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ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

1. วัตถุประสงค์    
  เพ่ือควบคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะได้มาจาก
การจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/การบริจาค/อ่ืนๆ ในการบันทึกทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน 1 ใบ ต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่ม แล้วแต่กรณี และค านวณ
ค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีรายการ ทรัพย์สินตรงกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริง 
และทรัพย์สินดังกล่าวได้มีการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดหา
ทรัพย์สินใหม่ หรือทดแทน 

2.ขอบเขต 
  คู่มือการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครอบคลุมในเรื่องหลักเกณฑ์การบันทึกทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน การพิจารณาทรัพย์สินว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

3. ค าจ ากัดความ 
  3.1 ครุภัณฑ์ หมายถึง  สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทน       
และมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี และมีมูลค่าตั้งแต่  ๕ ,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง              
ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)  
  3.2 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่วย    
หรือต่อชุดไม่ถึง ๕,๐๐๐.-บาท (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙) 
  3.3 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้ น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)  

3.3.๑ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
3.3.๒ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 

๒๐,๐๐๐.-บาท  
3.3 .๓ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่             

เช่น เครื่องบิน เครือ่งจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
3.3.๔ รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
3.3.๕ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 

ค่าติดตั้ง เป็นต้น ครุภัณฑ์  ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุด
เสียหายแล้ว สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม (หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗  ลงวันที่     
๖  มกราคม  ๒๕๕๙)  

 



 

 
3.4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  

รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด            
ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณ)  

3.4.1 รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
3.4.2 รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง

สิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
3.4.3 รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการ

ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกัน หรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง
ครั้งแรกในสถานทีร่าชการ  

3.4.4 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล  
3.4.5 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  
3.4.6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4.1 หัวหน้าหน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมและสั่งจ่ายพัสดุ  
  4.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ เมื่อได้รับมอบพัสดุ หรือ
จ่าย พัสดุ พร้อมเก็บส าเนาใบส่งของและใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน  
  4.3 ฝ่ายพัสดุ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และ 
เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง    
และ การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
  5.1 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/      
ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 โดยแยกเป็นชนิดและประเภทตามหนังสือการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ 

 5.1.1 หนั งสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่  กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลงวันที่            
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน โดยให้ทุกส่วนราชการเตรียมข้อมูลด้านทรัพย์สินประเภท    
ที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ที่ดิ น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องน ามาบันทึกในระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และให้ตีราคาทรัพย์สิน         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน  

1) ที่ดิน ในส่วนที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์  ให้ตีราคาตามราคาทุนที่ซื้อ       
หรือได้มา ส าหรับที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ ให้ใช้ราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ ตามที่ปรากฏ          



 

ในรายการส่ง – รับที่ ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.๙) ในกรณีมีปัญหาการประเมินราคาที่ดิน ที่ เป็นที่ ราชพัสด ุ              
ให้ประสานงานกับกรมธนารักษ์ หรือ ส านักงานธนารักษ์จังหวัด 

2) อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่น ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน ให้ตีราคา
โดยใช้เกณฑ์ราคาทุน ทั้งในส่วนที่มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์  

3) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จะตีราคา ต้องมีราคาทุนที่ซื้อ หรือได้มาในราคา   
ต่อหน่วย  หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ส าหรับอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน ตามข้อ 2) และ 3) ให้ก าหนดตามจ านวนปีที่คาดว่าจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่สูงหรือ    
ต่ ากว่าตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรที่ปรากฏในภาคผนวกของหลักการ           
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ ๑ ทรัพย์สินรายการใด ที่หมดอายุการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ไม่ต้องตีราคา แต่ต้องส ารวจตรวจนับและบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน        
ทุกรายการ โดยให้ใช้รูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินตามที่ส่งมาให้แทนรูปแบบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่เดิม   

5.1.2 การตีราคาทรัพย์สิน มดีังนี้  
1) อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกรายการที่ได้มา  
2) ครุภัณฑ์ (ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2545) ต่อหน่วย

หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่ม ต้องมีราคาไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐.- บาท  
3) หัวหน้าส่วนราชการก าหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา      

ตามจ านวนปีที่คาดว่าจะใช้งานทรัพย์สินนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่สูงหรือต่ ากว่าตารางอายุการใช้งาน        
ที่ก าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชี ภาครัฐ ฉบับที่ ๑   

4) พิจารณาราคาทุน และระยะเวลาที่ได้มาของทรัพย์สินที่ได้ส ารวจไว้     
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑) และ ๒) ดังนี้     

 - กรณีของอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง  ต้องตีราคาทุกรายการที่ ได้มา         
และค านวณค่าเสื่อมราคาพร้อม บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

   - กรณีราคาทุนของครุภัณฑ์ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท หรือหมดอายุการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วไม่ต้องตีราคาทรัพย์สินดังกล่าว แต่ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินนั้ น     
ในแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ก าหนดใหม่แทนทะเบียนครุภัณฑ์เดิม  

   - กรณีครุภัณฑ์มีราคาทุน สูงกว่าหรือเท่ากับ ๓๐,๐๐๐.- บาท และยังมีอายุ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเหลืออยู่ ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีเส้นตรง ตามสูตร        
การค านวณ ดังนี้  

* ค่ า เสื่ อม ราค าต่ อปี  (ป ระจ าปี  ) =  ราค าทุ น ของท รัพ ย์ สิ น  (มู ลค่ า รวม )                                                           
        อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

* ค่าเสื่อมราคาสะสม  =  ค่าเสื่อมราคาต่อปี x อายุการใช้งานที่ผ่านมา        
  หรือ                =  ค่าเสื่อมราคาปัจจุบัน + ค่าเสื่อมราคาที่ผ่านมาทั้งหมด 

        * มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน         = ราคาทุน (มูลค่ารวม) - ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 



 

5) พิจารณาราคาสุทธิของทรัพย์สินที่ได้ว่า ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท หรือไม่     
ถ้าต่ ากว่าทรัพย์สิน รายการดังกล่าวไม่ต้องบันทึกเป็นบัญชีทรัพย์สินในระบบบัญชีที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเกณฑ์    
คงค้าง แต่ต้องบันทึก รายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่ก าหนดใหม่แทน     
รูปแบบเดิม  

6) ทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ต้องตีราคา 
 

5.1.3 กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐/ว ๓๓๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ เรื่องการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน โดยก าหนดให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เพียงแบบเดียว เฉพาะทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดหามาใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ส่วนรายการ
ทรัพย์สินเดิมที่เคยควบคุม ไว้ทั้ง ๒ ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี          
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ก็ให้คงไว้ตามเดิม เพ่ือการตรวจสอบจะได้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จนกว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้จ าหน่ายจ่ายโอน ออกไปจากส่วนราชการ ต่อมาได้มีหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติลงบัญชีควบคุมวัสดุและลงทะเบียนครุภัณฑ์ของทางราชการให้สอดคล้องกับหลักการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนดและหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของส านักงบประมาณ ยกเลิกตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ที่ กวพ. ก าหนดไว้เดิม และให้ใช้
รูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เป็นแนวทางในการบันทึกควบคุม
ครุภัณฑ์และวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด      
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แทนทะเบียนครุภัณฑ์แบบเดิม 

   
  5.2 เมื่อได้รับครุภัณฑ์และหลักฐานการรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่ เอกสาร ร. ๑ ร.๒ 
ร.๓ ฯลฯ ตามล าดับ พร้อมทั้งก าหนดหมายเลขรหัสสินทรัพย์ หรือรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ ตามระบบ FSN  
(Federal Stock Number) ที่ประเทศไทยน าระบบการก าหนดหมายเลขพัสดุของสหรัฐอเมริกามาใช้  
 
                 
               Group        Class          Type           Description           
               กลุม่         ประเภท           ชนิด            รายละเอียด  

ระบบ FSN (Federal Stock Number) คือการใหห้มายเลขครุภัณฑ์ มีตัวเลข ๑๑ ต าแหน่ง ๓ ชุด  
 ชุดที่ ๑ มี ๔ ต าแหน่ง  หมายถึง กลุ่ม  
 ชุดที่ ๒ มี ๓ ต าแหน่ง  หมายถึง ชนิด/ประเภท   

 ชุดที่ ๓ มี ๔ ต าแหน่ง  หมายถึง รายละเอียด 

  5.3 พิจารณาครุภัณฑ์แต่ละรายการว่าเป็นชนิดใด แล้วน าข้อมูลไปบันทึกลงในช่องต่าง ๆ 
ของทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี ที่ได้มา เลขท่ีเอการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย     
มูลค่าที่ได้มา อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจ าปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ  

           



 

   5.3.1 ทรัพย์สิน (อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ) ที่ซื้อ
หรือได้มา ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว         
โดยไม่ต้องบันทึกทะเบียน ครุภัณฑ์  (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค ๐๔๑๐.๓/๓๓๘ ลงวันที่                
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน)     
   5.3.2 อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และค านวณค่าเสื่อม
ราคาทุกรายการ/ชุด/กลุ่ม (๑ แผ่นต่อ ๑ รายการ/ชุด/กลุ่ม)  
   5.3.3 ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์  ที่ซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ให้บันทึก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพียงอย่างเดียว  โดยไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา จนกว่าจะมีการจ าหน่ายออกไป  
    5.3.4 ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ ที่ต้องบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและค านวณค่าเสื่อม
ราคา ดังนี้ ๗.๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕) ทรัพย์สิน
ที่ซื้อหรือได้มาราคาทุนต่อชุด/ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ๗.๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๕  (ปีงบประมาณ ๒๕๔๖) เป็นต้นไป ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาราคา ทุนต่อชุด/ ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่า
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป  
   5.3.5 ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ) ที่ซื้อหรือได้มา ตั้งแต่         
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๖) เป็นต้นไป ที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานตั้งแต่  ๑ ปี ขึ้นไป 
แต่มีราคาต่อชุด/ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าไม่ถึง  ๕,๐๐๐.- บาท ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยไม่ต้อง       
ค านวณค่าเสื่อมราคา  
 
   5.3.6 กรณีซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/
อุปกรณ์ตา่งๆ ให้บันทึก ประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกครั้ง 
   5.3.7 การจ าแนกประเภททรัพย์สินที่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา 
    1) อาคารถาวร   ได้แก่        
  อาคารเรียน  แบบต่าง ๆ  เช่น  
     - แบบ สปช. :  101/26  102/26  103/26  104/26  
105/26  105/29  และ 2/28             
     - แบบกรมสามญั  2  ชั้น  กรมสามัญ  3  ชั้นขึ้นไป             
     - อาคารคอนกรีต :  แบบ 017 ก   แบบ ป.1 ก แบบพิเศษ            
     - อาคารไม  ้: แบบ ป.1 ข   แบบ ป.1 ค  แบบ ป.1 ซ  แบบ ป.1 
ฉ  แบบ 017  และแบบ 008             
     - แบบ สปจ.มส.  และ แบบ สปจ.  อ่ืน ๆ             
     - แบบวันครู             
     - แบบ 004             
     - แบบอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะโครงสร้างใกล้เคียง   
 
      



 

  อาคารเอนกประสงค์  แบบต่าง ๆ  เช่น               
     - แบบ สปช. : 201/26  202/26  203/26  204/26  
205/26  206/26 312 และ 313             
     - แบบพิเศษ             
     - โรงยิม             
     - สระว่ายน้ า             
     - แบบอ่ืน ๆ  ที่มีโครงสร้างลักษณะใกล้เคียง        
   บ้านพักข้าราชการ   ได้แก่           
   - บ้านพักผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด            
   - บ้านพักผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประถมศึกษาจังหวัด     
        - บ้านพักหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ / กิ่งอ าเภอ           
   - บ้านพักครู แบบองค์การฯ แบบกรมสามัญ แบบ 303/28       
   - ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอ / กิ่งอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็น อาคารคอนกรีต อาคารไม้ หรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  

 อาคารชั่วคราว / โรงเรือน   ได้แก่       
 - อาคารก่ึงถาวร                                            
 - หอสมุด       
 - อาคารปฏิรูป                                           
 - ศาลาพักร้อน       
 - บ้านพักนักเรียน 
 - หอกระจายข่าว       
 - อาคารชั่วคราว ที่ก่อสร้างด้วยไม้                   
 - หอส่งน้ าประปาโรงเรียน       
 - อาคารชั่วคราว ที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีต          
 - อ่ืน ๆ         
 - แท่นประดิษฐานพระพุทธรูป   
 สิ่งก่อสร้าง    ได้แก่       
 - ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงเหล็ก เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น             

   - ลานกีฬาเอนกประสงค์              
  - สนามบาสเกตบอล              
  - สนามวอลเล่ย์บอล              
  - ถังเก็บน้ า (ทุกแบบ)              
  - รั้วคอนกรีต              
  - ส้วมทุกแบบที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น

ส่วนประกอบ              



 

  - อ่ืน  ๆ    
- ใช้ไม้ หรือวัสดุอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น              

   - รั้วไม้              
  - รั้วลวดหนาม              
  - บ่อเลี้ยงปลา พ.1 พ.2              
  - ตุ่ม โอ่ง               
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์              
  - สนามเด็กเล่น              
  - ส้วมทุกแบบที่ใช้ไม้หรือวัสดุอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ             

   - อ่ืน ๆ    
หมายเหตุ  รายการส้วมปกติถือเป็นประเภทอาคารถาวร  แต่เนื่ องจากมีการใช้งานอยู่เป็น  ประจ า  และ 
สถานที่ตั้งอยู่นอกอาคารถาวร  ซึ่งท าให้มีอายุการใช้งานน้อยกว่าอาคารถาวร  จึงก าหนดให้รายการส้วม      
จัดอยู่ในประเภทสิ่งก่อสร้าง  

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่          
 - โต๊ะ เช่น   
  - โต๊ะท างาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ โต๊ะเขียนแบบ  โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหาร โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เป็นต้น          
   - เก้าอ้ี เช่น เก้าอ้ีท างาน   เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย  เก้าอ้ี
เขียนแบบ เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ  เก้าอ้ีพักคอย  เป็นต้น           

  - ตู้ เช่น   ตู้ไม้ ตู้เหล็ก ตู้ดรรชนี  ตู้โชว์ ตู้เก็บเอกสาร    
ตู้เก็บแผนที่  ตู้นิรภัย  ตู้เก็บแบบฟอร์ม ตู้เสื้อผ้า ตู้ล็อกเกอร์ ชั้นวางเอกสาร  เป็นต้น           

  - เครื่องพิมพ์ดีด                                                
  - เครื่องนับธนบัตร           
  - เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์ภายใน  
  - เครื่องปรับอากาศ           
  - เครื่องโทรสาร หรือเครื่องโทรภาพ                
  - พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ          
  - เครื่องถ่ายเอกสาร  
      - เครื่องฟอกอากาศ           
  - เครื่องพิมพ์ส า เนาระบบดิจิตอล 
               - เครื่องดูดฝุ่น           
  - เครื่องอัดส าเนา  
             - ลิฟท์           
  - เครื่องท าลายเอกสาร                                   
  - เครื่องปรุกระดาษไข           



 

  - เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม                     
  - เครื่องขัดพ้ืน           
  - เครือ่งบันทึกเงินสด                                     
  - ถังเก็บน้ า 
  - รถเขน็                                                      
  - เคาน์เตอร์          
  - แท่นอ่านหนังสือ                                      
  - ที่วางหนังสือพิมพ์          
  - เครื่องชุมสายโทรศัพท์                             
  - ตู้โทรศัพท์หรือตูส้าขาโทรศัพท ์         
  - วิทยุติดตามตัว 
   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ 
  - รถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร เป็นต้น 
  - รถบรรทุก  
  - รถจักรยานยนต์ 
  - รถจักรยาน 
  - รถอ่ืนๆ 
  - เรือ 
  - เครื่องบิน 
  - แม่แรงยกอากาศยาน 
  - เครื่องยนต์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า) ได้แก่ 
  - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
  - หม้อแปลงไฟฟ้า 
  - เครื่องขยายเสียง 
  - เครื่องบันทึกเสียง 
  - เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
  - เครื่องรับส่งวิทยุ 
  - เครื่องวัดความถ่ีคลื่นวิทยุ 
  - เครื่องอัดส าเนาเทป 
  - เครื่องถอดเทป 
  - เครื่องเล่นซีดี 
  - วิทยุ – เทป 
 
 



 

 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ 
  - กล้อง 
  - เครื่องฉาย 
  - เครื่องอัดและขยายภาพ 
  - เครื่องเทปซิงโครไนต์ 
  - ไฟแวป 
  - จอรับภาพ 
  - เครื่องล้างฟิล์ม 
  - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
  - โทรทัศน์ 
  - เครื่องวิดีโอ 
  - เครื่องตัดต่อภาพ 
  - โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ 
 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ 
  - เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ ปศุสัตว์ ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์

เครื่องชั่ง  
  - เครื่องจักรกล ได้แก่ รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่อง

พ่นยา เครื่องสูบน้ า 
 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ได้แก่ เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องเจียระไน 

เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเป่าลม ไขควงไฟฟ้า กบไฟฟ้า เครื่องเจียหรอตัด เครื่องขัดกระดาษทราย สว่านไฟฟ้า 
 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่  รถเข็น  เครื่องกระทุ้ งดิน 

เครื่องกลึง เครื่องเจาะหิน เครื่องเจาะเหล็ก เครื่องเจาะแผ่นเหล็ก สว่านเจาะแผ่นเหล็ก เครื่องเชื่อมโลหะ 
เครื่องพ่นสี เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ เครื่องอัดจารบี เครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องตบดิน เครื่องมือทดลองความ
ลาดเท เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า เครื่องโม่หิน เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องตีเส้น เครื่องอัดจารบี 

 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ ได้แก่ กล้องส่องทางไกล กล้องระดับ 
กล้องวัดมุม โซ่ลาน ไม้สตาฟฟ์ เทปวัดระยะ 

 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ ได้แก่ กล้องส่องทางไกล กล้องระดับ 
กล้องวัดมุม โซ่ลาน ไม้สตาฟฟ์ เทปวัดระยะ 

 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่  กล้อง
จุลทรรศน์ กล้องดูดาว เครื่องชั่งน้ าหนัก 

 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ มอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์ พล๊อต
เตอร์ เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ เครื่องปรับระดับ
กระแสไฟ สแกนเนอร์ ดิจิไทเซอร์ เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า เครื่องแยกกระดาษ เครื่องป้อนกระดาษ เครื่อง
อ่านข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน
กว่า 20,000 บาท 



 

 ประเภทครุภัณฑ์ดนตรี ได้แก่ ปี่คาลิเน็ท แตรทรัมเป็ท แตรทรัม
โบน แตรบริโทน แตรยูฟอร์เนียม แตรบาสซูน แซกโซโฟน ไวโอลีน วีโอลล่า เซลโล่ เบส เปียโน ออร์แกนไฟฟ้า 
ระนาด ฆ้องวง ขิม ศีรษะโขนละคร เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร 

 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ได้แก่ จักร โต๊ะนักเรียน เครื่องเขียน
ตัวอักษร ชุดอุปกรณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ ชุดอุปกรณ์วิชาการงานเกษตร ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย 
ชุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม ครุภัณฑ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องเสริมวิชาการส าหรับเด็กพิการ 
ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารการศึกษาของโรงเรียน 

 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ เครื่องกรองน้ า เครื่องดูด
ควัน เครื่องตัดหญ้า ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร ตู้ท าน้ าแข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างชาม เครื่องท าความ
เย็น เตาเอบ เตาแก๊ส เตียง ฟ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 

 ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ได้แก่ แทรมโปลิน บ๊อกซ์สแตนด์ โต๊ะเท
เบิลเทนนิส จักรยานออกก าลังกาย เหล็กยกน้ าหนัด บาร์คู่ บาร์ต่างระดับ ม้าหู ม้าขวาง  

 ประเภทครุภัณฑ์อาวุธ ได้แก่ ปืน ปืนลูกซอง ปืนพก 
 ประเภทครุภัณฑ์สนาม ได้แก่ เต้นท์ 

  5.4 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมทุกรายการ (ครุภัณฑ์ อาคาร       
สิ่งก่อสร้าง รถยนต์) ยกเว้นครุภัณฑ์ที่มีราคาได้มาต่ ากว่า 5,000 บาท เมื่อทรัพย์สินหมดอายุการใช้งานให้มี
มูลค่าเท่ากับ 1 บาท  

5.4.1 การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพ่ือหามูลค่าสุทธิ  ณ  วันสิ้นปีงบประมาณ
ของทุกปี (๓๐ กันยายนของทุกปี) ให้ใช้อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1) ค่าเสื่อมราคาประจ าปี  เป็นการปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินอย่าง
มีระบบตลอด อายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้ วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาให้ใช้วิธีเส้นตรง  

2) ราคาทุนของทรัพย์สิน หมายถึง ราคาทุนที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณ      
เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนๆ  รวมทั้งค่าภาษี ค่าขนส่งและค่าติดตั้งให้พร้อมใช้
งานด้วย 

3) อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ระยะเวลาที่คาดว่าส่วน
ราชการจะได้ประโยชน์ จากทรัพย์สินนั้น  

4) ค่าเสื่อมราคาสะสม หมายถึง  ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้นตลอดอายุการ
ใช้งานที่ได้มา จนถึงปัจจุบัน  

5) มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพย์สิน (มูลค่ารวม)       
หักค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าของทรัพย์สิน เมื่อครบก าหนดอายุการใช้งาน (ปีสุดท้าย) จะมีมูลค่าสุทธิของ
ทรัพย์สิน  = 0 บาท (ศูนย์บาท) หากยงัใช้ประโยชน์ได้  หรือยังไม่ได้จ าหน่ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม ให้คงมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนั้นในทะเบียนคุมทรัพย์สิน = 
๑ บาท (หนึ่งบาท)/หน่วยหรือรายการ 
  5.5 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
   



 

Flow chart ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 
 

 
 
   
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารการรับทรัพยส์ิน 
(ครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง รถยนต์ ฯลฯ) 

พิจารณาครุภณัฑ์แต่ละรายการว่าเป็นชนิดใด แล้วน าข้อมลู 

ไปบันทึกลงใน ช่องต่าง ๆ ของทะเบียนคุมทรัพยส์ินให้ครบถ้วน 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ค านวณคา่เสื่อมราคาทุกรายการ  
(ครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อร้าง รถยนต์ ฯลฯ) ยกเว้นครภุัณฑ์ทีม่ีราคา 

ได้มาต่ ากว่า 5,000 บาท เมื่อทรพัย์สินหมดอายุการใช้งาน 
ให้มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท 

พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้เป็นหลักฐานในการ 
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
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แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ นร 0704/ว 37 

ลงวันที่ 6 มกราคม 2559  

ส านักงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

(ตัวอย่างการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน สิ่งกอ่สร้าง) 

 ส่วนราชการ สพฐ
 หน่วยงาน สพป.กจ.2
ประเภท(3)……ส่ิงก่อสร้าง……………..รหัส(4)……ล าดับท่ี  2..…..ลักษณะ/คุณสมบัติ(5)……………อาคารเรียน หลังเก่า.…………รุ่น/แบบ(6)………3803(ส) /2526………………………..
สถานท่ีต้ัง/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ(7)…………ร.ร. บ้านหนองโสน…………………………ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค(8)……หจก.ด ารงค์………….
ท่ีอยู่(9)………97 ถ.ด ารง  อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ………………………………..โทรศัพท์(10)………0 3463 1332……….
ประเภทเงิน                       R เงินงบประมาณ รายจ่ายปี 2525  o เงินนอกงบประมาณ   o   o อ่ืน ๆ 
วิธีการได้มา   o ตกลงราคา                              R สอบราคา   o ประกวดราคา   o วิธีพิเศษ   o รับบริจาค

วัน เดือน ปี ท่ีเอกสาร รายการ จ านวน ราคาต่อ มูลค่ารวม อายุใช้ อัตรา ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคา มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
หน่วย หน่วย/ชุด/ งาน ค่าเส่ือม ประจ าปี สะสม (21) =

กลุ่ม ราคา  (19) = (16)x(18)/  (20) = (16) - (20)  (22)
 (11) (12) (13) (ระยะเวลา) (14) (15) (16) (17) (18) 100x(13) (20)+(19) หรือ (21)-(19)

29 ก.ค.28 สัญญา 8/2528  1 หลัง 314,138         314,138          25 4.00      -  - 314,138             

30 ก.ย.44  ค านวณ 16 ปี 2 เดือน  203,142.00         110,996             

30 ก.ย.45 ค านวณ  1 ปี 12,566             215,708             98,430               

11 เม.ย.45 ค านวณ 6 เดือน 6,283               221,991             54,451               

11 เม.ย.45 สัญญา21/2545 ปรับปรุงอาคาร(หลังคา) 55,000           369,138            109,451             งบรายจ่ายปี 45

30 ก.ย.46 ค านวณ  6 เดือน 2,189               224,180             144,958             

30 ก.ย.47 ค านวณ  1 ปี 4,378               228,558             140,580             

30 ก.ย.48 ค านวณ  1 ปี 4,378               232,936             136,202             

 30 ก.ย.49 ค านวณ  1 ปี 4,378               237,314             131,824             

 30 ก.ย.50 ค านวณ  1 ปี 4,378               241,692             127,446             

 30 ก.ย.51 ค านวณ  1 ปี 4,378               246,070             123,068             

30 ก.ย.52 ค านวณ  1 ปี 4,378               250,448             118,690             

 30 ก.ย.53 ค านวณ  1 ปี 4,378               254,826             114,312             

 30 ก.ย.54 ค านวณ  1 ปี 4,378               259,204             109,934             

 30 ก.ย.55 ค านวณ  1 ปี 4,378               263,582             105,556             

 30 ก.ย.56 ค านวณ  1 ปี 4,378               267,960             101,178             

30 ก.ย.57 ค านวณ  1 ปี 4,378               272,338             96,800               

 30 ก.ย.58 ค านวณ  1 ปี 4,378               276,716             92,422               

 30 ก.ย.59 ค านวณ  1 ปี 4,378               281,094             88,044               

 30 ก.ย.60 ค านวณ  1 ปี 4,378               285,472             83,666               

                                                              ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ

 
 

 

 

 

 
 



 

        (ด้านหลัง)
คร้ังท่ี (23) วัน เดือน ปี (24) รายการ (25) จ านวนเงิน (26) หมายเหตุ (27)

1   11 เม.ย.2545 ปรับปรุงหลังคาอาคาร ตามสัญญาจ้าง  เลขท่ี  21/2545 55,000               งบรายจ่ายปี 2545

ประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

(ตัวอย่างการบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน) 

 

 

 

 

 

 

 
(ตัวอย่าง การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครภุัณฑ์มีราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป) 

แบบที่ 1 

 ส่วนราชการ สพฐ
 หน่วยงาน สพป.กจ.2
ประเภท(3)……ครุภัณฑ์ส านักงาน……………..รหัส(4)……7110-007-0002/4.…..ลักษณะ/คุณสมบัติ(5)……โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก…………รุ่น/แบบ(6)………-……………………..
สถานท่ีต้ัง/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ(7)…………โรงเรียน........  อ.................... จ.……………ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค(8)……ร้าน/ห้าง/บริษัท...............................................
ท่ีอยู่(9)………............................... ………………………………..โทรศัพท์(10)……….......……….
ประเภทเงิน                       o เงินงบประมาณ   R เงินนอกงบประมาณ   o   o อ่ืน ๆ 
วิธีการได้มา   o ตกลงราคา                              R สอบราคา   o ประกวดราคา   o วิธีพิเศษ   o รับบริจาค

วัน เดือน ปี ท่ีเอกสาร รายการ จ านวน ราคาต่อ มูลค่ารวม อายุใช้ อัตรา ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคา มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
หน่วย หน่วย/ชุด/ งาน ค่าเส่ือม ประจ าปี สะสม (21) =

กลุ่ม ราคา  (19) = (16)x(18)/  (20) = (16) - (20)  (22)
 (11) (12) (13) (ระยะเวลา) (14) (15) (16) (17) (18) 100x(13) (20)+(19) หรือ (21)-(19)

 2 เม.ย.53  สป 0032.101/9  1 ตัว 5,500            5,500              8 8.50      -  - 5,500                

ลว 2 เม.ย.60  

 30 ก.ย.53 ค านวณ  6 เดือน 234                  234                   5,266                

 30 ก.ย.54 ค านวณ 1 ปี 468                  701                   4,799                

 30 ก.ย.55 ค านวณ 1 ปี 468                  1,169                4,331                

 30 ก.ย.56 ค านวณ 1 ปี 468                  1,636                3,864                

 30 ก.ย.57 ค านวณ 1 ปี 468                  2,104                3,396                

 30 ก.ย.58 ค านวณ 1 ปี 468                  2,571                2,929                

 30 ก.ย.59 ค านวณ 1 ปี 468                  3,039                2,461                

 30 ก.ย.60 ค านวณ  1 ปี 468                  3,506                1,994                

                                                              ทะเบียนคุมทรัพย์

เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ

 



 

(ตัวอย่าง การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครภุัณฑ์มีราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป) 

แบบที่ 2 

 ส่วนราชการ สพฐ
 หน่วยงาน สพป.กจ.2
ประเภท(3)……ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์……………..รหัส(4)……7440-001-0005/1.…..ลักษณะ/คุณสมบัติ(5)……คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมจอ ขนาด 18.5 น้ิว   รุ่น/แบบ(6)……ย่ีห้อ IBM 3100 M4..
สถานท่ีต้ัง/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ(7)…………โรงเรียน........  อ.................... จ.……………ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค(8)……ร้าน/ห้าง/บริษัท...............................................
ท่ีอยู่(9)………............................... ………………………………..โทรศัพท์(10)……….......……….
ประเภทเงิน                       o เงินงบประมาณ   R เงินนอกงบประมาณ   o   o อ่ืน ๆ 
วิธีการได้มา   o ตกลงราคา                              R สอบราคา   o ประกวดราคา   o วิธีพิเศษ   o รับบริจาค

วัน เดือน ปี ท่ีเอกสาร รายการ จ านวน ราคาต่อ มูลค่ารวม อายุใช้ อัตรา ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคา มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
หน่วย หน่วย/ชุด/ งาน ค่าเส่ือม ประจ าปี สะสม (21) =

กลุ่ม ราคา  (19) = (16)x(18)/  (20) = (16) - (20)  (22)
 (11) (12) (13) (ระยะเวลา) (14) (15) (16) (17) (18) 100x(13) (20)+(19) หรือ (21)-(19)

 19 ก.ย.55  มห0127.111/247  1 ตัว 36,000           36,000            3 33.33     -  - 36,000               

ลว 19 ก.ย.55  

 30 ก.ย.56 ค านวณ 1 ปี 11,999             11,999               24,001               

 30 ก.ย.57 ค านวณ 1 ปี 11,999             23,998               12,002               

 30 ก.ย.58 ค านวณ 1 ปี 11,999             35,996               4                      

 30 ก.ย.59 ค านวณ 1 ปี 3                     35,999               1                      
 30 ก.ย.60 หยุดค านวณ 1

                                                              ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ

 
 

(ตัวอย่างการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภณัฑ์มีราคาต่ ากว่า 5,000.- บาท) 

 

 ส่วนราชการ สพฐ
 หน่วยงาน สพป.กจ.2
ประเภท(3)……ครุภัณฑ์ส านักงาน……………..รหัส(4)……7110-007-0023/1.…..ลักษณะ/คุณสมบัติ(5)……ชุดโต๊ะท างานเข้ามุม…………รุ่น/แบบ(6)………-……………………..
สถานท่ีต้ัง/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ(7)…………โรงเรียน........  อ.................... จ.……………ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค(8)……ร้าน/ห้าง/บริษัท...............................................
ท่ีอยู่(9)………............................... ………………………………..โทรศัพท์(10)……….......……….
ประเภทเงิน                       o เงินงบประมาณ   R เงินนอกงบประมาณ   o   o อ่ืน ๆ 
วิธีการได้มา   o ตกลงราคา                              R สอบราคา   o ประกวดราคา   o วิธีพิเศษ   o รับบริจาค

วัน เดือน ปี ท่ีเอกสาร รายการ จ านวน ราคาต่อ มูลค่ารวม อายุใช้ อัตรา ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคา มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
หน่วย หน่วย/ชุด/ งาน ค่าเส่ือม ประจ าปี สะสม (21) =

กลุ่ม ราคา  (19) = (16)x(18)/  (20) = (16) - (20)  (22)
 (11) (12) (13) (ระยะเวลา) (14) (15) (16) (17) (18) 100x(13) (20)+(19) หรือ (21)-(19)

 18 ก.ย.56  มห0127.111/282  1 ตัว 4,990            4,990              

ลว 18 เม.ย.56  

                                                              ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ

 



 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน 1 ใบต่อทรัพย์สิน 1 รายการ 
1 ส่วนราชการ ให้ระบุช่ือส่วนราชการต้นสังกัด
2 หน่วยงาน ให้ระบุช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพย์สิน

3 ประเภท
ให้ระบุประเภททรัพย์สิน  เช่น  อาคาร  ส่ิงปลูกสร้างหรือครุภัณฑ์ตามการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของส านักงบประมาณ

4 รหัส ให้ระบุหมายเลขประจ าทรัพย์สิน
5 ลักษณะ / คุณสมบัติ ให้ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพย์สิน
6 รุ่น / แบบ ให้ระบุรุ่นหรือแบบของทรัพย์สิน

7
สถานท่ีต้ัง/หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ ให้ระบุสถานท่ีต้ังของทรัพย์สินหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพย์สินน้ัน เชน กองฝึกอบรม เป็นต้น

8
ช่ือผู้ขาย / ผู้รับจ้าง/
ผู้บริจาค ให้ระบุช่ือผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน

9 ท่ีอยู่ ให้ระบุท่ีอยู่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
10 โทรศัพท์ ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
11 วัน เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีได้รับทรัพย์สิน
12 ท่ีเอกสาร ให้ระบุเลขท่ีเอกสารแสดงการได้มาของทรัพย์สิน

13 รายการ
ให้ระบุช่ือหรือชนิดของทรัพย์สิน เช่น อาคารส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็น
ต้น

14 จ านวนหน่วย ให้ระบุจ านวนหน่วยของทรัพย์สินต่อหน่ึงรายการ

15
ราคาต่อหน่วย/ชุด/
กลุ่ม ให้ระบุถึงจ านวนเงินท่ีแสดงถึงราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มของทรัพย์สิน

16 มูลค่ารวม ให้ระบุจ านวนเงินรวมของทรัพย์สินท้ังหมด

17 อายุการใช้งาน
ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีส่วนราชการได้เลือกก าหนดภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังประกาศ

18 อัตราค่าเส่ือมราคา ให้ระบุอัตราค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน
19 ค่าเส่ือมราคาประจ าปี ให้ระบุจ านวนเงินค่าเส่ือมราคาต่อปี
20 ค่าเส่ือมราคาสะสม ให้ระบุจ านวนเงินค่าเส่ือมราคาท่ีสะสมต้ังแต่ปีท่ีเร่ิมใช้ทรัพย์สินจนถึงปีปัจจุบัน
21 มูลค่าสุทธิ ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเส่ือมราคา ต้ังแต่ปีท่ีเร่ิมใช้ทรัพย์สินจนถึงปีปัจจุบัน
22 หมายเหตุ ให้แสดงข้อความอ่ืนท่ีจ าเป็น เช่น การจ าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี เป็นต้น
23 คร้ังท่ี ให้ระบุล าดับคร้ังท่ีมีการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
24 วัน เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
25 รายการ ให้ระบุค าอธิบายรายการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
26 จ านวนเงิน ให้ระบุจ านวนเงินท่ีใช้ในการซ่อมหรือบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

27 หมายเหตุ
ให้แสดงข้อความอ่ืนท่ีจ าเป็น เช่น การซ่อมแซมท่ีถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือการซ่อมแซมท่ีถือเป็นการ
เพ่ิมทุนของทรัพย์สิน เป็นต้น  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

เอกสารอ้างอิง 

 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน  
    ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 338 เรื่อง การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน และการรายงาน    
    ทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 
4. หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
    และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามส านักงบประมาณ ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/10517 เรื่อง การก าหนดอายุ     
    การใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 

 


