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ค านิยาม

ค านิยามของครภุณัฑ ์อ้างอิงจากหนังสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 48 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2549 ให้
หลกัเกณฑนิ์ยามของครภุณัฑไ์ว้ดงัน้ี

ครภุณัฑ ์หมายถึง สินทรพัยท่ี์หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลกัษณะคงทนและมีอายุ
การ ใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยตามราคาของครภุณัฑนั์น้ๆโดยมีค าอธิบายเพ่ิมเติมดงัน้ี

1. ครภุณัฑท่ี์มีมูลค่าตัง้แต่ 5,000 บาทข้ึนไปตามราคาทุน รายการครภุณัฑป์ระเภทน้ีถือว่าเป็นสินทรพัย์
ถาวร โดยหน่วยงานต้องจดัท าบนัทึกรายละเอียดครภุณัฑใ์นทะเบียนคมุทรพัยสิ์น ค านวณราคาค่าเส่ือม
ประจ าปีและรายงานข้อมูลตามแบบฟอรม์รายงานข้อมูลสินทรพัยส์ าหรบัสร้างข้อมูลหลกัสินทรพัยป์ระเภท
ครภุณัฑ์

2. ครภุณัฑท่ี์มีมูลค่าไมถึ่ง 5,000 บาทตามราคาทุน รายการครภุณัฑป์ระเภทน้ีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภท
ค่าครภุณัฑม์ูลค่าต า่กว่าเกณฑแ์ละไมถื่อว่าเป็นสินทรพัยถ์าวร แต่ให้บนัทึกรายละเอียดของครภุณัฑด์งักล่าว
ไว้ในทะเบียนคมุทรพัยสิ์น เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุรายการทรพัยสิ์นของทางราชการโดยไม่ต้องค านวณ
ค่าเส่ือมราคาประจ าปีและไม่ต้องรายงานข้อมลูตามแบบฟอรม์รายงานข้อมลูสินทรพัยส์ าหรบัสรา้งข้อมลู
หลกัสินทรพัยป์ระเภทครภุณัฑ์
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ประเภทครภุณัฑสิ์นทรพัย์

ครภุณัฑใ์นระบบ FMIS นัน้แบ่งออกเป็น ประเภท ชนิด และชนิดย่อย โดยประเภทหลกัๆของครภุณัฑใ์นระบบ FMIS มี
ดงัต่อไปน้ี

1005-ปืนท่ีมีขนาดถึง 30 มม.
1095-อาวธุอ่ืน ๆ
1240-เครื่องวดัระยะ
3210-เครื่องจกัรหนักไสไม้และเครื่องจกัรเล่ือยไม้ 
(เคล่ือนย้ายไม่ได้ ใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิง)
3220-เครื่องจกัรเบางานไม้
3230-เคร่ืองมือและเครื่องประกอบงานไม้
3405-เครื่องเล่ือย และเครื่องดดูไฟ
3408-เครื่องจกัรกลมีเขี้ยวและเพลาดลุ
3410-เคร่ืองกดักร่อนอลุทราโซนิกและไฟฟ้า
3411-เครื่องคว้าน
3412-เครื่องเซาะ
3413-เคร่ืองเจาะและเคร่ืองท าเกลียว
3414-เคร่ืองกดัเฟืองและแต่งเฟือง
3415-เครื่องเจียรนัย
3416-เครื่องกลึง

3417-เคร่ืองกดั (Milling machine)
3418-เคร่ืองไสใหญ่และเคร่ืองไสเลก็
3419-เครื่องมือกลอ่ืน ๆ
3422-เครื่องรีดและเครื่องอดัรีด
3424-เครื่องอบชุบโลหะด้วยความร้อน
3426-เคร่ืองเคลือบผิวโลหะ
3431-เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าด้วยอารค์
3432-เครื่องเช่ือมไฟฟ้าด้วยความต้านทาน
3433-เครื่องเช่ือมด้วยแกส๊ เครื่องตดัด้วยความร้อนและเครื่องพอกโลหะ
3436-เคร่ืองติดตัง้และปรบัการเช่ือม
3438-อปุกรณ์การเช่ือมอ่ืน ๆ
3439-อปุกรณ์การเช่ือมและบดักรีอ่ืน ๆ
3441-เคร่ืองดดัและขึ้นรปู
3442-เครื่องอดัด้วยของเหลวและลม
3443-เครื่องอดัทางกล
3444-เครื่องอดัด้วยมือ
3445-เครื่องเจาะและเครื่องตดั
3446-เครื่องตีเหลก็และฆ้อน
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ประเภทครภุณัฑสิ์นทรพัย ์- ต่อ

3447-เครื่องท าลวดและเหลก็พืด
3448-เครื่องย า้หมดุ
3449-เครื่องตดัและขึ้นรปูโลหะอ่ืน ๆ
3450-ส่วนประกอบเคร่ืองมือกล
3465-เคร่ืองมือแบบเคร่ืองมือจบัและแผน่แบบ
3470-ชุดเครื่องมือโรงงาน
3510-อปุกรณ์การซกัล้างและการซกัแห้ง
3520-อปุกรณ์ซ่อมรองเท้า
3530-จกัรเยบ็ผ้า/เคร่ืองตดัผ้าทางอตุสาหกรรมและโรงงานซ่อม
3540-เคร่ืองจกัรท าห่อและห่อชัน้ใน
3550-เคร่ืองท่ีท างานด้วยการหย่อนเหรียญ
3590-อปุกรณ์บริการอ่ืน ๆ
3605-เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ผลิตอาหาร
3610-อปุกรณ์การพิมพ ์เข้าเล่ม และเยบ็เล่ม
3611-เครื่องท าเครื่องหมายงานอตุสาหกรรม
3615-เครื่องจกัรท าเย่ือและกระดาษ
3620-เคร่ืองจกัรงานยางและพลาสติก
3625-เคร่ืองจกัรโรงงานส่ิงทอ
3630-เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมดินเผาและคอนกรีต
3635-เครื่องจกัรโรงงานแก้วและผลึก
3640-เครื่องจกัรโรงงานยาสูบ

3645-เครื่องจกัรโรงงานฟอกหนัง
3650-เครื่องจกัรโรงงานเภสชักรรมและเคมี
3655-ระบบผลิตและจ่ายแกส๊ประจ าท่ีหรือเคล่ือนท่ี
3660-เครื่องจกัรลดขนาดทางอตุสาหกรรม
3680-เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงหล่อ
3685-เคร่ืองจกัผลิตภาชนะโลหะและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
3693-เครื่องจกัรใช้การประกอบคมุ
3694-อปุกรณ์ส าหรบัสถานท่ี ท่ีสะอาด ท่ีกกักนั และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
3695-เครื่องจกัรงานอตุสาหกรรมเฉพาะอ่ืน ๆ
3710-เคร่ืองมือเตรียมดิน
3720-เคร่ืองมือเกบ็เก่ียว
3730-อปุกรณ์ผลิตนม สตัวปี์ก และปศสุตัว์
3740-อปุกรณ์ก าจดัแมลง เช้ือโรคและโรคหิมะ
3750-เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าสวน
3760-ยานพาหนะเทียมลากและรถพ่วงงานไร่นา ลานม้า
3770-เคร่ืองลากจงู เคร่ืองเทียม และเคร่ืองตกแต่งสตัว์
3805-อปุกรณ์ขดุและขนดิน
3810-ปัน้จัน่และปัน้จัน่ตกัดิน
3815-ส่วนประกอบปัน้จัน่และปัน้จัน่ตกัดิน
3820-อปุกรณ์การเหมือนแร่ การเจาะหิน การเจาะดิน และอปุกรณ์อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง
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3825-อปุกรณ์การถากถางและท าความสะอาดถนน
3830-ส่วนประกอบรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์
3895-อปุกรณ์การก่อสร้างอ่ืน ๆ
3910-รางเล่ือน
3920-อปุกรณ์ยกขนพสัดไุม่มีการขบัเคล่ือนด้วยตวัเอง
3930-รถบรรทุกและรถลากจงูใช้ในคลงั ขบัเคล่ือนด้วยตวัเอง
3940-รอกขอ เคร่ืองยกของหนัก และส าแหรก รอกขอแบบต่าง ๆ
3950-กว้าน รอกชกั ปัน้จัน่ และคนัปัน้จัน่
3960-บนัไดไฟฟ้าและลิฟท์
3990-อปุกรณ์ขนพสัดอ่ืุนๆ
4020-เชือก ด้าย และเชือกควัน่
4030-ของใช้กบั เชือก เคเบิล และโซ่
4110-อปุกรณ์ตู้เยน็
4120-อปุกรณ์เครื่องปรบัอากาศ
4130-ส่วนประกอบของตู้เยน็และเคร่ืองปรบัอากาศ
4140-พดัลม เคร่ืองถ่ายเทอากาศ และเคร่ืองเป่าลม
4210-อปุกรณ์ผจญเพลิง
4220-อปุกรณ์ด าน ้าและช่วยชีวิตทางทะเล
4240-อปุกรณ์ความปลอดภยัและช่วยชีวิต
4310-เครื่องอดัและสูบสญูญากาศ
4320-สบูมือและสูบเครื่อง

4330-เคร่ืองสูบหอยโข่ง เคร่ืองแยกและเคร่ืองอดั และเคร่ืองกรอง
สญูญากาศ
4410-หม้อน ้าโรงงาน
4420-เครื่องเปล่ียนความร้อน และคอนเคนเซอรไ์อน ้า
4430-เตาหลอม เตาเผา และเตาอบ
4440-เคร่ืองอบผึง่ เคร่ืองไล่ความช้ืนและสารดดูความช้ืน
4460-อปุกรณ์ท าให้อากาศบริสทุธ์ิ
4510-เคร่ืองสุขภณัฑแ์ละส่วนประกอบ
4520-อปุกรณ์ท าความร้อนและเครื่องท าน ้าร้อน
4530-อปุกรณ์เผาไหม้เช้ือเพลิง
4540-อปุกรณ์อ่ืน ๆ เก่ียวกบัเครื่องสขุภณัฑ์
4610-อปุกรณ์เครื่องกรองน ้า
4620-อปุกรณ์เครื่องกลัน่น ้ามนัส าหรบัเรือและงานอตุสาหกรรม
4630-อปุกรณ์ระบายส่ิงโสโครก
4710-ท่อและหลอด
4720-ท่อยางและท่ออ่อน
4730-จกุอดั และท่อโลหะ ท่อยาง พิเศษ
4810-วาลว์ใช้เครื่องให้ก าลงังาน
4820-วาลว์ (Valve)ไม่ใช้เคร่ืองก าลงั
4940-อปุกรณ์โรงงานซ่อมและซ่อมบ ารงุอ่ืนๆ
5110-เคร่ืองมือ มีคม ไม่ใช้ก าลงักล
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5120-เคร่ืองมือไม่มีคมไม่ใช้ก าลงักล
5130-เครื่องมือใช้ขบัด้วยแรงงาน
5136-เครื่องมือท าเกลียวนอกและเกลียวในทัง้ใช้มือและแรงงาน
5140-หีบเกบ็เครื่องมือและเครื่องใช้
5180-เคร่ืองมือชุด ชุดย่อย และชุดเฉพาะ
5210-เครื่องวดัทัว่ไป
5280-เคร่ืองมือชุดเคร่ืองวดัต่าง ๆ
5306-สลกัเกลียว (สลกัเกลียวและแป้นเกลียว(Bolt and nut))
5307-สลกัเกลียวปล่อย
5310-แป้นเกลียวและแหวนรอง
5315-ตะป ูล่ิม และสลกั
5330-ตวัอดัและตวักนัรัว่
5340-เครื่องใช้อ่ืนๆ
5345-จานลบัและหินลบั
5350-วสัดขุดั
5450-เครื่องสร้างถอดประกอบได้อ่ืน ๆ
5510-กระดานและวสัดตุ่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัไม้
5520-ไม้แปรรปู
5530-ไม้อดัและไม้เคลือบ (วีเนีย)
5555-วสัดขุองรางวลั(เฉพาะเหล่ากาชาด/หารายได้)
5610-วสัดกุ่อสร้างท่ีได้จากธรรมชาติ
5620-กระจก กระเบือ้ง อิฐ และบล้อกใช้ก่อสร้าง

5640-แผน่ผนังกระดาษฝาห้องและวสัดกุนัความร้อน
5650-อปุกรณ์ท าหลงัคาและฝาผนัง
5670-ผลิตภณัฑท์างสถาปัตยกรรมและผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีเก่ียวข้อง
5680-อปุกรณ์ท าหลงัคาและฝาผนัง
5805-อปุกรณ์เครื่องโทรศพัทแ์ละโทรเลข
5810-อปุกรณ์และองคป์ระกอบเก่ียวกบัความปลอดภยัของคมนาคม
5815-อปุกรณ์โทรพิมพแ์ละโทรส าเนา
5820-อปุกรณ์ส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละวิทย ุยกเว้นหน่วยส่งทางอากาศ
5830-อปุกรณ์การติดต่อภายใน เว้นหน่วยทางอากาศ
5895-อปุกรณ์การดิตต่ออ่ืน ๆ
5905-ตวัความต้านทาน
5910-แคปพาซิเตอร์
5915-เคร่ืองกรองความถ่ีและการผสมวงจร
5920-ฟิวสแ์ละเคร่ืองกนัฟ้าผ่า
5925-เครื่องตดัวงจร
5930-สวิทซ์
5935-ขัว้ต่อสายไฟ
5965-ชุดปากพดู หฟัูง ชนิด สวมศรีษะปากพดู หฟัูงไมโครโฟน และล าโพง
5970-ฉนวนและวสัดท่ีุเป็นฉนวน
5975-เครื่องใช้และครภุณัฑไ์ฟฟ้า
5977-แปรงไฟและอีเลคโทรด
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5985-สายอากาศ เสาอากาศ และส่ิงเก่ียวข้อง
5995-สายเคเบิล คอรด์ และสายไฟท่ีใช้กบัเคร่ืองส่ือสาร
5999-องคป์ระกอบไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคอ่ืนๆ
6110-เครื่องควบคมุไฟฟ้า
6120-หม้อแปลงไฟฟ้า และศนูยจ่์ายไฟและโรงไฟฟ้า
6130-เคร่ืองเปล่ียนกระแสไฟฟ้าชนิดไม่หมุน
6135-แบตเตอรี่แบบแรก
6140-แบตเตอรี่แบบท่ี 2
6150-อปุกรณ์เคร่ืองให้ก าลงังานและแจกจ่ายไฟฟ้าอ่ืน ๆ
6210-อปุกรณ์ติดตัง้ไฟฟ้าภายในและภายนอก
6230-เคร่ืองให้แสงสว่างชนิดมือถือและน าไปมาได้
6240-หลอดไฟฟ้า
6250-บาลาสต ์ท่ียึดหลอด และสตารท์เตอร์
6260-อปุกรณ์แสงสว่างท่ีไม่ใช่ไฟฟ้า
6350-ระบบสญัญาณและเตือนภยัอ่ืนๆ
6605-เคร่ืองมือน าร่อง
6640-อปุกรณ์และส่ิงของในห้องทดลอง
6645-เคร่ืองวดับอกเวลา
6665-เครื่องมือตรวจค้นเก่ียวกบัอนัตราย
6670-เครื่องวดัและเครื่องชัง่
6680-เครื่องมือวดัของเหลว การไหลของแกส๊ ระดบัของเหลว และการ
เคล่ือนไหวทางกล

6710-กล้องฉายภาพยนตร์
6720-กล้องถ่ายภาพน่ิง
6730-อปุกรณ์เครื่องฉายภาพ
6740-อปุกรณ์การล้าง และอดัภาพ
6750-วสัดเุก่ียวกบัการภาพ
6760-อปุกรณ์การภาพและส่ิงอ่ืน ๆ
6770-ฟิลม์ท่ีถ่ายและล้างแล้ว
6810-วตัถเุคมี (เคมีภณัฑท่ี์ใช้ในการผลิตยาและน ้ายาต่าง ๆ)
6830-แกส๊ท่ีอดัไว้และแกส๊เหลว
6840-สารก าจดัแมลง และฆ่าเช้ือโรค
6850-วตัถเุคมีพิเศษอ่ืนๆ
6851-วตัถชีุวภาพ
6852-เช้ือโรคต่าง ๆ (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ)
6910-เคร่ืองช่วยฝึก
7105-เคร่ืองตกแต่งบ้าน
7110-เคร่ืองตกแต่งส านักงาน
7125-ตู้ หีบ ช่องเกบ็ของ ห้ิงเกบ็ของ
7195-เคร่ืองประดบัและเคร่ืองตกแต่งอ่ืน ๆ
7210-เครื่องใช้ประจ าบ้าน
7220-เครื่องปพืู้น
7230-ฉากกัน้ ผา้ม่านและบงัตา
7240-ภาชนะท่ีใช้ประโยชน์ในบ้านและร้านค้า
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ประเภทครภุณัฑสิ์นทรพัย ์- ต่อ

7290-เคร่ืองใช้ตกแต่งบ้านและร้านค้า
7310-เครื่องครวั เครื่องท าขนมปังและเครื่องเล้ียงดู
7320-อปุกรณ์เครื่องใช้ในครวั
7330-เครื่องมือและภาชนะในครวั
7340-เครื่องตดัและภาชนะ
7350-ของใช้ส าหรบัโตะ๊อาหาร
7360-ชุดเตรียมอาหารและเล้ียงดู
7410-เครื่องกลใช้ในการเจาะบตัร
7420-เครื่องค านวณและท าบญัชี
7430-เคร่ืองพิมพดี์ดและเคร่ืองอดัส าเนา
7440-ระบบกรรมวิธีข้อมลูอตัโนมติั ครภุณัฑค์อมพิวเตอร์
7450-เครื่องบนัทึกเสียงและอดัเสียงส านักงาน
7490-เครื่องกลส านักงานอ่ืน ๆ
7510-พสัดแุละเครื่องใช้ส านักงาน
7520-เครื่องใช้และเครื่องประกอบส านักงาน
7530-แบบพิมพ์
7610-หนังสือและอนุสาร
7630-หนังสือพิมพแ์ละวารสาร
7660-แผน่และสมดุโน๊ตดนตรี
7690-ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ
7710-เครื่องดนตรี
7720-ช้ินส่วนและส่วนประกอบเคร่ืองดนตรี

7730-เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง วิทย ุและโทรทศัน์ใช้ในบ้าน
7810-อปุกรณ์กีฬา
7820-เคร่ืองเล่นเกม เคร่ืองเล่น และของมีล้อ
7830-อปุกรณ์สนัทนาการและยิมแนสติค
7910-เครื่องขดัพี้นและเครื่องดดูฝุ่น
7920-ไม้กวาด แปรง ท่ีเชด็พื้น และฟองน ้า
7930-ยาขดัและยาท าความสะอาด
8001-ถงัและกระป๋อง
8010-สี กาว วารนิ์ช และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวข้อง
8020-แปรงทาสีและภู่กนั
8030-สารป้องกนัรกัษา และกนัรัว่
8040-สารติดผนึก
8105-ถงุและกระสอบ
8115-หีบ กล่อง กระเป๋า และถงั
8120-ท่อบรรจแุกส๊
8125-ขวดและเหยือก
8135-วสัดใุช้ท าหีบห่อ
8305-ส่ิงถกัทอ
8310-เส้นใยและเส้นด้าย
8315-อปุกรณ์ส่ิงถกัทอ
8340-กระโจมและผา้ใบอาบน ้ามนั
8345-ธง
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ประเภทครภุณัฑสิ์นทรพัย-์ ต่อ

9110-เช้ือเพลิงแขง็
9130-เช้ือเพลิงเหลวท าจากปิโตรเลียม
9140-น ้ามนัเช้ือเพลิง
9150-น ้ามนัไขข้นวสัดหุล่อล่ืนใช้ในการคดัและไฮดรอลิค
9160-ขี้ผึง้น ้ามนัและไขมนัอ่ืน ๆ
9310-กระดาษและกระดาษแขง็
9320-วสัดปุระดิษฐท่ี์เป็นยาง
9330-วสัดปุระดิษฐด้์วยพลาสติก
9340-วสัดปุระดิษฐด้์วยแก้ว
9350-วสัดทุนความร้อนและทนไฟ
9410-วตัถดิุบท่ีได้จากพฤกษชาติ
9440-วตัถดิุบอ่ืนๆ ท่ีได้จากผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้
9515-เหลก็และเหลก็กล้าท่ีเป็นแผน่ พึดและแถบ
9520-เหลก็และเหลก็กล้าท่ีมีรปูโครง
9525-ลวดโลหะท่ีไม่ใช่เหลก็และไม่ใช่ลวดสายไฟ
9535-โลหะท่ีเป็นแผ่น พืด แถบ และฝอย ท่ีไม่ใช่เหลก็
9540-โลหะท่ีมีรปูโครง แต่ไม่ใช่เหลก็
9620-แร่ธรรมชาติและสงัเคราะห์
9650-โลหะท่ีไม่ใช่เหลก็ ยงัไม่ส าเรจ็รปู
9905-ป้ายเครื่องหมาย ป้ายโฆษณาและป้ายคณุลกัษณะ
9910-เพชรพลอย

9915-พสัดนัุกสะสม
9920-ของท่ีใช้กบัผูสู้บบุหรี่และไม้ขีด
9925-บริภณัฑพิ์ธีทางศาสนา
9999-ครภุณัฑท่ี์ไม่สามารถระบไุด้(ข้อมลูในอดีตเท่านัน้)
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรกครภุณัฑสิ์นทรพัย์

ไดจ้ากการจดัซือ้และพรอ้มใชง้าน

ไดจ้ากการจดัซือ้และตดิตัง้ ก่อนพรอ้มใชง้าน

ไดร้บัจากการบรจิาค 

การวางเครือ่งมอืทีไ่มใ่ชท่รพัยส์นิของรพ 

การโอนสนิทรพัยจ์ากหน่วยงานอื่น ๆ
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - ได้จากการจดัซ้ือและพร้อมใช้งาน

การวดัมลูคา่เริม่แรกของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการจดัซือ้และพรอ้มใช้
งานนัน้สามารถวดัไดโ้ดยดจูากตวัระบบ FMIS โดยตรง เมือ่ท าการซือ้หรอืบนัทกึ
ครภุณัฑล์งในระบบ FMIS แลว้ ระบบจะท าการดงึราคาของการซือ้จา้งนัน้ๆหรอื
ตามทีเ่ราท าการแจกแจงในระบบไปลงบญัช ีหรอืบนัทกึทะเบยีนครภุณัฑ์เป็นทุน
ในระบบ FMIS เชน่  จดัซือ้ตูเ้กบ็หนงัสอืขนาดใหญ่ราคา 30,000 เมือ่ของมาสง่
และกรรมการตรวจรบัของเรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลสนิทรพัยท์ าการแจกแจง
รายการสนิทรพัยแ์ละขึน้ทะเบยีนครภุณัฑใ์นระบบ  ระบบจะท าการบนัทกึและ
ลงบญัช ีเรากส็ามารถทราบไดโ้ดยทนัทวีา่สนิทรพัยน์ัน้ๆมมีลูคา่เริม่แรกเทา่ใด
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - ได้จากการจดัซ้ือและติดตัง้ ก่อนพร้อมใช้งาน

การวดัมลูคา่เริม่แรกทีไ่ดจ้ากการจดัซือ้และตดิตัง้ ก่อนพรอ้มใชง้าน 
ความหมายคอื เมือ่ท าการซือ้ครภุณัฑน์ัน้ๆมาแลว้ เมือ่กรรมการตรวจรบัสนิทรพัย์
นัน้ๆแลว้พบวา่ยงัไมส่ามารถใชไ้ดจ้นกวา่จะตดิตัง้หรอืทดสอบแลว้เสรจ็จงึจะ
สามารถเริม่ใชง้านได ้ โดยใหว้ดัมลูคา่เริม่แรกจากราคาตน้ทุนทีซ่ื้อมาแต่ใหค้ านวณ
วนัทีเ่ริม่คดิคา่เสือ่มราคา(ถา้หากม)ี โดยเริม่จากวนัทีส่นิทรพัยห์รอืครภุณัฑน์ัน้ๆ
สามารถใชง้านไดจ้รงิ หรอืตดิตัง้สมบรูณ์พรอ้มใชง้านแลว้
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - ได้รบัจากการบริจาค

การวดัมลูคา่เริม่แรกทีไ่ดร้บัจากการบรจิาค เราสามารถบนัทกึรบัสนิทรพัย์
ทีไ่ดจ้ากการรบับรจิาคเขา้สูร่ะบบ FMIS โดยเราจ าเป็นตอ้งใสร่าคาดว้ย การคดิ
มลูคา่เริม่แรกทีไ่ดร้บัจากการบรจิาคนัน้คอืมลูคา่ทีเ่รากรอกลงไปในระบบเมือ่ตอนที่
เราขึน้ทะเบยีนครภุณัฑ ์หากเราไมท่ราบราคาใหใ้ชว้ธิกีารประมาณการหรอืใชร้าคา
ตลาดเป็นเกณฑ ์หรอืตัง้คณะกรรมการประเมนิราคา(หากจ าเป็น)
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก – การวางเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่ทรพัยสิ์นของรพ.

เครือ่งมอืทีไ่มน่บัเป็นครภุณัฑส์นิทรพัยข์องโรงพยาบาล หรอืกลา่วคอื 
เครือ่งวาง หรอืเครือ่งเชา่ ซึง่มไิดเ้ป็นการซือ้มาครอบครองโดยหน่วยงานหรอื
โดยโรงพยาบาล  โดยเครือ่งวางหรอืเครือ่งเชา่นัน้จะไมน่ ามาขึน้ทะเบยีนหรอื
คดิคา่เสือ่มราคา เพราะเมือ่ครบก าหนดการเชา่หรอืการวางแลว้เครือ่งเหลา่นัน้
จะถกูสง่คนืกบัผูป้ระกอบการทีใ่หเ้ชา่  โดยหากเราตอ้งการทราบมลูคา่ของ
เครือ่งวางหรอืเครือ่งเชา่นัน้ๆอาจดไูดจ้ากสญัญาการเชา่หรอืการวางเครือ่งวา่
เครือ่งเหล่านัน้มตีน้ทุนในการวางเครือ่งเท่าใด อยา่งไรกต็ามเราจ าเป็นตอ้งมี
ทะเบยีนชัว่คราวเพือ่ควบคุมและสอบทาน เมือ่ถงึเวลาครบก าหนดตอ้งสง่คนื
เครือ่งวางหรอืเครือ่งเชา่ใหก้บัผูใ้หเ้ชา่
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - การโอนสินทรพัยจ์ากหน่วยงานอ่ืน ๆ

การวดัมลูคา่ของการโอนสนิทรพัยจ์ากหน่วยงานอื่นๆ ท าไดโ้ดยการ
สอบถามราคาหรอืทีม่าทีไ่ปของสนิทรพัยห์รอืครภุณัฑน์ัน้ๆจากหน่วยงานผู้
เป็นเจา้ของสนิทรพัยว์า่ไดม้าโดยวธิใีดและประมาณราคา หากเราบนัทกึ
วธิกีารไดร้บัสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจากของแถมหรอืไดฟ้ร ีโดยใช้โปรแกรม
บนัทกึสนิทรพัยก์รณีอื่นในระบบ FMIS ใหเ้ราใสร่าคาดว้ย เชน่อาจจะใสร่าคา 
1 บาท
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ตวัอย่างการวดัมลูค่า

ตัวอย่างที่ 1 เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2558 ซ้ือชุดคอมพวิเตอร์เป็นเงิน
สด 120,000 บาท โดยได้รับส่วนลด 2% และจ่ายค่าขนส่ง 1,000 บาท
พร้อมจ่ายค่าติดตั้งและทดลองเคร่ือง จ านวน 8,000 บาท

ราคาเคร่ืองมือแพทย์ =  120,000 + 1,000 + 8,000 – 2,400

=   126,600  บาท
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รายจ่ายภายหลงัการได้มาซ่ึงครภุณัฑสิ์นทรพัย์

รายจ่ายภายหลงัการได้มาซ่ึงครภุณัฑสิ์นทรพัยป์ระกอบด้วย
1. การซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา ( Repair and Maintenance ) คอื การท าใหท้รพัยส์นิอยูใ่น

สภาพและใชง้านไดต้ามปกติ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท
1.1 การซ่อมแซมบ ารงุรกัษาตามปกต ิ( Ordinary Repair or Maintenance ) 

ซึง่เป็นการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาใหท้รพัยส์นิมสีภาพคงเดมิ
1.2 การซ่อมแซมพเิศษหรอืการซ่อมแซมครัง้ใหญ่ ( 

Major Repair or Extraordinary Maintenance ) เชน่ การซ่อมบ ารงุสนิทรพัยข์นาดใหญ่ซึง่ตอ้งถอด
แยกออกเป็นชิน้ ๆ และลา้งท าความสะอาดและเปลีย่นอะไหล่ทุกจดุทีจ่ าเป็น การซ่อมแซม (Repairs) 
หมายถงึ การท าใหส้นิทรพัยอ์ยูใ่นสภาพใชง้านไดด้เีชน่เดมิ ซึง่อาจตอ้งท าการเปลีย่นชิน้สว่นบางชิน้
เลก็น้อย หรอืไมต่อ้งเปลีย่นชิน้สว่นกไ็ด ้รายจา่ยดงักล่าวจะถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยประจ างวด แต่ถา้รายจา่ยคา่
ซ่อมมจี านวนมากเป็นการซ่อมแซมครัง้ใหญ่พเิศษนานๆ เกดิขึน้ครัง้หนึ่ง ซึง่อาจท าใหอ้ายุการใชง้าน
ของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากเดมิ รายจา่ยดงักล่าวกค็วรถกูบนัทกึรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์
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การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑสิ์นทรพัย์

•มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2552) ระบุถงึการวดัมลูค่า 
ภายหลงัการรบัรูร้ายการ ไวด้งัน้ี •กจิการสามารถเลอืกใชน้โยบายบญัชโีดยใชวี้ธี
ราคาทนุ หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามท่ีก าหนด ทัง้น้ีกจิการตอ้งใชน้โยบายบญัชี
เดยีวกนัสาหรบัทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทุกรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนั 

วิธีราคาทนุ 
•ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสนิทรพัย ์

กจิการตอ้งแสดงรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์นัน้ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคา
สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมของสนิทรพัย ์
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การตีราคาสินทรพัยใ์หม่ (Asset Revaluation) ผูด้แูลสนิทรพัย์
ตอ้งแสดงรายการดงักลา่วดว้ยราคาทีต่ใีหม ่ซึง่คอื มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีม่ ี
การตรีาคาใหมห่กัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่
สะสมทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั ผูด้แูลสนิทรพัยต์อ้งตรีาคาสนิทรพัยใ์หมอ่ยา่ง
สม ่าเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ มลูคา่ตามบญัชจีะไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรม ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลาการรายงานอยา่งมสีาระส าคญั

การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑสิ์นทรพัย ์- ต่อ

การตรีาคามลูคา่ซาก ในระบบ FMIS จะตมีลูคา่ซากคอื 1 บาท แต่หากเรามกีาร
ขายหรอืตดัจ าหน่ายอาจตอ้งมกีารประเมนิราคา หรอืตรีาคาโดยอาจใชร้าคาทุน
มาค านวณหรอืขอมลูคา่ซากจากรา้นคา้ หรอืตัง้คณะกรรมการประเมนิราคา 
เพือ่ทีจ่ะหาราคาทีแ่ทจ้รงิในการตดัจ าหน่ายหรอืน าสนิทรพัยน์ัน้ๆขายทอดตลาด
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การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑสิ์นทรพัย ์- ต่อ

คา่เสือ่มราคาในระบบ FMIS จะค านวณใหเ้ป็นรายวนั มหีลกัเกณฑใ์นการคดิ
ค านวณโดยอา้งองิจากอายกุารใชง้านของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดซึง่จะแตกต่างกนัออกไป 
ระบบจะก าหนดคา่ Default ใหต้ามชนิดของครภุณัฑท์ีเ่ราเลอืก เชน่ 3 ปี หรอื 5 ปี 
โดยเราสามารถเปลีย่นอายกุารใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้ๆไดต้ามสมควร
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ตวัอย่าง - การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑสิ์นทรพัย์

ตวัอย่างเช่น  : เรามตีูเ้ยน็ขนาดใหญ่ซือ้มาในราคา 5 ลา้นบาท แต่เครือ่งน้ีมคีา่
เสือ่มราคาสะสม ณ งวดปจัจุบนัคอื ราคามลูคา่ซากในระบบ FMIS คอื 1 บาท แต่
เราไมส่ามารถขายตูเ้ยน็น้ีไดใ้นราคาเพยีง 1 บาท จงึจ าเป็นตอ้งมกีารหามลูคา่ซาก
ของตูเ้ยน็น้ี โดย

1. สอบถามจากบรษิทัทีเ่ราซือ้หรอืเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครือ่งชนิดน้ี
2. คน้หาจากเอกสารหรอืสญัญาในระบบ วา่เคยซือ้มาเป็นราคาเท่าใดและ

ใชก้ารประเมนิราคา
3. ตัง้คณะกรรมการประเมนิราคาของตูเ้ยน็วา่ควรขายทอดตลาดดว้ย

มลูคา่เทา่ใด
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การตรวจนับ

การตรวจนับครภุณัฑใ์นระบบ FMIS ในปัจจบุนัใช้อปุกรณ์ Hand 
Held ในการตรวจนับ โดยใช้วิธีแสกน Barcode ตามสถานท่ีตัง้และ Import 
ไฟลท่ี์ได้จากอปุกรณ์เข้าระบบ เพ่ือตรวจสอบว่ารายการครบถ้วนตรงกนั
หรือไม่
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การซ่อมครภุณัฑสิ์นทรพัย์

การขอซ่อมครภุณัฑสิ์นทรพัย ์ผูใ้ช้ครภุณัฑจ์ะต้องเขียนใบส่งซ่อม
และน าส่งให้กบัช่างท่ีดแูลครภุณัฑสิ์นทรพัยแ์ต่ละประเภท(ช่างบริหารงาน
อาคาร, ช่างฝ่ายเทคโนโลยี, ช่างฝ่ายเวชภณัฑ,์ ช่างฝ่ายประชาสมัพนัธ)์ 
จากนัน้ช่างจะพิจารณาสภาพของสินทรพัยนั์น้ๆ และแจ้งกลบัมายงัผูใ้ช้
ครภุณัฑ ์ซ่ึงหากฝ่ายช่างมีอะไหล่พร้อมกส็ามารถซ่อมได้ทนัที หรือกรณีท่ีไม่
มีอะไหล่กจ็ะท าการขอซ้ือหรือส่งให้ช่างภายนอกท าการซ่อมหากเกิน
ความสามารถ และสดุท้ายคืออยู่ในสภาพไม่สามารถซ่อมได้ เหน็ควรให้ส่ง
ช ารดุ
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การเลิกใช้และการตดัจ าหน่ายครภุณัฑสิ์นทรพัย์

การเลิกใช้และการตดัจ าหน่ายครภุณัฑสิ์นทรพัย ์ผูใ้ช้ครภุณัฑ์
จะต้องเขียนใบอนุมติัช ารดุ/หมดความจ าเป็น แนบใบส่งซ่อมพสัดแุละ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้ส่งให้หวัหน้าฝ่ายบริหารงานพสัดเุพ่ือตัง้
คณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริงตามระเบียบพสัดสุภากาชาดไทย จากนัน้
ให้ผูช่้วยผูอ้ านวยการท าการพิจารณา เพ่ือท าการอนุมติัตดัจ าหน่าย, ตดั
ช ารดุ และตัง้เร่ืองซ้ือทดแทน โดยเม่ือด าเนินการตดัจ าหน่ายตาม
กระบวนการแล้ว จะต้องตดัในระบบ FMIS ด้วย เพ่ือให้ข้อมลูนัน้ถกูต้อง
ตรงกนัทัง้ในระบบและของจริง 



ระบบงาน Hospital Information System (HIS)



26

File Layout

กระบวนงานหลักระบบงาน HIS



ระบบงาน FMIS
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File Layout

กระบวนงานหลักระบบงาน FMIS



แบบฝึกหดั
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แบบฝึกหดั

1.ซือ้ครภุณัฑล์อยตวัพรอ้มตดิตัง้ ประจ าหอพกัพยาบาล(อาคารกุลพพิฒัน์) จ านวนหอ้งพกั 223 หอ้ง 
(13 ชัน้) ประกอบดว้ยคุรภณัฑ ์6 รายการ ดงัน้

1.1 เตยีง 3.5 ฟุต พรอ้มทีน่อนและหมอน

1.2 โต๊ะหวัเตยีง

1.3 โต๊ะเขยีนหนงัสอื

1.4 เกา้อี้

1.5 ตูเ้สือ้ผา้

1.6 ตูว้างรองเทา้
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แบบฝึกหดั-ต่อ

ขอ้ 1 –ต่อ-

ทัง้นี้แบง่สง่มอบงานเป็น 3 งวด คอื 

งวดที ่1 สง่มอบงานชัน้ 9-13 (66 หอ้ง) ครภุณัฑจ์ านวน 132 ชุด

งวดที ่2 สง่มอบงานชัน้ 7-8 (44 หอ้ง) ครภุณัฑจ์ านวน 88 ชุด

งวดที ่3 สง่มอบงานชัน้ 2-6 (ไมน้่อยกวา่ 116 หอ้ง) ครภุณัฑจ์ านวน 236 ชุด
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ประเดน็ค าถาม


