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เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู,มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า จำนวน ๑ เล่ม
ด้ว ยพระราชบัญ ญัต ิว ิน ัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๖๘ บัญ ญัต ิใ ห้
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและ'ทุนหมุนเวียนจัดทำบัญ ชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญ ชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ที่ก ระทรวงการคลัง กำหนด ซี่งกระทรวงการคลัง ได้อ อกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ เมื่อวันที่
๔ กัน ยายน ๒๔๖๑ โดยมืม าตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญ ญาเช่า เน้นส่วนหนี่งในประกาศ
ดังกล่าว
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าเน้นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระบบ GFMIS ในปีจจุบัน กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนด
คู่ม ือ การบัญ ชีภ าครัฐ เรื่อ ง สัญ ญาเข่า โดยจำแนกสัญ ญาเช่า แบ่ง ตามประเภทเน้น สัญ ญาเช่า การเงิน
และสัญ ญาเช่าดำเนิน งาน เพื่อให้หน่วยงานที,มีก ารดำเนิน การในส่ว นที่เกี่ยวข้อ งกับ สัญ ญาเช่า ใช้เน้นคู่มือ
ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้หน่วยงานระดับกรม กระทรวง
รวมถึงรัฐ บาลมืข ้อ มูล สัญ ญาเช่าในภาพรวม ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยฃน์ ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจเซิงนโยบายของผู้บริหารได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
คู่มือการบัญชีภาครัฐดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
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หลักการและนโยบายการบัญชี
๑. สัญญาเช่าการเงิน
๑.๑ การรับรู้เริ่มแรก
๑.๒ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
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บทที่ ๓ การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าการเงิน
ผังขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีสัญญาเช่าการเงิน
วิธีการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าการเงินในระบบ GFMI5

๙
๑0

๑. ด้านผู้เช่า
๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามสัญ ญาเช่าการเงินจากเงินงบประมาณ
๑0
๑.๒ การเบิกจ่ายเงินตามสัญ ญาเช่าการเงินจากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
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๑.๓ การเบิกจ่ายเงินตามสัญ ญาเช่าการเงินจากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ๔0

๒. ด้านผู้ให้เช่า
๒.๑ การรับเงินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
๔๗
๒.๒ การรับเงินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
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๒.๓ การรับเงินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ๔๙

บทที่ ๔ การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
ผังขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานในระบ'
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ด้านผู้เช่า
๑.๑

การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเช่าดำเนินงานจากเงินงบปร
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หน้า
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๒. ด้านผู้ให้เช่า
๒.๑ การรับเงินตามสัญญาเช่าดำเน้นงานเป็นรายได้แผ่นดิน
๒.๒ การรับเงินตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้เงินนอกงบประ
๒.๓ การรับเงินตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้เงินนอกงบประ
ฝากธนาคารพาณิชย์
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บทที่ ๑
บทน่า
ความเป็น มา
ด้ว ยพระราชบัญ ญัต ิว ิน ัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๖๘ บัญ ญัต ิให้
หน่วยงานของรัฐที่ม ิใช่รัฐวิส าหกิจ และทุน หมุน เวียนจัดทำบัญ ชีและรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ที่ก ระทรวงการคลัง กำหนด กระทรวงการคลัง จึง ได้อ อกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕;๖๑ เมื่อวันที่
๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า เป็นส่วนหนี่งในประกาศดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับระบบ GFMIS ในป้จจุบัน กรมบัญ ชีก ลางจึงได้จัดทำคู่มือการบัญ ชีภ าครัฐ เรื่อง สัญ ญาเช่า
เพื่อ ให้ห น่ว ยงานที่ม ีก ารดำเนิน การในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาเช่า ใช้เป็น คู่ม ีอ ประกอบการบัน ทึก บัญ ชี
ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้หน่วยงานระดับกรม กระทรวง รวมถึงรัฐบาลมีข้อมูลสัญญาเช่า
ในภาพรวม ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเซิงนโยบายชองผู้บริหารได้
การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าแบ่งตามประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นผู้เช่าหรือเป็นผู้ให้เช่าแล้วแต่กรณี
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ม ีค ู่ม ือ ที่ใ ช้เป็น แนวทางใบการปฏิบ ัต ิง านในส่ว นที่ร ับ ผิด ชอบและที่เกี่ย วข้อ ง
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕:๖๑
๒. เพื่อ ให้เจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านด้า นบัญ ชีข องหน่ว ยงานมีค วามรู้ค วามเข้า ใจหลัก การ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า
เพื่อ ให้เจ้า หน้า ที่ท ี'ปฏิบ ัต ิง านด้า นบัญ ชีท ราบถึง วิธ ีก ารบัน ทึก บัญ ชีท ี'เกี่ย วช้อ งกับ
สัญ ญาเช่า และบัน ทึก บัญ ชีเกี่ยวกับ สัญ ญาเช่าในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง
๔. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีแนวทางในการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้สามารถจัดทำ
บัญชีได้อย่างถูกต้อง
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ขอบเขตและข้อจำกัด
คู,มือการบัญ ชีภาครัฐ เรื่อง สัญ ญาเช่า กำหนดภายใต้มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓
เรื่อง สัญญาเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและนโยบายการบัฌ ชีภาครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๑ เมื่อ วัน ที่ ๔ กัน ยายน ๒๔๖๑ ผัง บัญ ชีม าตรฐาน สำห รับ ห น ่ว ยงาน ภาครัฐ ,

และระบบ GFMISในปิจจุบัน อย่าง'ไรก็ดี คู่มีอการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นm

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเข่า

กองบัญชีภาครัฐ

ทางด้านบัญชีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการอบรมที่มีการจัดเก็บเงิน
ค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด
ทังนี หากมีก ารปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบ GFMIS ผังบัญ ชีม าตรฐาน อาจส่งผลกระทบ
ต่อ การบัน ทึก บัญ ชีใ นระบบ GFMIS ซึ่งต้อ งปรับ ปรุงวิธ ีก ารบัน ทึก บัญ ชีต ามค่ม ีอ ฉบับ นี้ให้ส อดคล้อ งกับ
ระบบ GFMIS และผังบัญชีมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงใหม่ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่ว ยงานมีค ู่ม ีอ กา รปฏิบ ัต ิง านทางด้า นบัญ ชีท ี่เกี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาเ
เป็น'ไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญ ญาเช่า เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
และที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ค่มีอการบัณชีภาครัธ เรอง สัณณาเซ่า

กองบัณชีภาครัธ กรมบัณซืกลาง

