


  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑/๒๘ 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่๑๓  
เรื่อง 

สัญญาเชา 
 

คําแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ 
ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเชา พ.ศ. ๒๕๔๙ (IPSAS ๑๓ : Leases (๒๐๐๖) ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ และมีการปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (Improvements 
to IPSASs – ๒๐๑๐) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒/๒๘ 
 

สารบัญ 

 
ยอหนาท่ี 

 
คํานํา 
วัตถุประสงค ๑ 
ขอบเขต  ๒-๕ 
คํานิยาม  ๖-๙ 
 การปรับปรุงจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาระหวาง   
 วันเร่ิมตนของสัญญาเชาและวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล ๗ 
 สัญญาเชาซ้ือ ๘ 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิม ๙ 

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา  ๑๐-๒๑ 
สัญญาเชาและสัญญาประเภทอื่น ๒๒-๒๔ 
สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา  ๒๕-๔๑ 
สัญญาเชาการเงิน  ๒๕-๓๙ 
 การรับรูเร่ิมแรก ๒๕-๓๐ 
 การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเร่ิมแรก ๓๑-๓๖ 
 การเปดเผยขอมูล ๓๗-๓๘ 

สัญญาเชาดําเนินงาน  ๓๙-๔๑ 
 การเปดเผยขอมูล ๔๑ 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา  ๔๒-๖๖ 
สัญญาเชาการเงิน  ๔๒-๕๘ 
 การรับรูเร่ิมแรก  ๔๗ 
 การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเร่ิมแรก ๔๘-๕๖ 
 การเปดเผยขอมูล ๕๗-๕๘ 

สัญญาเชาดําเนินงาน  ๕๙-๖๖ 
 การเปดเผยขอมูล ๖๖ 

การขายและเชากลับคืน  ๖๗-๗๕ 
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ ๗๖ 
แนวทางปฏิบัติ 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๓/๒๘ 
 

 คํานํา 

 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเชา ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี      
ที่เริ่มในหรือหลงัวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป ทั้งน้ี สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๔/๒๘ 
 

 

 

 

 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่๑๓ เรื่อง สัญญาเชา 
 

วัตถุประสงค 

๑. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดนโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เหมาะสม       
 ทัง้ทางดานผูเชาและผูใหเชา เพ่ือนําไปปฏิบัติกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

ขอบเขต 

๒. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ ยกเวนรายการตอไปนี ้
 ๒.๑ สัญญาเชาเพื่อการสํารวจหรือการใชทรัพยากรแร นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรอ่ืนที่คลายกัน     
  ซึ่งไมสามารถสรางขึ้นใหมได 
 ๒.๒ ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร บทประพันธ 

สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
 อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไมใชกับการวัดมูลคาของรายการตอไปนี้ 
 ๒.๓ อสังหาริมทรัพยที่ผูเชาถือครองอยูและบันทึกเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
  ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช)) 
 ๒.๔ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ      
  ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช)) 
 ๒.๕ สินทรัพยชีวภาพที่ผูเชาถือครองภายใตสัญญาเชาการเงิน (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗ 

เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)) 
 ๒.๖ สินทรัพยชีวภาพที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗ 
  เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)) 

๓. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับขอตกลงที่มีการโอนสิทธิการใชสินทรัพย  แมวาผูใหเชายังคง
 ใหบริการสวนใหญในการดําเนินงานหรือซอมบํารุงสินทรัพยเหลาน้ัน ในทางกลับกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี   
 ไมตองนํามาถือปฏิบัติกับขอตกลงในการใหบริการที่ไมไดโอนสิทธิการใชสินทรัพยจากคูสัญญาฝายหนึ่ง            
 ไปยังคูสัญญาอีกฝายหน่ึง หนวยงานภาครัฐอาจมีขอตกลงที่ซับซอนในการทําสัญญาการสงมอบบริการ 
 ซึ่งอาจมีหรือไมมีการเชาสินทรัพย การถือปฏิบัติสําหรับขอตกลงเหลานี้อธิบายไวในยอหนา ๒๕ ถึง ๒๗ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบดวยยอหนาที่ ๑-๗๖ ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชภีาครัฐ ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใชนโยบายการบัญชี ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ 
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๕/๒๘ 
 

๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี ไมใชถือปฏิบัติกับรายการ (ก) สัญญาเชาเพื่อการสํารวจหรือการใช
 ทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ ปาไม แร และทรัพยากรอ่ืนที่คลายกัน ซึ่งไมสามารถสราง  
 ขึ้นใหมได และ (ข) ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร 
 บทประพันธ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เนื่องจากขอตกลงสําหรับรายการเหลานี้จะมีประเด็นทางบัญชี     
 ที่ซับซอนมากกวา จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไวตางหาก 

๕. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ี ไมใชถือปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน การวัดมูลคา
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
 ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช) 
 

คํานิยาม 

๖. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

สัญญาเชา หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใช
สินทรัพยสําหรับชวงเวลาที่ตกลงกันเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
คาตอบแทน ซึ่งไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

สัญญาเชาการเงิน หมายถึง สัญญาเช าที่ ทํ า ให เกิ ดการโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของ 
พึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอน
กรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม 

สัญญาเชาดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเชาที่มิใชสัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่บอกเลิกไมได หมายถึง สัญญาเชาที่จะบอกเลิกไมไดเวนแตจะเปนไปตาม
เงื่อนไขขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 
๑)  เม่ือเกิดเหตุการณบางอยางซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้น
 นอยมาก 
๒)  เม่ือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา 
๓)  เม่ือผูเชาทําสัญญาเชาใหมกับผูใหเชารายเดิม  
 เพ่ือเชาสินทรัพยเดิมหรือสินทรัพยที่เทียบเทา
 ของเดิม 
๔)  เม่ือผูเชาตองจายเงินเพ่ิมโดยที่ ณ วันเริ่มตน
 สัญญาเชาเปนที่ เชื่อถือไดอยางสมเหตุผลวา
 สัญญาเชาจะดําเนินไปอยางตอเน่ือง 

 

 

 

  



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๖/๒๘ 
 

วันเริ่มตนของสัญญาเชา หมายถึง วันที่ทําสัญญาเชาหรือวันที่คูสัญญาไดตกลงตาม
เงื่อนไขหลักของสัญญาเชา แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน 
ซึ่ง ณ วันนี ้
๑) สัญญาเช าจะถูกจัดประเภทเปนสัญญาเช า
 ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน 
๒) ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน หนวยงานตอง
 กําหนดจํานวนเงินที่จะตองรับรู ณ วันที่สัญญาเชา
 เริ่มมีผล 

วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หมายถึง วันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาในสินทรัพย  
ที่เชา ซึ่งคือวันรับรูรายการเริ่มแรกตามสัญญาเชา 
(เชน การรับรูสินทรัพย หน้ีสิน รายได หรือคาใชจาย
อันเปนผลมาจากสัญญาเชา) 

อายุสัญญาเชา หมายถึง ระยะเวลาเชาสินทรัพยที่ผูเชาทําสัญญาที่บอกเลิก
ไมได ทั้งน้ี ใหรวมถึงระยะเวลาที่ผูเชามีสิทธิที่จะเลือก
ตออายุสัญญาเชาสินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมี
การจายเงินเพิ่มอีกหรือไม หาก ณ วันเริ่มตนของ
สัญญาเชาสามารถเชื่อ ไดอยางสมเหตุสมผลวา         
ผูเชาจะเลือกใชสิทธิเพ่ือตออายุสัญญาเชา 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญาเชา รวมกับ
รายการดังตอไปน้ี 
๑) ทางดานผูเชา – จํานวนเงินที่ผูเชาหรือบุคคล      
 ที่เกี่ยวของกับผูเชาประกันมูลคาคงเหลือใหกับ
 ผูใหเชา หรือ 
๒)  ทางดานผูใหเชา – มูลคาคงเหลือที่ไดรับประกัน
 จากผูเชาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูเชา  หรือ
 บุคคลที่สามที่ไมเก่ียวของกับผูใหเชาและมีฐานะ
 การเงินที่สามารถใหการประกันแกผูใหเชาได 
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายนี้ไมรวมถึงคาเชาที่อาจ
เกิดขึ้น ตนทุนการใหบริการ และภาษีที่ผูใหเชาจาย
และเรียกคืนไดจากผูเชา 
อยางไรก็ตาม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ถาผูเชา      
มีสิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวา       
จะต่ํากวามูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันที่
สามา รถใชสิทธิ เลือกดังกลาวและเชื่ อไดอย า ง



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๗/๒๘ 
 

สมเหตุสมผลวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น ในกรณีน้ี
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายประกอบดวยจํานวนเงิน 
ขั้นตํ่าที่ตองจายตลอดอายุของสัญญาเชาจนถึงวันที่
คาดวาจะใชสิทธิเลือกซื้อและจํานวนเงินที่ตองจาย 
เมื่อใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยที่เชาดวย 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือจายชําระหนี้กันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรอง
ราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน 

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 
๑)  ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใหประโยชนเชิง
 เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการกับผูใช
 รายเดียวหรือหลายราย 

๒)  จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นที่
 คลายคลึงกันซึ่งผู ใชรายเดียวหรือหลายราย       
 คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย 

อายุการใหประโยชน หมายถึง ระยะเวลาที่เหลืออยูโดยประมาณนับจากวันที่สัญญา
เชาเริ่มมีผล ซึ่งหนวยงานคาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการจากสินทรัพย 
โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา 

มูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน หมายถึง ๑) ทางดานผูเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือ
 บุคคลที่ เก่ียวของกับผูเชารับประกันที่จะจาย
 ใหแกผูใหเชา (จํานวนที่รับประกันคือ จํานวน
 เงินสูงสุดที่จะตองจายไมวาในกรณีใดก็ตาม) และ 

๒) ทางดานผูใหเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชา
 หรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะจายใหแกผูใหเชา 
 บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ตองไมเก่ียวของกับ 
 ผูใหเชาและบุคคลดังกลาวตองมีความสามารถ
 ทางการเ งินที่จะรับผิดชอบตอภาระผูกพัน        
 ที่รับประกันไว 
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มูลคาคงเหลอืที่ไมไดรับการประกัน หมายถึง สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซี่งผูใหเชา
อาจไมไดรับคืน หรือสวนของมูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยที่ใหเชา ซึ่งไดรับการประกันจากบุคคลที่
เกี่ยวของกับผูใหเชาเทาน้ัน 

ตนทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ตนทุนสวนเพ่ิมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและ
การทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวนี้ไมรวมถึงตนทุน  
ในสวนของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 

เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายใหกับผูใหเชา
ตามสัญญาเชาการเงินกับมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการ
ประกันใหกับผูใหเชา 

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา หมายถึง เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา 

รายไดทางการเงินรอการรับรู หมายถึง ผลตางระหวางเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับ        
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา 

อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ    
สัญญาเชา 

 

หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาที่ทําใหผลรวมของ
มูลคาปจจุบันของ 
ก) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย และ 
ข)  มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน  
มีจํานวนเทากับผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่ใหเชา และตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชา 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของ
ผูเชา 

 

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผู เช าจะตองจ ายตามสัญญาเช า         
ที่คลายคลึงกัน หรือถาไมสามารถกําหนดอัตราน้ันได
ใหใชอัตราดอกเบี้ยที่ผู เชาจะตองจาย ณ วันเริ่มตน
ของสัญญาเชาในการกูยืมเงินที่มีระยะเวลาและการ 
ค้ําประกันคลายคลึงกับที่ระบุไวในสัญญาเชาเพ่ือซื้อ  
สินทรัพยนั้น 

คาเชาที่อาจเกิดขึ้น 

 

หมายถึง สวนของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาซึ่งไมได
กําหนดไวอยางคงที่ตามระยะเวลาที่ผานไป แตกําหนด
ใหขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน อัตรารอยละของยอดขาย 
ปริมาณการใช  ดัชนีราคาในอนาคต หรืออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 
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การปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาระหวางวันเริ่มตนของสัญญาเชาและวันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผล 

๗. ในชวงระยะเวลานับจากวันเริ่มตนทําสัญญาเชาถึงวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับใช สัญญาเชาหรือขอผูกพันน้ัน
 อาจมีขอกําหนดใหมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาได เชน ในกรณีของการเปลี่ยนแปลง
 ตนทุนการกอสรางหรือตนทุนการไดมาของสินทรัพยที่เชา การปรับราคาตามระดับดัชนีราคาที่เปลี่ยนไป 
 หรือตนทุนทางการเงินของผูใหเชาที่เปลี่ยนไป ในกรณีเชนน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหจํานวนเงิน 
 ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือวาเกิดขึ้น ณ วันเริ่มตนทําสัญญาเชา 

 
สัญญาเชาซ้ือ 

๘. สัญญาเชาตามคํานิยามรวมถึง สัญญาเช าสินทรัพยที่ผู เชามีสิทธิที่จะไดรับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทีเ่ชา      
 เม่ือผูเชาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเชาดังกลาวในบางครั้งเรียกวา สัญญาเชาซื้อ 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่ม 

๙. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของหนวยงานที่กูยืมเงินโดยไดรับการค้ําประกันจากรัฐบาลจะตอง
 สะทอนถึงการไดรับการค้ําประกันจากรัฐบาลและคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ ซึ่งโดยปกติจะทําใหใชอัตรา
 ดอกเบีย้เงินกูยืมสวนเพ่ิมที่ต่ําลง 

 

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา 

๑๐. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหหนวยงานจัดประเภทสัญญาเชาโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเสี่ยง
 และผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาวาตกอยูกับผูเชาหรือผูใหเชา ความเสี่ยงดังกลาว
 รวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตที่ไมไดใช หรือจากวิทยาการที่ลาสมัย และจากความ 
 ผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกลาวอาจ
 รวมถึงการคาดการณวาจะมีศักยภาพในการใหบริการหรือมีกําไรจากการดําเนินงานตลอดอายุการใหประโยชน
 เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย และการคาดการณวาจะมีผลกําไรจากราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือจากมูลคาคงเหลือที่จะไดรับ 

๑๑. หนวยงานตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหากสัญญาน้ันโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
 ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา และตองจัดประเภทสัญญาเชา
 เปนสัญญาเชาดําเนินงานหากสัญญาน้ันไมไดโอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปน
 เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา 

๑๒. เน่ืองจากรายการบัญชีระหวางผูเชาและผูใหเชาเปนไปตามขอตกลงรวมในสัญญาเชา จึงเปนการเหมาะสมที่
 จะยึดถือคํานิยามอยางเดียวกันมาใชอยางสมํ่าเสมอ แตในบางครั้งการนําคํานิยามตางๆ มาใชกับสถานการณ
 ของคูสัญญาทั้งสองฝายที่แตกตางกัน อาจทําใหผูเชาและผูใหเชาจัดประเภทสัญญาเชาแตกตางกัน แมวาจะ
 เปนสัญญาเดียวกัน ตัวอยางเชน กรณีที่ผูใหเชาไดรับประโยชนจากมูลคาคงเหลือที่ไดรับการค้ําประกันจาก
 บุคคลที่ไมเกี่ยวของกับผูเชา 
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๑๓. ในการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน หนวยงานตองพิจารณาถึง
 เน้ือหาของรายการมากกวารูปแบบตามสัญญา ตามปกติ หนวยงานตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชา
 การเงิน หากสัญญานั้นทําใหเกิดสถานการณตอไปน้ีอยางนอยหนึ่งสถานการณ 
 ๑๓.๑ สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา 
 ๑๓.๒ ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น โดยราคาตาม

สิทธิเลือกน้ันมีจํานวนตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยมากเพียงพอที่จะทําใหเกิดความแนใจอยาง 
สมเหตุสมผล ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยน้ัน 

 ๑๓.๓ ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะ  
ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น 

 ๑๓.๔ ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับหรือเกือบ
เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา 

 ๑๓.๕ สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเชาเพียงผูเดียวที่สามารถใชสินทรัพยนั้น โดยไมจําเปน  
ตองนําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงที่สําคัญ 

 ๑๓.๖ ไมสามารถนําสินทรัพยอื่นมาใชแทนสินทรัพยที่เชาไดโดยงาย 

๑๔. ขอบงชี้ถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือหลายสถานการณรวมกันที่ทําใหสามารถจัดสัญญาเชาเปน
 สัญญาเชาการเงินได มีดังตอไปน้ี 
 ๑๔.๑ หากผูเชาสามารถยกเลิกสัญญาเชาได และผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผูใหเชาเน่ืองจาก

การยกเลิกน้ัน 
 ๑๔.๒ ผูเชาเปนผู ที่ไดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลคายุติธรรมของมูลค าคงเหลือ      

(ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของมูลคาคงเหลือที่อยูในรูปของคาเชาที่ผูใหเชาลดให ซึ่งรวมแลว        
มีจํานวนเทากับ  สวนใหญของจํานวนที่ไดรับจากการขายมูลคาคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา) 

 ๑๔.๓ ผูเชาสามารถตอสัญญาเชาครั้งที่สองดวยการจายคาเชาที่มีจํานวนตํ่ากวาคาเชาในตลาดอยางเปน 
นัยสําคัญ 

๑๕. ตัวอยางและขอบงชี้ในยอหนา ๑๓ และ ๑๔ ไมถือเปนขอยุติในการจัดประเภทสัญญาเชาใหเปนสัญญาเชา
 การเงิน ถาเปนที่แนชัดวายังมีลักษณะอ่ืนที่แสดงใหเห็นวามิไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
 หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา สัญญาเชาน้ันตองจัดประเภทเปนสัญญาเชา
 ดําเนินงาน ตัวอยางเชน ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาโดยมีการจายคาตอบแทน 
 ซึ่งมจีํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรืออีกตัวอยางหน่ึงคือ มีการจายคาเชาที่ไมกําหนดแนนอน 
 (คาเชาที่อาจเกิดขึ้น) อันเปนผลใหผูเชามิไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
 ที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา 

๑๖. การจัดประเภทสัญญาเชาตองทํา ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา หาก ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผูเชาและผูใหเชาตกลง
 ที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา (ที่ไมใชการตออายุสัญญาเชา) ในลักษณะที่จะทําใหการจัดประเภทสัญญาเชา
 แตกตางไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไวในยอหนา ๑๐ ถึง ๑๕ หากเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบ  
 ต้ังแตวันเริ่มตนของสัญญาเชา ขอตกลงที่มีการแกไขถือเปนขอตกลงใหมตลอดอายุสัญญาเชา อยางไรก็ตาม 
 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการใหประโยชน
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 เชิงเศรษฐกิจหรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่เชา) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ (ตัวอยางเชน ผูเชาผิดสัญญา) 
 ไมทําใหตองมีการจัดประเภทสัญญาเชาใหมตามวัตถุประสงคทางการบัญชี 

๑๗. สัญญาเชาที่มีองคประกอบทั้งสวนที่เปนที่ดินและอาคารจะพิจารณาแยกจากกันในการจัดประเภทเปนสัญญาเชา
 การเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน ตามยอหนา ๑๐ ถึง ๑๖ ในการจัดประเภทสวนของที่ดินวาเปนสัญญาเชา
 ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ปจจัยสําคัญในการพิจารณาคือโดยปกติที่ดินมีอายุการใหประโยชนเชิง
 เศรษฐกิจที่ไมจํากัด 

๑๘. ในกรณีที่จําเป นตองจัดประเภทและพิจารณาการเชาที่ดินและอาคาร จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตาม
 สัญญาเชาที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินกอนที่จายให ณ วันเริ่มตน) จะปนสวนใหกับที่ดินและอาคารตาม
 สัดสวนของมูลคายุติธรรมในสวนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา ถาจํานวนเงิน
 ขั้นตํ่าที่ตองจายไมสามารถนํามาปนสวนตามวิธีสัดสวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ สัญญาเชาทั้งหมดน้ัน
 ตองถือเปนสัญญาเชาการเงิน เวนแตจะเปนที่แนชัดวาสวนของที่ดินและอาคารเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
 ในกรณีเชนนี ้สัญญาเชาทั้งหมดใหถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 

๑๙. เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา หากจํานวนเงินที่เปนสวนของที่ดินที่ตองรับรูตามยอหนา ๒๕ 
 มีจํานวนไมเป นสาระสําคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช าอาจถือเปนสินทรัพย หนวยเดียวกันและ          
 จัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตามยอหนา ๑๐ ถึง ๑๖ ในกรณีเชนน้ี อายุการให
 ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปนอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยทั้งหมดที่เชา 

๒๐. หนวยงานไมตองวัดมูลคาที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถาสวนไดเสียของผูเชาในที่ดินและอาคารไดมีการจัด
 ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและบันทึกดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน   
 การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม        
 ผูเชตองแสดงรายละเอียดการคํานวณมูลคาเม่ือการจัดประเภทสัญญาเชาที่เปนสวนขององคประกอบหนึ่ง
 หรือทั้งสององคประกอบมีความไมแนนอน 

๒๑. ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการ
 ประกาศใช) มีความเปนไปไดที่ผู เชาจะจัดประเภทสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เกิดจากสัญญาเช า
 ดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ในกรณีเชนนี ้สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยน้ันจะบันทึกเสมือน
 หน่ึงเปนสัญญาเชาการเงิน และใหใชวิธีมูลคายุติธรรมในการรับรู รายการสินทรัพยตามขอกําหนดของ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผูเชายังคงตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาการเงินตอไปแมเหตุการณ
 ที่เกิดขึ้นภายหลังจะทําใหสวนไดเสียของผูเชาในอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนไปจนเปนเหตุใหไมสามารถจัด
 ประเภทอสังหาริมทรัพยน้ันเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ดังกรณีตัวอยางตอไปน้ี 
 ๒๑.๑ ผูเชาครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดมีการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองใหเจาของดวยจํานวนเงิน

เทากับมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช หรือ 
 ๒๑.๒ ผูเชาทาํสัญญาเชาชวง ซึ่งไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปน      

เจาของพึงไดรับจากอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลที่สามที่ไมมีความเกี่ยวของกัน สัญญาเชาชวงดังกลาว 
ผูเชาจะบันทึกเปนสัญญาเชาการเงินที่มีตอบุคคลที่สาม แมสัญญาน้ันบุคคลที่สามอาจบันทึก         
เปนสัญญาเชาดําเนินงานก็ตาม 
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สัญญาเชาและสัญญาประเภทอื่น 

๒๒. สัญญาอาจประกอบดวยขอตกลงในการเช าสินทรัพยเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม การเชาอาจเปน
 สวนประกอบสวนหนึ่งในสัญญาที่ครอบคลุมเน้ือหาหลายสวนซึ่งทํากับหนวยงานภาคเอกชน เชน สัญญาที่
 ครอบคลุมทั้งการทําการกอสราง การเปนเจาของ การดําเนินงาน หรือการโอนสินทรัพย หนวยงานภาครัฐ
 โดยปกติมักจะทําสัญญาดังกลาวกับสินทรัพยที่มีอายุใชงานนาน และสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน ตัวอยางเชน 
 หนวยงานภาครัฐอาจทําการกอสรางทางพิเศษเก็บคาผานทาง และใหหนวยงานภาคเอกชนเชา โดยมี
 ขอตกลงรวมกันใหแกหนวยงานภาคเอกชนในเรื่องดังน้ี 
 ๒๒.๑ เชาทางพิเศษเก็บคาผานทางสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง (โดยอาจมีขอตกลงที่จะมีสิทธิเลือกซื้อ

สินทรัพยแกผูเชาหรือไมก็ได) 
 ๒๒.๒ บริหารและดําเนินงานทางพิเศษเก็บคาผานทาง 
 ๒๒.๓ ซอมแซมและบํารุงรักษาทางพิเศษเก็บคาผานทาง รวมถึงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนนและการควบคุม

จราจรอยางสมํ่าเสมอ 
 แตในขอตกลงอ่ืนหนวยงานภาครัฐอาจเชาสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานจากหนวยงานภาคเอกชน 

๒๓. ในกรณีที่สัญญามีขอตกลงในการเชาที่สามารถพิจารณาจัดเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีถือปฏิบัติสําหรับสวนที่เปนขอตกลงในการเชา
 ภายใตสัญญาน้ัน 
๒๔. หนวยงานภาครัฐอาจมีการทําสัญญาเพื่อจัดหาสินคาหรือบริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเก่ียวของกับการใช
 สินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะ บางสัญญาอาจไมชัดเจนวามีสวนที่เปนสัญญาเชาตามคํานิยามของมาตรฐาน 
 การบัญชีฉบับน้ีหรือไม ซึ่งในกรณีน้ีตองใชดุลยพินิจอยางรอบคอบเย่ียงผูชํานาญการในวิชาชีพ ถาเปนสัญญาเชา
 ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี แตถาไมใชสัญญาเชาใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 ฉบับอื่นที่เก่ียวของ 
 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา 

สัญญาเชาการเงิน 

การรับรูเร่ิมแรก 

๒๕. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูเชาตองรับรูสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา อัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ 
หากในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาได ใหใชอัตราดอกเบีย้เงินกูยืมสวนเพ่ิมของ
ผูเชาเปนอัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเชาตองรวมเปนสวนหน่ึงของตนทุนสินทรัพยที่รับรู 

๒๖. รายการและเหตุการณทางบัญชีตองบันทึกและนําเสนอตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเปนจริง   
 ทางการเงินไมใชตามรูปแบบของกฎหมาย แมวารูปแบบของกฎหมายของขอตกลงในสัญญาเชาจะกําหนดให      
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 ผูเชาไมมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาตามกฎหมาย แตในความเปนจริงแลวเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและสาระ
 ความเปนจริงทางการเงินของสัญญาเชาการเงินคือ ผูเชาไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
 ใหบริการในการใชสินทรัพยที่เชาตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพยน้ัน        
 โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ตองจายสําหรับสิทธิดังกลาวดวยจํานวนที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของ
 สินทรัพยรวมกับคาใชจายทางการเงินที่เก่ียวของ 

๒๗. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผูเชาไมไดสะทอนถึงรายการบัญชีเก่ียวกับสัญญาเชาดังกลาวทรัพยากร
 ทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจการจะต่ํากวาที่ควรเปน ซึ่งทําใหอัตราสวนทางการเงินบิดเบือนไป 
 ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล จึงเปนการเหมาะสมที่ผู เชาจะรับรูรายการเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินใน   
 งบแสดงฐานะทางการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินที่จะตองจายในอนาคตดวยจํานวนเดียวกัน และตนทุน  
 ทางตรงเริ่มแรกของผูเชาใหรับรูเปนตนทุนของสินทรัพยที่เชา 

๒๘. ในงบการเงินไมควรแสดงสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินหักดวยหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  

๒๙. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผูเชาตองแยกแสดงหน้ีสินเปนหน้ีสินหมุนเวียนและไมหมุนเวียน         
 ผูเชาตองแยกแสดงหน้ีสินตามสัญญาเชาเปนหนี้สินหมุนเวียนและไมหมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน 

๓๐. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเชา เชน การตอรองและการทํา
 สัญญาเชา ตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู เชาเพื่อใหไดสัญญาเช าการเงินตองรวม 
 เปนสวนหน่ึงของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชานั้น 
 
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก 

๓๑. จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตองนํามาแยกเปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะนําไปลดหน้ีสินที่ยังไมได
 ชําระคาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพ่ือทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวด
 เปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เหลืออยูแตละงวด คาเชาที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจาย        
 ในงวดที่เกิดรายการ 

๓๒. ในทางปฏิบัติ หนวยงานอาจใชการประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปนส วนคาใช จ าย 
 ทางการเงินใหกับงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพ่ือความสะดวกในการคํานวณ 

๓๓. สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพและคาใชจ ายทางการเงินสําหรับ     
 งวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่เชาตองสอดคลองกับวิธีการ
 คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพซึ่งหนวยงานเปนเจาของ และคาเสื่อมราคาที่รับรูตองคํานวณ      
 ตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการ
 ประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช) 
 หากไมมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะเปนเจาของสินทรัพยเมื่ออายุสัญญาเชาสิ้นสุดลง ผูเชาตอง
 ตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะสั้นกวา 

๓๔. ผูเชาตองปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยที่เชาใหกับงวดบัญชีแตละงวดตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะใช
 สินทรัพยนั้น การปนสวนตองเปนไปตามเกณฑที่เปนระบบและสอดคลองกับนโยบายการคิดคาเสื่อมราคา



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๑๔/๒๘ 
 

 สําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่ผูเชาเปนเจาของ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่สินทรัพยน้ันจะเปน
 ของผูเชาเม่ือสิ้นสุดสัญญาเชา ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใชงานไดจะเทากับอายุการใหประโยชนของ
 สินทรัพย หากสินทรัพยน้ันจะไมตกเปนของผู เชาเม่ือสิ้นสุดสัญญาเช า ผู เช าตองคิดคาเสื่อมราคาของ          
 สินทรัพยใหหมดภายในระยะเวลาของสัญญาเชาหรือภายในอายุการใหประโยชนของสินทรัพย แลวแต
 ระยะเวลาใดจะสั้นกวา 

๓๕. ในแตละงวดบัญชี ผลรวมของคาเสื่อมราคาสินทรัพยกับคาใชจายทางการเงินมักจะไมเทากับจํานวนเงิน        
 ที่ไดจายตามสัญญาเชาการเงิน ดังน้ัน จึงไมเปนการสมควรที่ผูเชาจะรับรูจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
 เปนคาใชจาย ดังน้ัน สินทรัพยและหนี้สินที่เก่ียวของกันมักมีจํานวนไมเทากันภายหลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล 

๓๖. ในการกําหนดวาสินทรัพยที่เชาเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
 การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 
 
การเปดเผยขอมูล 

๓๗. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้ 
 ๓๗.๑ มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานสําหรับสินทรัพยแตละประเภท 
 ๓๗.๒ การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานระหวางจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้น
  กับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้น  
 ๓๗.๓ นอกจากน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานตองเปดเผยจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย

ทั้งสิ้นและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปน้ี 
  ๓๗.๓.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
  ๓๗.๓.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
  ๓๗.๓.๓ ระยะเวลาที่เกินหาป 
 ๓๗.๔ คาเชาทีอ่าจเกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจายในงบรายไดและคาใชจายสําหรับงวด 
 ๓๗.๕ จํานวนเงินขั้นตํ่าทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการใหเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาการรายงาน 
 ๓๗.๖ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงตามสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญของผูเชา ซึ่งรวมถึงรายการตอไปน้ี 
  ๓๗.๖.๑ เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น 
  ๓๗.๖.๒ เงื่อนไขของการตออายุสัญญาเชาหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนดใหปรับราคา

หรือปรับอัตรา 
  ๓๗.๖.๓ ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจาํกัดเกี่ยวกับเงินนําสงกําไร การกอหน้ีเพิ่มเติม 

และการทําสัญญาเชาอ่ืนเพ่ิมเติม เปนตน 

๓๘. นอกจากน้ี ผู เชาที่มีสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของมาตรฐาน
 การบัญชีฉบับอ่ืน เชน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการ
 ประกาศใช) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๑๕/๒๘ 
 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐาน
 การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 

๓๙. ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงประโยชนที่ผูเชาไดรับในชวงเวลา 

๔๐. จํานวนเงินที่จ ายตามสัญญาเชาดําเนินงาน (ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ เชน คาประกันภัย และ
 คาบํารุงรักษา) ตองรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง นอกจากวาจะมีเกณฑอ่ืนที่เปนระบบซึ่งสะทอนใหเห็น
 ถึงประโยชนที่ผูเชาไดรับในชวงเวลา แมวาการจายเงินจะไมเปนไปตามเกณฑน้ัน 
 
การเปดเผยขอมูล 

๔๑. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 ๔๑.๑ จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดสําหรับ

ระยะเวลาแตละชวงตอไปน้ี 
  ๔๑.๑.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
  ๔๑.๑.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
  ๔๑.๑.๓ ระยะเวลาที่เกินหาป 
 ๔๑.๒ จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาการรายงาน 
 ๔๑.๓ จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาใหเชาชวงที่รับรูสําหรับงวด 

ซึ่งแยกแสดงจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต องจ ายคาเช าที่อาจเกิดขึ้น และจํานวนเงินที่จะไดรับจาก
สัญญาใหเชาชวง 

 ๔๑.๔ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงสําคัญที่ผูเชาตองปฏิบัติตามสัญญาเชา ซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้ 
  ๔๑.๔.๑ เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น 
  ๔๑.๔.๒ เงื่อนไขของการตออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนดใหปรับราคาหรือ

ปรับอัตรา 
  ๔๑.๔.๓ ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินนําสงกําไร การกอหน้ีเพิ่มเติม 

และการทําสัญญาเชาอ่ืนเพ่ิมเติม เปนตน 
 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา 

สัญญาเชาการเงิน 

๔๒. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับรายไดทางการเงินที่รับรูตามสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชา
ที่เปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีหมายถึงหนวยงานภาครัฐที่เปนผูผลิต 
 ผูแทนจําหนายสินทรัพย และในขณะเดียวกันก็เปนผูใหเชาสินทรัพยนั้น โดยไมคํานึงขนาดของกิจกรรมการเชา 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๑๖/๒๘ 
 

 การจําหนาย และการผลิต นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกําไรหรือขาดทุน
 ที่เกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพยดวย 

๔๓. หนวยงานภาครัฐอาจทําสัญญาเชาการเงินในฐานะผูใหเชาภายใตสถานการณตางๆ หนวยงานบางแหงอาจมี
ภารกิจในการจําหนายสินทรัพยเปนปกติ เชน รัฐบาลอาจจัดต้ังหนวยงานที่มีวัตถุประสงคเฉพาะขึ้นมาเพ่ือทํา
หนาที่จัดหาสินทรัพยและวัสดุใหกับหนวยงานอื่นๆ การมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางจะทําใหมี
โอกาสไดรับสวนลดการคา หรือเง่ือนไขที่เปนประโยชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ในบางกรณี หนวยงานที่ทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการจัดซื้อจัดจางจะทําหนาที่จัดซื้อสินทรัพยแทนหนวยงานอ่ืนในนามของหนวยงานเหลานั้น 
แตบางกรณีหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการจัดซื้อจัดจางจะจัดซื้อสินทรัพยในนามตนเอง และ
ภารกิจตางๆ อาจรวมถึง 

 ๔๓.๑ การจัดซื้อสินทรัพยและวัสดุ 
 ๔๓.๒ การโอนสินทรัพยดวยวิธีการขายหรือทําสัญญาเชาการเงิน 
 ๔๓.๓ การบริหารกลุมสินทรัพย เชน จัดบริการยานพาหนะเพ่ือใหหนวยงานอ่ืนใช และมีไวเพื่อการใหเชาทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพ่ือการขาย 

๔๔. ในบางกรณีหนวยงานภาครัฐอาจจะทําสัญญาเชาเปนจํานวนไมมากนักและเกิดขึ้นไมบอยครั้ง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกรณีทีห่นวยงานเคยเปนเจาของและบริหารจัดการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานมาตั้งแตในอดีต เชน 
ถนน เขื่อน โรงบําบัดนํ้า เปนตน แตอาจไมไดเปนเจาของสินทรัพยโดยสมบูรณและรับผิดชอบบริหารจัดการ
สินทรัพยนั้นอีกตอไป หนวยงานดังกลาวอาจโอนสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูใหกับเอกชนโดยวิธีการขาย
หรือทําสัญญาเชาการเงิน นอกจากนั้น หนวยงานอาจกอสรางสินทรัพยที่มีอายุการใชงานนานและสินทรัพย
โครงสรางพ้ืนฐานขึ้นใหมโดยรวมงานกับเอกชน โดยมีความประสงคใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบสินทรัพย   
โดยวิธีซื้อเสร็จเด็ดขาด หรือโดยวิธีทําสัญญาเชาการเงินเม่ือกอสรางเสร็จ ในบางกรณีขอตกลงการเชากําหนด
ระยะเวลาที่ใหเอกชนควบคุมสินทรัพยกอนจะโอนกรรมสิทธิและอํานาจการควบคุมสินทรัพยกลับไปให
ภาครัฐ ตัวอยางเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางโรงพยาบาลและใหเอกชนเชาเปนเวลา ๒๐ ป หลังจากนั้น
สินทรัพยจะกลับมาอยูภายใตการควบคุมของภาครัฐ เปนตน 

๔๕. ผูใหเชาตองรบัรูคาตอบแทนที่คางชําระตามสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะทางการเงินดวย
จํานวนทีเ่ทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา 

๔๖. ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
 ใหแกผูเชา ดังน้ัน ผูใหเชาจึงถือวาลูกหน้ีสัญญาเชา คือ สินทรัพยที่จะทําใหผูใหเชาไดรับเงินตนพรอมกับ   
 รายไดทางการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและบริการที่ให 

 

การรับรูเร่ิมแรก 

๔๗. ผูใหเชามักมีตนทุนทางตรงเริ่มแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย ตนทุนทางตรงสวนเพ่ิม
 จากการตอรองและจัดทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวไมรวมถึงตนทุนทั่วไป เชน ตนทุนที่เกิดขึ้นกับฝายขาย
 และการตลาด สําหรับสัญญาเชาการเงินนอกเหนือจากสัญญาเชาของผูใหเชาที่เปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย 
 ตนทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํานวณอยูในลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน และจะเปนสวนหักจากรายไดในชวง



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๑๗/๒๘ 
 

 อายุของสัญญาเชา อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นโดยไดคํานึงถึงตนทุนทางตรง
 เริ่มแรกซึ่งรวมอยูในยอดลูกหน้ีตามสัญญาเชา ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนตองรวมยอดดังกลาวแยกตางหาก 
 ตนทุนผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายสวนที่เกี่ยวกับการตอรองและการทําสัญญาเชาไมถือเปนตนทุน
 ทางตรงเริ่มแรกตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และไมรวมเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ      
 ในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายในวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล 
 
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก 

๔๘. การรับรู รายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวดของ         
 เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินน้ัน 

๔๙. ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชาดวยเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล การปนสวน
 รายไดตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา 
 ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนที่จายตามสัญญาเชาที่เก่ียวของกับงวดบัญช ี(ซึ่งไมรวมตนทุนในการ
 ใหบริการ) ตองนํามาหักกับเงินลงทุนขั้นตนทั้งสิ้นในสัญญาเชาการเงินเพ่ือลดเงินตนและรายไดทางการเงิน 
 รอการรับรู 

๕๐. ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันที่ใชในการคํานวณเงินลงทุนขั้นตนตาม
 สัญญาเชาอยางสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันมีจํานวนลดลง ผูใหเชาตอง
 ทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา และตองรับรูการลดลงของจํานวนที่ต้ังคางรับไวในกําไรหรือ
 ขาดทุนทันท ี

๕๑. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายสําหรับงวดตาม
 นโยบายการบัญชีที่หนวยงานใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 

๕๒. หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราทีตํ่่าเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใชอัตราดอกเบี้ย
 เชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเริ่มแรกตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขาย 

๕๓. หนวยงานภาครัฐที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายอาจใหทางเลือกแกลูกคาที่จะซื้อหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชา
 การเงินของสินทรัพยที่ทําโดยผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภทดังตอไปน้ี 
 ๕๓.๑ กําไรหรือขาดทุนที่เทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรัพยที่ใหเชา

ดวยราคาขายปกติ ทั้งน้ี จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลดการคาดวย และ 
 ๕๓.๒ รายไดทางการเงินตลอดอายุสญัญาเชา 

๕๔. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึกรายไดจากการขายดวยมูลคา
 ยุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเชาตองจายใหผูใหเชาคิดลดดวยอัตรา
 ดอกเบี้ยในทองตลาดแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา และจะบันทึกตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา
 หรือมูลคาตามบัญชี (หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา) หักดวยมูลคาปจจุบันของ
 มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขายถือเปนกําไรจากการขาย
 ซึ่งตองรับรูตามนโยบายการบัญชีที่หนวยงานใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๑๘/๒๘ 
 

๕๕. เพ่ือเปนการจูงใจลูกคา ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว า 
 ความเปนจริงมากซึ่งทําใหรายไดทั้งสิ้นที่รับรู ณ เวลาที่ขายมีจํานวนสูงเกินไป หากผูใหเชาเสนออัตรา
 ดอกเบี้ยทีตํ่่าเกินจริง กําไรจากการขายตองเปนจํานวนที่คํานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด 

๕๖. ตนทุนที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงินของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรู
 เปนคาใชจาย ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล เน่ืองจากตนทุนดังกลาวมักเก่ียวของกับกําไรจากการขายของผูใหเชา   
 ที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 
 
การเปดเผยขอมูล 

๕๗. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้ 
 ๕๗.๑ การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนทั้งสิ้น

ตามสัญญาเชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหน้ีตองจายตามสัญญาเชา นอกจากน้ัน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 
และมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหน้ีตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวง    
ตอไปนี้ 

  ๕๗.๑.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
  ๕๗.๑.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
  ๕๗.๑.๓ ระยะเวลาที่เกินกวาหาป 
 ๕๗.๒ รายไดทางการเงินรอการรับรู 
 ๕๗.๓ มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันซึ่งรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา 
 ๕๗.๔ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะเก็บไมได 
 ๕๗.๕ คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบรายไดและคาใชจาย 
 ๕๗.๖ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา 

๕๘. การเปดเผยเงินลงทุนขั้นตนหักดวยรายไดทางการเงินรอการรับรู จากสัญญาเชาใหมที่เพ่ิมขึ้นระหวาง            
 งวดบัญชีหลังจากหักดวยจํานวนเงินที่เก่ียวของของสัญญาเชาที่ไดยกเลิกถือเปนเครื่องบงชี้การเติบโตที่มัก
 เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 

๕๙. ผูใหเชาตองแสดงสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของ
 สินทรัพย 

๖๐. ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวา  
 จะมีเกณฑอ่ืนที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา 

๖๑. ผูใหเชาตองรับรูตนทุน (ซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไดรับรายไดคาเชาเปนคาใชจาย
 สําหรับงวด และรับรูรายไดคาเชา (ไมรวมเงินรับจากการใหบริการ เชน การประกันภัยและการบํารุงรักษา) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๑๙/๒๘ 
 

 ตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา แมวาการรับเงินจะไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว เวนแตจะมีเกณฑที่
 เปนระบบอยางอื่นที่ดีกวาซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา 

๖๒. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชาทีเ่กิดขึ้นในการตอรองหรือการทําสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปนสวนหน่ึง
 ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาตามเกณฑเชนเดียวกับ
 การรับรูรายไดจากสัญญาเชา 

๖๓. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใหเชาตองบันทึกโดยใชเกณฑที่สอดคลองกับนโยบายการคิดคาเสื่อมราคา
 ตามปกติของสินทรัพยที่คลายคลึงของผูใหเชา และคาเสื่อมราคาตองคํานวณตามเกณฑที่กําหนดไวใน
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) และฉบับที่ ๓๑ 
 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 

๖๔. ในการพิจารณาวาสินทรัพยที่เชาเกิดการดอยคาหรือไม หนวยงานตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
 การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 

๖๕. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเมื่อไดมีการทําสัญญาเชาดําเนินงานตองไมรับรูเปนกําไรจากการขาย 
 เน่ืองจากการทําสัญญาเชนน้ันไมถือวาเปนการขาย 
 
การเปดเผยขอมูล 

๖๖. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 ๖๖.๑ จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได โดยแสดง

จํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 
  ๖๖.๑.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
  ๖๖.๑.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
  ๖๖.๑.๓ ระยะเวลาที่เกินหาป 
 ๖๖.๒ คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบรายไดและคาใชจาย 
 ๖๖.๓ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา 
 

การขายและเชากลับคืน 

๖๗. การขายและเชากลับคืนคือ การที่ที่ผูขายขายสินทรัพยแลวและผูขายทําสัญญาเชาสินทรัพยน้ันกลับคืนมา 
 จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธกันเน่ืองจากไดมีการตอรองราคา
 รวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการขายและเชากลับคืนขึ้นอยูกับประเภทของสัญญาเชาที่เก่ียวของ 

๖๘. หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
 ของสินทรัพยจะตองไมรับรูเปนกําไรของผูขายที่เปนผูเชาโดยทันท ีแตตองบันทึกรับรูเปนรายการรอตัดบัญช ี
 และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา 

๖๙. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาการเงิน รายการดังกลาวเปนวิธีที่ผูใหเชาจัดหาเงินทุนใหกับผูเชาโดยใช
 สินทรัพยเปนหลักประกัน ดวยเหตุนี้จึงไมเหมาะสมที่จะถือวาสิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว ามูลค า 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๐/๒๘ 
 

 ตามบัญชีเปนรายได แตตองบันทึกสวนเกินดังกลาวเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายไปตลอดอายุ
 สัญญาเชา 

๗๐. ในกรณีที่การขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน 
 ๗๐.๑ หากราคาขายมีจํานวนเทียบเทากับมูลคายุติธรรมอยางเห็นไดชัด ผู ขายตองรับรู ผลกําไรหรือ
  ผลขาดทุนจากการขายทันที 
 ๗๐.๒ หากราคาขายมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการขายทันที 

เวนแตผูขายจะไดรับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจายคาเชาในอนาคตที่ตํ่ากวาราคาตลาด     
ในกรณีน้ีผูขายตองบันทึกผลขาดทุนจากการขายเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตาม 
สัดสวนของจํานวนคาเชาที่จายในแตละงวด ตามระยะเวลาที่ผูขายที่เปนผูเชาคาดวาจะใชประโยชน
จากสินทรัพยที่เชา 

 ๗๐.๓ หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูจํานวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมเปนรายการ
รอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะใชประโยชนสินทรัพยที่เชา 

๗๑. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และจํานวนที่ตองจายตามสัญญาเชา และราคาขายกําหนดขึ้น
 ตามมูลคายุติธรรม รายการดังกลาวเปนรายการขายตามปกติที่หนวยงานสามารถรับรูกําไรหรือขาดทุนทันท ี

๗๒. สําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน หากมูลคายุติธรรม ณ เวลาขายและเชากลับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
 สินทรัพย หนวยงานตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปนผลขาดทุนทันท ี

๗๓. สําหรับสัญญาเชาการเงิน หนวยงานไมตองปรับปรุงผลตางดังกลาว เวนแตสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา 
 ซึ่งในกรณีดังกลาวหนวยงานตองปรับลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
 ตามขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เม่ือมีการ
 ประกาศใช) 

๗๔. ผูเชาและผู ใหเชาตามสัญญาขายและเชากลับคืนตองเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับผู เชาและผู ใหเชาตามสัญญาเชา
 ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปดเผยขอกําหนดที่มีสาระสําคัญในสัญญาเชาที่มี
 ลักษณะเฉพาะ หรือที่ไมธรรมดา หรือเง่ือนไขของการขายและเชากลับคืน 

๗๕. หนวยงานอาจตองเปดเผยรายการขายและเช ากลับคืนแยกตางหากเน่ืองจากเปนไปตามขอกําหนดของ
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง และวันถือปฏิบัต ิ

๗๖. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่        
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาระยะยาวที่ทําขึ้นกอนหนานั้น ยังคงปฏิบัติตามวิธีการ     
บัญชีเดิมจนกวาสัญญาจะหมดอายุลง ยกเวนสัญญาเชาระยะยาว ที่มีมูลคาเกินกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท และ
คงเหลืออยู ณ วันตนงวดของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีโดยใชวิธีปรับยอนหลัง 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๑/๒๘ 
 

แนวทางปฏิบัต ิ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่๑๓ เรื่อง สัญญาเชา 
แนวทางปฏิบัติน้ีใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ แตไมถือเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ 
 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

๑. วัตถุประสงคของแผนภูมิในหนาถัดไปเพ่ือชวยในการจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญา
 เชาดําเนินงาน สัญญาเชาการเงินคือสัญญาเชาที่ทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ      
 เกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา สัญญาเชาดําเนินงานคือสัญญาเชาที่มิใชสัญญา
 เชาการเงิน 

๒. ตัวอยางที่ประกอบในแผนภูมิน้ีไมไดแสดงสถานการณทั้งหมดที่เปนไปไดในการจัดเปนสัญญาเชาการเงิน และ
 ไมไดหมายความวาถาหากรายการที่เปนไปตามแนวทางตามแผนภูมิน้ีแลวตองจัดเปนสัญญาเชาการเงินทุก
 รายการ ในการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองพิจารณาถึงเน้ือหา
 ของรายการมากกวารูปแบบตามสัญญา (ยอหนา ๑๓) 

๓. ตัวเลขในวงเล็บที่ปรากฏในแผนภูมิอางถึงเลขยอหนาในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๒/๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

ไม 

ไม 

ใช 

สินทรัพยที่เชาไมสามารถทดแทนไดโดยงาย (๑๓.๖) 

เน้ือหาและลักษณะของรายการเปนสัญญาเชาการเงินหรือไม (๑๓) 

ใช 

ขอบงชี้ถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือหลายสถานการณรวมกัน 

ที่ทําใหสามารถจําแนกประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน (๑๔) 

ผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายของผูใหเชาที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา (๑๔.๑) 

ผูเชาเปนผูที่ไดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลคายุติธรรมของมูลคา

คงเหลือ (๑๔.๒) 

ผูเชาสามารถตออายุสัญญาเชาที่มีคาเชาต่ํากวาราคาตลาด (๑๔.๓) 

สัญญาเชาดําเนินงาน สัญญาเชาการเงิน 

ตัวอยางสถานการณปกติทีท่ําใหจําแนกประเภทเปนสัญญา

เชาการเงิน (๑๓) โดยพิจารณาแตละรายการ หรือรวมกัน 

โอนความเปนเจาของสินทรัพยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา (๑๓.๑) 

สัญญาเชาใหสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยในราคาต่ํา (๑๓.๒) 

ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย (๑๓.๓) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับหรือเกอืบเทากับมูลคาของสินทรัพย (๑๓.๔) 

สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะ (๑๓.๕) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๓/๒๘ 
 

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาทางการเงินดานผูใหเชา 

๔. ในแผนภูมิขางลาง ตัวเลขในวงเล็บอางถึงเลขยอหนาในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช 

สัญญาเชาการเงิน 

ผูใหเชาเปนผูผลิตหรือ

ผูแทนจําหนายหรือไม 
ไมใช 

สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดรายได ๒ 

ประเภท (๕๓.๑) กําไรหรือขาดทุนที่

เทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนจากการ

ขายสินทรัพยที่ใหเชาน้ันแบบเสร็จ

เด็ดขาด (๕๓.๒) รายไดทางการเงิน

ตลอดอายุสัญญาเชา (๕๓) 

รับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย

ที่ใหเชาตามนโยบายการบัญชีทีห่นวยงานใช

สําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด (๕๑) คํานวณ

กําไรและขาดทุนขึ้นโดยวิธีสมมติตัวเลขใน

กรณีที่อัตราดอกเบี้ยที่ใชในสัญญาต่ําเกิน

สมควร(๕๒) 

เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา

เชา เทากับ จํานวนเงินขั้น

ต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา

รวมกับมูลคาคงเหลือที่

ไมไดรับการประกัน (๖) 

หัก 

รายไดทางการเงินรอการรับรู

เทา กับ เงินลงทุนขั้นตนตาม

สัญญาเชาหักมูลคาปจจุบันของ

เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 

(๖) 

บันทึกลูกหน้ีดวยจํานวน

เงินรวม ณ วันเริ่มตนของ

สัญญาเชา (๔๕) 

 

ระหวางอายุสัญญาเชา 

 

ลดลงดวยคาเชาและมูลคา

คงเหลือเมื่อไดรับ (๔๙) 

ปนสวนโดยวิธีที่จะกอใหเกิด

ผลตอบแทนคงที่ตอยอด

คงเหลือของเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเชา (๔๙) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๔/๒๘ 
 

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาทางการเงินดานผูเชา 

๕. ในแผนภูมิขางลาง ตัวเลขในวงเล็บอางถึงเลขยอหนาในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             การบันทึกเปนสินทรัพย 

สัญญาเชาการเงิน 

คํานวณจํานวนเงินคาเชาขั้นต่ําที่ตอง

จายตามสัญญาเชา (๖) 

การพิจารณาอัตราคิดลด 

ใชอัตราดอกเบี้ยตามนัย

ของสัญญาเชา (๒๕) 

ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

สวนเพิ่มของผูเชา (๒๕) 

คํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย 

บันทึกสินทรัพยและหน้ีสินตาม

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้น

ต่ําที่ตองจาย (๒๕) 

บันทึกสินทรัพยและหน้ีสิน
ตามมูลคายุตธิรรมของ

สินทรัพย (๒๕) 

             การบันทึกเปนสินทรัพย 

ตัดคาเสื่อมราคา

สินทรัพยตามอายุ

การใชประโยชน 

(๓๔) 

ตัดคาเสื่อมราคา

สินทรัพยตามอายุที่สั้น

กวาระหวางอายุสัญญา

เชากับอายุการใช

ประโยชน (๓๓) 

ลดจํานวนหนี้สินตามสัญญาเชาลงดวยคาเชาจาย

ภายหลังจากหักคาใชจายทางการเงินออกแลว (๓๑) 

ปนสวนคาใชจายทางการเงินไปสูงวดตางๆ โดย

วิธีกอใหเกิดอัตราดอกเบี้ยคงทีต่อหน้ีสินคงคาง 

(๓๑) 

ณ วัน

เริ่มตนของ

สัญญาเชา 

ระหวางอายุ

สัญญาเชา 

ทราบ ไมทราบ 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

คาดวาจะโอนความเปน
เจาของในสินทรัพย ณ วัน

สิ้นสุดสัญญาเชาหรือไม 

ผูเชาทราบอัตราดอกเบ้ียตามนัย

ของสัญญาเชาหรือไม (๒๕) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายต่ํา

กวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือไม (๒๕) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๕/๒๘ 
 

ตัวอยางรายการขายและเชากลับคืนที่กอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน 

๖. การขายและเชากลับคืนที่เปนสัญญาเชาดําเนินงานจะทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนในงบรายไดและคาใชจายทันที    
 ซึ่งวิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะขึ้นอยู กับราคาขาย มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และมูลคาตามบัญชีของ
 สินทรัพย 
 ตารางตอไปน้ีแสดงถึงวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับน้ีในสถานการณตางๆ 

ราคาขายเทากับ     
มูลคายุติธรรม 
(ยอหนา ๗๐) 

มูลคาตามบัญชีเทากับ
มูลคายุติธรรม 
 

มูลคาตามบัญชีนอยกวา
มูลคายุติธรรม 
 

มูลคาตามบัญชีสูงกวา
มูลคายุติธรรม 
 
 

กําไร ไมมีกําไร รับรูกําไรทันท ี - 
ขาดทุน ไมมีขาดทุน - รับรูขาดทุนทันท ี

 
ราคาขายตํ่ากวา    
มูลคายุติธรรม 
(ยอหนา ๗๐) 

มูลคาตามบัญชีเทากับ
มูลคายุติธรรม 

 

มูลคาตามบัญชีนอยกวา
มูลคายุติธรรม 

 

มูลคาตามบัญชีสูงกวา
มูลคายุติธรรม 

 

กําไร ไมมีกําไร รับรูกําไรทันท ี ไมมีกําไร  
(ดูหมายเหตุ ๑) 

ขาดทุน  
(ซ่ึงไมได รับการชดเชย
จากจํานวนเงินท่ีตองจาย
ในอนาคตตามสัญญาเชา
ที่ตํ่ากวาราคาตลาด) 

รับรูขาดทุนทันท ี รับรูขาดทุนทันท ี (ดูหมายเหตุ ๑) 

ขาดทุน  
(ซ่ึงไดรับการชดเชยจาก
จํานวนเงินท่ีตองจายใน 
อนาคตตามสัญญาเชาท่ี
ต่ํากวาราคาตลาด) 

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายขาดทุน 

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายขาดทุน 

(ดูหมายเหตุ ๑) 

 
ราคาขายสูงกวา     
มูลคายุติธรรม 
(ยอหนา ๗๐) 

มูลคาตามบัญชีเทากับ
มูลคายุติธรรม 

 

มูลคาตามบัญชีนอยกวา
มูลคายุติธรรม 

 

มูลคาตามบัญชีสูงกวา
มูลคายุติธรรม 

 

กําไร รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายกําไร 

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายกําไรสวนเกิน 
(ดูหมายเหตุ ๒) 

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายกําไร 
(ดูหมายเหตุ ๓) 

ขาดทุน ไมมีขาดทุน ไมมีขาดทุน (ดูหมายเหตุ ๑) 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๖/๒๘ 
 

หมายเหตุ ๑ สวนดังกลาวของตารางแสดงถึงสถานการณที่อยูภายใตขอกําหนดในยอหนา ๗๒ ซึ่งกําหนด        
ใหหนวยงานตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคายุติธรรมในกรณีของการขาย
และเชากลับคืน 

หมายเหตุ ๒ กําไรสวนเกิน (สวนของราคาขายเกินกวามูลค ายุติธรรม) จะถือเป นรายการรอตัดบัญชีและ         
ตัดจําหนายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย หากมูลคายุติธรรมมีสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชี 
จะรับรูสวนเกินนั้นทันท ี(ยอหนา ๗๐) 

หมายเหตุ ๓ ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมและราคาขายถือเปนผลกําไร ซึ่งมูลคาตามบัญชไีดถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคายุติธรรมตามที่กําหนดไวในยอหนา ๗๒ 

 

การคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา 

๗. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดระบุไวในยอหนา ๒๕ กําหนดใหผูเชาสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินคํานวณ
 อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากสามารถกําหนดได ยอหนา ๓๑ กําหนดใหผูเชาแยกการจายคาเชา
 เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่นําไปลดหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา 
 ขอตกลงในสัญญาเชาโดยสวนใหญระบุดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาอยางชัดเจน แตบางสัญญาจะไมมีการ
 ระบุไว หากไมมีการระบไุวผูเชาตองคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาโดยใชสูตรมูลคาปจจุบัน เครื่องคิดเลข
 ทางการเงินและสเปรดชีตชวยคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาไดโดยอัตโนมัติ ถาไมมีเครื่องมือ
 ดังกลาวก็สามารถใชสูตรมูลคาปจจุบันที่จะคํานวณอัตราดอกเบี้ยดวยมือ แนวทางตอไปนี้แสดงใหเห็นวิธีการ
 คํานวณอัตราดอกเบี้ยที่ไชโดยทั่วไป ๒ วิธี คือ วิธีลองผิดลองถูก และ วิธี interpolation ทั้งสองวิธีใชสูตร
 มูลคาปจจุบัน 

๘. สูตรการคํานวณมูลคาปจจุบันใชอยางแพรหลายในหนังสือการเงินการบัญชี มูลคาปจจุบันของจํานวน
 เงินขั้นต่ําทีต่องจาย คือ 

 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย =        

 

 เม่ือ 
 S  คือ มูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน 
 A  คือ จํานวนเงินคาเชาที่ตองจายในแตละงวด 
 r  คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชารายงวดที่เปนจํานวนเต็ม 
 n  คือ จํานวนงวดตลอดอายุของสัญญาของสัญญา 
 
 
 
 
 
 

   S             A                   1 

  (1 + r)n           r                (1 + r)n
 

1 +                    - 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๗/๒๘ 
 

ตัวอยาง 

๙. หนวยงาน ก ทําสัญญาเชาการเงินเพ่ือซื้อครุภัณฑจํานวน ๑ ชิ้น มูลคายุติธรรมของครุภัณฑ ณ วันเริ่มตนของ
สัญญาเชา เทากับ ๒๕,๐๐๐ บาท ชําระเงินตามสัญญาเชาปละ ๕,๔๒๙ บาท และชําระมูลคาคงเหลือที่ไดรับ
การประกันในปสุดทาย อายุของสัญญาเทากับ ๔ ป และมีมูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน เทากับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
สัญญาเชาน้ีไมไดมีขอตกลงในการใหบริการอ่ืนนอกเหนือจากการขายครุภัณฑ หนวยงาน ก ตองรับผิดชอบ
ตนทุนในการใชครุภัณฑ ไดแก คาบํารุงรักษา สัญญาเชาไมไดระบุอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา อัตรา
เงินกูยืมสวนเพ่ิมของหนวยงานเทากับ ๗% ตอป สถาบันการเงินประกาศใหกูโดยมีการประกันดวยครุภัณฑ
ดวยอัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง ๗.๕%   ถึง ๑๐% 

 
วิธีลองผิดลองถูก 

๑๐. เปนการคํานวณดวยกระบวนการซ้ําๆ กัน โดยที่ผูเชาตองทําการคาดเดาเพ่ือหาอัตราดอกเบี้ยที่ใกลเคียงที่สุด 
 และคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย และนําไปเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรมของ
 สินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ถาผลลัพธที่ไดนอยกวามูลคายุติธรรม แสดงวาอัตราดอกเบี้ย
 ที่เลือกใชน้ันสูงเกินไป ถาผลลัพธที่ไดมากกวามูลคายุติธรรม แสดงวาอัตราดอกเบี้ยที่เลือกใชน้ันตํ่าไป อัตรา
 ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาคืออัตราดอกเบี้ยที่มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายเทากับมูลคา
 ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา 

๑๑. หนวยงาน ก จะเริ่มคํานวณโดยใชประมาณการที่ดีที่สุด ตัวอยางเชน ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิม ๗% 
 ตอป ซึ่งผลลัพธที่ไดจะตํ่าไป หลังจากน้ันใชอัตราสูงสุดที่เปนไปได เชน ๑๐% ตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ย
 เงินกูของสถาบันการเงิน ซึ่งผลลัพธที่ไดจะสูงเกินไป หลังจากการคํานวณหลาย ๆ ครัง้ ก็จะไดอัตราดอกเบี้ย
 ที่ถูกตอง คือ ๘.๕% ตอป 

๑๒. เพ่ือคํานวณหาอัตราดอกเบี้ย หนวยงานใชสูตรมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายขางตน โดยที่ : 
 S = ๑๐,๐๐๐ บาท 
 n = ๔   
 r = อัตราดอกเบี้ยที่เปนเลขเต็มจํานวน 
 A = ๕,๔๒๙ บาท 
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายที่ตองการ = ๒๕,๐๐๐ บาท 

๑๓. การคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มไดผลลัพธ
 ทีม่ากกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย ดังน้ัน ตองใชอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นหนวยงานตองคํานวณโดยใชอัตราอื่น
 เพ่ือพิจารณาหาอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (ตัวเลขมีการปดเศษ) 
  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๗%  = ๒๕,๖๗๓ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชต่ําเกินไป 

  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๑๐%  = ๒๔,๐๔๐ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชสูงเกินไป 

  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๙%  = ๒๔,๖๗๔ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชสูงเกินไป 

  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๘%  = ๒๕,๓๓๓ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชต่ําเกินไป 



  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ หนา ๒๘/๒๘ 
 

  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๘.๕%  = ๒๕,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ถูกตอง 

๑๔.  หนวยงานจะใชอัตราดอกเบี้ย ๘.๕% เพ่ือแยกจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะ
 นําไปลดหน้ีสินที่ยังไมไดชําระ ซึ่งจะแสดงตามตารางขางลาง 
 

วิธี Interpolation  

๑๕. ในการคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ผูเชาตองเริ่มคํานวณหามูลคาปจจุบันจากอัตรา
 ดอกเบี้ยที่สูงที่สุด และอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าที่สุด ผลตางระหวางผลลัพธกับมูลคาปจจุบันที่แทจริงจะถูกใช    
 ในการคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยใชวิธี Interpolation จากขอมูลขางตน ผลลัพธจากมูลคา
 ปจจุบันของอัตราดอกเบี้ย ๗% และ ๑๐% นํามาใชในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงดังน้ี (ตัวเลขมีการปดเศษ) 
  มูลคาปจจุบัน ณ อัตราดอกเบี้ย ๗% = ๒๖,๐๑๙ บาท ผลตาง = ๑,๐๑๙ บาท (๒๖,๐๑๙ - ๒๕,๐๐๐) 

  มูลคาปจจุบัน ณ อัตราดอกเบี้ย ๑๐% = ๒๔,๐๔๐ บาท ผลตาง = ๙๖๐ บาท (๒๔,๐๔๐ - ๒๕,๐๐๐) 

  r  =  ๗% + (๑๐% - ๗%) 
  
    =  ๗% + (๓% x ๐.๕) 
     =  ๗% + ๑.๕% 
     =  ๘.๕% 

๑๖. หนวยงาน ก จะใชอัตราดอกเบี้ย ๘.๕% เพ่ือบันทึกสัญญาเชาการเงิน และแบงงวดการจายเงินเปนคาใชจาย
 การเงินและสวนลดหน้ีสินสัญญาเชา ดังแสดงในตารางขางลาง 

 การปนสวนการชําระเงินคางวดตามสัญญาเชา (ตัวเลขมีการปดเศษ) 

 ปท่ี ๐ ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ 

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชา
ตนงวด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๑,๖๙๖ ๑๘,๑๑๐ ๑๔,๒๒๑ 

ดอกเบี้ยจาย  ๒,๑๒๕ ๑,๘๔๔ ๑,๕๓๙ ๑,๒๐๙ 

สวนที่จะนําไปลดหน้ีสิน  ๓,๓๐๔ ๓,๕๘๕ ๓,๘๙๐ ๑๔,๒๒๑* 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเชา
ปลายงวด 

๒๕,๐๐๐ ๒๑,๖๙๖ ๑๘,๑๑๐ ๑๔,๒๒๑ - 

 *รวมการจายมูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน 

 

 

(๑,๐๑๙ + ๙๖๐) 
๑,๐๑๙ 


