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ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
ตามหนัง สื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0528.2/ว 91 ลงวัน ที่ 7 กันยายน 2543 แจ้งให้ส่ วน
ราชการสารวจและจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดหามาด้วยเงินงบประมาณหรื อเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการรับบริ จาคให้
ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั ทั้งในส่ วนที่เป็ นตัวทรัพย์สินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา
และวันที่ได้รับทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการตีราคาและแสดงมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชี เกณฑ์คง
ค้างที่ส่วนราชการทุกแห่ งจะต้องปรับเปลี่ยนในระยะต่อไป ตามแผนการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ และ
กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักการและนโยบายบัญชี สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 1 เพื่อให้ส่วน
ราชการระดับ กรมตามโครงการน าร่ อ ง การปรั บ เปลี่ ย นระบบงบประมาณ รวม 7 หน่ ว ยงานและ
หน่ วยงานอื่นของรัฐถื อปฏิ บตั ิต้ งั แต่ 1 ตุลาคม 2544 เป็ นต้นไป โดยมีแบบฟอร์ มทะเบียนคุ มทรัพย์สิน
พร้ อมสู ตรการคานวณค่ าเสื่ อมราคา ตารางก าหนดอายุก ารใช้งาน/อัตราค่ าเสื่ อมของทรั พ ย์สิ นต่าง ๆ
รวมถึงตัวอย่างการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณค่าเสื่ อมราคา โดยให้คานวณค่าเสื่ อมราคาครั้ง
แรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
ต่อมามีการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (เดือนกรกฎาคม 2546) ทาให้ส่วน
ราชการต่างๆ ที่กาหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สินต่างๆ ที่ปฏิบตั ิอยูเ่ ดิมไม่ตรงกันสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดตารางอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน
ใหม่ (ตามตารางหมายเลข 1) โดยใช้คานวณค่าเสื่ อมราคาในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2547 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) เป็ นต้นไปแต่ถา้ รายการใดที่บนั ทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณค่า
เสื่ อมราคาในอัตราเดิมอยูแ่ ล้ว ก็ให้ใช้อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่ อมเดิมไปจนกว่าทรัพย์สินนั้นจะครบ
กาหนดอายุการใช้งานหรื อจาหน่ายตามระเบียบฯ
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หลักเกณฑ์ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
1. อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างให้บนั ทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณค่าเสื่ อมราคาทุกรายการ/
ชุด/กลุ่ม ( 1 แผ่นต่อ 1 รายการ/ชุด/กลุ่ม )
2. ครุ ภณั ฑ์หรื ออุปกรณ์ ที่ตอ้ งบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณค่าเสื่ อมราคา
2.1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2545 ( ปี งบประมาณ 2540 – 2545 ) ที่ซ้ื อหรื อได้มา
ราคาทุนต่อชุด/ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
2.2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 ( ปี งบประมาณ 2546 ) เป็ นต้นไป ที่ซ้ื อหรื อได้มาราคาทุน ต่อชุ ด/
ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
3. ทรั พ ย์สิ น (ครุ ภ ัณ ฑ์ ห รื อ วัส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ) ที่ ซ้ื อ หรื อ ได้ม า ตั้ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2545
(ปี งบประมาณ 2546) เป็ นต้นไป ที่มีลกั ษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ราคาต่อชุ ด/
ต่อหน่ วย/ต่อกลุ่ ม มูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท ให้บนั ทึกทะเบี ยนคุ มทรัพย์สินโดยไม่ตอ้ งคานวณค่าเสื่ อม
ราคา
4. ทรัพย์สิน (ครุ ภณ
ั ฑ์หรื อวัสดุหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ) ที่ซ้ื อหรื อได้มา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547
เป็ นต้นไป ให้บ นั ทึ กทะเบี ยนคุ ม ทรั พ ย์สิ นเพี ยงอย่างเดี ยว โดยไม่ ตอ้ งบันทึ ก ทะเบี ยนครุ ภณ
ั ฑ์ (ตาม
หนังสื อ สพฐ.ที่ ศธ 04002/6520 เรื่ อง การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน ลงวันที่
11 ธันวาคม 2546)
5. กรณี ซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งอาคาร/สิ่ งก่อสร้าง/ครุ ภณ
ั ฑ์/วัสดุคงทนถาวร/อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้
บันทึกประวัติการซ่อมบารุ งรักษาทรัพย์สินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกครั้ง
6. การคานวณค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สินเพื่อหามูลค่าสุ ทธิ ให้คานวณ ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ ของ
ทุกปี (30 กันยายนของทุกปี )
7. สู ตรคานวณค่าเสื่ อมราคา
* ค่าเสื่ อมราคาต่อปี (ประจาปี ) = ราคาทุนของทรัพย์สิน (มูลค่ารวม)
อายุการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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* ค่าเสื่ อมราคาสะสม
= ค่าเสื่ อมราคาต่อปี x อายุการใช้งานที่ผา่ นมา
หรื อ
= ค่าเสื่ อมราคาปั จจุบนั + ค่าเสื่ อมราคาที่ผา่ นมาทั้งหมด
* มูลค่าสุ ทธิ ของทรัพย์สิน = ราคาทุน (มูลค่ารวม) - ค่าเสื่ อมราคาสะสม
8. การนับเวลาทรัพย์สินที่ซ้ื อหรื อได้มา
8.1 ระหว่างวันที่ 1–15 ของเดือน การคานวณค่าเสื่ อมราคาให้คิดเต็มเดือนของเดือนนั้น
8.2 ระหว่างวันที่ 16 – 31 ของเดือน การคานวณค่าเสื่ อมราคาให้คิดในเดือนถัดไป
9. ค่าเสื่ อมราคาคิดเป็ นเดือน = ค่าเสื่ อมราคาต่อปี (ประจาปี ) x จานวนเดือน
12
10. การคานวณค่าเสื่ อมราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ให้ใช้อายุการใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตามตารางที่ สพฐ.กาหนด (ตารางหมายเลข 1)
 ค่าเสื่ อมราคาประจาปี เป็ นการปั นส่ วนมูลค่าเสื่ อมสภาพของทรัพย์สินอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้ วิธีการคานวณค่าเสื่ อมราคาให้ใช้วธิ ี เส้นตรง
 ราคาทุ น ของทรั พ ย์สิ น หมายถึ ง ราคาทุ น ที่ จ ัด ซื้ อ จากเงิ น งบประมาณ เงิ น นอก
งบประมาณ เงินบริ จาค เงินช่วยเหลือ หรื อเงินอื่น ๆ
 อายุการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ระยะเวลาที่ คาดว่าส่ วนราชการจะได้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น นั้ น (ห ลั ก เก ณ ฑ์ ต า ม ต า ร า ง ที่ ส พ ฐ .ก า ห น ด )
 ค่าเสื่ อมราคาสะสม หมายถึ ง ค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินนั้นตลอดอายุการใช้งานที่
ได้มาจนถึงปัจจุบนั
 มูลค่าสุ ทธิ ของทรัพย์สิน หมายถึ ง ราคาทุ นของทรัพย์สิน (มูลค่ารวม) หักค่าเสื่ อม
ราคาสะสม มูลค่าของทรัพย์สิน เมื่อครบกาหนดอายุการใช้งาน (ปี สุ ดท้าย) จะมีมูลค่า สุ ทธิ = 0 บาท
หากยังใช้ประโยชน์ได้ หรื อยังไม่ได้จาหน่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงมูลค่าสุ ทธิ ของ ทรัพย์สินนั้นในทะเบียนคุมทรัพย์สิน = 1 บาท
ใจเย็นๆค่ อยๆทาตาม
ขั้นตอนแต่ละขั้นแล้ วจะ
เข้าใจนะคะ
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ตารางกาหนดอายุการใช้ งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์ สินของ สพฐ.
เริ่มใช้ ต้งั แต่ ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้นไป
ตารางหมายเลข 1
ลาดับ
ประเภททรัพย์สิน
ประเภท
1
อาคารถาวร
2
อาคารชัว่ คราว / โรงเรื อน
3
3.1 สิ่ งก่อสร้างที่ใช้คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อ
โครงเหล็กเป็ นส่ วนประกอบหลัก
3.2 สิ่ งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรื อวัสดุอื่น ๆเป็ นส่ วนประกอบหลัก
4
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
5
ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
6
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(ยกเว้นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ามีอายุการใช้งาน 20 ปี )
7
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8
8.1 ครุ ภณั ฑ์การเกษตร เครื่ องมือและอุปกรณ์
8.2 ครุ ภณั ฑ์การเกษตร เครื่ องจักรกล
9
9.1 ครุ ภณั ฑ์โรงงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์
9.2 ครุ ภณั ฑ์โรงงาน เครื่ องจักรกล
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10.1 ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง เครื่ องมือและอุปกรณ์
10.2 ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง เครื่ องจักรกล
11
ครุ ภณั ฑ์สารวจ
12
ครุ ภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
13
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
14
ครุ ภณั ฑ์ดนตรี
15
ครุ ภณั ฑ์การศึกษา
16
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
17
ครุ ภณั ฑ์กีฬา
18
ครุ ภณั ฑ์อาวุธ
19
ครุ ภณั ฑ์สนาม

อายุการใช้ อัตราค่าเสื่ อม
งาน (ปี ) ราคาต่อปี (%)
25
4
10
10
15
6.65
5
8
5
5

20
12.50
20
20

5
3
5
3
5
3
5
8
5
3
3
2
5
2
10
2

20
33.33
20
33.33
20
33.33
5
12.50
20
33.33
33.33
50
20
50
10
50
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การจาแนกประเภททรัพย์สนิ ที่ต้อง
คานวณค่าเสื่อมราคา
1. อาคารถาวร ได้แก่
1.1 อาคารเรียน แบบต่าง ๆ เช่น
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

แบบ สปช. : 101/26 102/26 103/26 104/26 105/26 105/29 และ 2/28
แบบกรมสามัญ 2 ชั้น กรมสามัญ 3 ชั้นขึ้นไป
อาคารคอนกรี ต : แบบ 017 ก แบบ ป.1 ก แบบพิเศษ
อาคารไม้ : 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. อื่น ๆ
แบบวันครู
แบบ 004
แบบอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะโครงสร้างใกล้เคียง

1.2 อาคารเอนกประสงค์ แบบต่าง ๆ เช่น
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

แบบ สปช. : 201/26 202/26 203/26 204/26 205/26 206/26 312 และ 313
แบบพิเศษ
โรงยิม
สระว่ายน้ า
แบบอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างลักษณะใกล้เคียง

1.3 บ้ านพักข้ าราชการ ได้แก่
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

บ้านพักผูอ้ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด
บ้านพักผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ การประถมศึกษาจังหวัด
บ้านพักหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ / กิ่งอาเภอ
บ้านพักครู แบบองค์การฯ แบบกรมสามัญ แบบ 303/28

1.4 บ้ านพักข้ าราชการ ได้แก่
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สานักงานการประถมศึกษาอาเภอ / กิ่งอาเภอ ไม่วา่ จะเป็ น
อาคารคอนกรี ต อาคารไม้ หรื ออาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้
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2. อาคารชั่วคราว / โรงเรือน ได้แก่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

อาคารกึ่งถาวร
อาคารปฏิรูป
บ้านพักนักเรี ยน
อาคารชัว่ คราว ที่ก่อสร้างด้วยไม้
อาคารชัว่ คราว ที่ก่อสร้างด้วยคอนกรี ต
แท่นประดิษฐานพระพุทธรู ป

2.7 หอสมุด
2.8 ศาลาพักร้อน
2.9 หอกระจายข่าว
2.10 หอส่ งน้ าประปาโรงเรี ยน
2.11 อื่น ๆ

3. สิ่ งก่อสร้ าง ได้แก่
3.1 ใช้คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อโครงเหล็ก เป็ นส่ วนประกอบหลัก เช่น
3.1.1 ลานกีฬาเอนกประสงค์
3.1.2 สนามบาสเกตบอล
3.1.3 สนามวอลเล่ยบ์ อล
3.1.4 ถังเก็บน้ า (ทุกแบบ)
3.1.5 รั้วคอนกรี ต
3.1.6 ส้วมทุกแบบที่ใช้คอนกรี ตเสริ มเหล็กหรื อโครงเหล็กเป็ นส่ วนประกอบ
3.1.7 อื่น ๆ
3.2 ใช้ไม้ หรื อวัสดุอื่น ๆ เป็ นส่ วนประกอบหลัก เช่น
3.2.1 รั้วไม้
3.2.2 รั้วลวดหนาม
3.2.3 บ่อเลี้ยงปลา พ.1 พ.2
3.2.4 ตุ่ม โอ่ง
3.2.5 ที่อ่านหนังสื อพิมพ์
3.2.6 สนามเด็กเล่น
3.2.7 ส้วมทุกแบบที่ใช้ไม้หรื อวัสดุอื่น ๆ เป็ นส่ วนประกอบ
3.2.8 อื่น ๆ
หมายเหตุ รายการส้วมปกติถือเป็ นประเภทอาคารถาวร แต่เนื่ องจากมีการใช้งานอยูเ่ ป็ น ประจา และ
สถานที่ต้ งั อยูน่ อกอาคารถาวร ซึ่ งทาให้มีอายุการใช้งานน้อยกว่าอาคารถาวร จึงกาหนดให้รายการส้วม
จัดอยูใ่ นประเภทสิ่ งก่อสร้าง
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4. ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน ได้แก่
4.1 โต๊ะ เช่น โต๊ะทางาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวาง
เครื่ องพิมพ์ โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหาร โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เป็ นต้น
4.2 เก้าอี้ เช่น เก้าอี้ทางาน เก้าอี้ฟังคาบรรยาย เก้าอี้เขียนแบบ เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เก้าอี้ผมู ้ าติดต่อ เก้าอี้พกั คอย เป็ นต้น
4.3 ตู ้ เช่น ตูไ้ ม้ ตูเ้ หล็ก ตูด้ รรชนี ตูโ้ ชว์ ตูเ้ ก็บเอกสาร ตูเ้ ก็บแผนที่ ตูน้ ิรภัย ตูเ้ ก็บ แบบฟอร์ม
ตูเ้ สื้ อผ้า ตูล้ ็อกเกอร์ ชั้นวางเอกสาร เป็ นต้น
4.4 เครื่ องพิมพ์ดีด
4.17 เครื่ องนับธนบัตร
4.5 เครื่ องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่ องโทรศัพท์ภายใน
4.18 เครื่ องปรับอากาศ
4.6 เครื่ องโทรสาร หรื อเครื่ องโทรภาพ
4.19 พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ
4.7 เครื่ องถ่ายเอกสาร
4.20 เครื่ องฟอกอากาศ
4.8 เครื่ องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
4.21 เครื่ องดูดฝุ่ น
4.9 เครื่ องอัดสาเนา
4.22 ลิฟท์
4.10 เครื่ องทาลายเอกสาร
4.23 เครื่ องปรุ กระดาษไข
4.11 เครื่ องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
4.24 เครื่ องขัดพื้น
4.12 เครื่ องบันทึกเงินสด
4.25 ถังเก็บน้ า
4.13 รถเข็น
4.26 เคาน์เตอร์
4.14 แท่นอ่านหนังสื อ
4.27 ที่วางหนังสื อพิมพ์
4.15 เครื่ องชุมสายโทรศัพท์
4.28 ตูโ้ ทรศัพท์หรื อตูส้ าขาโทรศัพท์
4.16 วิทยุติดตามตัว

5. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง ได้แก่
5.1 รถยนต์ เช่น รถยนต์นงั่ รถยนต์โดยสาร เป็ นต้น
5.2 รถบรรทุก เช่น รถบรรทุกน้ า รถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกขยะ เป็ นต้น
5.3 รถจักรยานยนต์
5.4 รถจักรยาน
5.5 รถอื่นๆ เช่น รถยกของ รถปั้ นจัน่ รถลากเครื่ องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง รถเตาต้มยาง
รถพ่นยาง รถตักดิน รถบด รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็กเรี ยบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถ
ตักล้อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ รถอัดฉี ด รถเกลี่ยดิ น รถ
เกลี่ยดิน รถตักหน้าขุดหลัง รถกวาดถนน เป็ นต้น
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5.6
5.7
5.8
5.9

เรื อ เช่น เรื อยนต์ เรื อบด เรื อติดท้าย เรื อเร็ ว เรื อพ่วง เป็ นต้น
เครื่ องบิน
แม่แรงยกอากาศยาน
เครื่ องยนต์

6. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครื่องกาเนิดไฟฟ้า) ได้แก่
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้ า
เครื่ องขยายเสี ยง
เครื่ องบันทึกเสี ยง
เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
เครื่ องรับส่ งวิทยุ

6.7 เครื่ องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
6.8 เครื่ องอัดสาเนาเทป
6.9 เครื่ องถอดเทป
6.10 เครื่ องเล่นซี ดี
6.11 วิทยุ-เทป
6.12 วิทยุ-เทป-ซีดี

7. ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่
7.1 กล้อง เช่น กล้องถ่ายรู ป กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวิดีโอ เป็ นต้น
7.2 เครื่ องฉาย เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องฉายภาพทึบแสง เครื่ องฉายภาพ
ข้ามศีรษะ เป็ นต้น
7.3 เครื่ องอัดและขยายภาพ
7.8 เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
7.4 เครื่ องเทปซิงโครไนต์
7.9 โทรทัศน์
7.5 ไฟแวบ
7.10 เครื่ องวิดีโอ
7.6 จอรับภาพ
7.11 เครื่ องตัดต่อภาพ
7.7 เครื่ องล้างฟิ ล์ม
7.12 โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ

8. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ได้แก่
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่
8.1.1 ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย)
8.1.2 ตูเ้ ก็บเมล็ดพันธุ์
8.1.3 เครื่ องชัง่
8.2 เครื่องจักรกล ได้แก่
8.2.1 รถไถ
8.2.2 รถฟาร์มแทรคเตอร์
8.2.3 เครื่ องพ่นยา
8.2.4 เครื่ องสู บน้ า

9

9. ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน ได้แก่
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

เครื่ องเชื่อมโลหะ
เครื่ องเจียระไน
เครื่ องตัดเหล็ก
เครื่ องเจีย หรื อ ตัด
เครื่ องขัดกระดาษทราย

9.6 เครื่ องเป่ าลม
9.7 ไขควงไฟฟ้ า
9.8 กบไฟฟ้ า
9.9 สว่านไฟฟ้ า

10. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้ าง ได้แก่
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

รถเข็น
เครื่ องกระทุง้ ดิน
เครื่ องกลึง
เครื่ องเจาะหิ น
เครื่ องเจาะเหล็ก
สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
เครื่ องเชื่อมโลหะ
เครื่ องพ่นสี
เครื่ องผสมยางแอสฟัลท์

10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18

เครื่ องอัดจารบี
เครื่ องสั่นคอนกรี ต
เครื่ องตบดิน
เครื่ องมือทดลองความลาดเท
เครื่ องมือไสไม้ไฟฟ้ า
เครื่ องโม่หิน
เครื่ องตอกเข็ม
เครื่ องตีเส้น
เครื่ องอัดจารบี

11. ประเภทครุภัณฑ์ สารวจ ได้แก่
11.1 กล้องส่ องทางไกล
11.2 กล้องระดับ
11.3 กล้องวัดมุม

11.4 โซ่ลาน
11.5 ไม้สตาฟฟ์
11.6 เทปวัดระยะ

12. ประเภทครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์ ได้แก่
12.1 กล้องจุลทรรศน์
12.2 กล้องดูดาว
12.3 เครื่ องชัง่ น้ าหนัก ฯลฯ
13. ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ได้แก่
13.1 มอนิเตอร์
13.2 เครื่ องพิมพ์
13.3 พล็อตเตอร์
13.4 เครื่ องแปลงรหัสสัญญาณ

13.8 ดิจิไทเซอร์
13.9 เครื่ องสารองกระแสไฟฟ้ า
13.10 เครื่ องแยกกระดาษ
13.11 เครื่ องป้ อนกระดาษ
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13.5 เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ข้ ึนจอภาพ 13.12 เครื่ องอ่านข้อมูล
13.6 เครื่ องปรับระดับกระแสไฟ
13.13 เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูล
13.7 สแกนเนอร์
13.14 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หน่วยหนึ่งหรื อชุดหนึ่งเกินกว่า 20,000 บาท
14. ประเภทครุ ภัณฑ์ ดนตรี ได้แก่
14.1 ปี่ คาลิเน็ท
14.10 เซลโล่
14.2 แตรทรัมเป็ ท
14.11 เบส
14.3 แตรทรัมโบน
14.12 เปี ยโน
14.4 แตรบาริ โทน
14.13 ออร์แกนไฟฟ้ า
14.5 แตรยูฟอร์ เนียม
14.14 ระนาด
14.6 แตรบาสซูน
14.15 ฆ้องวง
14.7 แซกโซโฟน
14.16 ขิม
14.8 ไวโอลิน
14.17 ศีรษะโขนละคร
14.9 วิโอล่า
14.18 เครื่ องแต่งกายชุด แสดงโขน-ละคร
15. ประเภทครุ ภัณฑ์ การศึกษา ได้แก่
15.1 จักร เช่น จักรธรรมดา จักรทาลวดลาย จักรพันริ ม จักรอุตสาหกรรม เป็ นต้น
15.2 โต๊ะนักเรี ยน
15.3 เครื่ องเขียนตัวอักษร
15.4 ชุดอุปกรณ์วชิ าชีพอาหารและโภชนาการ
15.5 ชุดอุปกรณ์วชิ าการงานเกษตร
15.6 ชุดอุปกรณ์วชิ าพลานามัย
15.7 ชุดอุปกรณ์วชิ าชีพเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและคหกรรม
15.8 ครุ ภณั ฑ์ประจาห้องวิทยาศาสตร์
15.9 ครุ ภณั ฑ์ห้องเสริ มวิชาการสาหรับเด็กพิการ
15.10 ครุ ภณั ฑ์ประจาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
15.11 ครุ ภณั ฑ์ประกอบอาคารการศึกษาของโรงเรี ยนอนุราชประสิ ทธิ์
16. ประเภทครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว ได้แก่
16.1 เครื่ องกรองน้ า
16.7 เครื่ องอบผ้า
16.2 เครื่ องดูดควัน
16.8 เครื่ องล้างชาม
16.3 เครื่ องตัดหญ้า
16.9 เครื่ องทาน้ าเย็น
16.4 ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่อาหาร
16.10 เตาอบ เตาแก๊ส
16.5 ตูท้ าน้ าแข็ง
16.11 เตียง เช่น เตียงไม้ เตียงเหล็ก เป็ นต้น

16.6 เครื่ องซักผ้า

16.12 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
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17. ประเภทครุ ภัณฑ์ กฬ
ี า ได้แก่
17.1 แทรมโปลิน
17.2 บ๊อกซ์สแตนด์
17.3 โต๊ะเทเบิลเทนนิส
17.4 จักรยานออกกาลังกาย
17.5 เหล็กยกน้ าหนัก
18. ประเภทครุ ภัณฑ์ อาวุธ ได้แก่
18.1 ปื น
18.2 ปื นลูกซอง
18.3 ปื นพก
19. ประเภทครุ ภัณฑ์ สนาม
19.1 เต้นท์

17.6
17.7
17.8
17.9

บาร์ คู่
บาร์ ต่างระดับ
ม้าหู
ม้าขวาง
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กำรพิจำรณำทรัพย์ สินว่ ำเป็ นวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์
หลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ ตามหนังสื อสานัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 คาว่า “วัสดุ” และ “ครุ ภณั ฑ์” เป็ น
วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านงบประมาณ
วัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของ ซึ่ งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรื อไม่คง
สภาพเดิม หรื อสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้น
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ที่ดินและ/หรื อสิ่ งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท
5. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่ าครุ ภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด เกินกว่า 5,000
บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้น
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ รวมทั้งครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาโครงสร้างของครุ ภณั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องจักรยานพาหนะ
เป็ นต้น ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุ งปกติหรื อค่าซ่ อมกลาง
5. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษา เพื่อการจัดหาหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
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ตัวอย่ างประเภทวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
1. วัสดุโดยสภาพ
2. วัสดุคงทนถาวรมีอายุการใช้งาน ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป
3. ครุ ภณั ฑ์โดยสภาพ
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ตัวอย่ างสิ่งของที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ จาแนกเป็ นประเภท
1. วัสดุสานักงาน
1. กระดาษ
2. หมึก
3. ดินสอ
4. ปากกา
5. ไม้บรรทัด
6. ยางลบ
7. คลิป
8. เป๊ ก
9. เข็มหมุด
10. เทปพีวซี ีใส (สกอตซ์เทป)
11. กระดาษคาร์บอน
12. กระดาษไข
13. น้ ายาลบกระดาษไข
14. ลวดเย็บกระดาษ
15. กาว
16. แฟ้ ม
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. ฟิ วส์
2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า
3. เทปพันสายไฟฟ้ า
4. สายไฟฟ้ า
5. ปลัก๊ ไฟฟ้ า
6. สวิตซ์ไฟฟ้ า
7. หลอดไฟฟ้ า
3. วัสดุงานบ้ านงานครัว
1. แปรง
2. ไม้กวาด
3. เข่ง

17. สมุดบัญชี
18. สมุดประวัติขา้ ราชการ
19. แบบพิมพ์
20. ชอล์ค
21. ผ้าสาลี
22. แปรงลบกระดาษดา
23. ตรายาง
24. ซอง
25. ธงชาติ
26. สิ่ งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรื อจ้างพิมพ์
27. ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
28. น้ ามัน ไข ขี้ผ้ งึ
29. ขอตั้ง (กระดาษดา)
30. ที่ถูพ้นื
31. ตะแกรงวางเอกสาร
32. น้ าดื่ม
8. หลอดวิทยุ ทรานซิ สเตอร์ และชิ้นส่ วนวิทยุ
9. ลูกถ้วยสายอากาศ
10. รี ซีสเตอร์
11. มูฟวิง่ คอยส์
12. คอนเดนเซอร์
13. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
14. เบรกเกอร์
6. ปลอกหมอน
7. หมอน
8. ผ้าห่ม

11. ช้อนส้อม
12. แก้วน้ า จานรอง
13. กระจกเงา
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4. มุง้
5. ผ้าปูที่นอน
4. วัสดุก่อสร้ าง
1. ไม้ต่าง ๆ
2. น้ ามันทาไม้
3. ทินเนอร์
4. สี
5. แปรงทาสี
6. ปูนซีเมนต์
7. ปูนขาว
8. ทราย
9. อิฐหรื อซีเมนต์บล๊อก
10. กระเบื้อง
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
1. แบตเตอรี่
2. ยางนอก
3. ยางใน
4. สายไมล์
5. เพลา
6. ตลับลูกปื น
7. น้ ามันเบรก
8. อานจักรยาน
9. หัวเทียน
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น
1. น้ ามันดีเซล
2. น้ ามันก๊าด
3. น้ ามันเบนซิ น
4. น้ ามันเตา

9. ผ้าปูโต๊ะ
10. ถ้วยชาม
11. สังกะสี
12. ตะปู
13. ค้อน
14. คีม
15. ชะแลง
16. จอบ
17. เสี ยม
18. สิ่ ว
19. ขวาน
20. สว่าน

14. น้ าจืดที่ซ้ื อจากเอกชน

21. เลื่อย
22. กบไสไม้
23. เหล็กเส้น
24. เครื่ องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง
25. ท่อน้ าบาดาล
26. ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
27. ท่อน้ าบาดาล
28. โถส้วม
29. อ่างล้างมือ

10. ไขควง
11. นอตและสกรู
12. กระจกมองข้างรถยนต์
13. หม้อน้ ารถยนต์
14. กันชนรถยนต์
15. เบาะรถยนต์
16. ฟิ ล์มกรองแสง
17. เข็มขัดนิรภัย

5. ถ่าน
6. แก๊สหุ งต้ม
7. น้ ามันจารบี
8. น้ ามันเครื่ อง
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7. วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์
1. แอลกอฮอล์
10. เคมีภณั ฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง )
2. ออกซิเจน
11. ลวดเชื่อมเงิน
3. น้ ายาต่าง ๆ
12. ถุงมือ
4. เลือด
13. กระดาษกรอง
5. สายยาง
14. จุกต่าง ๆ
6. ลูกยาง
15. สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
7. หลอดแก้ว
16. สาลี และผ้าพันแผล
8. เวชภัณฑ์
17. หลอดเอกซเรย์
9. ฟิ ล์มเอกซเรย์
18. ชุดเครื่ องมือผ่าตัด
8. วัสดุการเกษตร
1. สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พืชและสัตว์
2. อาหารสัตว์
3. พันธุ์พืช
4. ปุ๋ ย
5. พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า
6. น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์
7. วัสดุเพาะชา
8. อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชื อก
9. ผ้าใบหรื อผ้าพลาสติก
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1. กระดาษเขียนโปสเตอร์
2. พูก่ นั และสี
3. ฟิ ล์ม
4. ฟิ ล์มสไลด์
5. แถบบันทึกเสี ยงหรื อภาพที่บนั ทึกแล้ว และยังไม่ได้บนั ทึก เช่น ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,
แผ่นซี ดี
6. รู ปสี หรื อขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
7. ภาพถ่ายดาวเทียม
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10. วัสดุเครื่องแต่ งกาย
1. เครื่ องแบบ
6. เข็มขัด
2. เสื้ อ กางเกง ผ้า
7. หมวก
3. เครื่ องหมายยศและสังกัด
8. ผ้าผูกคอ
4. ถุงเท้า
9. เครื่ องแต่งกายชุดฝึ กโขน - ละคร
5. รองเท้า
11. วัสดุกฬ
ี า
1. ห่วงยาง
3. ลูกปิ งปอง
2. ลูกฟุตบอล
4. ไม้ตีปิงปอง
12. วัสดุคอมพิวเตอร์
1. แผ่นหรื อจานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact
Disc ,Digital Video Disc )
2. เทปบันทึกข้อมูล ( Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape )
3. หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์สาหรับเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
5. แผ่นกรองแสง
6. กระดาษต่อเนื่ อง
7. สายเคเบิล
8. แผงแป้ นอักขระหรื อแป้ นพิมพ์ ( Key Board )
9. เมนบอร์ด ( Main Board )
10. เมมโมรี่ ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram
11. คัดซีทฟี ดเดอร์ (Cut Sheet Feeder )
12. เมาส์ (Mouse)
13. พริ้ นเตอร์ สวิตซิ่ งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
14. เครื่ องกระจายสัญญาณ (Hub)
15. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Lan Card , Anti Virus Card ,
Sound Card เป็ นต้น
16. เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบออพติคอล
(Optical) เป็ นต้น
17. เครื่ องอ่านข้อมูล แบบซี ดีรอม (CD-Rom)
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ตัวอย่าง สิ่ งของทีม่ ีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึน้ ไป แต่ มี
ราคาหน่ วยหนึ่งหรือชุ ดหนึ่งไม่ เกิน 5,000 บาท ให้ จัดเป็ นวัสดุ
1. วัสดุสานักงาน
1. เครื่ องตัดโฟม
11. มู่ลี่ , ม่านปรับแสง (ต่อผืน)
2. เครื่ องตัดกระดาษ
12. พรม (ต่อผืน)
3. เครื่ องเย็บกระดาษ
13. นาฬิกาหรื อแขวน
4. กุญแจ
14. เครื่ องคานวณเลข (Calculator)
5. ภาพเขียน , แผนที่
15. หี บเหล็กเก็บเงิน
6. เครื่ องดับเพลิง
16. พระพุทธรู ป
7. พระบรมฉายาลักษณ์
17. พระบรมรู ปจาลอง
8. แผงปิ ดประกาศ
18. แผงกั้นห้อง (Partition)
9. กระดานดารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
19. กระเป๋ า
10. แผ่นป้ ายชื่อสานักงานหรื อหน่วยงาน แผ่นป้ ายจราจรหรื อแผ่นป้ ายต่าง ๆ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. สายอากาศหรื อเสาอากาศสาหรับวิทยุ, เครื่ องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม
2. โคมไฟฟ้ า พร้อมขาหรื อก้าน
11. เครื่ องวัดความต้านทานไฟฟ้ า
3. หม้อแปลงไฟฟ้ า ( Step-up , Step-down ) 12. เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า
4. ลาโพง
13. เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า
5. ไมโครโฟน
14. มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า
6. ขาตั้งไมโคนโฟน
15. เครื่ องประจุไฟ
7. ผังแสดงวงจรต่าง ๆ
16. เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติ
8. แผงบังคับทางไฟ
17. เครื่ องสัญญาณเตือนภัย
9. ไฟฉายสปอตไลท์
18. เครื่ องจับสัญญาณดาวเทียม
10. หัวแร้งไฟฟ้ า
3. วัสดุงานบ้ านงานครัว
1. ถาด
9. เครื่ องบดอาหาร
2. โอ่งน้ า
10. เครื่ องตีไข่ไฟฟ้ า
3. ที่นอน
11. เครื่ องปิ้ งขนมปัง
4. มีด
12. กระทะไฟฟ้ า
5. กระโถน
13. หม้อไฟฟ้ า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
6. เตาไฟฟ้ า
14. กระติกน้ าร้อน

19
7. เตาน้ ามัน
8. เตารี ด
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
1. แม่แรง
2. กุญแจปากตาย
3. กุญแจเลื่อน
4. คีมล็อค
5. วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์
1. ที่วางกรวยแก้ว
2. กระบอกตวง
3. เบ้าหลอม
4. หูฟัง ( Stethoscope )
5. เปลหามคนไข้
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1. ขาตั้งกล้อง
2. ขาตั้งเขียนภาพ
3. กล่องและระวิงใส่ ฟิล์มภาพยนตร์
7. วัสดุการเกษตร
1. หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ
2. สปริ งเกลอร์ (SprinKler)
3. จอบหมุน
4. จานพรวน
5. ผานไถกระทะ
6. เครื่ องหยอดหรื อหว่านเมล็ดพันธุ์
7. เครื่ องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์
8. วัสดุสนาม
1. เต็นท์
2. ถุงนอน
3. เข็มทิศ

15. กระติกน้ าแข็ง
16. ถังแก๊ส
5. ล็อคเกียร์
6. ล็อคคลัตซ์
7. ล็อคพวงมาลัย
8. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
6. คีมถอนฟัน
7. เครื่ องวัดน้ าฝน
8. ถังเก็บเชื้อเพลิง <br>
9. เครื่ องนึ่ง
10. เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และการแพทย์
4. เครื่ องกรอเทป
5. เลนส์ซูม
6. กระเป๋ าใส่ กล้องถ่ายรู ป
8. เครื่ องกระเทาะเมล็ดพืช
9. คราดซี่ พรวนดินระหว่างแถว
10. เครื่ องดักแมลง
11. ตะแกรงร่ อนเบนโธส
12. อวน (สาเร็ จรู ป)
13. กระชัง

4. เปล
5. เตียงสนาม
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9. วัสดุการศึกษา
1. หุ่น
5. เบาะยืดหยุน่
2. แบบจาลองภูมิประเทศ
6. เบาะมวยปล้ า
3. สื่ อการเรี ยนการสอนทาด้วยพลาสติก 7. เบาะยูโด
4. เบาะลื่นพลาสติก
10. วัสดุสารวจ
1. บันไดอลูมิเนียม
3. เครื่ องมือดึงสายโทรศัพท์
2. เครื่ องมือแกะสลัก
11. วัสดุอนื่ ๆ
1. มิเตอร์ น้ า-ไฟ
4. หัวเชื่ อมแก๊ส
2. สมอเรื อ
5. หัววาล์วปิ ด-เปิ ดแก๊ส
3. ตะแกรงกันสวะ
ข้ อยกเว้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าวัสดุ
ตัวอย่าง รายการสิ่ งของทีจ่ ัดเป็ นครุ ภัณฑ์ โดยสภาพจาแนกเป็ นประเภท
1. ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
1. โต๊ะ เช่น โต๊ะทางาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวาง
เครื่ องพิมพ์ โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหาร โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เป็ นต้น
2. เก้าอี้ เช่น เก้าอี้ทางาน เก้าอี้ฟังคาบรรยาย เก้าอี้เขียนแบบ เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ผมู ้ าติดต่อ เก้าอี้พกั คอย เป็ นต้น
3. ตู ้ เช่น ตูไ้ ม้ ตูเ้ หล็ก ตูด้ รรชนี ตูเ้ ก็บแผนที่ ตูน้ ิ รภัย ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ ม ตูเ้ สื้ อผ้าตูล้ ็อกเกอร์ เป็ น
ต้น
4. เครื่ องพิมพ์ดีด
13. เครื่ องนับธนบัตร
5. เครื่ องโทรศัพท์
14. เครื่ องปรับอากาศ
6. เครื่ องโทรสาร
15. พัดลม
7. เครื่ องถ่ายเอกสาร
16. เครื่ องฟอกอากาศ
8. เครื่ องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
17. เครื่ องดูดฝุ่ น
9. เครื่ องอัดสาเนา
18. ลิฟท์
10. เครื่ องทาลายเอกสาร
19. เครื่ องปรุ กระดาษไข
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11. เครื่ องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
20. เครื่ องขัดพื้น
12. เครื่ องบันทึกเงินสด
21. ถังน้ า
2. ครุ ภัณฑ์ การศึกษา
1. จักร เช่น จักรธรรมดา จักรทาลวดลาย จักรพันริ ม จักรอุตสาหกรรม เป็ นต้น
2. โต๊ะนักเรี ยน
3. เครื่ องเขียนตัวอักษร
3. ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
1. รถยนต์ เช่น รถยนต์นงั่ รถยนต์โดยสาร เป็ นต้น
2. รถบรรทุก เช่น รถบรรทุกน้ า รถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกขยะ เป็ นต้น
3. รถจักรยานยนต์
4. รถจักรยาน
5. รถอื่นๆ เช่น รถยกของ รถปั้ นจัน่ รถลากเครื่ องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง รถเตาต้มยาง
รถพ่นยาง รถตักดิน รถบด รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็กเรี ยบ รถบด ตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถ
ตักล้อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ รถอัดฉี ด รถเกลี่ยดิน รถ
ตักหน้าขุดหลัง รถกวาดถนน เป็ นต้น
6. เรื อ เช่น เรื อยนต์ เรื อบด เรื อติดท้าย เรื อเร็ ว เรื อพ่วง เป็ นต้น
7. เครื่ องบิน
8. แม่แรงยกอากาศยาน
9. เครื่ องยนต์
4. ครุ ภัณฑ์ การเกษตร
1. ปศุสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ นต้น 11. เครื่ องรดน้ า
2. รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์
12. เครื่ องสี ขา้ วโพด
3. เครื่ องพ่นยา
13. เครื่ องสี ฝัด
4. เครื่ องเก็บเกี่ยวข้าวโพด
14. เครื่ องเกลี่ยหญ้า
5. เครื่ องตัดวัชพืช
15. เครื่ องคราดหญ้า
6. เครื่ องหว่านปุ๋ ย
16. เครื่ องบดและผสมอาหารสัตว์
7. เครื่ องยกร่ อง
17. เครื่ องสู บน้ า
8. เครื่ องนวดธัญพืช
18. เครื่ องขยายเกล็ดปลา
9. เครื่ องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
19. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
10. เครื่ องนับเมล็ดพืช
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5. ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง
1. เครื่ องกระทุง้ ดิน
11. เครื่ องสั่นคอนกรี ต
2. เครื่ องกลึง
12. เครื่ องตบดิน
3. เครื่ องเจาะหิ น
13. เครื่ องมือทดลองความลาดเท
4. เครื่ องเจาะเหล็ก
14. เครื่ องมือไสไม้ไฟฟ้ า
5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
15. เครื่ องโม่หิน
6. เครื่ องเชื่อมโลหะ
16. เครื่ องตอกเข็ม
7. เครื่ องพ่นสี
17. เครื่ องตีเส้น
8. เครื่ องผสมยางแอสฟัลท์
18. เครื่ องอัดจารบี
9. เครื่ องผสมคอนกรี ต
19. เครื่ องอัดลม
10. เครื่ องมือทดลองคอนกรี ต
20. เครื่ องตัดกระเบื้อง
6. ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
7. เครื่ องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
2. หม้อแปลงไฟฟ้ า
8. เครื่ องอัดสาเนาเทป
3. เครื่ องขยายเสี ยง
9. เครื่ องถอดเทป
4. เครื่ องบันทึกเสี ยง
10. เครื่ องเล่นซี ดี
5. เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
11. วิทยุ-เทป
6. เครื่ องรับส่ งวิทยุ
12. วิทยุ-เทป-ซีดี
7. ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้อง เช่น กล้องถ่ายรู ป กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวิดีโอ เป็ นต้น
2. เครื่ องฉาย เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องฉายภาพทึบแสง เครื่ องฉาย
ภาพข้ามศีรษะ เป็ นต้น
3. เครื่ องอัดและขยายภาพ
8. เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
4. เครื่ องเทปซิงโครไนต์
9. โทรทัศน์
5. ไฟแวบ
10. เครื่ องวิดีโอ
6. จอรับภาพ
11. เครื่ องตัดต่อภาพ
7. เครื่ องล้างฟิ ล์ม
12. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ
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8. ครุ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์
1. เตียง เช่น เตียงเฟาว์เลอร์ เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทาคลอด เป็ นต้น
2. รถเข็น เช่น รถเข็นชนิ ดนัง่ รถเข็นชนิดนอน รถเข็นทาแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็นอาหาร
รถเข็นผ้าเปื้ อน เป็ นต้น
3. กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว
4. เครื่ องวัด เช่น เครื่ องวัดกาลังอัด เครื่ องวัดความถี่ เครื่ องวัดความสู ง เครื่ องวัด อุณหภูมิ
โลหะเหลว เครื่ องวัดแสง เครื่ องวัดรังสี เครื่ องวัดพลังแสงแดด เครื่ องวัด ความกดอากาศ
เครื่ องวัดอุณหภูมิน้ า เครื่ องวัดความเป็ นกรด เครื่ องวัดความชื้น ในดิน เครื่ องวัดความยึดและหด
ตัวของวัตถุ เครื่ องวัดตะกอน เครื่ องวัดประสาท เครื่ องวัดความดันโลหิต เครื่ องวัดรัศมีการเห็น
ของลูกตา เป็ นต้น
5. เครื่ องตรวจ เช่น เครื่ องตรวจหัวใจ เครื่ องตรวจไขมัน เครื่ องตรวจตา เครื่ องตรวจเม็ดเลือด
เครื่ องตรวจหาเนื้ อเยือ่ มะเร็ ง เป็ นต้น
6. เครื่ องจี้จมูก เครื่ องจี้คอ
7. เครื่ องดูดเสมหะ เครื่ องดูดเลือดและหนอง
8. เครื่ องเจาะกระดูก เครื่ องเจาะไข
9. หม้อต้มเครื่ องมือไฟฟ้ า
10. ตูอ้ บเด็ก
11. ยูนิตทาฟัน
12. ตูส้ ่ องดูฟิล์มเอกซเรย์
13. เครื่ องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
14. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
15. เครื่ องดูดอากาศ
16. เครื่ องทดสอบความถ่วงจาเพาะของของเหลว
17. เครื่ องมือเทียบสี เคมี
18. เครื่ องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
19. เครื่ องจ่ายแก๊สคลอรี น
20. เครื่ องตรวจสอบมาตรไฟฟ้ า
21. เครื่ องมือเติมน้ ายา
22. เครื่ องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
23. เครื่ องจับความเร็ ว
24. เครื่ องอัดลมขับด้วยเครื่ องยนต์
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25. เครื่ องกรองแสง
26. เครื่ องทดสอบแสงสว่าง
27. เครื่ องแปลงสภาพน้ ากระด้างให้เป็ นน้ าอ่อน
28. เครื่ องตรวจสอบคุณภาพน้ า
29. เครื่ องกลัน่ น้ า
30. เครื่ องระเหยของเหลว
31. เครื่ องมือวิเคราะห์ดว้ ยเปลวไฟ
32. เครื่ องวิเคราะห์ แยกขนาดของเม็ดดิน
33. เครื่ องกวนด้วยแม่เหล็ก
34. โซเดียมแลมพ์
35. เครื่ องขบนิ่ว
36. เครื่ องตักตะกอน
37. เครื่ องกรอฟัน
38. เครื่ องอบแอมโมเนีย
39. เครื่ องให้ออกซิเจน
40. เครื่ องเอกซเรย์
41. เครื่ องดูฟิล์มเอกซเรย์
42. เครื่ องล้างฟิ ล์มเอกซเรย์
43. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์
44. เครื่ องช่วยหายใจ
45. เครื่ องให้ยาสลบ
46. เครื่ องล้างเข็มฉีดยา
47. คมไฟผ่าตัด
48. เครื่ องมือช่วยคลอด
49. เครื่ องกรองเชื้ อไวรัส
50. เครื่ องมือสาหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรี ย
51. เครื่ องปั่ นและผสมสารอุดฟั น
9. ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1. เครื่ องกรองน้ า
7. เครื่ องอบผ้า
2. เครื่ องดูดควัน
8. เครื่ องล้างชาม
3. เครื่ องตัดหญ้า
9. เครื่ องทาน้ าเย็น
4. ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่อาหาร
10. เตาอบ เตาแก๊ส
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5. ตูท้ าน้ าแข็ง
11. เตียง เช่น เตียงไม้ เตียงเหล็ก เป็ นต้น
6. เครื่ องซักผ้า
12. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
10. ครุ ภัณฑ์ โรงงาน
1. เครื่ องพิมพ์ลายบนแก้ว
25. เครื่ องสาหรับดูดบูช๊ และลูกปื น
2. แท่นพิมพ์
26. เครื่ องตรวจทุ่นไดนาโม
3. เครื่ องพิมพ์แบบ
27. เครื่ องดูดลม
4. เครื่ องทาเหรี ยญกษาปณ์
28. แท่นกลึง
5. เครื่ องตีตราและอัดแบบ
29. เครื่ องคว้าน
6. เครื่ องปั๊ มตราดุน
30. เครื่ องทาเกลียว
7. เครื่ องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้ า
31. เครื่ องทาเฟื อง
8. เครื่ องเชื่อมโลหะ
32. เครื่ องดูดเฟื อง
9. เครื่ องชุบผิวโลหะ
33. เครื่ องถอดและต่อโซ่
10. เตาเคลือบโลหะ เตาหลอมโลหะ
34. เครื่ องปรับความถี่และกาลังดัน
11. เตาอบ
35. ทัง่ ระดับเหล็ก
12. ตูอ้ บเครื่ องรัก
36. เครื่ องกลัน่
13. เครื่ องเจียระไน
37. เครื่ องกว้าน
14. เครื่ องทอผ้า
38. เครื่ องโม่หิน
15. เครื่ องดัดโลหะ
39. เครื่ องย่อยหิ น
16. เครื่ องปั๊ มและตัดโลหะ
40. เครื่ องอัดจารบี
17. เครื่ องตัดเหล็ก
41. เครื่ องปั๊ มน้ ามันไฟฟ้ า
18. เครื่ องพับและม้วนเหล็ก
42. เครื่ องหยอดน้ ามัน
19. เครื่ องจักรกล
43. มอเตอร์ หินเจีย
20. เครื่ องจักรไอน้ า
44. เครื่ องเจีย
21. เครื่ องล้างทาความสะอาดเครื่ องยนต์ 45. เครื่ องขัดกระดาษทราย
22. เครื่ องตรวจสอบหัวฉีดเครื่ องยนต์ 46. เครื่ องลอกบัว
23. เครื่ องอัดฉีดเครื่ องจักร
47. เครื่ องเป่ าลม
24. เครื่ องมือถอดสปริ งลิ้น
48. เครื่ องมือต่างๆ เช่น เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ า เลื่อยฉลุ
ไฟฟ้ า ไขควงไฟฟ้ า กบไฟฟ้ า สว่านไฟฟ้ า เป็ นต้น
11. ครุ ภัณฑ์ กฬ
ี า
1. แทรมโปลิน
6. บาร์ คู่
2. บ๊อกซ์สแตนด์
7. บาร์ ต่าง ระดับ
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส
8. ม้าหู
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4. จักรยานออกกาลังกาย
5. เหล็กยกน้ าหนัก
12. ครุ ภัณฑ์ สารวจ
1. กล้องส่ องทางไกล
2. เครื่ องเจาะสารวจ
3. กล้องระดับ
13. ครุ ภัณฑ์ อาวุธ
1. ปื น
14. ครุ ภัณฑ์ ดนตรี และนาฏศิลป์
1. ปี่ คาลิเน็ท
2. แตรทรัมเป็ ท
3. แตรทรัมโบน
4. แตรบาริ โทน
5. แตรยูฟอร์ เนียม
6. แตรบาสซูน
7. แซกโซโฟน
8. ไวโอลิน
9. วิโอล่า

9. ม้าขวาง

4. กล้องวัดมุม
5. โซ่ลาน
6. ไม้สตาฟฟ์

2. ปื นลูกซอง
10. เซลโล่
11. เบส
12. เปี ยโน
13. ออร์แกนไฟฟ้ า
14. ระนาด
15. ฆ้องวง
16. ขิม
17. ศรี ษะโขนละคร
18. เครื่ องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร

15. ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1. มอนิเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์
3. พล็อตเตอร์
4. เครื่ องแปลงรหัสสัญญาณ
5. เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ข้ ึนจอภาพ
6. เครื่ องปรับระดับกระแสไฟ
7. สแกนเนอร์
8. ดิจิไทเซอร์
9. เครื่ องสารองกระแสไฟฟ้ า
10. เครื่ องแยกกระดาษ
11. เครื่ องป้ อนกระดาษ
12. เครื่ องอ่านข้อมูล

3. ปื นพก
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13. เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูล
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรื อชุดหนึ่ง เกินกว่า 20,000
บาท
หมายเหตุ
1. รายการสิ่ งของที่กาหนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างรายการ สิ่ งของที่จดั เป็ น
ครุ ภณั ฑ์เท่านั้น ซึ่ งในการพิจารณาสิ่ งของที่จดั เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว จะต้องพิจารณาได้วา่ สิ่ งของ
นั้นมีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และให้หมายความ
รวมถึงสิ่ งของที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันด้วย
2. การจัดประเภทของครุ ภณั ฑ์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ ซึ่ งส่ วนราชการอาจพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่การบริ หารจัดการทางพัสดุ
ได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทของครุ ภณั ฑ์ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการใช้งานของส่ วนราชการแต่
ละแห่ง

———————————
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ขั้นตอนและวิธีการบันทึกทะเบียน
คุมทรัพย์ สิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์ สิน ให้บนั ทึกทะเบียน 1 แผ่นต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หรื อต่อชุด
หรื อต่อกลุ่ม แล้วแต่กรณี ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้นๆ โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. อาคารและสิ่ งก่อสร้างทุกรายการ ต้องบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณ ค่าเสื่ อมราคา
ทุกรายการ
2. ครุ ภณั ฑ์หรื ออุปกรณ์
2.1 ที่ซ้ื อหรื อได้มาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2539 – วันที่ 30 กันยายน 2545 (ปี งบประมาณ 2540 –
2545) ราคาต่อชุด/ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปให้บนั ทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
คานวณค่าเสื่ อมราคา นอกเหนือจากนั้นให้คงสภาพไว้ในทะเบียนครุ ภณั ฑ์ จนกว่าจะมีการจาหน่ายตาม
ระเบียบฯ หรื อ จะนามาบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้ก็ได้ แต่ไม่ตอ้ งคานวณค่าเสื่ อมราคา
2.2 ที่ซ้ื อหรื อได้มาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2545 (ปี งบประมาณ 2546) เป็ นต้นไป ราคาต่อชุด/
ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้บนั ทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคานวณค่าเสื่ อม
ราคา หากราคาไม่ถึง 5,000 บาทและเป็ นลักษณะวัสดุคงทนถาวร มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ขึ้นไป ให้
บันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินแต่ไม่ตอ้ ง คานวณค่าเสื่ อมราคา
3. กรณี มีการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งอาคาร/สิ่ งก่อสร้าง/ครุ ภณั ฑ์/อุปกรณ์ ให้บนั ทึกประวัติการ
ซ่อมบารุ งรักษาทรัพย์สิน ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกครั้ง
4. การซื้ อหรื อได้มาของทรัพย์สินทุกครั้ง ให้พิจารณาว่าทรัพย์สินใดเป็ นประเภทใดให้ดูจาก
“ การพิจารณาทรัพย์สินว่าเป็ นวัสดุหรื อครุ ภณั ฑ์ ”
5. เมื่อบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ว ให้กาหนดรหัสครุ ภณั ฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน แล้วนา
รหัสครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั ไปเขียนที่ตวั ทรัพย์สินด้วย
6. สู ตรการคานวณค่าเสื่ อมราคา การนับเวลาที่ได้มาของทรัพย์สิน ตารางกาหนดอายุการใช้งาน
ให้ดูจาก “ หลักเกณฑ์การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ”
7. ทุกสิ้ นปี งบประมาณ(30 กันยายนของทุกปี ) ทรัพย์สินใดที่เข้าหลักเกณฑ์ตอ้ งคานวณเสื่ อม
ราคาให้คานวณค่าเสื่ อมราคาสะสมเพื่อหามูลค่าสุ ทธิ ของทรัพย์สิน
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8. เมื่อคานวณค่าเสื่ อมราคาสะสมแล้ว เมื่อครบกาหนดอายุการใช้งานมูลค่าสุ ทธิ ของทรัพย์สิน
คงเหลือ = 0 บาท หรื อติดลบ และทรัพย์สินนั้นยังใช้ประโยชน์อยู่ ให้มีมูลค่าสุ ทธิ ไว้ = 1 บาท
9. ถ้าโรงเรี ยนใดได้บนั ทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณค่าเสื่ อมราคา ณ วันที่ 30 กันยายน
2544 (ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 เรื่ อง การตีราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2544 และตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ ศธ
1102/0128 เรื่ อง การสารวจและตีราคาทรัพย์สินของทางราชการ ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 ) ซึ่งได้
กาหนดตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่ อมเดิมไว้แล้ว ก็ให้ใช้จนกว่าทรัพย์สินนั้นๆ จะจาหน่ายตาม
ระเบียบ แต่ถา้ โรงเรี ยนใดยังไม่เคยบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ใ ห้ดาเนินการคานวณค่าเสื่ อมราคา ณ
วันที่ 30 กันยายน 2547 โดยใช้ตารางกาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สินของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้นไป (ตาราง
หมายเลข 1)
10. การจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินให้รวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ เช่น แฟ้ ม รู ปเล่ม เป็ นต้น
11. ตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/6520 เรื่ อง การ
จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ได้แจ้งว่าทรัพย์สินที่ซ้ื อ
หรื อได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 ให้บนั ทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพียงอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งบันทึก
ทะเบียนครุ ภณั ฑ์
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ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
ส่ วนราชการ...............(1)....................
หน่วยงาน ..................(2)....................
ประเภท ..................(3)..............รหัส.................(4)...................ลักษณะ/คุณสมบัติ.......................(5)...............รุ่ น/แบบ...................(6)..............................
สถานที่ต้ งั /หน่วยงานที่รับผิดชอบ.......................(7)..........................................ชื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง/ผูบ้ ริ จาค..............................(8)..................................
ที่อยู.่ .................................................(9)..........................................................................โทรศัพท์........................................(10).................................
ประเภท
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 เงินบริ จาค/เงินช่วยเหลือ
 อื่น ๆ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ  รับบริ จาค
ราคาต่อ
อายุ
ค่าเสื่ อม
ค่าเสื่ อม
ที่
จานวน
มูลค่า
อัตราค่า
มูลค่า
วัน เดือน ปี
รายการ
หน่วย/ชุด/
ใช้
ราคา
ราคา
หมายเหตุ
เอกสาร
หน่วย
รวม
เสื่ อมราคา
สุ ทธิ
กลุ่ม
งาน
ประจาปี
สะสม
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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(ด้านหลัง)
ประวัติการซ่ อมบารุ งรักษาทรัพย์ สิน
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
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คาอธิบายทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บนั ทึกทะเบียน 1 ใบต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หรื อต่อชุด หรื อ
ต่อกลุ่มแล้วแต่กรณี ตลอดอายุการใช้งานทรัพย์สินนั้น
1. ส่ วนราชการ
ให้ระบุชื่อส่ วนราชการต้นสังกัด
2. หน่วยงาน
ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สิน
3. ประเภท
ให้ระบุประเภทของทรัพย์สิน เช่น อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ตามการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
สานักงบประมาณ
4. รหัส
ให้ระบุหมายเลขประจาทรัพย์สิน
5. ลักษณะ / คุณสมบัติ
ให้ระบุรายละเอียด หรื อคุณสมบัติของทรัพย์สิน
6. รุ่ น / แบบ
ให้ระบุรุ่น หรื อแบบของทรัพย์สิน
7. สถานที่ต้ งั / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุสถานที่ต้ งั ของทรัพย์สินหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทรัพย์สินนั้น เช่น กองฝึ กอบรม ห้องพักครู เป็ นต้น
8. ชื่อผูข้ าย / ผูร้ ับจ้าง / ผูบ้ ริ จาค ให้ระบุชื่อของผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างหรื อผูบ้ ริ จาคทรัพย์สิน
9. ที่อยู่
ให้ระบุที่อยูข่ องผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างหรื อผูบ้ ริ จาคทรัพย์สิน
10. โทรศัพท์
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างหรื อผูบ้ ริ จาค
ทรัพย์สิน
11. วัน เดือน ปี
ให้ระบุวนั เดือน ปี ที่ได้รับทรัพย์สิน
12. ที่เอกสาร
ให้ระบุเลขที่เอกสารแสดงการได้มาของทรัพย์สิน
13. รายการ
ให้ระบุชื่อหรื อชนิดของทรัพย์สิน เช่น อาคารสานักงาน
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
14. จานวนหน่วย
ให้ระบุจานวนเงินที่แสดงถึงราคาต่อหน่วย หรื อต่อชุด หรื อ
ต่อกลุ่มของทรัพย์สิน
15. ราคาต่อหน่วย / ชุด / กลุ่ม ให้ระบุถึงจานวนเงินที่แสดงถึงราคาต่อหน่วย หรื อต่อชุ ด หรื อ
ต่อกลุ่มของทรัพย์สิน
16. มูลค่ารวม
ให้ระบุจานวนเงินรวมของทรัพย์สินทั้งหมด
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17. อายุใช้งาน

ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่
ส่ วนราชการได้เลือกกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังประกาศ
18. อัตราค่าเสื่ อมราคา
ให้ระบุอตั ราค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน
19. ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่ อมราคาต่อไป
20. ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่ อมราคาที่สะสมตั้งแต่ปีที่เริ่ มใช้
ทรัพย์สิน จนถึงปี ปั จจุบนั
21. มูลค่าสุ ทธิ
ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่ อมราคาตั้งแต่
ปี ที่เริ่ มใช้ทรัพย์สินจนถึงปี ปั จจุบนั
กรณี ทรัพย์สินใดมีมูลค่าไม่ถึง 30,000 บาท หรื อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นไป ราคาไม่ถึง
5,000 บาท ไม่ตอ้ งขึ้นเป็ นบัญชีสินทรัพย์ ให้ใส่ เครื่ องหมายขีด ( - ) ตั้งแต่ช่องที่ 17 ถึงช่องที่ 21
22. หมายเหตุ
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็ น เช่น การจาหน่ายทรัพย์สิน
ออกจากบัญชี เป็ นต้น
23. ครั้งที่
ให้ระบุลาดับครั้งที่มีการซ่ อมบารุ งรักษาทรัพย์สิน
24. วัน เดือน ปี
ให้ระบุวนั เดือน ปี ที่ซ่อมบารุ งรักษาทรัพย์สิน
25. รายการ
ให้ระบุคาอธิ บายรายการซ่อมบารุ งรักษาทรัพย์สิน
26. จานวนเงิน
ให้ระบุจานวนเงินที่ใช้ในการซ่อมหรื อบารุ งรักษาทรัพย์สิน
27. หมายเหตุ
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็ น เช่น การซ่อมแซมที่ถือเป็ น
ค่าใช้จ่าย หรื อการซ่อมแซมที่ถือเป็ นการเพิ่มทุนของทรัพย์สิน
เป็ นต้น
หมายเหตุ ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545
เรื่ อง การตีราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544

34

ตัวอย่ าง
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์ สิน

35
ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
ส่ วนราชการ สพป.สงขลา เขต 3
หน่วยงาน โรงเรี ยน.............................
ประเภท อาคารถาวร รหัส.......... - ...................ลักษณะ/คุณสมบัติ อาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรี ยน รุ่ น/แบบ สปช.105/26
สถานที่ต้ งั /หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรี ยน........................................................ชื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง/ผูบ้ ริ จาค หจก.เจริ ญศักดิ์ก่อสร้าง
ที่อยู่ 52 หมู่บา้ นพนาสวรรค์ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุ โขทัย โทรศัพท์ 0-5564-1000
ประเภท
 เงินบริ จาค/เงินช่วยเหลือ
 อื่น ๆ
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ  รับบริ จาค
ราคาต่อ
อายุ อัตราค่า ค่าเสื่ อม ค่าเสื่ อม
ที่
จานวน
มูลค่า
วัน เดือน ปี
รายการ
หน่วย/ มูลค่ารวม ใช้
เสื่ อม
ราคา
ราคา
หมายเหตุ
เอกสาร
หน่วย
สุ ทธิ
ชุด/กลุ่ม
งาน
ราคา
ประจาปี
สะสม
หมดอายุการใช้งาน
พ.ศ.2523
อาคารเรี ยน
1 หลัง 2,500,000 2,500,000 25 ปี
4%
100,000
30 ก.ย.2547
คานวณค่าเสื่ อม
2,400,000 100,000 อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในวันที่ 30 กันยายน
ราคาระยะเวลา 24
2548 แต่ตอ้ งมีมูลค่า
ปี
สุ ทธิทางบัญชีไว้
30 ก.ย.2548
คานวณค่าเสื่ อม
2,500,000
1
1 บาท
ราคาระยะเวลา 25
ปี

36
(ด้านหลัง)
ประวัติการซ่ อมบารุ งรักษาทรัพย์ สิน
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการ

จานวนเงิน

1

20 มี.ค.2530

ต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรี ยน โดยผูป้ กครองนักเรี ยนบริ จาคเงิน

75,000

2

4 มิ.ย.2535

ต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรี ยนและทาสี อาคารเรี ยน โดยใช้เงินงบประมาณ

98,000

หมายเหตุ

ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน

37

ส่ วนราชการ สพป.สงขลา เขต 3
หน่วยงาน โรงเรี ยน.............................
ประเภท ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 005/011/48 ลักษณะ/คุณสมบัติ คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ รุ่ น/แบบ Interinside Celeron 52xmax(Ram 128 MB)
สถานที่ต้ งั /หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องธุ รการโรงเรี ยน ชื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง/ผูบ้ ริ จาค หจก.รักแท้.คอม
ที่อยู่ 120 หมู่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุ โขทัย จ.สุ โขทัย โทรศัพท์ 0-5594-3010
ประเภท
 เงินบริ จาค/เงินช่วยเหลือ
 อื่น ๆ
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ  รับบริ จาค
ราคาต่อ
อายุ อัตราค่า ค่าเสื่ อม ค่าเสื่ อม
ที่
จานวน
มูลค่า
มูลค่า
วัน เดือน ปี
รายการ
หน่วย/ชุด/
ใช้
เสื่ อม
ราคา
ราคา
เอกสาร
หน่วย
รวม
สุ ทธิ
กลุ่ม
งาน
ราคา
ประจาปี สะสม
20 ม.ค.2548 ร.5/48 คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ ประกอบด้วย 1 เครื่ อง 18,000
18,000 3 ปี 33.33 % 6,000
1. จอภาพ ขนาด 17 นิ้ว
2. เคส 3. แป้ นพิมพ์
4. เม้าท์ 5. ลาโพง 1 คู่
30 ก.ย.2548
คานวณค่าเสื่ อมราคาระยะเวลา 8
4,000 14,000
เดือน
30 ก.ย.2549
คานวณค่าเสื่ อมราคาระยะเวลา
10,000 8,000
1 ปี 8 เดือน
30 ก.ย.2550
คานวณค่าเสื่ อมราคาระยะเวลา
16,000 2,000
2 ปี 8 เดือน
30 ก.ย.2551
คานวณค่าเสื่ อมราคาระยะเวลา
22,000
1
3 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ
หมดอายุการ
ใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ในวันที่ 30
กันยายน 2551
แต่ตอ้ งมีมูลค่า
สุ ทธิทางบัญชี
ไว้
1 บาท

38
(ด้านหลัง)
ประวัติการซ่ อมบารุ งรักษาทรัพย์ สิน
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

1

5 ก.ย.2549

รายการ
เปลี่ยน......................................ร้าน....................................
ตามใบสั่งจ้างเลขที่.........../...............ลงวันที่......................................

จานวนเงิน
2,000

หมายเหตุ

39
ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
ส่ วนราชการ สพป.สงขลา เขต 3
หน่วยงาน โรงเรี ยน.............................
ประเภท ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 009/005/50 ลักษณะ/คุณสมบัติ เครื่ อง Printer Canon รุ่ น/แบบ ip 2770
สถานที่ต้ งั /หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องธุ รการโรงเรี ยน ชื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง/ผูบ้ ริ จาค หจก.รักแท้.คอม
ที่อยู่ 120 หมู่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุ โขทัย จ.สุ โขทัย โทรศัพท์ 0-5594-3010
ประเภท
 เงินบริ จาค/เงินช่วยเหลือ
 อื่น ๆ
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ  รับบริ จาค
ราคาต่อ
อายุ อัตราค่า ค่าเสื่ อม ค่าเสื่ อม
จานวน
มูลค่า
มูลค่า
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร
รายการ
หน่วย/ชุด/
ใช้
เสื่ อม
ราคา
ราคา
หน่วย
รวม
สุ ทธิ
กลุ่ม
งาน
ราคา
ประจาปี สะสม
20 ธ.ค.2549

ร.3/50

เครื่ องพิมพ์

1 เครื่ อง

3,500

3,500

หมายเหตุ

40
(ด้านหลัง)
ประวัติการซ่ อมบารุ งรักษาทรัพย์ สิน
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ทะเบียนคุมทรั พย์ สิน
ส่ วนราชการ สพป.สงขลา เขต 3
หน่วยงาน โรงเรี ยน.............................
ประเภท ครุ ภณั ฑ์การศึกษา รหัส 050/056-065/50 ลักษณะ/คุณสมบัติ โต๊ะ + เก้าอี้นกั เรี ยน ไม้ยางพารา รุ่ น/แบบ สถานที่ต้ งั /หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชั้น ป. 4
ชื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง/ผูบ้ ริ จาค หจก.โชคดี
ที่อยู่ 150 ถนนบรมไตรโลกนาฎ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุ โลก จ.พิษณุ โลก โทรศัพท์ 0-5515-3311
ประเภท
 เงินบริ จาค/เงินช่วยเหลือ
 อื่น ๆ
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ  รับบริ จาค
ราคาต่อ
อายุ อัตราค่า ค่าเสื่ อม ค่าเสื่ อม
จานวน
มูลค่า
มูลค่า
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร
รายการ
หน่วย/ชุด/
ใช้
เสื่ อม
ราคา
ราคา
หน่วย
รวม
สุ ทธิ
กลุ่ม
งาน
ราคา
ประจาปี สะสม
10 มี.ค.2550

ร.10/50

โต๊ะ+เก้าอี้นกั เรี ยน

10 ชุด

580

5,800

41

หมายเหตุ

42
(ด้านหลัง)
ประวัติการซ่ อมบารุ งรักษาทรัพย์ สิน
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 เรื่ อง การตีราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2544
3. หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1102/0740
เรื่ อง การสารวจและตีราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545
4. หนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 338 เรื่ อง การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน และการรายงาน
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
5. หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/6520 เรื่ อง การจัดทา
ทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546
6. หนังสื อสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 เรื่ อง หลักการจาแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ลงวันที่ 20 มกราคม 2548
7. หนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 เรื่ อง การบันทึกบัญชีวสั ดุหรื อครุ ภณั ฑ์ ลงวันที่ 13
กันยายน 2549
8. หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/10517 เรื่ อง การกาหนดอายุ
การใช้งานและอัตราค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
9. คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย สานักการคลังและสิ นทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา (แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน สิ งหาคม 2548)
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้จัดทา
ทีป่ รึกษา
1. นายประสิ ทธิ์ หนูกงุ้

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3

ผู้จัดทา
1. นางสาวพรรณี จิตพงศ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการพิเศษ

1. นางวราภรณ์ สถานสม

พนักงานราชการ

แบบปก

