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ครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 
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ครุภัณฑครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 

หัวขอในการอบรม 

• คํานิยาม  

• ประเภทครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 

• การวัดมูลคาเริ่มแรกครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 

• รายจายภายหลังการไดมาซ่ึงครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 

• การวัดมูลคาภายหลังครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 

• การตรวจนับ 

• การเลิกใชและการตัดจําหนายที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง / การรื้อถอน 
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คํานยิาม  
 ที่ดิน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่มีใชเพ่ือใชประโยชนในการดําเนินงาน รายละเอียด 

ของที่ดินจะถูกบันทึกในทะเบียนสินทรัพยถาวรเพ่ือประโยชนในการควบคุมทรัพยสิน ซึ่งจะรับรูที่ดิน 

ตามราคาทุนรวมทั้งคาใชจายที่ทําใหไดมาซึ่งที่ดินนั้น 

  

หรือมูลคายุติธรรมที่ไดจากการประเมินกรณีไดรับบริจาคเฉพาะที่ดินที่สภากาชาดไทยมีกรรมสิทธิ์  

ซึ่งการไดมาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ สภากาชาดไทยแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

 การไดมาจากจากจัดซื้อ  

 การไดมาจากการรับบริจาคและ 

 การแลกเปล่ียน ซึ่งการแลกเปล่ียนที่ดินตองมีการประเมินราคายุติธรรม 
 

---------------------------------------------------------------- 
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คํานิยาม(ตอ)  
 อาคารถาวร สิ่งปลกูสรางและสวนปรับปรงุ  

หมายถึง โครงสรางถาวรเพ่ือใชปนสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสวนปรับปรุงที่ดิน ไดแก ทางเดิน ถนน ลาน

จอดรถ ร้ัว ที่สรางบนที่ดินเพ่ืองาน และสวนปรับปรุงอาคารไมวาจะเปนการตกแตง ตอเติม หรือปรับปรุง 

ตัวอาคารหลังจากที่สรางเสร็จแลว และสวนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสรางตามสัญญาเชา เพ่ือยืดอายุ

การใชงานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น ทั้งนี้ การไดมาของอาคารของสภากาชาดไทย

แบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ 

• การรับบริจาค 

• การซื้อ 

• การจัดจางใหมีอาคาร 

• การปรับปรุงตัวอาคารหลังจากที่สรางเสร็จแลวเพ่ือยืดอายุการใชงาน 
• อาคารตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

---------------------------------------------------------------- 
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ประเภทบัญชีท่ีเก่ียวของ 

บัญชีที่เก่ียวของ มูลคา/รายการ หมายเหตุ 

ที่ดิน ตนทุนการไดมา 

สวนปรับปรุงที่ดิน ถมที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถนน ทางเดิน รั้ว 

อาคาร ตนทุนการไดมา 

สวนปรับปรุงอาคาร ปรับปรุง ตอเติม ทาสี เปลี่ยนแปลงลักษณะ

การใชงาน 

อาคารในที่เชา ตนทุนการไดมา 

สวนปรับปรุงอาคารในที่เชา/ที่ราช

พัสดุ 

ปรับปรุง ตอเติม ทาสี เปลี่ยนแปลงลักษณะ

การใชงาน 
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ประเภทบัญชีที่เก่ียวของ 

บัญชีที่เก่ียวของ มูลคา/รายการ หมายเหตุ 

ระบบงานในอาคาร ระบบลิฟต แยกชิ้นสวนที่สําคัญออก 

ระบบประปา 

ระบบกําจัดน้ําเสีย 

ระบบสุขาภิบาล 

ระบบปรับอากาศ 

บันไดเล่ือน 

ระบบไฟฟา 

ระบบดับเพลิง 
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ประเภทบัญชีที่เก่ียวของ 
บัญชีที่เก่ียวของ มูลคา/รายการ หมายเหตุ 

ระบบงานแยกตางหาก ระบบไฟฟา แยกชิ้นสวนที่สําคัญออก 
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การวัดมูลคาเริ่มแรก 

• ไดจากการจัดซื้อและตกแตง 

• ไดจากการกอสรางและตกแตง 

• พรอมใชงาน – (คาเส่ือมราคาเกิดขึ้นต้ังแตวันที่ติดต้ังเสร็จพรอมใชงาน ไมวาจะนําไปใชงานเลย

หรือไม) 

• ใชงานกอน – (คาเส่ือมราคาจะยังไมเกิด) จะเร่ิมคิดก็เมื่อติดต้ังเรียบรอยครบถวน 

• ไดรับจากการบริจาค 
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การวัดมูลคาเริ่มแรก 

 การวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยประเภท ท่ีดิน อาคาร หรือ สิ่งปลูกสราง 

ท่ีไดมาจากการจัดซ้ือและพรอมใชงานนั้นสามารถวัดไดโดยดูจากตัวระบบ FMIS 

โดยตรง เม่ือทําการซ้ือหรือบันทึกครุภัณฑลงในระบบ FMIS แลว ระบบจะทําการ 

ดึงราคาของการซ้ือจางนั้นๆหรือตามท่ีเราทําการแจกแจงในระบบไปลงบัญชี หรือ

บันทึกทะเบียนครุภัณฑเปนทุนในระบบ FMIS เชน  การติดต้ังประตูเหล็ก ราคา 

200,000 บาท  เม่ือทําการติดต้ังเรียบรอยพรอมใชงานกรรมการตรวจรับของ

เรียบรอยแลว เจาหนาท่ีผูดูแลสินทรัพยทําการแจกแจงรายการสินทรัพยและข้ึน

ทะเบียนครุภัณฑในระบบ  ระบบจะทําการบันทึกและลงบัญชี เราก็สามารถทราบได

โดยทันทีวาสินทรัพยนั้นๆมีมูลคาเริ่มแรกเทาใด 
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การวัดมูลคาเริ่มแรก - ไดจากการกอสรางและตกแตง 

 การวัดมูลคาเร่ิมแรกท่ีไดจากการกอสรางและตกแตง กอนพรอมใชงาน 

ความหมายคือ 
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ประเภทของครุภัณฑครุภัณฑที่ดิน / อาคาร / สิ่งกอสราง 

 ครภุณัฑ์ในระบบ FMIS นัน้แบ่งออกเป็น ประเภท ชนิด และชนิดย่อย โดยประเภทหลกัๆ 

ของครภุณัฑใ์นระบบ FMIS มีดงัต่อไปน้ี เบือ้งต้นจะยกตวัอย่างประเภทสินทรพัย ์รหสั 0100 อาคารถาวร

และส่ิงก่อสร้าง และ รหสั 0200 – ท่ีดิน ว่าแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง 

 



11 

  

0100   อาคารถาวรและสิ่งกอสราง 
 

001   อาคารถาวรและส่ิงกอสราง 

01   อาคารถาวร 

02   สวนปรับปรุงอาคารถาวร ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03   อาคารก่ึงถาวร 

04   สวนปรับปรุงอาคารก่ึงถาวร ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05   อาคารชั่วคราว 

06   สวนปรับปรุงอาคารชั่วคราว ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

 002  อาคารเพ่ือประโยชนอ่ืน 

01     ตึก/อาคาร/บานพัก  

02     สวนปรับปรุง ตึก/อาคาร/บานพัก ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03     อาคารเก็บขยะ 

04     สวนปรับปรุง อาคารเก็บขยะ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05     อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

06     สวนปรับปรุง อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

07     อาคารเอนกประสงค 

08     สวนปรับปรุง อาคารเอนกประสงค ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

09     อาคารคลังชีววัตถุ 

10     สวนปรับปรุง อาคารคลังชีววัตถุ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

11     อาคารคลังสินคา 

12     สวนปรับปรุง อาคารคลังสินคา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
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 002  อาคารเพ่ือประโยชนอ่ืน (ตอ) 

13     อาคารจอดรถ (จํานวนชั้นเกิน 2 ชั้น) 

14     สวนปรับปรุง อาคารจอดรถ (จํานวนชั้นเกิน 2 ชั้น) ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

15     อาคารปมน้ํา ประกอบดวย เครื่องปมน้ํา ถังเก็บน้ํา 

16     สวนปรับปรุง อาคารปมน้ํา ประกอบดวย เครื่องปมน้ํา ถังเก็บน้ํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

17     อาคารฝกอบรม 

18     สวนปรับปรุง อาคารฝกอบรม ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

19     อาคารพักอาศัยบุคลากร 

20     สวนปรับปรุง อาคารพักอาศัยบุคลากร ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

21     อาคารพิพิธภัณฑ 

22     สวนปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

23     อาคารสัตวทดลอง 

24     สวนปรับปรุง อาคารสัตวทดลอง ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

25     อาคารคลังน้ํามัน 

26     สวนปรับปรุง อาคารคลังน้ํามัน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

27     อาคารเครื่องกําเนิดไอน้ํา 

28     สวนปรับปรุง อาคารเครื่องกําเนิดไอน้ํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

29     อาคารวิจัยพัฒนา 

30     สวนปรับปรุง อาคารวิจัยพัฒนา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

91     อาคารอ่ืน ๆ 

92     สวนปรับปรุง อาคารอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
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0100   อาคารถาวรและสิ่งกอสราง 
 

 003  โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/ศูนยการแพทย/ภาคบริการโลหิต 

01     ภาคบริการโลหิต 

02     สวนปรับปรุง ภาคบริการโลหิต ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03     โรงพยาบาล 

04     สวนปรับปรุง โรงพยาบาล ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05     ศูนยการแพทย 

06     สวนปรับปรุง ศูนยการแพทย ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

07     สถานพยาบาล 

08     สวนปรับปรุง สถานพยาบาล ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

09     สถานีกาชาด 

10     สวนปรับปรุง สถานีกาชาด ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

 004  ส่ิงกอสราง 

01     โกดังเก็บของ/โรงเก็บของ 

02     สวนปรับปรุง โกดังเก็บของ/โรงเก็บของ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03     เตาเผาขยะ/เตาเผาซาก 

04     สวนปรับปรุง เตาเผาขยะ/เตาเผาซาก ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05     ถนน 

06     สวนปรับปรุง ถนน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

07     ถังเก็บน้ํา (ทุกแบบ) ท่ีใชคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ โครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก 

08     สวนปรับปรุง ถังเก็บน้ํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
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 004  ส่ิงกอสราง (ตอ) 

09     ทางเดินมีหลังคา 

10     สวนปรับปรุง ทางเดินมีหลังคา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

11     ทางเทา 

12     สวนปรับปรุง ทางเทา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

13     น้ําพุ/บอน้ํา/สระน้ํา ยกเวน สระวายน้ํา 

14     สวนปรับปรุง น้ําพุ/บอน้ํา/สระน้ํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

15     ปอมยาม 

16     สวนปรับปรุง ปอมยาม ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

17     ปายหนวยงาน (ติดตั้งถาวร) 

18     สวนปรับปรุง ปายหนวยงาน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรอืปรับปรุง 

19     ฝายก้ันน้ํา 

20     สวนปรับปรุง ฝายก้ันน้ํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

21     พระราชานุเสาวรีย 

22     สวนปรับปรุง พระราชานุเสาวรีย ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

23     รั้ว 

24     สวนปรับปรุง รั้ว ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

25     เรือนเพาะชํา 

26     สวนปรับปรุง เรือนเพาะชํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

27     โรงเก็บขยะ 

28     สวนปรับปรุง โรงเก็บขยะ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
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 004  สิ่งกอสราง (ตอ) 

29     โรงครัว (สถานที่ประกอบอาหาร) 

30     สวนปรับปรุง โรงครัว ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

31     โรงจอดรถ 

32     สวนปรับปรุง โรงจอดรถ ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

33     โรงเลี้ยงสัตว/กรงเลี้ยงสัตว 

34     สวนปรับปรุง โรงเลี้ยงสัตว/กรงเลี้ยงสัตว ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

35     โรงสูบน้ํา 

36     สวนปรับปรุง โรงสูบน้ํา ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

37     โรงอาหาร (สถานที่จําหนายอาหาร) 

38     สวนปรับปรุง โรงอาหาร ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

39     โรงซักฟอก 

40     สวนปรับปรุง โรงซักฟอก ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

41     ลานจอดรถ 

42     สวนปรับปรุง ลานจอดรถ ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

43     ศาลพระภูมิ ศาลเจาแมเขาลาน เปนตน 

44     สวนปรับปรุง ศาลพระภูมิ ศาลเจาแมเขาลาน ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

45     
ศาลาประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ เชน ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพอแดง,ศาลเจาแมเขาลาน เพราะเปนศาลา 

ที่สามารถเขาไปนั่งกราบไหวได เปนตน 

46     สวนปรับปรุง ศาลาประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

47     ศาลาอเนกประสงค 

48     สวนปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

49     สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

50     สวนปรับปรุง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
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0100   อาคารถาวรและสิ่งกอสราง 
 

 004  ส่ิงกอสราง (ตอ) 

51     สนาม เชน สนามกีฬา , สนามเด็กเลน 

52     สวนปรับปรุง สนามกีฬา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

53     สะพาน 

54     สวนปรับปรุง สะพาน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

55     เสาธง 

56     สวนปรับปรุง เสาธง ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

57     เสาไฟฟา 

58     สวนปรับปรุง เสาไฟฟา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

59     หองสุขา / อาคารสุขา 

60     สวนปรับปรุง หองสุขา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

61     อัฒจรรย 

62     สวนปรับปรุง อัฒจรรย ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรอืปรับปรุง 

90     สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 

91     สวนปรับปรุง สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
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0100   อาคารถาวรและสิ่งกอสราง 
 

014  อาคารจอดรถ 

01   อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีมีรายได 

02   อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีมีรายได ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03   อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีรายได 

04   อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีรายได ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05   อาคารตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

06   อาคารตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

 015  อาคารพาณิชย 

01     อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีมีรายได 

02     อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีมีรายได ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03     อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีรายได 

04     อาคารถาวรและสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีรายได ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05     อาคารตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

06     อาคารตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

ตัวอยาง การเลือกรหัส การปรบัปรุงถนน ก็จะเปน ประ เภท 0100 ชนิดยอย สิ่งกอสราง 004 รายการท่ี 06 รหัสท่ีไดก็จะเปน 010000406 
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0200 ท่ีดิน 
 

 001   ท่ีดินวางเปลา 

01     ท่ีดินท่ีมีรายไดประจํา 

02     ท่ีดินท่ีมีรายไดประจํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03     ท่ีดินรอการพัฒนา 

04     ท่ีดินรอการพัฒนา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05     ท่ีดินท่ีมีภาระผูกพัน 

06     ท่ีดินท่ีมีภาระผูกพัน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

07     ท่ีดินท่ีหนวยงานสภากาชาดไทยใชประโยชน 

08     ท่ีดินท่ีหนวยงานสภากาชาดไทยใชประโยชน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

 002   ท่ีดินมีส่ิงปลูกสราง 

01     ท่ีดินท่ีมีรายไดประจํา 

02     ท่ีดินท่ีมีรายไดประจํา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

03     ท่ีดินรอการพัฒนา 

04     ท่ีดินรอการพัฒนา ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

05     ท่ีดินท่ีมีภาระผูกพัน 

06     ท่ีดินท่ีมีภาระผูกพัน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

07     ท่ีดินท่ีหนวยงานสภากาชาดไทยใชประโยชน 

08     ท่ีดินท่ีหนวยงานสภากาชาดไทยใชประโยชน ท่ีประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

** สามารถคนหารหัสสินทรัพยเพ่ิมเติมได โดยดูจากไฟล Excel FMIS-ไฟล FSN รหัสวัสดุและครุภัณฑ รหัสหนวยงาน ** 
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การวัดมูลคาเริ่มแรก - ไดรับจากการบริจาค 

 การวัดมูลคาเร่ิมแรกท่ีไดรับจากการบริจาค เราสามารถบันทึกรับสินทรัพยท่ี

ไดมา โดยจะตองเขาสูระบบ FMIS เพ่ือบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย และการบันทึก

ขอมูลนั้นระบบ จะใหใสมูลคาของสินทรัพยดวย การคิดมูลคาเร่ิมแรกท่ีไดรับจากการ

บริจาคนั้นคือมูลคาท่ีเรากรอกลงไปในระบบเม่ือตอนท่ีเราข้ึนทะเบียนสินทรัพย หากเรา

ไมทราบราคาให ใช วิ ธี การประมาณการห รือใช ร าคาตลาดเปน เกณฑ  ห รือ 

ต้ังคณะกรรมการประเมินราคา(หากจําเปน) กรณีท่ีเปนของแถม ในเบื้องตน ระบบจะ

กําหนดราคามาใหเปน 0 บาท  
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ตัวอยางการวัดมูลคา 

ตัวอยางที่ 1   

 

 การจางติดตั้งราวเหล็กกันตก 2 ชุด มูลคา 35,375 บาท โดยมีคาวัสดุอุปกรณ 

30,310 บาท และดําเนินพรอมคาติดตั้งอีก 5,065 บาท  

 

ราคาราวเหล็กกันตกก็จะมีมูลคา     =  30,310 + 5,065 

    =   35,375  บาท   
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 รายจายภายหลังการไดมาซ่ึงครุภัณฑอาคาร / ท่ีดิน / สิ่งกอสราง 

รายจายภายหลังการไดมาซึ่งครุภัณฑอาคาร / ท่ีดิน / สิ่งกอสราง ประกอบดวย 

1. การซอมแซมและบํารุงรักษา ( Repair  and  Maintenance ) คือ การทําใหทรัพยสินอยูในสภาพและใชงานได

ตามปกติ  แบงออกเปน 2 ประเภท 

  1.1 การซอมแซมบํารุงรักษาตามปกติ ( Ordinary  Repair  or  Maintenance ) ซึ่งเปนการซอมแซม

บํารุงรักษาใหทรัพยสินมีสภาพคงเดิม 

  1.2 การซอมแซมพิเศษหรือการซอมแซมครั้งใหญ ( Major  Repair  or  Extraordinary  Maintenance ) 

เชน  การซอมบํารุงสินทรัพยขนาดใหญซึ่งตองถอดแยกออกเปนช้ิน ๆ และลางทําความสะอาดและเปลีย่นอะไหลทุก

จุดท่ีจําเปน การซอมแซม (Repairs) หมายถึง การทําใหสินทรัพยอยูในสภาพใชงานไดดีเชนเดิม ซึ่งอาจตองทําการ

เปลี่ยนช้ินสวนบางช้ินเล็กนอย หรือไมตองเปลี่ยนช้ินสวนก็ได รายจายดังกลาวจะถือเปนคาใชจายประจํางวด แตถา

รายจายคาซอมมีจํานวนมากเปนการซอมแซมครั้งใหญพิเศษนานๆ เกิดข้ึนครั้งหน่ึง ซึ่งอาจทําใหอายุการใชงานของ

สินทรัพยเพ่ิมข้ึนจากเดิม รายจายดังกลาวก็ควรถูกบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย  
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 รายจายภายหลังการไดมาซ่ึงครุภัณฑอาคาร / ท่ีดิน / สิ่งกอสราง 

ตัวอยาง เชน กรณีซอมแซมลิฟต มีการมีเปลี่ยนสายสลิงใหมแทนของเดิมท่ีใชมานานหรือครบตามวาระท่ีกําหนด

แลว เพ่ือใหมีสภาพการใชงานท่ีดีย่ิงข้ึนรวมถึงมีจะอายุการใชงานเพ่ิมข้ึนอีกดวย 
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การวัดมูลคาภายหลังครุภัณฑอาคาร / ที่ดิน /สิ่งกอสราง 

• การคิดคาเส่ือมราคา 

• ราคาซาก 

• คาร้ือถอน (งานร้ือถอน, งานปรับปรุงภูมิทัศน) 
 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ระบุถึงการวัดมูลคา ภายหลังการรับรู

รายการ ไวดังนี้ กิจการสามารถเลือกใชนโยบายบัญชีโดยใชวีธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหมตามที่

กําหนด ทั้งน้ีกิจการตองใชนโยบายบัญชีเดียวกันสาหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ทุกรายการที่จัดอยูใน

ประเภทเดียวกัน  

วิธีราคาทุน  

 ภายหลังจากการรับรูรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เปนสินทรัพย กิจการตองแสดง

รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณนั้นดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอย

คาสะสมของสินทรัพย  
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การตีราคาสินทรัพยใหม (Asset Revaluation) ผูดูแลสินทรัพยตองแสดงรายการดังกลาว

ดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งคือ มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม และ

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง ผูดูแลสินทรัพยตองตีราคาสินทรัพยใหม

อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหแนใจวา มูลคาตามบัญชีจะไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลาการรายงานอยางมีสาระสําคัญ 

การวัดมูลคาภายหลังครุภัณฑอาคาร / ที่ดิน / สิ่งกอสราง  - ตอ 

การตีราคามูลคาซาก ในระบบ FMIS จะตีมูลคาซากคือ 1 บาท แตหากเรามีการขายหรือตัด

จําหนายอาจตองมีการประเมินราคา หรือตีราคาโดยอาจใชราคาทุนมาคํานวณหรือขอมูลคาซากจาก

รานคา หรือต้ังคณะกรรมการประเมินราคา เพ่ือที่จะหาราคาที่แทจริงในการตัดจําหนายหรือนํา

สินทรัพยนั้นๆขายทอดตลาด 

การตีราคามูลคาจากการรื้อถอน (กรณีที่เปนงานร้ือถอน หรือ งานปรับภูมิทัศน) 
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การวัดมูลคาภายหลัง- ตอ 

 คาเ ส่ือมราคาในระบบ FMIS จะคํานวณให เปนรายวัน มีหลักเกณฑใน 

การคิดคํานวณโดยอางอิงจากอายุการใชงานของสินทรัพยแตละชนิดซึ่งจะแตกตางกันออกไป ระบบ

จะกําหนดคา Default ใหตามชนิดของครุภัณฑที่เราเลือก เชน 3 ป หรือ 5 ป โดยเราสามารถ

เปล่ียนอายุการใชงานของสินทรัพยนั้นๆไดตามสมควร 

อัตราการคํานวณคาเสื่อม อางอิงจาก ระเบียบสภากาชาดไทย วาดวยการพัสดุ  

 การคํานวณคาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ

ของอาคารและประมาณการอายุการใชงานของอาคารแสดงไดดังนี ้

สินทรัพยถาวร 
อายุการใชงานตามบัญชี 

(ป) 

อัตราคาเสื่อมราคา 

(%) 

สวนปรับปรุงที่ดิน 5-10 10 % - 20% 

อาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุง 20 5 % 
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ตัวอยาง – การวัดมูลคาภายหลังครุภัณฑอาคาร / ท่ีดิน /สิ่งกอสราง 

ตัวอยางเชน  :  ลิฟตโดยสารซื้อมาในราคา 3 ลานบาท  แตเคร่ืองนี้มีคาเส่ือมราคาสะสม  

ณ งวดปจจุบันคือ ราคามูลคาซากในระบบ FMIS คือ 1 บาท แตเราไมสามารถขายลิฟตตัวน้ีได 

ในราคาเพียง 1 บาท จึงจําเปนตองมีการหามูลคาซากของลิฟต โดย 

1. สอบถามจากบริษัทที่เราซื้อหรือเปนตัวแทนจําหนาย 

2. คนหาจากเอกสารหรือสัญญาในระบบ วาเคยซื้อมาเปนราคาเทาใดและใช 

การประเมินราคา 

3. ต้ังคณะกรรมการประเมินราคาของลิฟตวาควรขายทอดตลาดดวยมูลคาเทาใด 
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การตรวจนับ 

 การตรวจนับครุภัณฑในระบบ FMIS ในปจจุบันใชอุปกรณ HandHeld ใน

การตรวจนับ โดยใชวิธีแสกน Barcode ตามสถานท่ีตั้งและ Import ไฟลท่ีไดจาก

อุปกรณเขาระบบ เพ่ือตรวจสอบวารายการครบถวนตรงกันหรือไม 
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การซอมครุภัณฑอาคาร / ที่ดิน / ส่ิงกอสราง 

 การขอซอมครุภัณฑอาคาร / ท่ีดิน / สิ่งกอสราง ผูใชครุภัณฑจะตองเขียนใบ

สงซอมและนําสงใหกับชางท่ีดูแลครุภัณฑสินทรัพยแตละประเภท(ชางบริหารงานอาคาร,  

ชางฝายเทคโนโลยี, ชางฝายเวชภัณฑ, ชางฝายประชาสัมพันธ) จากนั้นฝายชาง 

จะพิจารณาสภาพของสินทรัพยนั้นๆ และแจงกลับมายังผูใชครุภัณฑ ซ่ึงหากฝายชาง 

มีอะไหลพรอมก็สามารถซอมไดทันที หรือกรณีท่ีไมมีอะไหลก็จะทําการขอซ้ือหรือ 

สงใหชางภายนอกทําการซอมหากเกินความสามารถ และสุดทายคืออยูในสภาพไม

สามารถซอมได เห็นควรใหสงชํารุดหรือตัดจําหนายตอไป 
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การเลิกใชและการตัดจําหนายครุภัณฑอาคาร /ที่ดิน /สิ่งกอสราง 

 การเลิกใชและการตัดจําหนายครุภัณฑสินทรัพย ผูใชครุภัณฑจะตองเขียน 

ใบอนุมัติชํารุด/หมดความจําเปน แนบใบสงซอมพัสดุและเอกสารท่ีเกี่ยวของ จากนั้น 

สงใหหัวหนาฝายบริหารงานพัสดุเพ่ือต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงตามระเบียบ

พัสดุสภากาชาดไทย จากนั้นใหผูชวยผูอํานวยการทําการพิจารณา เพ่ือทําการอนุมัติ 

ตัดจําหนาย, ตัดชํารุด และต้ังเ ร่ืองซ้ือทดแทน โดยเม่ือดําเนินการตัดจําหนาย 

ตามกระบวนการแลว จะตองตัดในระบบ FMIS ดวย เพ่ือใหขอมูลนั้นถูกตองตรงกันท้ัง

ในระบบและของจริง  
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การรื้อถอน 

 อาคารหรือสิ่งปลูกสราง มีสภาพทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ผุพัง หรือใกล 

ผุพัง สิ่งปลูกสรางมีอายุมากกวา 25 ป ผูรับผิดชอบงานดานอาคารสถานท่ี และ

เจาหนาท่ีดูแลสินทรัพย จะตองดําเนินการทําเร่ืองร้ือถอน ซ่ึงเราตองดําเนินการ

ตามลําดับขั้นตอนตอไปถาสิ่งปลูกสรางนั้นยังไมไดขึ้นทะเบียนตอง รีบดําเนินการ

ขึ้นทะเบียนถึงจะสามารถรื้อถอนได 



ระบบงาน FMIS 
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WORKFLOW 
กระบวนงานหลกัระบบงาน FMIS 
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