
หลักสูตรชํานาญการ

กลุมงานระบบบัญชีภาครัฐ

สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

การบริหารสินทรัพย



ประเด็นที่นําเสนอ

ความเปนมา

วัตถุประสงค

การบริหารสินทรัพย

นโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย

การควบคุมภายใน



ความเปนมา

พระราชกฤษฎีกา “หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”
  หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา

ในเชิงภารกิจของรัฐ

  

Capital Charge ตองใชสินทรัพยอยางคุมคา

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

ม. 23 ในการจัดซื้อจัดจางให สรก. ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม 

โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน  คุณภาพ 

วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวของ สรก.ที่จะไดรับประกอบกัน 

(วรรคแรก)

ม. 21 ให สรก.จัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด (วรรคแรก)



เพื่อใหไดสินทรัพยที่ตรงกับความตองการ

วัตถุประสงค

 เพื่อใหมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

     ในการดูแลสินทรัพยที่เหมาะสม

  เพื่อใชประโยชนจากทรัพยสินไดอยางคุมคา



การบริหารสินทรัพย

    ความหมายของสินทรัพย

    วงจรการบริหารสินทรัพย

    การวางแผนกําหนดความตองการสินทรัพย

    การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย

    การบริหารสินทรัพยประเภทพัสดุและ

ประเภทที่ดิน/สิ่งปลูกสราง



สินทรัพย  หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของ

หนวยงานซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีตและคาดวาจะทําใหเกิด

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกหนวยงาน

 ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

สินทรัพยจําแนกออกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้

1. ความหมายของสินทรัพย (Assets)

สินทรัพยหมุนเวยีน 
(Current assets)

สินทรัพยหมุนเวยีน 
(Current assets)

สินทรัพยถาวร 
(Fixed assets)

สินทรัพยถาวร 
(Fixed assets)

สินทรัพยอื่นๆ (Other 
assets)

สินทรัพยอื่นๆ (Other 
assets)



การบริหารสินทรัพยที่กลาวถึงจะมุงเนน

เฉพาะในสวนของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตน

หรือสินทรัพยในสวนที่เปน

 “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ”

ซึ่งใชในการดําเนินงานตามปกติมีลกัษณะคงทน

ใชไดนานกวา 1 ป



การวางแผน

2. วงจรการบริหารสินทรัพย

 การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย

วางแผน

 เลือกแหลงขาย
 การออกคําสั่งซื้อ 

 ตรวจสอบใบสงของและตรวจรับพัสดุ
 แจกจายพัสดุ
 ติดตามและประเมินผล การใชงานและการดูแลรักษา

การบริหารการใชงาน

  คาใชจายในการใชงาน

  การบํารุงรักษา

  คาเสื่อมราคา

  การดอยคาของสินทรัพย

 การกําจัดสินทรัพย

การจําหนาย

สินทรัพย

  การหาทดแทน



3. การวางแผนกําหนดความตองการสินทรัพย

การวางแผนกําหนดความตองการสินทรัพย

(4)  (3)   (2)     (1) 

(1) (2)   (3)    (4)

การดําเนินงาน

กําหนด

ทรัพยากร

INPUTS

กําหนด

กระบวนการ
PROCESSES

กําหนด

ผลงาน

OUTPUTS

กําหนด

ผลลัพธ
OUTCOMES



4. การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย

 การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย คือ กรรมวิธีใน

การดําเนินการที่จะใหไดมาซึ่งพัสดุ ที่ดิน สิ่งปลูกสรางที่

ตองการ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามกําหนดเวลาและมี

ตนทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําไดหลายวิธี เชน 

การจัดซื้อจัดจาง การเชา  การขอรับบริจาค การยืม การ

แลกเปลี่ยน การผลิตเอง เปนตน



5. การบริหารสินทรัพยประเภทพสัดุและประเภท

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

5.1 การบริหารสินทรัพยประเภทวัสดุและครุภัณฑ“พัสดุ”

5.2 การบริหารสินทรัพยประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสราง



 การซอมบํารุง (Maintenance)

การซอมบํารุง หมายถึง การรักษาพัสดุใหอยูในสภาพ      

ที่ใชงานได ซึ่งหมายถึง การทําความสะอาด การตรวจสภาพทัว่ไป     

การใช การใหบริการ การวดัและการทดสอบ ตลอดจนการซอมแซม 

การดัดแปลงแกไข รวมทั้งการรวบรวมขอมลูเพื่อการวเิคราะหและ

ประเมินคาในการใชและการซอมบาํรุง สามารถแบงเปน 2 ประเภท

     ก. การซอมบํารุงแบบปองกัน      

ข. การซอมบํารุงแบบแกไข

 



การจําหนายพัสดุ

        การจําหนายพัสดุ หมายถึง การตัดพัสดุออกจากความ

ครอบครองของหนวยงานดวยวิธีการตางๆ ไดแก 

การขาย การโอน การบริจาค การแลกเปลี่ยน การนําไปใช

ประโยชนอยางอื่น การแปรสภาพหรือทําลาย ฯลฯ



นโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย

 การกําหนดราคาขั้นต่ํา

  การกําหนดอายุการใชงาน

  การบันทึกควบคมุในทะเบียน

  การวัดมูลคา



การกําหนดราคาขั้นต่ํา

   เพื่อควบคุมและแสดงมูลคาทางบัญชีตลอดอายุการใชงานมูลคา

ขั้นต่ําตั้งแต 5,000.- บาทขึ้นไป

การกําหนดอายุการใชงาน

 กําหนดเปนชวงใหเลือก
   ใหแตละหนวยกําหนดตามความเหมาะสม

กับการใชงาน



ตารางอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน

1. อาคารถาวร

2. อาคารชั่วคราว / โรงเรือน

3. สิ่งกอสราง

    3.1 ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครง  

           เหล็กเปนสวนประกอบหลัก

    3.2 ใชไมหรือวัสดุอื่นๆ เปนสวนประกอบ

4. ครุภัณฑสํานักงาน

5. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

6. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ยกเวนเครื่อง

    กําเนิดไฟฟาใหมีอายุการใชงาน 15-20 ป)

7. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

อายุการใชงาน

(ป)

อยางต่ํา  อยางสูง
15

8

15

5

8

5

5

5

อัตราคาเสื่อม

ราคา/ป (รอยละ)

อยางต่ํา  อยางสูง
40

15

25

15

12

8

10 

10

2.5

6.5

4

6.5

8.5

12.5

10

10

6.5

12.5

6.5

20

12.5

20

20

20



ตารางอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน

8. ครุภัณฑการเกษตร

    8.1 เครื่องมือและอุปกรณ

    8.2 เครื่องจักรกล

9. ครุภัณฑโรงงาน

    9.1 เครื่องมือและอุปกรณ

    9.2 เครื่องจักรกล

10. ครุภัณฑกอสราง

    10.1 เครื่องมือและอุปกรณ

    10.2 เครื่องจักรกล

11. ครุภัณฑสํารวจ

12. ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย

13. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อายุการใชงาน

(ป)

อยางต่ํา  อยางสูง

2

5

2

5

2

5

8

5

3

อัตราคาเสื่อม

ราคา/ป (รอยละ)

อยางต่ํา  อยางสูง

5

8

5

8

5

8 

10

8

5

20

12.5

20

12.5

20

12.5

10

12.5

20

50

20

50

20

50

20

12.5

20

33



ประเภททรัพยสิน

14. ครุภัณฑการศึกษา

15. ครุภัณฑงานบานงานครัว

16. ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ

17. ครุภัณฑดนตรี/นาฏศิลป

18. ครุภัณฑอาวุธ

19. ครุภัณฑสนาม

20. สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

20.1 ถนนคอนกรีต

20.2 ถนนลาดยาง

20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

20.4 เขื่อนดิน

20.5 เขื่อนปูน

20.6 อางเก็บน้ํา

อายุการใชงาน

(ป)

อยางต่ํา  อยางสูง

2

2

2

2

8

2

10

3

20

20

50

30

อัตราคาเสื่อม

ราคา/ป (รอยละ)

อยางต่ํา  อยางสูง

5

5

5

5

10

10

20

10

50

50

80

80

20

20

20

20

10

20

5

10

2

2

1.25

1.25

50

50

50

50

12.5

50

10

33

5

5

2

3



ทะเบียนคุมทรัพยสิน
สวนราชการ

หนวยงาน

วัน เดือน ป
ที่

เอกสาร
รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอ

หนวย/ชุด/

กลุม

มูลคา

รวม
อายุ

ใชงาน

อัตรา

คาเสื่อม

ราคา

คาเสื่อม

ราคา

สะสม

มูลคา

สุทธิ
หมาย

เหตุ

ประเภท                        รหัส                  ลักษณะ / คุณสมบัติ                          รุน / แบบ

สถานที่ตั้ง / หนวยงานผูรับผิดชอบ                             ชื่อผูขาย / ผูรับจาง / ผูบริจาค

ที่อยู                                                                        โทรศัพท

ประเภทเงิน          เงินงบประมาณ         เงินนอกงบประมาณ       เงินบริจาค / เงินชวยเหลือ      อื่น ๆ

วิธีการไดมา         ตกลงราคา            ประกวดราคา           สอบราคา         วิธีพิเศษ        รับบริจาค

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป



ประวัติการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน

(ดานหลัง)

ครั้งที่ วัน เดือน ป รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ



การวัดมูลคาสินทรัพย

- บันทึกมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยตามราคาทุนที่

เกิดขึ้นในการจัดหาซึ่ง รวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพย

นั้นพรอมใชงานในครั้งแรกประกอบดวย ราคาซื้อ ภาษีนําเขา

ภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได ตนทุนในการติดตั้ง

- กรณีจัดสรางขึ้นเอง บันทึกตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง

รวมคาแรง วัตถุดิบ

- มูลคายุติธรรมของสินทรัพย



สูตรการคํานวณคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง

คาเสื่อมราคาประจําป

=                ราคาทุนของทรัพยสิน
                   อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

                               
36,500

10
=  3,650 

คาเสื่อมราคาประจําเดือน

=      คาเสื่อมราคาประจําป x จํานวนวันตอเดือน

              365

                               3,650x30

365
= 300



การควบคุมภายในเกี่ยวกับทรัพยสิน

วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหแนใจวามีทรัพยสินอยูจริงและครบถวน

2.  เพื่อใหมีการดูแลรักษาอยางปลอดภัยเพียงพอ

3.  เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา



ตัวอยางวิธีการควบคุม

1. มีการแบงแยกหนาที่

2. มีการอนุมัติใหดําเนินการโดยผูมีอํานาจ

    หรือมีคณะกรรมการดําเนินการ

3. มีการทําบัญชีหรือทะเบียนควบคุม

4. มีการวางแผนการจัดหาทดแทน

5. มีการควบคุมคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ

6. มีการตรวจนับและตรวจสอบเปนประจํา


