
การบันทึกบัญชีสินทรัพย ์
(ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) 

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



ทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

จังหวัด 

ให้ส านักงานจังหวัดบันทึกเป็นสินทรัพย์ของจังหวัด 
ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ 
 
 
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว115 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551) 

 

 

 

 

กลุ่มจังหวัด 

ให้จังหวัด ซึ่งเป็นผู้เบิกแทน/เป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
บันทึกเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ 
 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว17  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553) 

 

 



สินทรัพย์ถาวร 

 สินทรัพยอ์นัมีลกัษณะคงทนท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
 และใชไ้ดน้านกวา่ 1 รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ  
 มิไดมี้ไวเ้พื่อขาย 

 สินทรัพยถ์าวรท่ีมีตวัตน และสินทรัพยถ์าวรท่ีไม่มีตวัตน 

 
ฉบับที ่๑๓ ฉบับที ่๑๖ ฉบับที ่๑๗ 

 
ฉบับที ่๓๑ 

 
 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตน 

 
สัญญา
เช่า 

 
ที่ดนิ 
อาคาร 
อุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัที ่17 

 สินทรัพยท่ี์มีตวัตนท่ีหน่วยงานมีไวเ้พ่ือใชป้ระโยชน์ในการผลิต 
หรือใชใ้นการจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพ่ือใหเ้ช่า หรือเพ่ือใช ้
ในการบริหารงาน และหน่วยงานคาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชี 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 



การรับรู้รายการทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ 

เกณฑ์มูลค่าขั้นต า่ในการรับรู้ การวดัมูลค่าสินทรัพย์ 

- มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ค่ อ น ข้ า ง แ น่ 
ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพ  ในการให้บริการเพิม่ขึน้  
 
- สามารถวัดมูลค่าต้นทุน หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ได้มาจากรายการท่ีไม่มีการ
แลกเปล่ียน 

- ก าหนดมูลค่าข้ันต ่าในการรับรู้รายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ในบัญชีของหน่วยงาน
เฉพาะท่ีมี     
มูลค่าข้ันต ่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึน้ไป 
 

 - การวัดมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ  จะรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน 
ณ วนัท่ีไดรั้บสินทรัพยน์ั้นมา 
 
 
 - ก า ร วั ด มู ล ค่ า ภ า ย ห ลั ง 
การรับรู้รายการ หน่วยงานจะรับรู้รายการ
เป็นสินทรัพย ์โดยใช้ราคาทุน หรือการตี
ราคาใหม่ 



การรับรู้รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การรับรู้ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการรับรู้

รายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ค่าเส่ือมราคา 

•     กรณีสัญญาการจัดซ้ือจัดจ้างมีสินทรัพย์หลาย
ประเภท 
     - มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 17 เร่ือง ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 
     - สินทรัพยท่ี์ตอ้งใชง้านร่วมกนั 
     - ครุภณัฑติ์ดมากบัอาคาร 
 
•     กรณีจัดซ้ือจัดจ้างจากประเภทเงินหลายประเภท 
ให้รับรู้รายการตามประเภทเงินท่ีใช้จัดหาสินทรัพย ์
โดยใชป้ระเภทเงินใดมากกว่าให้บนัทึกเป็นสินทรัพย์
หลกั และประเภทเงินรองลงมาให้บนัทึกเป็นสินทรัพย์
ยอ่ยภายใตสิ้นทรัพยห์ลกันั้น 
 

•     ต้นทุนทีเ่กิดจากการซ่อมบ ารุง เป็นตน้ทุนเพื่อ
การซ่อมแซม ให้ รับ รู้ เ ป็นค่าใช้ จ่ ายในบัญชี 
“ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา” 
•     ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทน หน่วยงาน
ตอ้งรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี           
•     ต้นทุนที่เกิดจากการปรับปรุง ส่งผลให้อายุ
การใชง้านเพิ่มข้ึนหน่วยงานตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพย ์
•     ต้นทุนที่เกิดจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ 
ตอ้งรับรู้ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า
ตามบญัชี 
•     ต้นทุนที่เกิดจากการต่อเติม เพื่อให้สินทรัพย์
ได้รับการขยายหรือเพิ่มเติมไปจากเดิม จะต้อง
บนัทึกเป็นสินทรัพยข์องหน่วยงาน 

คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบ
ของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั 



ที่ ดินที่หน่วยงาน  
มีกรรมสิทธิ์  

ที่ดิ น  

ที่ ดิ น ที่ มี ก ร ร ม สิ ท ธิ์   

ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร  



อ าค า ร  

อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อ 
ใช้เป็นส านักงานในการ
ด าเนินงาน 
ของหน่วยงานรวมทั้งรายจ่าย
เพื่อยืดอายุการใชง้าน 
ของอาคารหรือ ดัดแปลง 
ต่อเติมใหป้ระสิทธิภาพ 
การท างานดีขึ้นกว่าเดิม 

อาคารส านักงาน 

อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อ 
การพักอาศัย 
รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอาย ุ
การใช้งานของอาคารหรือ
ดัดแปลง ต่อเติม 
ให้ประสิทธิภาพ 
การท างานดีขึ้นกว่าเดิม 

อาคารโครงสร้างถาวรเพ่ือ
ประโยชน์อื่นๆ  
นอกเหนือ จากอาคาร
ส านักงานและอาคารเพื่อการ
พักอาศัย เช่น โรงงาน 
คลังสินค้า รวมทั้งรายจ่าย 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
อาคารหรือดัดแปลง ต่อเติม 
ให้ประสิทธิภาพการท างานดี
ขึ้นกว่าเดิม 

รายจ่ายที่เกิดจากการปรับปรุงอาคาร
ที่หน่วยงานเช่า และอาคารที่
หน่วยงาน ได้รับอนุญาตให้ใช้ 
โดยไม่เสียค่าเช่า เช่น รายจ่ายเพื่อ
ดัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร  
ทั้งการกั้นห้อง ปรับปรุงห้องใหม่ 
ปรับปรุงห้องใหม่ ติดต้ังครุภัณฑ์ 
แบบ Build in ปูพื้นอาคารใหม ่
เดินงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

อาคารเพื่อ 
การพักอาศัย 

อาคารเพื่อ 
ประโยชน์อ่ืน 

ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 



สิ่ งปลู ก ส ร้ า ง  
สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมา เช่น ศาลา เสาธง โรงรถ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
โรงเพาะช า รั้ว เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นกว่าเดิม 



ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี้ท างาน โต๊ะประชุม ตู้เก็บเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศ กล้องวงจรปิด ตู้นิรภัย ตู้เหล็ก ตู้ไม้ โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เครื่องโทรสาร 
เป็นต้น  

อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือใช้ในการด าเนินงาน ทั้งที่ใช้ส าหรับเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของหรือคน เช่น 
รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น  

อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และเกี่ยวกับการรับ - ส่งคลื่นวิทยุ เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุ เป็นต้น  

ครุภัณฑ์ใช้เพื่อการอบรม ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ โฆษณา เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องฉายสไลด์  
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอรับภาพ โทรทัศน์ เป็นต้น  

ครุภัณฑ์ใช้เพื่อเกษตรกรรม เช่น รถไถ รถแทรคเตอร์ เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องนวดธัญพืช เครื่องสูบน้ า 
เครื่องชั่ง เป็นต้น  



ครุภัณฑ์  
โรงงาน

ก่อสร้าง

ส ารวจ

วิทยาศาสตร์และการแพทย์

คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ์ เครื่องท าเหรียญกษาปณ์ เครื่องตีตราและอัดแบบ 
เครื่องจักรกล เครื่องกลั่น เป็นต้น  

ครุภัณฑ์ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องกระทุ้งดิน เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องพ่นสี
รถบด รถตักดิน เป็นต้น 

ครุภัณฑ์ใช้ในการส ารวจ เช่น กล้องส่องทางไกล เครื่องเจาะส ารวจ กล้องวัดมุม  
เป็นต้น  

ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการทดลองค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัต ิ
ทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ดเลือด เตียงคนไข้ รถเข็น 
เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า เครื่องวัดความถ่ี เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า 
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น  

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์
ส าหรับระบบเครอืข่าย เป็นต้น 



ครุภัณฑ์  
การศึกษา 

งานบ้านงานครัว 

กีฬา 

ดนตรี 

สนาม 

ครุภัณฑ์อื่น 

ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือการเรียน การสอน เช่น โต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน หุ่นจ าลอง 
เป็นต้น 

ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องกรองน้ า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาอบ เตาแก๊ส เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น 

ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อการออกก าลังกายและฝึกซ้อม การแข่งกีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง จักรยานออกก าลังกาย 
เหล็กยกน้ าหนัก เป็นต้น 

ครุภัณฑ์เพื่อใช้บรรเลงและฝกึซ้อมดนตรี เช่น เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล อุปกรณ์ดนตรี  เป็นต้น 

ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เต้นท์ ถุงนอน เปล เตียงสนาม เป็นต้น  

ครุภัณฑ์ประเภทอื่น ที่ไม่ได้จ าแนกไว้ข้างต้น เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะกันกระสุน  เป็นต้น  



สินทรัพย์ โครงสร้ างพื้ นฐาน  

( เฉพาะหน่วยงานที่ มีภารกิจโดยตรง )  
ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ า อื่นๆ 

สินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐานที่สร้างขึ้นขวาง
กั้นล าน้ าธรรมชาติ ที่กัก
เก็บน้ าไว้ใช้ทั้งเพื่อการ
ชลประทาน  
และเพื่อประโยชน์อื่น
นอกจากการชลประทาน 

 

 

ถนน และโครงข่าย
การจราจรทางบก 
เพื่อใชส้ าหรับ
สาธารณประโยชน์ 

 

สินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐานที่สร้างขึ้น 
เพื่อเชื่อมต่อโครงข่าย
การจราจรทางบก 
ในการข้ามทางเดินน้ า
ขนาดใหญ ่

 

 

สินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐานประเภทอ่างเก็บน้ า  
ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ าไว้
เพื่อการชลประทาน  
และเพื่อการอื่น   
นอกจาก                    
การชลประทาน 

 

 

สินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐานอื่น  
นอกเหนือจากประเภท 
ถนน สะพาน เขื่อน        
อ่างเก็บน้ า             
ตามที่ระบขุ้างต้น 

 

 



สินทรัพย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ 
ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูล 
พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 
จัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุด ติดตั้ง
โปรแกรมซอฟแวร์ โปรแกรม Anti Virus  
โปรแกรม E-book โปรแกรม E-Leaning  
เป็นต้น 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน นอกเหนือจาก
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น สิทธิ
การเช่า ใบอนุญาติ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น 

 
ฉบับที ่๓๑ 

 
 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัที ่31 

 สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน 
 ท่ีสามารถระบุได ้
 และไม่มีลกัษณะทางกายภาพ 
 คาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่ 1 

รอบระยะเวลาบญัชี 
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วธีิการบันทกึบัญชีทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

01 

02 

04 

03 

การเบกิจ่ายเงนิเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

หลกัเกณฑ์การค านวณค่าเส่ือมราคา
สินทรัพย์ถาวร 

การบันทกึรายการทีด่นิ อาคาร  
และอุปกรณ์ ทีเ่กดิขึน้เร่ิมแรก 

การบนัทกึบญัชีเกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ
ประเภททีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง 

05 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ 
ทางบญัชีของสินทรัพย์ 
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1. การเบิกจ่ายเงนิเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ไม่บนัทึกบญัชี 

เดบิต บญัชีพกัสินทรัพย ์(ระบุประเภท)หรือ 
          บญัชีพกังานระหวา่งก่อสร้าง หรือ 
          บญัชีท่ีดินราชพสัดุรอโอน หรือ 
          บญัชีค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท) 
      เครดติ บญัชีรับสินคา้ / ใบส าคญั (GR/IR) 

1. บันทึกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (บส 01) 

2. บนัทกึตรวจรับงาน (บร 01) 
 
 

การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  (กรณจ่ีายตรงผู้ขายอ้างใบส่ังซ้ือ) 

เดบิต บญัชีรับสินคา้ / ใบส าคญั (GR/IR) 
      เครดิต บญัชีเจา้หน้ีการคา้-บุคคลภายนอก 

3. บันทึกขอเบิกเงิน (ZMIRO_KA) 
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การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก 
      เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน –  
                  หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 

4. กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี 
    เงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 

กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก 
      เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน –  
                       หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 
                บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
 

ระบบผลักส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร 
เดบิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
     เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน –  
                 หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล 
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2. การบันทกึรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

สร้างรหสัสินทรัพย ์

ล้างพกัสินทรัพย์
เป็นสินทรัพย ์

ล้างพักสนิทรัพย์
เป็น คชจ. 

A 

B 

C 

ไม่บันทึกบัญช ี
 

สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์หลัก / AS01 
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย  / AS11 

ล้างพัก ส/ท เป็น ส/ท รายตัว / F-04 (AA)  
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสินทรัพย์หลัก) 
        บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (รหัสสินทรัพย์ย่อย) 
    เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)  
        บัญชีค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 
    เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

ล้างพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย / F-04 (JV) 

การล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย 



กรณงีานเสร็จภายในปงีบประมาณ 

บัญชพีักงานระหว่างก่อสร้าง 

01 

02 

ล้าง พักงานระหว่างก่อสร้าง สินทรัพยร์ายตัว 

ไม่บันทกึบญัชี 
สร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์หลกั / AS01 
สร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์ย่อย  / AS11 

กรณเีป็นสินทรัพย์รายตัว/ F-04 (AA)  
เดบิต บญัชีสินทรัพย ์(ระบุประเภท) (รหสัสินทรัพยห์ลกั) 
          บญัชีสินทรัพย ์(ระบุประเภท) (รหสัสินทรัพยย์อ่ย) 
              เครดติ บญัชีพกังานระหวา่งก่อสร้าง 

          เดบิต บญัชีค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)  
                    บญัชีค่าครุภณัฑมู์ลค่าต ่ากวา่เกณฑ ์
              เครดิต บญัชีพกังานระหวา่งก่อสร้าง 

กรณีเป็นค่าใช้จ่าย / F-04 (JV) 
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กรณีงานเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ  
ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้าง 

สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ AS01  เลือกหมวดสินทรัพย์เป็น 12110100 งานระหว่างท า  
ระบบจะให้เลขที่สินทรัพย์หลัก ขึ้นต้น  ด้วย 8XXXXXXXXXXX 
                        ไม่บันทึกบัญชี 

สิ้นปีงบประมาณ/เมื่องานแล้วเสร็จ 
ให้ล้างพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้าง F-04 (AA) 

เดบิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง  
    เครดิต บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง 

สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์  
AS01 

เลขที่สินทรัพย์ 1XXXXXXXXXXX  
ไม่บันทึกบัญชี 

ก าหนดกฏการกระจายการโอน /  
AIAB  ไม่บันทึกบัญชี 

เมื่องานเสร็จให้ล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัว 

การบันทึกการโอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์  
AIBU(AA) 

เดบิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
    เครดิต บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง 



COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

กรณีงานเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ  

งวด 1 ปีX1 
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ 
เลขทีส่ินทรัพย์หลัก ขึ้นต้น  

8XXXXXXXXXXX 

โอนพักงานระหว่าง
ก่อสร้าง เข้างานระหว่าง

ก่อสร้าง 

งวด 1 ปีX1 ก าหนดกฏการ 
กระจายการโอน  
ไม่บันทึกบัญชี 

ค าสั่งงาน AIAB 

การบันทึกการโอน 
งานระหว่างก่อสร้าง

เป็นสินทรัพย์  

ค าสั่งงาน AIBU 

กรณีก่อสร้างบ้านพักเสร็จไม่ทันภายในปี ( 2 งวดงาน) 

ค าสั่งงาน AS01 

โอนพักงานระหว่าง
ก่อสร้าง เข้างาน
ระหว่างก่อสร้าง 

งวด 2 ปีX2 (งวดสุดท้าย) 

ค าสั่งงาน F-04 ค าสั่งงาน F-04 ค าสั่งงาน AS01 

งวด 2 ปี X2(งวดสุดท้าย) 
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ 
เลขทีส่ินทรัพย์หลัก ขึ้นต้น  

1XXXXXXXXXXX 
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3. หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคา 

! 
ค่าเสื่อมราคา 
 ค่าเสื่อมราคา คือ การปันส่วนจ านวน 
ที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบ 
ตลอดอายุการใช้งานให้เกิดประโยชน์ของทรัพย์นั้น 
โดยหน่วยงานสามารถก าหนดอายุการใช้งาน 
โดยเทียบเคียงกับตารางการก าหนดอายุการใช้งาน
และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
ของหน่วยงาน 
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ตารางการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 

ประเภททรัพย์สิน 
อายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (ร้อยละ) 

อย่างต่ า อย่างสูง อย่างต่ า อย่างสูง 

1. อาคารถาวร 
2. อาคารชั่วคราว / โรงเรียน 
3. สิ่งก่อสร้าง 
       3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 
       3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ 
4. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
        (ยกเว้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี) 
7.    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

15 
8 
 

15 
 
5 
3 
5 
5 
5 

 

40 
15 
 

25 
 

15 
12 
30 
10 
10 

2.5 
6.5 

 
4 
 

6.5 
8 (8.5) 

3 (12.5) 

10 
10 

6.5 
12.5 

 
6.5 

 
20 

33 (12.5) 

20 
20 
20 
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ตารางการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 

ประเภททรัพย์สิน 
อายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (ร้อยละ) 

อย่างต่ า อย่างสูง อย่างต่ า อย่างสูง 

8. ครุภัณฑ์เกษตร 
       8.1 เครื่องมือและอุปกรณ ์
       8.2 เครื่องจักรกล 
9. ครุภัณฑ์โรงงาน 
       9.1 เครื่องมือและอุปกรณ ์
       9.2 เครื่องจักรกล 
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
       10.1 เครื่องมือและอุปกรณ ์
       10.2 เครื่องจักรกล 
11. ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.   ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 

 
2 
3 (5) 

 
2 
3 (5) 

 
2 
3 (8) 

5 (8) 

5 

 
5 

10 (8) 

 
5 

10 (8) 

 
5 

10 (8) 

10 
15 (8) 

 
20 

10 (12.5) 

 
20 

10 (12.5) 

 
20 

10 (12.5) 

10 
6.5 (12.5) 

 
50 

33 (20) 

 
50 

33 (20) 

 
50 

33 (20) 

20 (12.5) 

20 
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ตารางการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 

ประเภททรัพย์สิน 
อายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (ร้อยละ) 

อย่างต่ า อย่างสูง อย่างต่ า อย่างสูง 

 
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
14. ครุภัณฑ์การศึกษา 
15. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
16. ครุภัณฑ์กีฬา / กายภาพ 
17. ครุภัณฑ์ดนตรี / นาฏศิลป ์
18. ครุภัณฑ์อาวุธ 
19. ครุภัณฑ์สนาม 

 
3 
2 
2 
2 
2 
5 (8) 

2 

 
5 
5 
5 
5 
5 
10 

5 (10) 

 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
20 

 
33 
50 
50 
50 
50 

20 (12.5) 

50 
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ตารางการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 

ประเภททรัพย์สิน 
อายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (ร้อยละ) 

อย่างต่ า อย่างสูง อย่างต่ า อย่างสูง 

20.  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 
      20.1 ถนนคอนกรีต 
      20.2 ถนนลาดยาง 
      20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      20.4 เขื่อนดิน 
      20.5 เขื่อนปูน 
      20.6 อ่างเก็บน้ า 
21.  ครุภัณฑ์อื่น 
22.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
10 
3 
20 
20 
50 
30 
2 
2 

 
20 
10 
50 
50 
80 
80 
15 
20 

 
5 
10 
2 
2 

1.25 
1.25 
6.5 
5 

 
10 
33 
5 
5 
2 
3 
50 
50 



COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกบัที่ราชพัสดุประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562  
 มาตรา 6 บัญญัติให้ที่ราชพัสดุ ได้แก่ 

อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ทุกชนิด ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ที่ดินที่สงวน
หรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามกฎหมาย  

 มาตรา 8 บัญญัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ ให้กรมธนารักษ์ 
มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษา 
ที่ราชพัสดุ ส่วนการใช้และการจัดหาประโยชน์
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสินทรพัย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งได้จัดหามาโดยเงินงบประมาณและใช้เพื่อประโยชน์ราชการ 
จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและเป็นที่ราชพัสดุ 
ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีสถานะทางกฎหมาย 
เป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น 
การโอนจะกระท าได้ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุเท่านั้น 
 



COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกบัที่ราชพัสดุประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ล้างบัญชีที่ดินราชพัสด ุ
รอการโอนเป็นค่าใช้จ่าย 

เป็นการโอนรายการระหว่างกัน
กับกรมธนารักษ์ 

กรมธนารักษ์บันทึกที่ดินราชพัสดุ
ที่หน่วยงานแจ้งขึ้นทะเบียน 
เป็นรายได้ เป็นการรับโอน

รายการระหว่างกันกับหน่วยงาน 

เดบิต บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ 
               (ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า X0303) 
     เครดิต บัญชีที่ดินราชพัสดุรอโอน 

ZGL_JV 

กรมธนารักษ์ 
เดบิต บัญชีท่ีดินราชพัสดุ 
     เครดิต บัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ 
                  ระหว่างหน่วยงาน 
                  ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า XMMAA :  
                  X ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 4 หลัก 

ZGL_JV 

เมื่อหน่วยงานด าเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว 
การล้างบัญชีที่ราชพัสดุรอการโอน 



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ) 0405.3/25542 ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 2563) 
การขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด ี

• ให้โอนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้หน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เป็นกรณีเฉพาะราย 

การโอนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง 

หลักการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



01 

02 

03 

การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ 

การโอนสินทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การโอนสินทรัพย์ให้รัฐวิสาหกิจ 

แนวทางการบันทึกการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 254 ลงวันท่ี 16 กรกฏาคม 2556 

เร่ือง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ 

01 

1. เมื่อ ก.บ.ก./ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบในการ 
    โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการแล้ว  

4. กลุ่มจังหวัด / จังหวัด แจ้งรายละเอียด 

    การโอนสินทรัพย์ตามแบบแจ้งการโอนสินทรัพย์ 

    ให้กรมบัญชีกลางด าเนินการโอนสินทรัพย์ 

    ใหส้่วนราชการ  

2. กลุ่มจังหวัด/จังหวัด แจ้งให้ส่วนราชการ 
    ทราบเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ ตามข้อ 1 
    เพ่ือใหส้่วนราชการด าเนินการสร้าง 
    รหัสสินทรัพย ์

3. ส่วนราชการสร้างรหัสสินทรัพย์ 
 (ให้ระบุอายุการใช้งานที่เหลือ)  
  พร้อมแจ้งให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัดทราบ 



เดบิต สินทรัพย์ 
    เครดิต พักหักล้างการรับโอน 

ส่วนราชการ 

กรมบัญชีกลางบันทึกการโอนสินทรัพย์ 

เดบิต พักหักล้างการโอนสินทรัพย์ 
        ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์ 
      เครดิต สินทรัพย ์

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 

การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัดบันทึกล้างบัญชีพักหักล้างการโอน 
สินทรัพย์เพ่ือรับรู้การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ 

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด ปรับปรุงบัญชี   
เดบิต โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ (XMMAA) 
     เครดิต พักหักล้างการโอนสินทรัพย์ 

ส่วนราชการ ปรับปรุงบัญชี 
เดบิต พักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ 
    เครดิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ 
                ระหว่างหน่วยงาน (XGxxx) 

01 
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การโอนสินทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

02 

3. บันทึกการปรับปรุงล้างบัญชีค่าจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV 
                          เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                เครดิต บัญชีค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

2. เมื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัดแจ้งการโอนสินทรัพย์ให้ อปท. ทราบ และรับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
ให้บันทึกการโอนสินทรัพย์ ด้วยค าสั่งงาน ABAVN (AA) 
                           เดบิต บัญชีค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
                                   บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
                                 เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

1. ก.บ.ก./ก.บ.จ. ใหค้วามเห็นชอบ 
   ในการโอนสินทรัพย์ให้ อปท. 



3. บันทึกการปรับปรุงล้างบัญชีค่าจ าหน่ายสินทรัพย์ 
   ด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV 
                         เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน – รัฐวิสาหกิจ 
                                เครดิต บัญชีค่าจ าหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

2. เมื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัดแจ้งการโอนสินทรัพย์ให้รัฐวิสาหกิจทราบ และรับโอน
สินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการโอนสินทรัพย์ ด้วยค าสั่งงาน ABAVN (AA) 
                         เดบิต บัญชีค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
                                 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
                                เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

1. ก.บ.ก./ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบ
ในการโอนสินทรัพย์ให้รัฐวิสาหกิจ 

03 

การโอนสินทรัพย์ให้รัฐวิสาหกิจ 



 การโอนทรัพย์สินของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด หากยังไม่เป็นสินทรัพย์รายตัว  
ซึ่งเกิดจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังมบีัญช ี
พักสินทรัพย์คงค้างอยู่ หรือจัดซื้อหรือจัดหา
ผิดพลาดเป็นค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการรับรู ้
เป็นสินทรัพย์รายตัวให้แล้วเสร็จก่อน  
จึงด าเนินการโอนสินทรัพย์ของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด ต่อไป 

ข้อสังเกต 



UNDER  1. กรณีมีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี 
 

3. กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 

2. กรณีมีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 

- 1.1 สินทรัพย์มีอายุการใช้งานคงเหลอื 
- 1.2 สินทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว 

- 2.1 สินทรัพย์บันทึกไว้ใน “บัญชีพักสินทรัพย์” 
- 2.2 สินทรัพย์บันทึกไว้ใน “บัญชีค่าใช้จ่าย” 
- 2.3 สินทรัพย์บันทึกไว้ใน “บัญชีสินทรัพย์ผิดหมวด” 

- 3.1 สินทรัพย์สูญหายต้องหาตัวผู้รับผิด 
- 3.2 สินทรัพย์เสียหายจากการใช้งานตามปกติ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การรับรู้ทางบัญชีของสินทรัพย ์



1. กรณมีีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญช ี 1.1 สินทรัพย์มีอายุการใช้งานคงเหลือ 

2. สร้างรหัสสินทรัพย ์

- สินทรัพย์หลัก AS01 
- สินทรัพย์ย่อย AS11 

5. ปรับปรุงล้างบัญชีค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปี งปม.ก่อน  
ZGL_JV  
     เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

. 

4. ประมวลผลค่าเสื่อมราคา 

ZAFAB  
เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

1. ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ 
ZGL_JV  
เดบิต พักสินทรัพย ์
    เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

. 3. ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว 
F-04(AA) 
เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
        สินทรัพย์ (ย่อย) 
        เครดิต พักสินทรัพย ์

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง 



ทุน 
สินทรัพย์ย่อย 

AS11 

อายุการใช้งาน1 งวด (เดือน) 

มูลค่าค่าเสื่อมราคาสะสม 
ที่ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว 

สินทรัพย์หลัก 
AS01 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

อายุการใช้งานที่เหลือ 

ระบุวันที่เอกสาร และ 
ระบุวันที่ผ่านรายการ 

 
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบันที่เปิดอยู่ 



เครื่องปรับอากาศ 

60,000.- 
สินทรัพย์ย่อย 

AS11 

อายุการใช้งาน 1 งวด (เดือน) 

 28,000.- ( 28 เดือน)        – ปีก่อน   23,000.-   (23m) 
                  – ปีปัจจุบัน 5,000.-    (5m) 

สินทรัพย์หลัก 
AS01 

32,000.- 

2 ปี 8 เดือน 
(ใช้ไป 1/11/61 – 1/11/63 : 2 Y 
1/11/63 – 1/3/64   : 4 M) 

มูลค่า 60,000.- 
อาย ุ5 ปี (60 เดือน) 

ซ้ือมา 
1/11/61 (พกั) 

ล้าง 
1/3/64 (ส/ท) 

EX 



1.2 สินทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว 1. กรณมีีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญช ี

1. ปรับปรุงบัญชีเพ่ือรับรูส้ินทรัพย์ 
ZGL_JV  
เดบิต พักสินทรัพย ์
          เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

2. สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก AS01 

3. ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว 
   F-04(AA) 
         เดบิต สินทรัพย์  
                เครดิต พักสินทรัพย์ 

4. ประมวลผลค่าเสื่อมราคา  ZAFAB  
          เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
                  เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

5. ปรับปรุงล้างค่าเสื่อมราคา (เฉพาะมูลค่าของปี งปม.ก่อน) 
    ZGL_JV 
    เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 



2. กรณีมีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 

กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณปัจจบุัน 

2.1 กรณีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีพักสินทรัพย์ 

1. สร้างรหัสสินทรัพย์ AS01 
 

ไม่บันทึกบัญช ี

2. ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว  
F-04(AA) 
          เดบิต บัญชีสินทรัพย์ 
                 เครดิต บัญชีพักสินทรัพย์ 



กรณีมสีินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน 
กรณีมีอายุการใช้งานคงเหลือ 

2.1 กรณีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีพักสินทรัพย์ 

สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก AS01  
- ระบุอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ 
สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อย AS11  
- ระบุอายุ 1 งวด 

01 

ประมวลผลค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีงบประมาณก่อน 
ZAFAB  
เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
              เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

03 

ล้างพักสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์รายตัว 
F-04 (AA) 
 เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
         สินทรัพย์ (ย่อย) 
           เครดิต พักสินทรัพย์ 

02 

ป/ป ล้างค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของ ปงม. ก่อน 
ZGL_JV 
         เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

04 

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง 

2. กรณมีีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 



AS01 ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด  

1. สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก  
F-04 (AA) 
      เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
            เครดิต พักสินทรัพย ์

2. ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เข้าสินทรัพย์รายตัว 

ZAFAB 
         เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
              เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย ์

  

3. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีงบประมาณก่อน ZGL_JV 
       เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
              เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

4. ป/ป ล้างค่าเสื่อมเฉพาะมูลค่าของ ปงม. ก่อน 

กรณีหมดอายุการใช้งานแล้ว 
กรณีมสีินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน 

2.1 กรณีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีพักสินทรัพย์ 2. กรณีมีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง 



2.2 กรณีมีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย 

กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณปัจจุบัน 

 
1. ป/ป บัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ 
    และปรับลดบัญชีค่าใช้จ่าย 
ZGL_JV 
       เดบิต พักสินทรัพย์ 
              เครดิต ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีมีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 

 
2. สร้างรหัสสินทรัพย์  AS01  
     

 
3. ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้ 
   ส/ท และปรับลดบัญชี คชจ. 
F-04 (AA) 
   เดบิต สินทรัพย์ 
        เครดิต พักสินทรัพย ์



4. ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ZAFAB  
         เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
                เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

2. สร้างรหัสสินทรัพย์ AS01 /AS11 

5. ปรับปรุงค่าเสื่อมเฉพาะมูลค่าของปี งปม.ก่อน  
ZGL_JV   
           เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

3.ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว F-04(AA)   
   เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
           สินทรัพย์ (ย่อย) 
           เครดิต พักสินทรัพย ์

1. ปรับปรุงบัญชีเพ่ือรับรู้ ส/ท และปรับลดบัญชี คชจ. 
ZGL_JV 
              เดบิต พักสินทรัพย์ 
                    เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด.    

กรณีมีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน 

2.2 กรณีมีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย 2. กรณมีีสินทรัพยแ์ต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง 



01 

02 

03 

04 

ล้างพักสินทรัพย์ เข้าสินทรัพย์รายตัว 
F-04  เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
            เครดิต พักสินทรัพย ์

สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก AS01  
ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด 

ประมวลผลค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่าของปีงบประมาณก่อน 
ZAFAB เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
              เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

ป/ป ล้างค่าเสื่อมเฉพาะมูลค่าของ ปงม. ก่อน 
ZGL_JV  เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

กรณีมีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน 

2.2 กรณีมีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย 2. กรณมีีสินทรัพยแ์ต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 
กรณีมีหมดอายุการใช้งานแล้ว 

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ใหป้ัดเศษทิ้ง 



กรณีอายุการใช้งานเท่ากัน 

โอนสินทรัพย ์
จากหมวดที่ผิด 

ไปยังหมวดที่ถูกต้อง 

ค าสั่งงาน 
ABUMN(AA) 

เดบิต สินทรัพย์ (ที่ถูกต้อง) 
        ค่าเสื่อมราคาสะสม (ที่ผิด) 
     เครดิต สินทรัพย์ (ที่ผิด) 
              ค่าเสื่อมราคาสะสม (ที่ถูก) 

2. กรณมีีสินทรัพยแ์ต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 2.3 กรณีมีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ผิดหมวด 

สร้างรหัสสินทรัพย์ ค าสั่งงาน AS01 
ไม่บันทึกบัญช ี



2.3 กรณีมีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ผิดหมวด 

กรณีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน - ปีก่อน 

1. ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์เดิม ABAVN 
       เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 
               ค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ 
            เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

3. สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก AS01  
   ระบุอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ 
 
   สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อย AS11  
   ระบอุายุ 1 งวด 

2. ตั้งพักสินทรัพย์ด้วยราคาทุนและล้างบัญช ี
ด้วยผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ZGL_JV  
    เดบิต พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
         เครดิต ค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ 
                  ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
                  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

4. ล้างพักสินทรัพย์ F-04(AA) 
   เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
           สินทรัพย์ (ย่อย) 
          เครดิต พักสินทรัพย ์

Content  Here 

วันที่เอกสาร &วันที่ผ่านรายการ 
วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน 

2. กรณีมีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 
 



กรณีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน - ปีก่อน 

5. ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ZAFAB  
   เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
         เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย ์

6. ปรับปรุงล้างบัญชีค่าเสื่อมราคาเฉพาะมูลค่า 
    ของปีงบประมาณก่อน ZGL_JV 
            เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

Content  Here 

2.3 กรณีมีสินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ผิดหมวด 2. กรณีมีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน 



•  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ   
       ต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
       เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีก าหนดไว้ 
 

•  การจ าหน่ายโดยการโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) 
       แห่งประมวลรัษฎากร ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 

•  ข้อ 217 ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแตไ่ม่สามารถชดใช้ได้  
       หรือมีตัวพัสดุอยู่แตไ่ม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  
       ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้ง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 



3. กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 3.1 กรณีสินทรัพย์สูญหายหรือเสียหายอยู่ในบัญชีพักสินทรัพย์ 

กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณปัจจุบัน 

    สร้างรหัสสินทรัพย์ AS01 
    ระบุอายุการใช้งานตามอายุของหมวดสินทรัพย์ที่ก าหนด 

   ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ F-04 (AA) 
            เดบิต สินทรัพย์ 
                   เครดิต พักสินทรัพย์ 

เมื่อหน่วยงานด าเนินการตามข้อ 215 , 217  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   บันทึกตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่สูญหายหรือเสียหาย ABAVN 
             เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย ์
                     ค่าจ าหน่าย – สินทรัพย์ 
                    เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

01 

02 

03 



กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน กรณีมีอายุการใช้งานคงเหลือ 
    สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก AS01 ระบุอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ 
    สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อย AS11 ระบุอายุ 1 งวด  

ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว  
F-04 (AA) 
           เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
                  สินทรัพย์ (ย่อย) 
                  เครดิต พักสินทรัพย์ 

   ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ZAFAB  
             เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
                    เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

   ปรับปรุงล้างบัญชีค่าเสื่อมราคา เฉพาะ งปม.ก่อน 
ZGL_JV 
            เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

บันทึกตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ ABAVN 
        เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์ 
                ค่าจ าหน่าย – สินทรัพย์ 
               เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

3. กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 3.1 กรณีสินทรัพย์สูญหายหรือเสียหายอยู่ในบัญชีพักสินทรัพย์ 

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง 

เมื่อหน่วยงานด าเนินการตามข้อ 215 , 217  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

01 

02 

03 

04 

05 



กรณีสินทรัพย์ตรวจรับในปีงบประมาณก่อน 

    สร้างรหัสสินทรัพย์หลัก AS01 ระบุอายุการใช้งาน 1 งวด 
    เพื่อประมวลค่าเสื่อมที่ใช้ประโยชน์ไปแล้ว 

ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว  
F-04 (AA) 
           เดบิต สินทรัพย์ (หลัก) 
                  เครดิต พักสินทรัพย์ 

   ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ZAFAB  
             เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
                    เครดิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 

   ปรับปรุงล้างบัญชีค่าเสื่อมราคา เฉพาะ งปม.ก่อน 
ZGL_JV 
            เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
                 เครดิต ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ 

5.บันทึกตัดจ าหน่ายสินทรัพย์  
ABAVN  
        เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์ 
                ค่าจ าหน่าย – สินทรัพย์ 
               เครดิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

3. กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 3.1 กรณีสินทรัพย์สูญหายหรือเสียหายอยู่ในบัญชีพักสินทรัพย์ 

การนับอายุงานที่เหลือ 
- ก่อนวันที่ 15 นับเป็น 1 เดือน 
- หลังวันที่ 15 ให้ปัดเศษทิ้ง 

เมื่อหน่วยงานด าเนินการตามข้อ 215 , 217  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

01 

02 

03 

04 

05 

กรณีมีหมดอายุการใช้งาน 



กรณีตัดจ าหน่ายสินทรัพย์รายตัว 
ABAVN(AA) 
เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ – (ระบุประเภท) 
        บัญชีค่าจ าหน่าย – สินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
     เครดิต บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

 เมื่อหน่วยงานจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 215 และข้อ 217 
 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้ว 

3.2กรณีสินทรัพย์สูญหายหรือเสียหายอยู่ในบัญชีสินทรัพย์รายตัว 3. กรณีไม่มีสินทรัพย์แต่บันทึกบัญชี 



แนวทางการแก้ไขปัญหาการประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา 
เป็นประจ าทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่งวดเปิดอยู่ 

ZAFAB “ประมวลผลผ่านรายการที่วางแผน” 
 

  เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
     เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 



ZAFAB “ประมวลผลผ่านรายการที่วางแผน” 



แนวทางการแก้ไขปัญหาการประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา หลังจากงวดปิดแล้ว 

ZAFAB “ประมวลผลผ่านรายการที่ไม่ได้วางแผน” 
 
       เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
             เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ 



ZAFAB “ประมวลผลผ่านรายการที่ไม่ได้วางแผน” 



Thank You 


