


ค ำนิยำม
ค ำนิยำมของครุภัณฑ์ อ้ำงอิงจำกหนังสือกรมบญัชีกลำง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2549 ให้หลักเกณฑ์
นิยำมของครุภัณฑ์ไว้ดังนี้

ครุภัณฑ์ หมำยถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงำนมีไว้เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนมีลักษณะคงทนและมีอำยุกำร ใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยตำมอำยุกำรใช้งำนและรำคำของครุภัณฑ์นั้นๆโดยมีค ำอธิบำยเพิ่มเติมดังนี้

1. ครุภัณฑท์ี่มีอำยุกำรใช้งำนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ตำมท้องตลำด รำยกำรครภุัณฑ์ประเภทนี้
ถือว่ำเป็นสินทรัพย์ถำวร โดยหน่วยงำนต้องจัดท ำบันทกึรำยละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ค ำนวณรำคำค่ำเสื่อม
ประจ ำปีและรำยงำนข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์ส ำหรับสร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภท
ครุภัณฑ์

2. ครุภัณฑท์ี่มีมูลค่ำไม่ถึง 20,000 บำทตำมรำคำทุน รำยกำรครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำครุภัณฑ์
มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์และเป็นสนิทรัพย์ถำวร ให้บันทึกรำยละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่ำวไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรควบคุมรำยกำรทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยไม่ต้องค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำประจ ำปี



ค ำนิยำมของสภำกำชำด

ครุภณัฑ์ที่มีอำยุกำรใชง้ำนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรพัย์ตำม
ท้องตลำด และมูลคำ่ตั้งแต่ 20,000 บำท รำยกำรครุภณัฑ์ประเภทนี้ถือว่ำเปน็
สินทรพัย์ถำวร โดยหน่วยงำนต้องจัดท ำบันทึกรำยละเอียดครุภณัฑ์ในทะเบียนคุม
ทรพัย์สิน ค ำนวณรำคำค่ำเสื่อมประจ ำปแีละรำยงำนขอ้มูลตำมแบบฟอร์มรำยงำน
ข้อมูลสินทรัพย์ส ำหรับสร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์

ส ำหรับครุภณัฑ์ที่มีมูลค่ำ ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท ให้บันทึกรำยกำรเป็นคำ่ใช้จำ่ยใน
รำคำทีซ่ื้อหรือที่ได้รับมำ แต่ต้องบันทึกรำยละเอียดลงทะเบียนทรัพย์สิน ใน FMIS
ซึ่งจะไม่ได้ตัดค่ำเสื่อมรำคำ







เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถค้นรายการทะเบียนสินทรัพย์ ทีม่ีการบันทึกไว้ในระบบ 
FMIS เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ

1.เรียกดูทะเบียนสินทรัพย์



ตัวอย่ำงหน้ำจอทะเบียนสินทรัพย์ถำวร



ภำพตัวอย่ำงข้อมูลสินทรัพย์จำกหน้ำทะเบียนสินทรพัย์



ภำพตัวอย่ำงกำรค้นหำข้อมูลสินทรัพย์จำกชื่อของสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำงกำรค้นหำข้อมูลสินทรัพย์จำกยี่ห้อของสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำงกำรค้นหำข้อมูลสินทรัพย์จำกรุ่นของสินทรัพย์



2.จัดท ำใบโอนย้ำยสินทรัพย์

เป็นเมนูทีผู่้ใช้สามารถค้นรายการทะเบียนสินทรพัย์ ที่มี
การบันทึกไว้ในระบบ FMIS เพื่อท าการโอนย้ายเปลี่ยน
หน่วยงาน ผู้ถือครอง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ัง



ภาพตัวอย่างการระบุข้อมูลใบโอนย้ายสินทรัพย์

2.จัดท ำใบโอนย้ำยสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำงแบบฟอร์มใบโอนย้ำยสินทรัพย์



เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถค้นรายการทะเบียนสินทรัพย์
ที่มีการบันทึกไว้ในระบบ FMIS เพื่อท าการบันทึกประวัติการขอซอ่มแซม

3.จัดท ำใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์



ภาพตัวอย่างการระบุข้อมูลใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์ถาวร

3.จัดท ำใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำงแบบฟอร์มใบแจง้
ซ่อมแซมสินทรัพย์ถำวร



เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถค้นรายการทะเบียนสินทรัพย์
ที่มีการบันทึกไว้ในระบบ FMIS 

เพื่อท าการบันทึกประวัติการยืมใช้งาน

4.จัดท ำใบขอยืมสินทรัพย์



ภาพตัวอย่างการระบุข้อมูลใบยืมสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำง
แบบฟอร์มใบยืมสินทรัพย์



Excel ส ำรวจสินทรัพย์ประจ ำปี

ในแต่ละปีทำงรพ.จุฬำลงกรณ์จะมีกำรส ำรวจสถำนะสินทรัพย์ของแต่
ละหน่วยงำนโดยตัวข้อมูล จะถูกดึงออกมำในรูปของ Microsoft excel
และส่งให้แต่ละหน่วยงำนตรวจสอบสถำนะของสินทรัพย์ที่อยู่ในควำมดูแล
ของตน ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้คือข้อมูลท่ีถูกบันทึกอยู่ในระบบ FMIS ผ่ำนกลุ่ม
ผู้ดูแลสินทรัพย์ทั้ง 5 กลุ่ม



Excel ส ำรวจสินทรัพย์ประจ ำปี

เมื่อผู้ใช้ได้รับไฟล์ excel สินทรัพย์ที่เป็นของหน่วยงำนตนแล้ว ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลใน
คอลัมน์ต่ำงๆ เช่น คอลัมน์ B และ C ซึ่งเป็นรหัสและชื่อสินทรัพย,์ คอลัมน์ E ซึ่งระบุชื่อสถำนที่ตั้ง,
คอลัมน์ G,H ซึ่งระบุหน่วยงำนและชื่อของผู้ถือครอง เป็นต้น ซึ่งเมื่อท ำกำรตรวจสอบข้อมูลแลว้ ให้
ผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในคอลัมน์ AA-AD ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ใช้ระบุสถำนะสินทรัพย์, ปีที่ต้องกำรทดแทน,
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และหมำยเหตุ



Template Excel

กรณีที่หน่วยงานมีการส ารวจสินทรัพย์ของหน่วยงานตน แล้วพบว่ามีสินทรัพย์เก่าที่ยังไม่ได้ท าการบันทึกลง
ในระบบ FMIS เป็นจ านวนมาก สามารถติดต่อทีม Admin FMIS เพื่อขอไฟล์ Template excel มาบันทึกข้อมูล
สินทรัพย์เก่าและส่ง upload เพื่อลงทะเบียนในระบบ FMIS ได้



1.เรียกดูทะเบียนสินทรัพย์

2.รับสินทรัพย์จากการจัดซื้อ

3.จัดท าใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์/บันทึก
รายละเอียดการซ่อม

4.จัดท าใบขอยืมสินทรัพย์

5.จัดท าใบโอนย้ายสินทรัพย์

6.จัดท าใบขอตัดจ าหน่ายสินทรัพย์



เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถค้นรายการทะเบียนสินทรพัย์
ที่มีการบันทึกไว้ในระบบ FMIS เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ

โดยส าหรับเจ้าหน้าทีส่ินทรัพยจ์ะสามารถแก้ไขรายละเอียด
สินทรัพย์ในกลุ่มที่ตนดูแลได้

1.เรียกดูทะเบียนสินทรัพย์



1.เรียกดูทะเบียนสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่สินทรัพย์สามารถแนบไฟล์รายละเอียด
สินทรัพย์ในกลุ่มที่ตนดูแลจากหน้าทะเบียนสินทรัพย์ได้

ซึ่งสามารถแนบได้ทั้งไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์เอกสาร



เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์
ที่ได้จากการจัดซื้อและขึ้นทะเบียนไว้ในระบบ FMIS 

เพื่อออก Barcode

2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ

ภาพตัวอย่างการระบุข้อมูลสินทรัพย์ย่อย



ภาพตัวอย่างหน้าแบบฟอร์มใบรับสินทรัพย์ถาวรจากการจัดซื้อ

2.รับสินทรัพย์จากการจัดซื้อ



ภาพตัวอย่างBarcodeสินทรัพย์ซึ่งสามารถพิมพ์ได้
หลังจากท าการบันทึกรับสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ



2. รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์กรณีอื่น

กรณีที่หน่วยงานได้รับของแถมจากการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ หรือได้รับ
ผ่านการบริจาค ขอให้เจ้าหน้าที่สินทรัพย์ท าการบันทึกรายการของแถมเหล่านั้น
ลงในระบบผ่านโปรแกรมรับเข้าสินทรัพย์ถาวร ที่ได้มาจากกรณีอื่น [FaRcS030]
เพื่อเก็บทะเบียนของแถมเหล่านั้นทุกครั้ง



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์กรณีอื่น



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์กรณีอื่น



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์กรณีอื่น

***ข้อควรระวัง***
กำรรับกรณีอื่นจะต้องกด

ประมวลผลค่ำเสื่อมทุกครั้ง



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์ระหว่ำงท ำ

กรณีที่หน่วยงานมกีารจัดซื้อสินทรัพย์โดยมีการแบ่งตรวจรับเป็นหลายๆงวด
ขอให้เจ้าหน้าที่สินทรัพยท์ าการบันทึกรายการเหล่านั้นลงในระบบโดยให้เลือกประเภท
งานเป็นระหว่างท าจากหน้าบันทึกข้อมูลการตรวจรับ [PcRcS010] จากนั้นจึงบันทึก
สถานะให้ระบบทราบในระหว่างที่ยังไม่ครบงวดงานจากหน้ารับสินทรัพย์ถาวรจากการ
จัดซื้อ [FaRcS010] เมื่อตรวจรับงานครบทุกงวดแล้วจึงมาลงทะเบียนทีห่น้าทะเบียน
สินทรัพย์ระหว่างท า [FaRcS020]



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์ระหว่ำงท ำ



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์ระหว่ำงท ำ



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์ระหว่ำงท ำ



2.รับสินทรัพย์จำกกำรจัดซื้อ - รับสินทรัพย์ระหว่ำงท ำ



3.จัดท ำใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์/บันทึกรำยละเอียดกำรซ่อม

เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถค้นรายการทะเบียนสินทรัพย์
ที่มีการบันทึกไว้ในระบบ FMIS 

เพื่อท าการบันทึกประวัติการขอซ่อมแซม 
และผลการซ่อมแซม



3.จัดท ำใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์/บันทึกรำยละเอียดกำรซ่อม

ภาพตัวอย่างการบันทึกรายละเอียดการซ่อมสินทรัพย์



3.จัดท ำใบขอซ่อมแซมสินทรัพย์/บันทึกรำยละเอียดกำรซ่อม

ภาพตัวอย่างแบบฟอร์ม
ประวัติการซ่อมสินทรัพย์



เป็นเมนูที่ผู้ใช้สำมำรถค้นรำยกำรทะเบียนสินทรัพย์
ที่มีกำรบันทึกไว้ในระบบ FMIS 

เพื่อท ำกำรบันทึกประวัติกำรยืมใช้งำน

4.จัดท ำใบขอยืมสินทรัพย์



4.จัดท ำใบขอยืมสินทรัพย์



5.จัดท ำใบโอนย้ำยสินทรัพย์

ในส่วนของเจ้ำหนำ้ที่สินทรัพย์จะท ำหน้ำที่ในส่วน
บันทึกยืนยันข้อมูลกำรโอนหลังจำกได้รับกำรอนุมัติแล้ว



ภำพตัวอย่ำงกำรยืนยัน
ข้อมูลกำรโอนย้ำย



เป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถบันทึกการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์
ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ FMIS

6.จัดท ำใบขอตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์



6.จัดท ำใบขอตัด
จ ำหน่ำยสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำงแบบฟอร์มขอตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำงกำรบันทึกผลกำรขอตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์



ภำพตัวอย่ำง
แบบฟอร์มใบตัด
จ ำหน่ำยสินทรัพย์



Admin ระบบ FMIS 
นำยวัชรพงศ์ วงษ์สุด (แชมป์)
นำยอนุวัตน์ นำคะศูนย์ (นุ)
นำยธรรมนูญ เทิดชัยมงคล (เก้ำ)
นำยธนวัฒน์ ปัญญำโชติพันธ์ (โก้)

Call Center 70506
Email : chula.fmis@gmail.com

mailto:chula.fmis@gmail.com

