตอบแทนที่ค้างขำระตามสัญญาเข่าการเงินเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนที่เท่ากับ 
เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเข่า ภายใต้สัญญาเข่าการเงินผู้ให้เข่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของ 
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดให้แก่ผู้เข่า ดังน้ัน ผู้ให้เข่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเข่า คือ สินทรัพย์ที่จะทำให้ผู้เข่าได้รับ 
เงินต้นพร้อมกับรายได้ทางการเงินเพื่อซดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าสำหรับการลงทุนและบริการที่ให้ 

๑ . ๒ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
เนื่องจากสัญญาเช่าการเงินมีการรับรู้ส ินทรัพย์และหนี้ส ินในงบแสดงฐานะทาง 

การเงิน การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกจึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเข่าการเงิน โดยมีการวัดมูลค่า ดังนี้
๑.๒.๑ สัญญาเข่าการเงินในรายงานการเงินของผู้เข ่า

จำนวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายหน่วยงานของรัฐต้องนำมาแยกเป็นค่าใข้จ่ายทาง 
การเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ขำระค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่าง  ๆ ตลอดอายุ 
สัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด 
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

สัญญาเข่าการเงินทำ'ให้เกิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัหข่)เลอมสว่ 
และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์^สืลมูลภิาพที่เข่า 
ต้องลอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เส่ือมสภาพซ่ึงหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ และค่าเสื่อมราค1 ,

W M f
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ที่รับรู้ต้องคำนวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๗ เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และมาตารฐานการบ ัญช ีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง ลินทรัพย์ไม1มีตัวตน ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖ร) 
หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เข่าจะเบ็เนเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เข่าต้อง 
ตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า 

๑.๒.๒ สัญญาเข่าการเงินในรายงานการเงินของผู้ให้เข่า
การรับรู้รายได้ทางการเงินต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนถึงผลตอบแทน 

คงท่ีใน แต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให ้เข่า โดยต้องปีนส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเข่าด้วย 
เกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล การปันส่วนรายได้ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ 
คงที่ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เข่าซึ่งคงเหลือตามสัญญาเข่าการเงิน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญา 
เข่าที่เกี่ยวกับงวดบัญชี ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการต้องนำมาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นในสัญญาเข่า 
การเงินเพื่อลดเงินต้นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู้

ผ ู้ให้เข่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องรับรู้กำไรจากการขายหรือขาดทุน 
จากการขายสำหรับงวดตามนโยบายการบัญชีที่หน่วยงานใช้สำหรับการขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ย 
ท ี่ใซ ้เป ็นอ ัตราต ํ่าเก ินจร ิง กำไรจากการขายต ้องกำหนดข ึ้นโดยสมมต ิให ้ใช ้อ ัตราดอกเบ ี้ยเซ ิงพาณ ิชย ์ 
ต้นทุบทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เข่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายส่วนที่เกี่ยวช้องกับการต่อรองและการทำสัญญาเข่า 
ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขาย หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย 
อาจให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซื้อหรือเข่าสินทรัพย์ สัญญาเข่าการเงินของสินทรัพย์ที่ทำโดยผู้ให้เข่าที่เป็นผู้ผลิต 
หรือผู้จำหน่ายทำให้เกิดรายได้สองประเภท คือ กำไรหรือขาดทุนที่เทียบเท่ากับกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น 
จากการขายเสร็จเด ็ดขาดของส ิบทรัพย์ท ี,ให ้เข ่าด ้วยราคาขายปกต ิ ท ั้งน ี้ จะต้องคำนึงถึงส่วนลดปริมาณ 
หรือส่วนลดการค้าด้วย และรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเข่า 

๒. สัญญาเข่าดำเนินงาน
๒.๑ สัญญาเข่าดำเนินงานในรายงานการเงินของผู้เข ่า

หน่วยงานของรัฐท ี่เป ็นผู้เข ่าต ้องรับรู้จำนวนเงินท ี่จ ่ายตามสัญญาเข่าดำเน ินงาน 
เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเข่านอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลา 
ที่ผู้เข่าได้รับประโยซน์ได้ดีกว่า จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเข่าดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ 
เข่น ค่าประกันภัยและค่าบำรุงรักษา ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ 
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เข่าได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้น 

๒.๒ สัญญาเข่าดำเนินงานในรายงานการเงินของผู้ให้เข่า
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ให้เข่าต้องรับรู้ต ้นทุนซึ่งรวมถึงค่า 

เนื่องจากการได้รับรายได้ค่าเข่า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดและรับรู้รายได้ค่าเข่า ไม่รวมเงิา
เข่น การประกันภัยและการบำรุงรักษา ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเข่า แม้ว่ากไร่

ค่มือการบัญชีภาครัธ เร่ือง สัญญาเข่า กองบัญชีภาครัธ



ตามเกณฑ์ตังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยขน์ที่ลดลง 
จากสินทรัพย์ที่ให้เข่าที่ดีกว่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เข่าที่เกิดขึ้นในการต่อรองหรือการทำสัญญาเข่า 
ดำเนินงานจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข่า และจะรับรู้เป ็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ 
สัญญาเข่าตามเกณฑ์เข่นเดียวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาเข่า

การแสดงรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ให้เข่าต้องแลตง 
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเข่าดำเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามสักบณะของสินทรัพย์ และต้องรับรู้ 
รายได้ค่าเข่าจากสัญญาเข่าดำเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเข่า เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ 
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เข่าไต้รับประโยขน์ที่ลดลงจากสิบทรัพย์ที่ให้เข่าที่ดีกว่า

การบันทึกบัญชี
การบ ันท ึกบ ัญชีเก ี่ยวก ับส ัญญาเข่า จะแสดงการบันทึกบัญชีตามประเภทของสัญญาเข่า 

โดยแบ่งการบันทึกรายการตามประเภทของสัญญาเข่า ๒ ประเภท ตังนี้ 
๑. สัญญาเข่าการเงิน

การบันทึกบัญชีจะกล่าวต่อไปในบทที่ ๓ 
๒. สัญญาเข่าดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีจะกล่าวต่อไปในบทที่ ๔

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง สัญญาเช่า กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


