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ตัวอยางเพื่อประกอบความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูคาเชา/
รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน

ที่มา
ดวยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับหนังสือหารือจํานวนมากเกี่ยวกับการรับรูคาเชา

ตามสัญญาเชาดําเนินงาน เชน เมื่อไรจึงจะรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจาย/รายไดตามเกณฑอื่นที่มิใชวิธีเสนตรง การรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจาย/รายไดตองนับแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือวันที่สินทรัพยที่เชาอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามความประสงคของผูเชา เปนตน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ จึงจัดทําตัวอยางการการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจาก
สัญญาเชาดําเนินงานเผยแพรเพื่อประกอบความเขาใจ และประกอบการพิจารณาในทางปฏิบัติ โดย
ตัวอยางที่จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาปญหาในทางปฏิบัติ และชวยเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันของผูปฏิบัติและผูสอบบัญชีตลอดจนหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ตัวอยางดังกลาวเปนแนวทาง
ในการนําไปปฏิบัติเพื่อบันทึกบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มี
สวนไดเสียสาธารณะ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตางกัน
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน

1. เมื่อไรผูเชา/ผูใหเชาจึงจะรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจาย/
รายไดตามเกณฑอื่นที่มิใชวิธีเสนตรง
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี เห็นวาการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชา

ดําเนินงานเปนคาใชจาย/รายไดตามเกณฑอื่นที่มิใชวิธีเสนตรง (เชน รับรูตามจํานวนคาเชาที่ระบุใน
สัญญา) จะเหมาะสมตอเมื่ออัตราคาเชามีการกําหนดโครงสรางใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

1) อัตราคาเชามีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นแตละชวงระยะเวลาตามประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่เชา (เชน อัตราคาเชาอาคารมีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ภายหลังระยะเวลาเชาผานไป 2 ป ตามพื้นที่ที่มีการขยายออกไปยังบริเวณที่อยูติดกัน หรืออัตราคาเชา
เครื่องจักรมีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นภายหลังระยะเวลาเชาผานไป 1 ป ตามปริมาณ
เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น

2) อัตราคาเชามีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นแตละปตามอัตราเงินเฟอถัวเฉลี่ยที่คาดวา
จะเกิดขึ้นเพียงอยางเดียว แมวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เชาจะไมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเชาที่
ผานไปก็ตาม

หากอัตราคาเชาไมไดมีการกําหนดโครงสรางใหเปนตามขอใดขอหนึ่งที่กลาวขางตน ตัวอยางเชน 
อัตราคาเชามีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนสูงในปแรกๆ และลดต่ําลงในปหลังๆ (อัตราลดลง) 
เนื่องจากสินทรัพยที่เชามีประสิทธิภาพสูงในปแรกๆ และลดต่ําลงในปหลังๆ หรืออัตราคาเชามีการ
กําหนดโครงสรางใหมีจํานวนต่ําในปแรกๆ และสูงขึ้นในปหลังๆ (อัตราเพิ่มขึ้น) เนื่องจากอัตราการใช
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กําลังการผลิตของสินทรัพยที่เชาต่ําในปแรกๆ และเพิ่มขึ้นในปหลังๆ หรืออัตราคาเชามีการกําหนด
โครงสรางใหมีจํานวนผันแปรขึ้นลงแตละชวงระยะเวลาตามปริมาณการใชสินทรัพยที่เชา/รายไดของผูเชา
ที่คาดจะเกิดขึ้น (เชน ผันแปรขึ้นลงแตละฤดูกาลตามชั่วโมงเดินเครื่องจักรที่คาดจะเกิดขึ้น) หรืออัตรา
คาเชามีการกําหนดโครงสรางใหผูเชาไมตองจายคาเชาในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อจูงใจใหผูเชาตกลงทํา
สัญญาเชา ในกรณีเชนนี้ ผูเชา/ผูใหเชาตองรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง
2. ในกรณีที่ผูเชา/ผูใหเชารับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจาย/รายได

ตามวิธีเสนตรง หากคาเชาประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายและคาเชาที่อาจเกิดขึ้น 
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารับรูเปนคาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรงหรือไม
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นวาผูเชา/ผูใหเชาตองไมนําคาเชาที่อาจเกิดขึ้นมารับรูเปน

คาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง แตตองรับรูคาเชาที่อาจเกิดขึ้นเปนคาใชจาย/รายไดในงวดที่เกิดรายการ 
3. การรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามวิธีเสนตรงตองนับแตวันที่สัญญาเชา

เริ่มมีผลบังคับหรือวันที่สินทรัพยที่เชาอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูเชา
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นวาการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน

ตามวิธีเสนตรงตองไมนับแตวันที่สินทรัพยที่เชาอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของ
ผูเชา แตตองนับแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับ ซึ่งก็คือวันที่ผู เชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชา
ในสินทรัพยที่เชา 
4. หากสัญญาเชาใหสิทธิแกผูเชาในการตออายุสัญญาเชา โดยผูใหเชาจะมีการปรับอัตราคาเชา

ตามคาเชาในตลาด และหากผูเชาแสดงใหเห็นอยางนาเชื่อถือวาผูเชาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุ
สัญญาเชา ผูเชา/ผูใหเชาตองรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชาเฉพาะสัญญาแรกเทานั้น หรือตลอดอายุสัญญาเชาสัญญาแรกและสัญญา
เชาที่ตอออกไปอีกรวมกัน
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นวาหากสัญญาเชาใหสิทธิแกผูเชาในการตออายุสัญญา

เชา โดยผูใหเชาจะมีการปรับอัตราคาเชาตามคาเชาในตลาด และหากผูเชาแสดงใหเห็นอยางนาเชื่อถือวา
ผูเชาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา ผู เชา/ผูใหเชาตองรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชา
ดําเนินงานตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาสัญญาแรกและสัญญาเชาที่ตอออกไปอีกรวมกัน 

ตัวอยางที่ 1-5 ใชประกอบความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน
เปนคาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง

ตัวอยางที่ 1
ผูเชาไดทําสัญญาเชาเครื่องจักรกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชาใน

ปที่ 1 2 และ 3 เดือนละ 5,000 บาท 4,500 บาท และ 3,500 บาท ตามลําดับ อัตราคาเชาดังกลาวมี
การกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนสูงในปแรกๆ และลดต่ําลงในปหลังๆเนื่องจากเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
สูงในปแรกๆ และลดต่ําลงในปหลังๆ
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การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน) 60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (4,500 บาท x 12 เดือน) 54,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (3,500 บาท x 12 เดือน) 42,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 156,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (156,000/3 ป) 52,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา 52,000

คาเชาจายลวงหนา 8,000 
เครดิต เงินสด 60,000

ปที่ 2
เดบิต คาเชา 52,000

คาเชาจายลวงหนา 2,000 
เครดิต เงินสด 54,000

ปที่ 3
เดบิต คาเชา 52,000

เครดิต เงินสด 42,000
คาเชาจายลวงหนา 10,000

ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด 60,000

เครดิต คาเชารับ 52,000
คาเชารับลวงหนา 8,000

ปที่ 2
เดบิต เงินสด 54,000

เครดิต คาเชารับ      52,000
คาเชารับลวงหนา        2,000

ปที่ 3
เดบิต เงินสด 42,000

คาเชารับลวงหนา 10,000    
เครดิต คาเชารับ      52,000
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ตัวอยางที่ 2
ผูเชาไดทําสัญญาเชาเครื่องจักรกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

ในปที่ 1, 2 และ 3 เดือนละ 3,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลําดับ อัตราคาเชาดังกลาวมี
การกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนต่ําในปแรกๆ และสูงขึ้นในปหลังๆ เนื่องจากอัตราการใชกําลังการผลิต
ของเครื่องจักรต่ําในปแรกๆ และเพิ่มขึ้นในปหลังๆ

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (3,000 บาท x 12 เดือน)   36,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (4,000 บาท x 12 เดือน)   48,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (6,000 บาท x 12 เดือน)   72,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 156,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (156,000/3 ป)   52,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา 52,000

เครดิต เงินสด 36,000
คาเชาคางจาย 16,000

ปที่ 2
เดบิต คาเชา 52,000

เครดิต เงินสด 48,000
คาเชาคางจาย   4,000

ปที่ 3
เดบิต คาเชา 52,000

คาเชาคางจาย 20,000
เครดิต เงินสด 72,000

ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด 36,000

คาเชาคางรับ 16,000
เครดิต คาเชารับ 52,000

ปที่ 2
เดบิต เงินสด 48,000

คาเชาคางรับ   4,000
เครดิต คาเชารับ 52,000
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ปที่ 3
เดบิต เงินสด 72,000

เครดิต คาเชาคางรับ 20,000
คาเชารับ 52,000

ตัวอยางที่ 3
ผูเชาไดทําสัญญาเชาเครื่องจักรกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 เดือนละ 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท และ 8,000 บาท ตามลําดับ 
อัตราคาเชาดังกลาวมีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนผันแปรขึ้นลงแตละไตรมาสตามชั่วโมงเดิน
เครื่องจักรที่คาดจะเกิดขึ้น

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 1 (5,000 บาท x 3 เดือน) 15,000
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 2 (4,000 บาท x 3 เดือน) 12,000
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 3 (3,000 บาท x 3 เดือน)   9,000
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 4 (8,000 บาท x 3 เดือน) 24,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายแตละป 60,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละเดือน (60,000/12 เดือน)   5,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ไตรมาสที่ 1
เดบิต คาเชา 15,000

เครดิต เงินสด 15,000
ไตรมาสที่ 2
เดบิต คาเชา 15,000

เครดิต เงินสด 12,000
                    คาเชาคางจาย   3,000
ไตรมาสที่ 3
เดบิต คาเชา 15,000

เครดิต เงินสด 9,000
                    คาเชาคางจาย   6,000
ไตรมาสที่ 4 
เดบิต คาเชา 15,000

                คาเชาคางจาย   9,000
เครดิต เงินสด 24,000
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ผูใหเชา
ไตรมาสที่ 1
เดบิต เงินสด 15,000

เครดิต คาเชารับ 15,000
ไตรมาสที่ 2
เดบิต เงินสด 12,000

               คาเชาคางรับ   3,000
เครดิต คาเชารับ 15,000

ไตรมาสที่ 3
เดบิต เงินสด 9,000

              คาเชาคางรับ 6,000
เครดิต คาเชารับ 15,000

ไตรมาสที่ 4 
เดบิต เงินสด 24,000

เครดิต คาเชารับ 15,000
                              คาเชาคางรับ   9,000

ตัวอยางที่ 4
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาตกลงใหผูเชาใช

อาคารโดยไมตองจายคาเชาเปนระยะเวลา 6 เดือน เพื่อจูงใจใหผูเชาตกลงทําสัญญาเชา โดยเรียกเก็บ
คาเชาเดือนที่ 7-36 เดือนละ 5,000 บาท   

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 6 เดือน)   30,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 150,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (150,000/3 ป)   50,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา 50,000

เครดิต เงินสด 30,000
          คาเชาคางจาย 20,000
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ปที่ 2,3
เดบิต คาเชา 50,000
        คาเชาคางจาย 10,000

เครดิต เงินสด 60,000
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด 30,000
        คาเชาคางรับ 20,000

เครดิต คาเชารับ 50,000
ปที่ 2,3
เดบิต เงินสด 60,000

เครดิต คาเชาคางรับ 10,000
          คาเชารับ 50,000

ตัวอยางที่ 5
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

เดือนละ 5,000 บาท และปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นปละ 5% ซึ่งไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการปรับเพิ่ม
ตามอัตราเงินเฟอถัวเฉลี่ยที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพียงอยางเดียว

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 1.05 x 12 เดือน)   63,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 1.05 x 1.05 x 12 เดือน)   66,150
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 189,150
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (189,150/3 ป)   63,050
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา 63,050

เครดิต เงินสด 60,000
          คาเชาคางจาย   3,050

ปที่ 2
เดบิต คาเชา 63,050

เครดิต เงินสด 63,000
         คาเชาคางจาย       50
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ปที่ 3
เดบิต คาเชา 63,050
        คาเชาคางจาย   3,100

เครดิต เงินสด 66,150
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด 60,000
       คาเชาคางรับ   3,050

เครดิต คาเชารับ 63,050
ปที่ 2
เดบิต เงินสด 63,000
       คาเชาคางรับ       50

เครดิต คาเชารับ 63,050
ปที่ 3
เดบิต เงินสด 66,150

เครดิต คาเชาคางรับ   3,100
          คาเชารับ 63,050

ตัวอยางที่ 6
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชาปที่ 

1 และ 2 เดือนละ 5,000 บาท และปรับอัตราคาเชาเพิ่มตนปที่ 3 เปนเดือนละ 8,000 บาท ตามพื้นที่ที่มี
การขยายออกไปยังบริเวณที่อยูติดกัน

ในกรณีนี้ ผูเชา/ผูใหเชาตองไมรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจาย/
รายไดตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา แตตองรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจาย/รายไดตามจํานวนคาเชาที่ระบุในสัญญา 

ผูเชา
ปที่ 1 และ 2
เดบิต คาเชา 60,000

เครดิต เงินสด 60,000
ปที่ 3 4 และ 5
เดบิต คาเชา 96,000

เครดิต เงินสด 96,000
ผูใหเชา
ปที่ 1 และ 2
เดบิต เงินสด 60,000

เครดิต คาเชารับ 60,000
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ปที่ 3 4 และ 5
เดบิต เงินสด 96,000

เครดิต คาเชารับ 96,000

ตัวอยางที่ 7
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

เดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ อัตราคาเชากําหนดใหมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปตามอัตราเงินเฟอ 
อัตราเงินเฟอ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 เปน 4% และ 5% ตามลําดับ 
ในกรณีนี้ ผูเชา/ผูใหเชาตองไมคาดการณเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 และนําคาเชา

ที่อาจเกิดขึ้นมารับรูเปนคาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง แตตองรับรูคาเชาที่อาจเกิดขึ้นเปนคาใชจาย/
รายไดในงวดที่เกิดรายการ  

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน) 60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 1.04 x 12 เดือน) 62,400
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 1.04 x 1.05 x 12 เดือน) 65,520
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา 60,000

เครดิต เงินสด  60,000
ปที่ 2
เดบิต คาเชา 62,400

เครดิต เงินสด  62,400
ปที่ 3
เดบิต คาเชา 65,520

เครดิต เงินสด  65,520
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด 60,000

เครดิต คาเชารับ 60,000
ปที่ 2
เดบิต เงินสด 62,400

เครดิต คาเชารับ 62,400
ปที่ 3
เดบิต เงินสด 65,520

เครดิต คาเชารับ 65,520
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ตัวอยางที่ 8
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

เดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ อัตราคาเชากําหนดใหมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปๆ ละ 5% หรืออัตราเงิน
เฟอแลวแตอัตราใดจะสูงกวา  

อัตราเงินเฟอ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 เปน 4% และ 5% ตามลําดับ 
ในกรณีนี้ ผูเชา/ผูใหเชาตองนําคาเชาซึ่งปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปๆ ละ 5% มารับรูเปนคาใชจาย/

รายไดตามวิธีเสนตรง เนื่องจากอัตราคาเชาที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปๆ ละ 5% เปนอัตราขั้นต่ําที่ผูใหเชาเรียก
เก็บคาเชาจากผูเชา

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 1.05 x 12 เดือน)   63,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 1.05 x 1.05 x 12 เดือน)   66,150
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 189,150
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (189,150/3 ป)   63,050
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา 63,050

เครดิต เงินสด 60,000
คาเชาคางจาย   3,050

ปที่ 2
เดบิต คาเชา 63,050

เครดิต เงินสด 63,000
          คาเชาคางจาย       50

ปที่ 3
เดบิต คาเชา 63,050
        คาเชาคางจาย   3,100

เครดิต เงินสด 66,150
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด 60,000
        คาเชาคางรับ   3,050

เครดิต คาเชารับ 63,050
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ปที่ 2
เดบิต เงินสด 63,000
       คาเชาคางรับ       50

เครดิต คาเชารับ 63,050
ปที่ 3
เดบิต เงินสด 66,150

เครดิต คาเชาคางรับ   3,100
         คาเชารับ 63,050

ตัวอยางที่ 9
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 2 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

เดือนละ 5,000 บาท 
ผูเชาใชเวลา 2 เดือนแรกของสัญญาเชาดําเนินงานในการตกแตงและติดตั้งชั้นวางสินคา และ

เริ่มตนดําเนินธุรกิจในอาคารที่เชาในเวลาตอมา
ในกรณีนี้ การรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามวิธีเสนตรงตองไมนับแตวันที่

การตกแตงและติดตั้งชั้นวางสินคาแลวเสร็จ และผูเชาเริ่มตนดําเนินธุรกิจในอาคารที่เชา แตตองรับรูนับ
แตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับ ซึ่งคือวันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาในอาคารที่เชา

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 120,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (120,000/2 ป)   60,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต คาเชา 60,000

เครดิต เงินสด 60,000
ผูใหเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต เงินสด 60,000
       เครดิต คาเชารับ 60,000

ตัวอยางที่ 10
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 2 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา

เดือนละ 5,000 บาท ในสองปแรก 
สัญญาเชาอาคารใหสิทธิแกผูเชาในการเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา ณ สิ้นปที่ 2 โดยอัตรา

คาเชาจะปรับตามคาเชาในตลาด
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ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ผูเชาแสดงใหเห็นอยางนาเชื่อถือวาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญา
เชาตอนสิ้นปที่ 2 โดยคาดวาอัตราคาเชาจะปรับตามอัตราคาเชาในตลาด ณ ตอนสิ้นปที่ 2 เปนเดือนละ 
5,500 บาท

ณ สิ้นปที่ 2 ผูใหเชาไดปรับอัตราคาเชาตามคาเชาในตลาดเปนเดือนละ 5,500 บาท ตามที่ได
คาดไว

ในกรณีนี้ ผูเชา/ผูใหเชาตองรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจาย/
รายไดตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาสัญญาแรกและสัญญาเชาที่ตอออกไปอีกรวมกัน 

การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 12 เดือน)   60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,500 บาท x 12 เดือน)   66,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 4 (5,500 บาท x 12 เดือน)   66,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 5 (5,500 บาท x 12 เดือน)   66,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา 318,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (318,600)/5 ป)   63,600
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต คาเชา 63,600

เครดิต เงินสด 60,000
          คาเชาคางจาย   3,600

ปที่ 3, 4 และ 5
เดบิต คาเชา 63,600

                   คาเชาคางจาย   2,400
เครดิต เงินสด 66,000

ผูใหเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต เงินสด 60,000

          คาเชาคางรับ   3,600
       เครดิต คาเชารับ 63,600
ปที่ 3, 4 และ 5
เดบิต เงินสด 66,000

         เครดิต คาเชารับ 63,600
          คาเชาคางรับ   2,400


