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1. บทนํา 
 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวม
ถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี  และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัวสูง
ขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบคอมพิวเตอร
มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพิ่ม
ความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 
 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ หนวย
งาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียว
กัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวน

การปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีในระบบ

งาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละระบบ

งาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ
และครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
และรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํา
รายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
O สํานักงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
O ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
O  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
O  สํานักงานขอมูลขาวสาร
O สถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
O  สถาบันสันติศึกษา
O  สถาบันโรคเอดส
O  สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

2. สํานักงานวิทยบริการ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ศูนยคอมพิวเตอร
5. ศูนยบริการวิชากร
6. ศูนยหัวใจสิริกิต
7. สํานักทะเบียนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เทคนิคการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. วิทยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วิศวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วิทยาการจัดการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วิทยาเขตหนองคาย
18. บัณฑิตวิทยาลัย
O  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานักงบ
ประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา และ
รวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ หนวย
งานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูลพ้ืน

ฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ สิ่ง

กอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การราย
งาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและผลลัพธ
ของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 
 
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหารง
ไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจาย

 

 

 
 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งานบ
2. งานค
3. งานบ
4. งานน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
บประมาณโดยดําเนินกา
ไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
ริหารและงานธุรการ 
ลังและพัสดุ 
ริการการศึกษา 
โยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

รควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปน
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ

งานการเงิน

สํานักงานอธิการบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพัสดุงานเงินรายได งานงบประมาณงานธุรการ

O หนวยรับ-สง
    หนังสือ
O หนวยพิมพ

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเบิกจาย
    เงินเดือน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลักฐาน และ
   เงินประจํางวด

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเงินยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คุมยอด และ
    จัดทําฎีกา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงินรายได
O หนวยรายงาน
    การเงิน และสถิติ

O หนวยจัดหาพัสดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพัสดุ
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แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได กระแสขอมูล (Data Flow)

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)
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ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร / ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร
/ขอมูลผลการยายทรัพยสินถาวร

ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง/ขอมูลแจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร / ขอมูลทรัพยสินถาวรชํารุด เสื่อมสภาพ
หรือเกินความตองการ

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลความเห็นชอบการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร/ ขอมูลประวัติการซอมทรัพยสินถาวร /
ขอมูลการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร

ขอมูลรายละเอียดทรัพยสินถาวรที่จัดซื้อ/จัดจาง / ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร/
ขอมูลตรวจรับงานจางซอมทรัพยสินถาวร  / ขอมูลการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร

ขอมูลผลการตรวจรับทรัพยสินถาวรที่สงซอม/ขอมูลขอความเห็นชอบ
/ขออนุมัติ/ขอมูลของผูซื้อทรัพยสินถาวร

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับเงินอื่น ๆ

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร / ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร / ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพย
สินถาวร / ขอมูลการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง  /  ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร /
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการปรับมูลคาทรัพยสินถาวร /
ขอมูลการปรับปรุงยอดทรัพยสินถาวรคงเหลือ

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร / ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร / ขอมูลประวัติการซอมทรัพย
สินถาวร

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร : Level 0

11

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

2. ระบบงาน
รับ/จายเงิน

10. ระบบบัญชีลักษณะ
3 มิติ

8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลทะเบียนที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง / ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร

ขอมูลรายการทรัพยสินถาวรที่ตองการตัดจําหนาย

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ / ขอมูลการประเมินราคาขั้นต่ํา / ขอมูลผลการคัด
เลือกผูซื้อทรัพยสินถาวร

ขอมูลรายการทรัพยสินถาวรที่จะโอน/บริจาคใหองคภายนอก

ขอมูลแจงความจํานงขอความอนุเคราะหทรัพยสินถาวร

ขอมูลแจงความจํานงเขารวมประมูล

คณะกรรมการ

บริษัท /
 ผูเขารวมประมูล

องคกรที่ขอความ
อนุเคราะห

หัวหนาสวนราชการ

สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

หนวยงาน

กองอาคารและสถานที่
ขอมูลที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง / ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทรัพยสินถาวร

5. ระบบเจาหนี้
ขอมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร

ขอมูลการเบิกเงินเพื่อจาย
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ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร : Level 1

11.2

การควบคุมและติดตาม
ทรัพยสินถาวร

11.1

การลงทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

11.4

การคํานวณคาเสื่อมราคา
ทรัพยสินถาวร

11.3

การตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร
ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร /
ขอมูลผลการยายทรัพยสินถาวร

ขอมูลแจงการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร  /
ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร

ขอมูลผลการตรวจรับ
ทรัพยสินถาวร
ที่สงซอม

2. ระบบงานรับ/จายเงิน

ขอมูลการตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับเงินอื่น ๆ

8.  ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

10. ระบบบัญชีลักษณะ
3 มิติขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

ขอมูลการตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร
/ขอมูลการกําหนดรหัสทรัพย
สินถาวร

ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร /
ขอมูลรายละเอียดทรัพยสินถาวรที่จัด
ซื้อ/จัดจาง/ขอมูลการกําหนดรหัส
ทรัพยสินถาวร

12.  ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
ขอมูลตรวจรับ
งานจางซอมทรัพยสินถาวร

ขอมูลประวัติ
การซอม
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร 8.  ระบบวางแผน
งบประมาณ

คณะกรรมการ

หนวยงาน

หนวยงาน

ขอมูลทรัพยสินถาวรชํารุด
เสื่อมสภาพ หรือเกินความตองการ

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร/
ขอมูลการปรับปรุงมูลคาทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการ
ยายทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการปรับปรุงยอดทรัพย
สินถาวรคงเหลือ

ขอมูลการตรวจรับทรัพยสิน
ถาวรโดยตรง

กองอาคารและสถานที่

ขอมูลทะเบียนที่ดิน
อาคาร และสิ่งกอสราง

ขอมูลที่ดิน
อาคาร และสิ่งกอสราง

ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร

ขอมูลการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสิน
ถาวร

ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร / ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรา
ยละเอียดทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการปรับมูลคาทรัพยสินถาวร
/ ขอมูลการปรับปรุงยอดทรัพยสินถาวรคงเหลือ

คณะกรรมการ

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ /
ขอมูลของผูซื้อทรัพยสินถาวร

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ/ ข
อมูลการประเมินราคาขั้นต่ํา / ขอ
มูลผลการคัดเลือกผูซื้อทรัพยสิน
ถาวร

องคกรที่ขอความ
อนุเคราะห

ขอมูลรายการทรัพยสินถาวรที่จะโอน/บริจาค
ใหองคกรภายนอก

ขอมูลแจงความจํานงขอความอนุ
เคราะหทรัพยสินถาวร

หัวหนาสวนราชการ
ขอมูลรายการทรัพยสินถาวร
ที่ตองการตัดจําหนาย

ขอมูลความเห็นชอบ
การตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

บริษัท/ผูเขารวมประมูล

ขอมูลประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลแจงความจํานงเขารวมประมูล

สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลประวัติการซอมทรัพยสินถาวร

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร

ขอมูล
คาเสื่อมราคา
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

5. ระบบเจาหนี้

ขอมูลการแลกเปลี่ยน
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลการเบิกเงิน
เพื่อจาย

 
 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏบิัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                      FA_5- 1 

 
ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 

11. ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 
FA 
 
 
 
 
 

11.1 การลงทะเบียน 
ทรัพยสินถาวร 

11.2 การควบคุมและติดตาม 
ทรัพยสินถาวร 

11.4 การคํานวณ 
คาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 

11.3 การตัดจําหนาย 
ทรัพยสินถาวร 

CF-FA-01 
การลงทะเบียน 
ทรัพยสินถาวร 

CF-FA-04 
การโอนทรัพยสินถาวร 

ภายในองคกร 

 
 
 

CF-FA-05 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ของทรัพยสินถาวร 

CF-FA-09 
การจําหนายทรัพยสินถาวร

ระหวางป 

CF-FA-10 
การตรวจนับและจําหนาย 
ทรัพยสินถาวรประจําป 

CF-FA-16 
การคํานวณคาเสื่อมราคา 

ทรัพยสินถาวร 

CF-FA-02 
การตรวจรับทรัพยสินถาวร 

โดยตรง 

CF-FA-06 
การปรับปรุงขอมูลทาง 

บัญชีและการเงิน 

 
 
 

CF-FA-07 
การบันทึกและเก็บประวัติ

การซอมบํารุง 

CF-FA-11 
การโอนหรือบริจาคทรัพย
สินถาวรใหองคกรภายนอก 

CF-FA-12 
การขายทอดตลาด 
ทรัพยสินถาวร 

CF-FA-17 
การปรับปรุงคาเสื่อมราคา 

ทรัพยสินถาวร 

CF-FA-03 
การกําหนดรหัสและราย

ละเอียดทรัพยสินถาวรใหม 

CF-FA-08 
การสํารวจทรัพยสินถาวร 

ระหวางป 

CF-FA-13 
การขายตกลงราคา 
ทรัพยสินถาวร 

CF-FA-14 
การแลกเปลี่ยนทรัพยสิน
ถาวรกับองคกรภายนอก 

 
 
 
 

CF-FA-15 
การแปรสภาพหรือทําลาย 

ทรัพยสินถาวร 
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5.1 รายละเอียดระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 
 รายงานการออกแบบระบบทะเบียนทรัพยสินถาวรฉบับนี้  ไดรวบรวมรายละเอียดระบบงาน
ทะเบียนทรัพยสินถาวร  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1.1 ประเภททรัพยสินถาวร 
5.1.1.1 ที่ดิน   

5.1.1.1.1 ที่ดินราชพัสดุ 
5.1.1.1.2 ที่ดินบริจาค 
5.1.1.1.3 สวนปรับปรุงที่ดิน 

5.1.1.2 อาคารและสิ่งปลูกสราง 
5.1.1.2.1 อาคารถาวรทั่วไป 
5.1.1.2.2 อาคารจอดรถ 
5.1.1.2.3 หอพัก 
5.1.1.2.4 ตึกแถว 
5.1.1.2.5 โรงอาหาร 
5.1.1.2.6 โรงเก็บของ 
5.1.1.2.7 สวนปรับปรุงอาคาร 
5.1.1.2.8 สิ่งกอสรางโครงสรางคอนกรีต เชน ลาดจอดรถยนต 
5.1.1.2.9 สิ่งกอสรางโครงสรางอื่น ๆ เชน รั้ว 

5.1.1.3 ครุภัณฑและอุปกรณ 
5.1.1.3.1 ครุภัณฑสํานักงาน 
5.1.1.3.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
5.1.1.3.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
5.1.1.3.4 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
5.1.1.3.5 ครุภัณฑการเกษตร 
5.1.1.3.6 ครุภัณฑโรงงาน 
5.1.1.3.7 ครุภัณฑการกอสราง 
5.1.1.3.8 ครุภัณฑสํารวจ 
5.1.1.3.9 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
5.1.1.3.10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
5.1.1.3.11 ครุภัณฑการศึกษา 
5.1.1.3.12 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
5.1.1.3.13 ครุภัณฑการกีฬา 
5.1.1.3.14 ครุภัณฑดนตรี และนาฎศิลป 
5.1.1.3.15 ครุภัณฑอาวุธ 
5.1.1.3.16 ครุภัณฑสนาม 
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5.1.1.4 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนคอนกรีต สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
5.1.1.5 สินทรัพยทางปญญา เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

5.1.2 การขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรโดยใชเกณฑราคา 
การคํานวณมูลคาทรัพยสิน ใชหลักเกณฑการกําหนดอายุการใชงาน และคํานวณคาเสื่อมราคาตาม
ระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังตอไปนี้ 
5.1.2.1 ประเภททรัพยสิน 

5.1.2.1.1 ที่ดิน ในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ ใหคํานวณมูลคาทรัพยสินตามราคาทุนที่ซื้อ 
หรือไดมา สําหรับที่ดินที่เปนราชพัสดุ ใหใชราคาประเมินตามเกณฑของกรมธนา
รักษตามที่ปรากฏในรายการ สง-รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน(แบบ ทบ.9) ในกรณีมี
ปญหาการประเมินราคาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ ใหประสานงานกับกรมธนารักษ 
หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด 

5.1.2.1.2 อาคารและสิ่งปลูกสราง ที่นําใชประโยชนในการดําเนินงาน ทั้งในสวนที่มี
กรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ ใหคํานวณมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑราคาทุน 
และคํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรง ตามจํานวนปที่คาดวาจะใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• อาคารและสิ่งปลูกสรางรายการใดที่ไมอยูในวิสัยที่จะคนหาราคาทุนเพื่อตีราคาได 
ใหคํานวณมูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางดวยวิธีการหาพื้นที่ใชประโยชนแลวคูณ
ดวยราคาคากอสรางตอตารางเมตร ตามบัญชีราคาคากอสรางปจจุบันของกรมธนา
รักษ 

• อาคารหรือสิ่งปลูกสรางรายการใดที่หมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว แต
ไดปรับปรุงซอมแซมจนสามารถใชงานตอไปไดอีก ใหถือราคาทุนที่ปรับปรุงและ
อายุการใชงานที่จะใชตอไปไดเปนเกณฑในการตีราคา 

5.1.2.1.3 ครุภัณฑและอุปกรณ ที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน ที่จะตีราคาตองมีราคา
ทุนที่ซื้อหรือไดมาในราคาตอหนวย หรือตอชุด หรือตอกลุม ไมตํ่ากวา 30,000 บาท 
โดยใหคํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรง เพื่อหามูลคาสุทธิที่จะตองแสดงเปน
ทรัพยสินในระบบบัญชีเกณฑคงคาง หรือเพื่อเตรียมการไวดําเนินการทางบัญชีใน
ปตอไป 

• ครุภัณฑและอุปกรณที่มีมูลคาสุทธิตํ่ากวา 30,000 บาท ไมตองบันทึกเปนทรัพยสิน
ในระบบบัญชีเกณฑคงคาง แตตองบันทึกในทะเบียนควบคุมทรัพยสินของสวนราช
การ 

• ครุภัณฑและอุปกรณที่ไมสารถทราบราคาทุนได ใหสวนราชการแตงตั้งคณะ
กรรมการประเมิณราคาตามมูลคายุติธรรม และบันทึกควบคุมในทะเบียนทรัพยสิน
ของสวนราชการ 

• ครุภัณฑและอุปกรณที่สูญหาย ใหสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการ เกี่ยวกับความรับผิดหรือไมตอง
รับผิดทางละเมิดของผูรับผิดชอบดูแลรักาทรัพยสิน แลวจึงดําเนินการเรียกชดใช
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หรือจําหนายทรัพยสินออกจากทะเบียนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามควรแกกรณี 

  อนึ่ง การตีราคาทรัพยสินดังกลาวขางตน ไมรวมถึงทรัพยสินที่ยังไมไดกําหนดเกณฑในการตี
ราคา เชน อาคารสํานักงานที่ใชรวมกับหนวยงานอื่น และสินทรัพยอื่นที่ยังไมไดระบุในหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ 
 สําหรับ ทรัพยสินที่หมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว ไมตองตีราคาแตตองสํารวจ
และบันทึกในทะเบียนคุมทรัพยสินใหครบถวนทุกรายการ โดยใหใชรูปแบทะเบียนคุมทรัพยสิน ตามกรมบัญชีกลาง 
แทนรูปแบบทะเบียนควบคุมครุภัณฑที่ใชอยูเดิม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองมีขอมูลอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อประโยชนใน
การบริหารทรัพยสินก็ใหเพิ่มเติมได  

5.1.3 การคิดคาเสื่อมราคา 
หลักเกณฑการคิดคาเสื่อมราคาใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง  โดยคํานวณเปนรายวัน  
โดยอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคา/ปของทรัพยสินแตละประเภทมีดังนี้ 
ที่ ประเภททรัพยสิน อายุการใชงาน

(ป) 
อัตราคาเสื่อม

ราคา/ป 
เกณฑราคา 

(บาท) 
1 อาคารถาวร 25 4.00 30,000 
2 อาคารชั่วคราว 10 10.00 30,000 
3 สิ่งกอสราง 15 6.67 30,000 
   3.1 สิ่งกอสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก 
20 5.00 30,000 

   3.2 สิ่งกอสรางใชวัสดุอื่น 8 12.50 30,000 
4 ครุภัณฑสํานักงาน 10 10.00 30,000 
5 ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง 
8 12.50 30,000 

6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 20.00 30,000 
7 ครุภัณฑโฆษณาและเผย

แพร 
5 20.00 30,000 

8 ครุภัณฑการเกษตร 5 20.00 30,000 
   8.1 เครื่องมือ และอุปกรณ 3 33.33 30,000 
   8.2 เครื่องจักกลการเกษตร 5 20.00 30,000 

9 ครุภัณฑโรงงาน 5 20.00 30,000 
9.1 เครื่องมือ และอุปกรณ 3 33.33 30,000 
9.2 เครื่องจักรกล โรงงาน 5 20.00 30,000 
10 ครุภัณฑการกอสราง 5 20.00 30,000 
10.1 เครื่องมือและอุปกรณ 3 33.33 30,000 
10.2 เครื่องจักรกล การกอสราง 5 20.00 30,000 
11 ครุภัณฑสํารวจ 10 10.00 30,000 
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12 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

5 20.00 30,000 

13 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 33.33 30,000 
14 ครุภัณฑการศึกษา 3 33.33 30,000 
15 ครุภัณฑงานบานงานครัว 3 33.33 30,000 
16 ครุภัณฑการกีฬา 3 33.33 30,000 
17 ครุภัณฑดนตรี และนาฎ

ศิลป 
3 33.33 30,000 

18 ครุภัณฑอาวุธ 8 12.50 30,000 
19 ครุภัณฑสนาม 3 33.33 30,000 
20 สินทรัพยโครงสรางพื้น

ฐาน 
  30,000 

20.1 ถนนคอนกรีต 15 6.67 30,000 
20.2 ถนนลาดยาง 10 10.00 30,000 
20.3 สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก 
25 4.00 30,000 

20.4 เขื่อนดิน 25 4.00 30,000 
20.5 เขื่อนปูน 50 1.25 30,000 
20.6 อางเก็บน้ํา 25 4.00 30,000 
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5.2 งาน 

รายงานการออกแบบระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  เปนการออกแบบรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ทะเบียนทรัพยสินถาวร  ที่มีความหมายรวมถึง  ที่ดิน, อาคารและสิ่งกอสราง, ครุภัณฑและอุปกรณ  โดย
ทําการบันทึกทะเบียนทรัพยสินโดยมีรายละเอียดแสดง  การไดมาของทรัพยสินถาวรและนําขอมูลดัง
กลาวไปใชในการออกรายงานทรัพยสินถาวรและคาเสื่อมราคาทุกสิ้นเดือน  ซึ่งไดมีการออกแบบงานให
เปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานในระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  ดังตอไปนี้ 
5.2.1 การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร  

เปนขั้นตอนการลงทะเบียนทรัพยสินถาวรจากการจัดหาและตรวจรับพัสดุ  ทั้งพัสดุที่จัดหาไดมา
จากเงินงบประมาณ  เงินรายได  ซึ่งประกอบดวย 
5.2.1.1 การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร  เปนการลงทะเบียนทรัพยสินถาวรทั้งที่ไดมาจากการจัด

ซื้อ/จางและตรวจรับโดยเชื่อมโยงจากการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 
5.2.1.2 การตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรงที่ไดมาโดยไมผานการจัดซื้อ/จาง  ซึ่งการรับโดยตรง

จะทําในกรณีดังตอไปนี้ 
5.2.1.2.1 การรับบริจาค 

5.2.1.2.1.1 การรับทรัพยสินถาวรแทนรายได 
5.2.1.2.1.2 การรับทรัพยสินถาวรแทนที่สูญหาย 
5.2.1.2.1.3 การรับทรัพยสินถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการสํารวจและตรวจนับ 

5.2.2 การควบคุมและติดตามทรัพยสินถาวร 
เปนขั้นตอนงานในการควบคุมและติดตามทรัพยสินถาวรหลังจากที่ไดทําการลงทะเบียนเปนทรัพย
สินของคณะ/หนวยงานแลว  โดยจะรวมถึงการติดตามปรับปรุงสถานที่ต้ัง, การเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดทรัพยสิน,  การปรับปรุงขอมูลทางการเงินและบัญชี ซึ่งหมายถึงมูลคาทรัพยสินหรืออายุ
การใชงานของทรัพยสิน,  บันทึกประวัติการซอมบํารุงทรัพยสิน  ซึ่งทําใหการควบคุมติดตามทรัพย
สินถาวรเปนไปอยางทันสมัยและถูกตองตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังเสนอใหมีการสํารวจทรัพยสิน
ถาวรซึ่งจัดใหมีการสํารวจทรัพยสินสม่ําเสมอทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งเพิ่มเติมจากการตรวจนับประจําป  
ซึ่งประกอบดวย 
5.2.2.1 การโอนทรัพยสินถาวรภายในองคกร 
5.2.2.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัพยสินถาวร 
5.2.2.3 การปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงินของทรัพยสินถาวร  เปนขั้นตอนเพื่อรองรับการ

ปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงินของทรัพยสิน  ซึ่งไดแก  มูลคาหรือราคาทุนของ
ทรัพยสิน  อายุการใชงานของทรัพยสิน  เปนตน  ซึ่งเปนผลมาจากการซอมแซม ปรับปรุง 
หรือตอเติมทรัพยสิน 

5.2.2.4 การบันทึกและเก็บประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร 
5.2.2.5 การสํารวจทรัพยสินถาวร 

5.2.3 กาจําหนายทรัพยสินถาวร 
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เปนขั้นตอนงานเมื่อมีการบริจาคทรัพยสิน  ขายทรัพยสิน  ทรัพยสินถูกทําลายหรือสูญหาย  รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนทรัพยสิน  โดยทําการตัดจําหนายในระบบทรัพยสินถาวร  ซึ่งประกอบดวย 
5.2.3.1 การจําหนายทรัพยสินระหวางป 
5.2.3.2 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินประจําป 
5.2.3.3 การจําหนายทรัพยสินถาวรโดยวิธีโอน/บริจาคใหสวนราชการภายนอกหรือองคกรสา

ธารณกุศล 
5.2.3.4 การจําหนายทรัพยสินถาวรโดยวิธีการขาย 
5.2.3.5 การจําหนายทรัพยสินถาวรโดยวิธีแลกเปลี่ยน 
5.2.3.6 การจําหนายทรัพยสินถาวรโดยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย 

5.2.4 การคํานวณคาเสื่อมราคา 
เปนขั้นตอนงานของการประเมินและคํานวณคาเสื่อมราคา  โดยผูใชงานสามารถทําการทดลอง
คํานวณคาเสื่อมราคาทั้งหมดของทรัพยสินเพื่อตรวจสอบผลลัพธหรือมูลคาของคาเสื่อมราคาได
กอน  รวมทั้งเมื่อสิ้นเดือนสามารถคํานวณคาเสื่อมราคาทุกสิ้นเดือนและระบบทะเบียนทรัพยสิน
ถาวรจะสรางรายการบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภท  ซึ่งประกอบดวย 
5.2.4.1 การคํานวณคาเสื่อมราคา 
5.2.4.2 การปรับปรุงคาเสื่อมราคา 
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5.3 Conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

จุดควบคุมโดยระบบ (System Control Point)

S

กระบวนการ (Process)

การตัดสินใจ (Decision)

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน (Manual Control Point)

M

เอกสาร (Document)

เอกสารที่ปรับปรุง (Redesign Document)

เอกสารที่ออกแบบใหม (New Document)

กระบวนการระบบงานคอมพิวเตอร
(Compu te r  P r oces s )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอน
กลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจากขั้น
ตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน หมาย
เลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M ,  S

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน และโดยระบบ
(Manua l  and Sys tem Cont ro l  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

จุดแบงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(Funct ion Sepera to r  Po in t )

เริ่มตน

จุดเร่ิมตน (Starting Point)

สิ้นสุด

จุดส้ินสุด (Terminator Point)

n

จุดเช่ือมตอ (Connector Point)

จุดรวม/จุดแยก (Integrator/Separator Point)
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร CF-FA-01 การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 1 หนาที่ :  1 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

M ,  S
ตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสาร
และเทียบกับการ
ตรวจรับในระบบ

C F - F A - 0 2

การตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 3

C F - P O - 1 1

การตรวจรับพัสดุ/งานจาง 2

M
ตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสาร
การขอขึ้นทะเบียน

1

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

พิจารณารายชื่อผูมอบใหจาก
ในระบบ

รายใหมรายเดิม

บันทึกทะเบียนผูบริจาค

2

เปนทรัพยสินที่ไดจาก
การบริจาคหรือไม

ใชไมใช

2  การรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวรจากระบบจัดซื้อ/จัดจาง รวมถึงการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับเปนของแถมดวย

3  การตรวจรับโดยตรงจะทําในกรณีดังตอไปนี้  1. การรับทรัพยสินถาวรจากการบริจาค  2. การรับทรัพยสินถาวรจากการจัดทําเอง 3. การรับทรัพยสินถาวรแทนรายได  4. การรับทรัพยสินถาวรชดใชแทนที่สูญหาย  5. ทรัพยสินถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจนับและสํารวจ  6. กรณีอื่นๆ

1  การลงทะเบียนทรัพยสินถาวรหมายถึง การลงทะเบียนทรัพยสินถาวรจากระบบจัดซื้อ/จัดจาง และรวมถึงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวรโดยตรงที่ระบบทรัพยสินถาวร

C F - F A - 1 4

การแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร

ไมถูกตอง

ตรวจรับงานโครงการหรือไม

เปนงานที่รับงวดสุดทาย
หรือไม

ใช

จัดเก็บเอกสารเขาแฟม

ไมใช

ใช

ไมใช

สิ้นสุด

C F - F A - 0 3

การกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินถาวรใหม

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

CF-FA-01 การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

1 2

บันทึกขอมูลทรัพยสินถาวรลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

ตรวจสอบวาตองมีการบันทึก
ขอมูลเพิ่มเติมหรือไม เชน

การทําประกันภัย

บันทึกขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน
ขอมูลการทําประกันภัย

KK-FA-DT-01-หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

KK-FA-DT-02-หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

ใชไมใช

C F - G L - 0 1

การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

เก็บรักษาทะเบียนทรัพยสินถาวร

KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน
KK-FA-OD-06 ปายติดที่ครุภัณฑ

KK-FA-OR-05 รายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวร
KK-FA-OR-22 รายงานแสดงรายละเอียดการรับประกันทรัพยสินถาวร

จัดพิมพทะเบียนของ
ทรัพยสินถาวร และ
เอกสารประกอบ

ที่เกี่ยวของ

คณะ/หนวยงาน

ตรวจสอบความถูกตองและลงนาม
ในทะเบียนทรัพยสินถาวร

พรอมสงคืนหนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ

รวบรวมเอกสารสงคืน
หนวยจัดหา

C F - P O - 1 1

การตรวจรับพัสด/ุงานจาง  สวนที่ 2 การขอแกไขรายการขอกันเงิน

C F - P L - 0 3

การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ประจําป

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

CF-FA-02 การตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 1
หนาที่ :  1 / 2

หนวยจัดหา

C F - F A - 0 8

การสํารวจทรัพยสินถาวรระหวางป

C F - F A - 1 0

การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

เริ่มตน

รับทรัพยสินถาวร
และเอกสารประกอบ

การรับโดยตรง

หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการตรวจรับ

1

1 การรับโดยตรงจะทําในกรณีดังตอไปนี้  1. การรับทรัพยสินถาวรจากการบริจาค  2. การรับทรัพยสินถาวรจากการผลิต 3. การรับทรัพยสินถาวรแทนรายได  4. การรับทรัพยสินถาวรชดใชแทนที่สูญหาย  5. ทรัพยสินถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจนับและสํารวจ  6. กรณีอื่นๆ

จัดทําเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็น

ในการรับโดยตรงและใหผูมีอํานาจ
ลงนามอนุมัติ

KK-FA-OD-13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นในการรับโดยตรง

เปนทรัพยสินถาวรที่ไดรับ
จากการบริจาคหรือไม

ใช

ไมใช

ตรวจสอบภาระผูกพันและ
สภาพของทรัพยสินถาวร

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

สงเอกสารและทรัพยสินถาวรกลับ
ไปที่หนวยจัดหา

สิ้นสุด

จัดทําแบบฟอรมบันทึก
การรับทรัพยสินถาวร

โดยตรง

KK-FA-OD-01 แบบฟอรมบันทึกการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

CF-FA-02 การตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 1
หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุหัวหนาสวนราชการ

จัดสงเอกสารให
คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อดําเนินการ
C F - FA - 0 1

การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

หนวยจัดหา

1

KK-FA-OD-02 แบบฟอรมใบขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับโดยตรง

จัดทําใบขอขึ้นทะเบียน
ทรัพยสินถาวรที่ได

รับโดยตรง

1  การรับโดยตรงจะทําในกรณีดังตอไปนี้  1. การรับทรัพยสินถาวรจากการบริจาค  2. การรับทรัพยสินถาวรจากการจัดทําเอง 3. การรับทรัพยสินถาวรแทนรายได  4. การรับทรัพยสินถาวรชดใชแทนที่สูญหาย  5. ทรัพยสินถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจนับและสํารวจ  6. กรณีอื่นๆ

ลงความเห็นชอบในเอกสาร
การรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

เก็บรักษาแบบฟอรมบันทึก
การรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

CF-FA-03 การกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินถาวรใหม หนาที่ :  1 / 1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุคณะ/หนวยงาน

ขั้นตอนที่ตองการ
กําหนดรหัส 1

ตองการใหมีการกําหนดรหัส
ใหมหรือไม

บันทึกรหัสใหมใหทรัพยสินถาวร

ระบุรหัสทรัพยสินถาวรที่
คณะ/หนวยงานตองการลงใน

ใบแจงขอกําหนดรหัส

สงใบแจงขอกําหนดรหัสให
คณะ/หนวยงาน

ขั้นตอนที่ตองการ
กําหนดรหัส 1

ตองการไมตองการ

1  CF-FA-01 การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร, CF-PO-01 การขอซื้อ/ขอจางวิธีตกลงราคากรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ สวนที่ 1 การติดตอผูขาย/ผูรับจางใหเสนอราคา,
  CF-PO-02 การขอซื้อ/ขอจางวิธีสอบราคา และประกวดราคา สวนที่ 1 การขออนุมัติในหลักการ

KK-FA-RT-01- หนาจอบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินและคาเสื่อมราคาตอป
KK-FA-RT-02- หนาจอบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินและชนิดทรัพยสิน
KK-FA-RT-03- หนาจอบันทึกขอมูลประเภททรัพยสิน  ชนิดทรัพยสิน
และชนิดทรัพยสินยอย

KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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CF-FA-04 การโอนทรัพยสินถาวรภายในองคกร หนาที่ :  1  / 2

คณะ/หนวยงานผูโอน คณะ/หนวยงานผูรับโอน

สงแบบฟอรมการโอน

ทรัพยสินถาวรพรอม

ทะเบียนทรัพยสินถาวร

ใหหนวยงานผูรับโอน

จัดทําแบบฟอรมการโอนทรัพยสินถ
าวร พรอมแนบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติลงนาม

KK-FA-OD-29 ทะเบียนเอกสารรับ-จายครุภัณฑ

เริ่มตนC F - F A - 0 8

การสํารวจทรัพยสินถาวรระหวางป

C F - F A - 1 0

การตรวจนับและตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวรประจําป

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

พิจารณาวาเปนการโอน
ทรัพยสินถายในคณะหรือไม

ใช ไมใช

บันทึกขอมูลการโอน
ในระบบคอมพิวเตอร

KK-FA-DT-03- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการโอนทรัพยสินถาวรภายในคณะ

บันทึกขอมูลการโอนออก
ในระบบคอมพิวเตอร

KK-FA-DT-04- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการโอนทรัพยสินถาวรภายในคณะ

บันทึกขอมูลการรับโอน
ในระบบคอมพิวเตอร

KK-FA-DT-05- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการรับโอนทรัพยสินถาวรภายในคณะ

สงแบบ
ฟอรมการโอนออก

พรอมทะเบียนทรัพยสินถาวรให
คณะ/หนวยงานผูรับโอน

1

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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CF-FA-04 การโอนทรัพยสินถาวรภายในองคกร หนาที่ :  2 / 2

คณะ/หนวยงาน

เก็บรักษาสําเนาทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

1

สิ้นสุด

C F - G L - 0 1

การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

KK-FA-OD-06 ปายติดที่ครุภัณฑ
KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน

KK-FA-OD-04 ใบโอนออกทรัพยสินถาวร
KK-FA-OD-05 ใบรับโอนทรัพยสินถาวร
KK-FA-OR-03 รายงานประวัติการโอนทรัพยสิน
KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน

จัดพิมพทะเบียน
และเอกสารประกอบ
แนบพรอมแบบฟอรม
การยายทรัพยสิน

ถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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 CF-FA-05 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัพยสินถาวร หนาที่ :  1  / 2

คณะ/หนวยงาน ผูมีอํานาจอนุมัติ

1  หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถเปนไดทั้งคณะ/หนวยงาน, หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

ตรวจสอบขอมูลการขอ
ปรับปรุงรายละเอียดของ

ทรัพยสินถาวร

เสนอแบบฟอรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล

พรอมแนบทะเบียนให
ผูมีอํานาจอนุมัติ

ตรวจสอบขอมูลการ
ขอปรับปรุง

M

ลงนามอนุมัติในเอกสาร
ตองทําการแกไข

หรือยกเลิกเอกสาร

ประทับตรายกเลิกใน
แบบฟอรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ทรัพยสินถาวร

ตรวจสอบ แกไขขอมูล
โดยหนวยงานที่เปน
ผูจัดทําแบบฟอรม 1

เริ่มตน

KK-FA-OD-03 แบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

จัดทําแบบฟอรมแจงการเปลี่ยน
แปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

และลงนามผูจัดทํา 1

สิ้นสุด

บันทึกขอมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

ตรวจสอบขอมูล และลงนามผูบันทึก

1

อนุมัติไมอนุมัติ

ยกเลิกแกไข

รับเอกสารแบบฟอรม
การเปลี่ยนแปลงขอมูล

ทรัพยสินถาวร
และจัดเก็บเขาแฟม

KK-FA-DT-02- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-17 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 

หนาที่ :  2 / 2

คณะ/หนวยงาน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

1

สิ้นสุด

KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน

จัดพิมพทะเบียนของ
ทรัพยสินถาวร และ
รายงานการปรับปรุง

รายละเอียด

C F - G L - 0 1

การบันทึกบํญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

CF-FA-05 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัพยสินถาวร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-18 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-06 การปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงินของทรัพยสินถาวร หนาที่ :  1  / 2

คณะ/หนวยงาน

1  หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถเปนไดทั้งคณะ/หนวยงาน, หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

เสนอแบบฟอรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล

พรอมแนบทะเบียนให
ผูมีอํานาจอนุมัติ

ตรวจสอบขอมูลการ
ขอปรับปรุง

M

ลงนามอนุมัติในเอกสาร
ตองทําการแกไข

หรือยกเลิกเอกสาร

ประทับตรายกเลิกใน
แบบฟอรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ทรัพยสินถาวร

ตรวจสอบ แกไขขอมูล
โดยหนวยงานที่เปน
ผูจัดทําแบบฟอรม 1

เริ่มตน

KK-FA-OD-03 แบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

จัดทําแบบฟอรมแจงการเปลี่ยน
แปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

และลงนามผูจัดทํา 1

บันทึกขอมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

ตรวจสอบขอมูล ลงนามผูบันทึก
และสงเอกสารไปยังหนวย
ทะเบียนและคลังพัสดุ

1

อนุมัติไมอนุมัติ

ยกเลิกแกไข

ผูมีอํานาจอนุมัติ

KK-FA-OD-03 แบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

จัดทําแบบฟอรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

และลงนาม
ผูจัดทําและรวบรวม

เอกสารสงใหผูมีอํานาจ

สิ้นสุด

รับเอกสารแบบฟอรม
การเปลี่ยนแปลงขอมูล

ทรัพยสินถาวร
และจัดเก็บเขาแฟม

C F - F A - 0 7

การบันทึกและเก็บประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร

KK-FA-DT-02- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-19 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-06 การปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงินของทรัพยสินถาวร หนาที่ :  2 / 2

1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน

จัดพิมพทะเบียนของ
ทรัพยสินถาวร และ
รายงานการปรับปรุง

ขอมูลทางบัญชีการเงิน

C F - G L - 0 1

การบันทึกบํญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-20 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-07 การบันทึกและเก็บประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร หนาที่ :  1  / 1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

เริ่มตน

รับเรื่องแจงซอมจาก
คณะ/หนวยงาน พรอม
ทั้งไดมีการตรวจสอบ
การแจงซอมเบื้องตน

บันทึกขอมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อทราบสถานะ

การสงซอมของทรัพยสิน

ผานกระบวนการซอมแซม
และรับเอกสารเพื่อบันทึกขอมูล

ประวัติการซอมบํารุง

บันทึกขอมูลผลการซอมลง
ในระบบคอมพิวเตอร

สิ้นสุด

หนวยชางใหความเห็น
วาการซอมมีผลกับอายุ
การใชงานหรือมูลคาของ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นหรือไม

C F - F A - 0 6

การปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงิน

มีไมมี

KK-FA-DT-06- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

C F - P O - 1 1

การจัดจางซอมทรัพยสินถาวร

C F - P L - 0 3

การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

KK-FA-OR-07 รายละเอียดประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร

KK-FA-DT-06- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-21 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 

จัดพิมพเอกสารประกอบการสํารวจ
ทรัพยสินถาวร

CF-FA-08 การสํารวจทรัพยสินถาวรระหวางป หนาที่ :  1  / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

บันทึกขอมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินถาวรชํารุดเสื่อมสภาพไมไดใชงาน
KK-FA-OD-23  แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร
KK-FA-OR-23  รายงานครุภัณฑระหวางการซอมบํารุง
KK-FA-OR-24  รายงายที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางระหวางปรับปรุง ตอเติม

ทําการสํารวจและ
บันทึกผลการสํารวจ
ในแบบฟอรมสํารวจ

ทรัพยสินถาวร

ตรวจสอบหาสาเหตุราย
การทรัพยสินที่ตรวจนับไดไมตรงและ
วิธีการปรับปรุงจํานวนที่ไมตรงพรอม

ทั้งบันทึกและสงกลับ
K K - FA - O D - 1 4 ,

K K - F A - O D - 1 5 , K K - F A - O D - 1 6

คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุคณะ/หนวยงาน

เริ่มตน

KK-FA-OR-08 รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร

KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี
KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย
KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน

จัดพิมพรายงานผลการ
ตรวจนับและรายการ

ทรัพยสินที่ตองปรับจํานวน
คงเหลือพรัอมทั้งเสนอใหคณะกรรม

การฯสอบหา
สาเหตุและวิธีดําเนินการ

ตรวจสอบผลการสํารวจ
พรอมทั้งพิจารณา

วายอดที่ตรวจนับได
ตรงกับระบบหรือไม

M . S

สิ้นสุด

ไมตรง

ตรง

บันทึกสาเหตุของ
ทรัพยสินที่ตรวจนับไม
ตรงและพิมพรายการ

ทรัพยสินที่ตอง
ปรับปรุง

M

นําผลการตรวจ
สอบฯใหผูมี
อํานาจลงนาม

พิจารณาวาสาเหตุ
ของทรัพยสินที่ตรวจ
นับไดไมตรงกับระบบ

เปนกรณีใด

1 2

กรณีสถานที่ตั้งของทรัพยสินไมตรง กรณีจํานวนทรัพยสินไมตรง

KK-FA-DT-07- หนาจอบันทีก-ปรับปรุง
ผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

ทําการเลือกซุมและแจง
คณะ/หนวยงานที่จะ

ทําการสํารวจตามเกณฑ
ของคณะกรรมการตรวจ
สอบการรับ-จายพัสดุ

K K - F A - O D - 1 2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรราการตรวจรับจายทรัพยสินถาวรและตรวจนับทรัพยสินถาวร

จัดเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับจายทรัพยสินถาวรและ

ตรวจนับทรัพยสินถาวร
และเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ

บันทึกขอมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

KK-FA-DT-08- หนาจอบันทีก-ปรับปรุง
อนุมัติผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร

KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี
KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย
KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน

บันทึกขอมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

เพื่อออกแบบฟอรมการตรวจนับ

KK-FA-DT-07- หนาจอบันทีก-ปรับปรุง
ผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-22 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-08 การสํารวจทรัพยสินถาวรระหวางป หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุคณะ/หนวยงาน

1 2

ทําการเคลื่อนยาย
ทรัพยสินถาวรกลับคืน
ไปที่คณะ/หนวยงานเดิม

สิ้นสุด

พิจารณาวาวิธีการ
ปรับปรุงเปนการอนุมัติ

ใหโยกยายหรือไม

ใช ไมใช

C F - F A - 0 4

การโอนทรัพยสินถาวรภายในองคกร

พิจารณาวาวิธี
การปรับปรุงที่อนุมัติ

เปนวิธีใด

C F - F A - 0 2

กรณีตองเพิ่มจํานวนกรณีตองลดจํานวน

บันทึกขอมูลการขออนุมัติ
จําหนายสินทรัพยถาวร

แจงคณะ/หนวยงาน
เพื่อเรียกคืนทะบียน
ทรัพยสินถาวรและทํา
การยกเลิกทะเบียน

จัดพิมพรายงานแสดง
รายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติ

เพื่อจําหนายตอไป

KK-FA-OD-08 ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน
KK-FA-OR-11 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติจําหนาย

C F - G L - 0 1

การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

สงทะบียนทรัพยสินถาวรคืน
หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

สิ้นสุด

KK-FA-DT-09- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
การขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

การตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-23 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-09 การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หนาที่ :  1  / 2

คณะ/หนวยงาน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

เริ่มตน

บันทึกรายการทรัพยสินถาวร
ที่ขออนุมัติจําหนายในระบบ

แจงรายการทรัพยสินถาวรชํารุด
เสื่อมสภาพ

เกินความตองการ

KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ
ไมไดใชงาน

KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน

K K - F A - DT - 0 9 -
หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขออนุมัตจําหนายทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

1  การตัดจําหนายดวยวิธีการขาย ไดแก  1. การขายทอดตลาด  2. การขายตกลงราคา
2  การประเมินราคาขั้นต่ํา  ใชในกรณีการขายทอดตลาด
3  การสอบถามราคาของผูซื้อ  ใชในกรณีการขายตกลงราคา

ใหผูมีอํานาจ
ลงนามอนุมัติ

M

นําผลการสอบหา
ขอเท็จจริงให
ผูมีอํานาจ
อนุมัติ

M

จัดทําผลการสอบหา ขอเท็จจริง/
ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคา

ของผูซื้อ

KK-FA-OD-07 บันทึกเรื่องผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาของผูซื้อ

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริงและ
จัดทําเอกสารการแตงตั้ง

KK-FA-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง,
KK-FA-OD-19 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

จัดทํารายงานทรัพยสินถาวรขออนุมั
ติจําหนายที่

ตองการโดยพิมพ
ออกจากระบบ

KK-FA-OR-10 รายงานรายการพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ หรือไมไดใชงาน

ทําการสอบหาขอเท็จจริง/
ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคา

ของผูซื้อ

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

1

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-24 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-09 การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

สิ้นสุด

1

จัดทําผลการจําหนาย
ทรัพยสินถาวรและ

แจงใหหนวยงาน ที่เกี่ยวของทราบ

หนังสือราชการ, สําเนาเรื่องอนุมัติ

1  การจําหนายตามวิธีที่ไดรับอนุมัติสามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-11  การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีโอน/บริจาคใหหนวยงานภายนอกหรือองคกรสาธารณกุศล
CF-FA-12  การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการขายทอดตลาด
CF-FA-13  การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการขายตกลงราคา
CF-FA-14  การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับองคกรภายนอก
CF-FA-15  การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย

C F - G L - 0 1

การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
และแจงแกสตง.

ใชไมใช
พิจารณาวาจะจําหนายดวย

วิธีการขาย 1  หรือไม

บันทึกรายการพัสดุที่
จําหนายดวยวิธีการ

ขาย 1

KK-FA-DT-11- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
การตัดจําหนายดวยวิธีขาย

บันทึกรายการทรัพยสินถาวรที่
จําหนายดวยวิธีนอกเหนือ

จากการขาย
KK-FA-DT-12- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการตัดจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค
KK-FA-DT-13- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการตัดจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน
KK-FA-DT-14- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการตัดจําหนายดวยแปรสภาพหรือทําลาย

พิมพรายงานรายการ
ทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวย

วิธีการขาย 1

KK-FA-OR-12 รายงานรายการทรัพยสินที่จําหนายดวยวิธีขาย

พิมพรายงานรายการ
ทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวย
วิธีนอกเหนือจากการขาย

KK-FA-OR-13 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการโอน/บริจาค
KK-FA-OR-14 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยน
KK-FA-OR-15 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแปรสภาพ/ทําลาย

พิมพรายงานผลการ
จําหนายทรัพยสินถาวร

KK-FA-OD-20 ใบอนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวรวิธีตาง ๆ
KK-FA-OR-12 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีการขาย
KK-FA-OR-13 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีการโอน/บริจาค
KK-FA-OR-14 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยน
KK-FA-OR-15 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีการแปรสภาพ/ทําลาย

บันทึกรายการทรัพยสินที่
ผานการอนุมัติ

จําหนายดวยวิธีตาง ๆ

KK-FA-DT-10- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
อนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-25 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 
 

 

 
 

 
CF-FA-10 การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป หนาที่ :  1  / 3

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

ทําการตรวจนับ
ทรัพยสินถาวรประจําปและ
บันทึกผลในแบบฟอรม
สํารวจทรัพยสินถาวร

คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุ

เริ่มตน

ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร
ประจําป

KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติ
ดําเนินการจําหนาย

KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน

บันทึกผลการตรวจนับ
ทรัพยสินถาวร

ในระบบ

จัดพิมพเอกสาร
ประกอบการตรวจนับและ
 รวบรวมใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับจายพัสดุฯ

KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี
KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินสูญหาย
KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินเสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน

KK - F A - D T - 0 7 -
หนาจอบันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

จัดทําเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับจายฯและตรวจนับฯ

K K - F A - O D - 1 2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ
จายฯ และตรวจนับฯ

ทําการสอบหาขอเท็จจริง
และใหความเห็น

ใหผูมีอํานาจ
ลงนาม
อนุมัติ

M

นําผลการสอบหา
ขอเท็จจริงใหผูมี
อํานาจอนุมัติ

M

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริงและ
จัดทําเอกสารการแตงตั้ง

KK-FA-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง,
KK-FA-OD-19 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

จัดทําผลการสอบหา ขอเท็จจริง/
ประเมินราคาขั้นต่ํา/

สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ

KK-FA-OD-07 บันทึกเรื่องผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ
KK-FA-OD-21 บันทึกสอบหาขอเท็จจริงทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพ

บันทึกขอมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร

KK - F A - D T - 0 8 -
หนาจอบันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร

K K - F A - O D - 2 3
แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจนับทรัพยสิน

KK-FA-OR-08 รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร

จัดพิมพรายงานผลการ
ตรวจนับและรายการ

ทรัพยสินที่ตองปรับจํานวน
คงเหลือพรัอมทั้งเสนอใหคณะกรรม

การฯสอบหา
สาเหตุและวิธีดําเนินการ

ตรวจสอบผลการ
สํารวจพรอมทั้งพิจารณา
วายอดที่ตรวจนับได
ตรงกับระบบหรือไม

M . S

สิ้นสุด

ไมตรง

ตรง

ตรวจสอบหาสาเหตุราย
การทรัพยสินที่ตรวจนับไดไมตรงและ
วิธีการปรับปรุงจํานวนที่ไมตรงพรอม

ทั้งบันทึกและสงกลับ
K K - F A - OD - 1 4 ,

K K - F A - OD - 1 5 , K K - F A - OD - 1 6

1

KK-FA-OR-08 รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร

จัดพิมพเอกสาร
ประกอบการตรวจนับและ
 รวบรวมใหกรมบัญชีกลาง

KK-FA-OR-18 รายงานมูลคาทรัพยสิน ณ สิ้นปงบประมาณ
KK-FA-OR-19 รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นปงบประมาณ
KK-FA-OR-20 รายงานทรัพยสินที่ขึ้นบัญชี ประจําปงบประมาณ
KK-FA-OR-21 รายงานทรัพยสินที่จําหนายออกจากบัญชี ประจําปงบประมาณ
KK-FA-OR-25 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน
KK-FA-OR-26 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่ไมมีตัวตน

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-26 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

 

 
 

 
 CF-FA-10 การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป หนาที่ :  2 / 3

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

ทําการเคลื่อนยาย
ทรัพยสินถาวรกลับคืน
ไปที่คณะ/หนวยงานเดิม

สิ้นสุด

พิจารณาวาวิธีการ
ปรับปรุงเปนการอนุมัติ

ใหโยกยายหรือไม

ใช ไมใช

C F - F A - 0 4

การโอนทรัพยสินภายในองคกร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

1  การตัดจําหนายดวยวิธีการขาย ไดแก  1. การตัดจําหนายดวยวิธีการขายทอดตลาด  2. การตัดจําหนายดวยวิธีการขายตกลงราคา

บันทึกสาเหตุของ
ทรัพยสินที่ตรวจนับไม

ตรงและพิมพรายงานผลการ
ตรวจนับทรัพยสินถาวรประจําป

1

พิจารณาวาสาเหตุ
ของทรัพยสินที่ตรวจ
นับไดไมตรงกับระบบ

เปนกรณีใด

กรณีสถานที่ตั้งของทรัพยสินไมตรง กรณีจํานวนทรัพยสินไมตรง

พิจารณาวาวิธี
การปรับปรุงที่อนุมัติ

เปนวิธีใด

C F - F A - 0 2

การตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

กรณีตองเพิ่มจํานวนกรณีตองลดจํานวน

พิจารณาวาจะจําหนาย
ดวยวิธีขาย 1  หรือไม

ไมใช

บันทึกรายการทรัพยสินถาวร
ที่ตัดจําหนายดวยวิธีการ

ขาย 1

บันทึกรายการทรัพยสินถาวร
ที่ตัดจําหนายดวยวิธีการ
นอกเหนือจากการขาย

KK-FA-DT-12- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการตัดจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค
KK-FA-DT-13- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการตัดจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน
KK-FA-DT-14- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการตัดจําหนายดวยแปรสภาพหรือทําลาย

KK-FA-DT-11- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
การตัดจําหนายดวยวิธีขาย

2 สวนที่2 การสรุปผลตรวจนับและดําเนินการตัดจําหนาย

ใช

2 3

คณะกรรมการประเมินราคา

บันทึกขออนุมัติจําหนายทรัพยสิ
นถาวรดวยวิธีตาง ๆ

KK-FA-DT-09- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขออนุมัติจําหนายดวยวิธีตาง ๆ

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา
อนุมัติการขออนุมัติจําหนาย

ทรัพยสินถาวร

บันทึกอนุมัติจําหนาย
ทรัพยสินถาวรดวยวิธีตาง ๆ

KK-FA-DT-10- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
อนุมัติจําหนายดวยวิธีตาง ๆ

KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี
KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย
KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-27 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 
 
 

 

 
 

CF-FA-10 การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป หนาที่ :  3 / 3

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

สิ้นสุด

จัดทําผลการจําหนาย
ทรัพยสินถาวรและ

แจงใหหนวยงาน ที่เกี่ยวของทราบ

หนังสือราชการ, สําเนาเรื่องอนุมัติ

C F - G L - 0 1

การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น
สงทะบียนทรัพยสินถาวรคืนหนวย

ทะเบียนและคลังพัสดุ

1   การตัดจําหนายดวยวิธีการขาย  ไดแก  1. การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีการขายทอดตลาด 2. การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีการขายตกลงราคา
2  การประเมินราคาขั้นต่ํา  ใชในกรณีการขายทอดตลาด
3  การสอบถามราคาของผูซื้อ  ใชในกรณีการขายตกลงราคา

KK-FA-OR-12 รายงานรายการทรัพยสินที่จําหนายดวยวิธีขาย

พิมพรายงาน
รายการทรัพยสินถาวรทีตัดจําหนาย

ดวยวิธีขาย 1

KK-FA-OR-13 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการโอน/บริจาค
KK-FA-OR-14 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยน
KK-FA-OR-15 รายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแปรสภาพ/ทําลาย

พิมพรายงาน
รายการทรัพยสินถาวรที่จําหนาย
ดวยวิธีนอกเหนือจากการขาย

2 3

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
และแจงแกสตง.

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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การตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

CF-FA-11 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีโอน/บริจาคใหสวนราชการภายนอกหรือองคการสาธารณกุศล หนาที่ :  1  / 1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หัวหนาสวนราชการ

สงเอกสารใหผูมี
อํานาจลงนาม

M

สงมอบทรัพยสินถาวรใหแก
หนวยงานภายนอก

1  การตัดจําหนายทรัพยสินถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

การตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการโอน
/บริจาคใหสวนราชการ

ภายนอก

KK-FA-OD-11 หนังสือแจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหพัสดุ,

KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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CF-FA-12 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการขายทอดตลาด หนาที่ :  1  / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ คณะกรรมการขายทอดตลาด

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

จัดทําเอกสารขออนุมัติ
การขายทอดตลาด

KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายทอดตลาด,

นําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ

ลงนาม

M

ประกาศขายทอดตลาด
และใหผูสนใจเขารวมลงชื่อ

บัญชีรายชื่อผูประสงคเขารวมประมูล

สวนที่ 1 การขออนุมัติการขายทอดตลาดและเลือกผูประมูล

จัดทําประกาศและคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ

ขายทอดตลาด

KK-FA-OD-09 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุหมดสภาพ,
KK-FA-OD-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุ

1

1 การจําหนายทรัพยสินถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

1

จัดทําเอกสารแสดงผล
การประมูลไดสําหรับผูที่
ประมูลสินทรัพยไดเพื่อใช
เปนหลักฐานนําไปชําระเงิน

KK-FA-OD-17 เอกสารแสดงสิทธิผูประมูลได

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

บันทึกขอมูลผลการขายทอดตลาด
ลงในรายงาน

รายการทรัพยสินถาวรที่จําหนาย
ดวยวิธีขายทอดตลาด

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

นําผลการขาย
ทอดตลาดใหผูมี
อํานาจลงนาม

M

แจงผูประมูลได
มาชําระเงิน
สวนที่เหลือ

1  การจําหนายทรัพยสินถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

ผูประมูลได

รับสําเนาใบเสร็จคาเงิน
มัดจําจากผูประมูลเก็บ
เปนหลักฐานการจายเงิน

จัดทําบันทึกสรุปผล
การขายทอดตลาด

KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการจําหนายดวยวิธีขายทอดตลาด

ชําระเงินครบ
แลวหรือไม

ทําการขนยาย
ทรัพยสินถาวร

ใช

ไมใช

2
สวนที่2 การสรุปผลการขายทอดตลาดและชําระเงินสวนที่เหลือ

C F - F N 1 - 0 4

การรับเงินมัดจํา

C F - F N 1 - 0 5

การรับเงินจากการตัดจําหนาย โดยการขายทอดตลาดและการขายตกลงราคา

รับสําเนาใบเสร็จคาเงิน
มัดจําจากผูประมูลเก็บ
เปนหลักฐานการจายเงิน

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ ทะเบียนทรัพยสินถาวร

1

คณะกรรมการรายงานผลการตัดจํา
หนายใหอธิการบดีรับทราบ

และสงมอบใหสตง.

CF-FA-12 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการขายทอดตลาด

 



 

 

 
 

 
 

CF-FA-13 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการขายตกลงราคา หนาที่ :  1  / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ คณะกรรมการขายตกลงราคา

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

จัดทําเอกสารขออนุมัติ
การขายตกลงราคา

KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายตกลงราคา

ใหหัวหนาหนวย
ทะเบียนและคลัง
พัสดุลงนามอนุมัติ

M
นําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ

ลงนาม

M

สวนที่ 1 การขออนุมัติการขายตกลงราคา

1  การจําหนายทรัพยสินถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การจําหนายสินทรัพยถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

1

แตงตั้งคณะกรรมการขออนุมัติขาย
โดยวิธีตกลงราคา

พรอมแตงตั้งคณะกรรมการขาย

จัดทําเอกสารผลการคัดเลือกผูซื้อ
และจัดสงใหหนวยทะเบียนและ

คลังพัสดุ

KK-FA-OD-24 ผลการการคัดเลือกผูซื้อ
บันทึกราคาซื้อของผูซื้อ

KK-FA-OD-22 บันทึกราคาซื้อของผูซื้อแตละราย

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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  CF-FA-13 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการขายตกลงราคา หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

รจําหนายสินทรัพยถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

ทําการขนยาย
ทรัพยสินถาวร

C F - F N 1 - 0 5

การรับเงินจากการตัดจําหนาย โดยการขายทอดตลาดและการขายตกลงราคา

รับสําเนาใบเสร็จคาเงิน
มัดจําจากผูซื้อทรัพยสินถาวรเก็บ

เปนหลักฐานการจายเงิน

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

ผูซื้อทรัพยสินถาวร

แจงรายการตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวรออกจากบัญชี
พรอมสงเอกสารใหกับสตง.

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           FA_5-33 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 

 1

1 
1  กา

 



 

 

 
 

 
 

CF-FA-14 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับองคกรภายนอก หนาที่ :  1  / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

จัดทํารายงานขออนุมัติและแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา

การแลกเปลี่ยน

M

ตรวจสอบและ
อนุมัติรายการ
ทรัพยสินถาวรที่
แลกเปลี่ยน

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

1  การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

C F - F A - 0 1

การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

คณะกรรมการ

จัดทํารายละเอียดการแลก
เปลี่ยนทรัพยสินถาวร

KK-FA-OD- 08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน

ดําเนินการสืบราคา
การแลกเปลี่ยน

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

K K - FA -OD - 2 5   เอกสารขออนุมัติแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร

1

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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พิจารณามูลคาทรัพยสิน
ถาวรที่นําไปแลก

C F - A P - 0 7

การเบิกเงินเพื่อจาย

กรณีไมเพิ่มเงิน กรณีเพิ่มเงิน

บันทึกรายการทรัพยสินถาวรจาการ
จําหนาย

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

จัดทําบันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน

K K - F A -O D - 2 6   บันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน

CF-FA-14 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับองคกรภายนอก หนาที่ :  2 / 2

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

1  การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การตัดจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและตัดจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

คณะกรรมการ

1

คณะกรรมการตรวจรับ
ทรัพยสินถาวร

คณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุมัติ

KK-FA-OD-27 สัญญาขอตกลงแลกเปลี่ยน
KK-FA-OD-28 ใบเสนอแลกเปลี่ยน

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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CF-FA-15 การจําหนายทรัพยสินถาวร โดยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย หนาที่ :  1  / 1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

ทําการแปรสภาพหรือทําลาย
ทรัพยสินถาวร

จัดทํารายการพัสดุที่แปร
สภาพหรือทําลายพรอม
หลักฐานหรือรูปถาย

KK-FA-OD- 08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน

สงเอกสารใหผูมี
อํานาจลงนาม
รับทราบผล

M

1 การจําหนายสินทรัพยถาวร สามารถเปนไดทั้ง
CF-FA-09 การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  หรือ
CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

การจําหนาย
ทรัพยสินถาวร 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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CF-FA-16 การคํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร หนาที่ :  1  / 1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

สอบถามและปรับปรุง
ขอมูลของทรัพยสินถาวร

ในระบบใหถูกตอง

ทําการคํานวณคาเสื่อม
ราคาในระบบ

พิมพรายงานประกอบ
การคํานวณคาเสื่อมราคา

KK-FA-OR-16  รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด

ตรวจทานการคํานวณ
คาเสื่อมราคา

เริ่มตน

สงรายงานทรัพยสินถาวร
และคาเสื่อมราคาให

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ
เพื่อจัดเก็บเขาแฟม

และสงใหแกกรมบัญชีกลาง

สิ้นสุด

C F - G L - 0 1

การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

ถูกตอง

ไมถูกตอง

C F - P L - 0 3

การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

KK-FA-DT-02- หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร

KK-FA-DT-02- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

C F - F A - 1 7

การปรับปรุงคาเสื่อมราคา

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 
 
 

CF-FA-17 การปรับปรุงคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร หนาที่ :  1  / 1

หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ

ตรวจทานการคํานวณ
คาเสื่อมราคา

ยกเลิกการคํานวณคา
เสื่อมราคาฯโดยการกลับ
รายการบัญชีในระบบ

สิ้นสุด

C F - F A - 1 6

ถูกตอง

ไมถูกตอง

การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

C F - F A - 1 6

การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

KK-FA-DT-02- หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

 

 
 

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

 



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
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5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร1  CF-FA-01 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร และเอกสารการตรวจรับจากขั้นตอนการตรวจรับทรัพยสินถาวร ซึ่ง
สามารถรับไดจากขั้นตอนดังตอไปนี้ 

- ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง2  (CF-PO-11) รับเอกสารการตรวจรับและจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกับขอมูลการตรวจรับในระบบ 

- ขั้นตอนการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง3 (CF-FA-02) จากคณะ/หนวยงาน  หรือ รับเอกสาร
ใบขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรโดยตรง ตรวจสอบและพิจารณาขอมูลของทรัพยสินถาวรจาก
เอกสารที่ไดรับ 

- ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร (CF-FA-14) จากคณะ/หนวยงาน  หรือ รับเอกสารราย
ละเอียดการแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร ตรวจสอบและพิจารณาขอมูลของทรัพยสินถาวรจาก
เอกสารที่ไดรับ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-PO-OD-07 
KK-FA-OD-02 
KK-FA-OD-25 

   

2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและเทียบกับการตรวจรับในระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

2.1 กรณีเอกสารไมถูกตอง  สงเอกสารกลับไปขั้นตอนการทํางานเดิม หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

     

 

1 การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร  หมายถึง  การลงทะเบียนทรัพยสินจากระบบจัดซื้อ/จัดจาง และรวมถึงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวรโดยตรงที่ระบบทรัพยสินถาวร 

2 การรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวรจากระบบจัดซื้อ/จัดจาง  รวมถึงการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับเปนของแถมดวย 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   

3 การตรวจรับโดยตรงจะทําในกรณีดังตอไปนี้  1. การรับทรัพยสินถาวรจากการบริจาค  2. การรับทรัพยสินถาวรจากการจัดทําเอง 3. การรับทรัพยสินถาวรแทนรายได  4. การรับทรัพยสินถาวรชดใชแทนที่สูญหาย  5. ทรัพย
สินถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจนับและสํารวจ  6. กรณีอื่นๆ 



 

FA_ รายงานการออกแบบระด

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
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CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

2.2 กรณีเอกสารถูกตอง  

 2.2.1 จากขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง (CF-PO-11)  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 2 
 

     

 2.2.2 จากขั้นตอนการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง (CF-FA-02) และขั้นตอนการแลกเปลี่ยนทรัพยสิน
ถาวร (CF-FA-14)  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 3 

     

3. พิจารณาการตรวจรับงานในระบบ หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

 3.1 กรณีเปนงานโครงการ   ตรวจสอบวาเปนงานงวดสุดทายหรือไม หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 3.1.1 กรณีไมใชงานงวดสุดทาย  จัดเก็บเอกสารเขาแฟม หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 3.1.2 กรณีเปนงานงวดสุดทาย  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 3.2 กรณีไมใชงานโครงการ  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   

ียนทรัพยสินถาวร  
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4. พิจารณาทรัพยสินที่ได 
 
 
 
 
 

หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

 
 
 

    

 4.1 กรณีเปนทรัพยสินที่ไดจากการรับบริจาค  พิจารณารายชื่อผูมอบใหจากในระบบ หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

 4.1.1 กรณีเปนผูมอบใหหรือบริจาครายใหม  บันทึกทะเบียนผูมอบให/บริจาค หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

 4.1.2 กรณีเปนผูมอบใหหรือบริจาครายเดิม  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 4 หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

 4.2 กรณีไมใชทรัพยสินที่ไดจากการรับบริจาค  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 4 หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

5. กําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินถาวรใหม ในขั้นตอนการกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินถาวร
ใหม (CF-FA-03)  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 5 

หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

6. บันทึกขอมูลทรัพยสินถาวรลงในระบบคอมพิวเตอร   
 

หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

KK-FA-DT-01    

7. ตรวจสอบวาตองมีการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมหรือไม เชน  การทําประกันภัย หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    



 

FA_ระบบทะเบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S ียนทรัพยสินถาวร  
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 7.1 กรณีทรัพยสินถาวรตองการบันทึกขอมูลเพิ่มเติม  บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร   หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

KK-FA-DT-02    

 7.2 กรณีทรัพยสินถาวรไมตองการบันทึกขอมูลเพิ่มเติม  บันทึกขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติ่มในระบบคอมพิวเตอร  
และเขาสูขั้นตอนถัดไป 

หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

8. สงรายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยถาวรใหงานบัญชีทรัพยสินถาวร  เขาสูขั้นตอนการตรวจสอบราย
งานและเอกสาร ( CF-GL-01) 

หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

9. จัดพิมพทะเบียนของทรัพยสินถาวรและเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

 KK-FA-OD-06 
KK-FA-OR-01 
KK-FA-OR-05 
KK-FA-OR-22 

  

10. สงรายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยถาวรใหงานบัญชีทรัพยสินถาวร  เขาสูขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบ
ประมาณประจําป ( CF-PL-03) 

หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

    

11. ตรวจสอบความถูกตองและลงนามในทะเบียนทรัพยสินถาวร พรอมสงคืนหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ คณะ/หนวยงาน     

12. เก็บรักษาทะเบียนทรัพยสินถาวร คณะ/หนวยงาน     

13. รวบรวมเอกสารสงคืนหนวยจัดหา หนวยทะเบียนและ 
คลังพัสดุ 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PO-OD-07 ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง   

 KK-FA-OD-02 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับโดยตรง   

 KK-FA-OD-25 เอกสารขออนุมัติแลกเปลี่ยน   

   KK-FA-OD-06 ปายติดครุภัณฑ 

   KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน 

   KK-FA-OR-05 รายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-22 รายงานแสดงรายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน 

 KK-FA-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร   

 KK-FA-DT-02 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   
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ขั้นตอนการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง  CF-FA-02 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร และเอกสารการตรวจรับจากขั้นตอนการสํารวจทรัพยสินถาวร
ระหวางป (CF-FA-08) หรือการตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป (CF-FA-10) พรอมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-OD-13    

2. ตรวจรับพิจารณาทรัพยสินถาวรที่ไดรับวาไดจากการบริจาค คณะกรรมการตรวจรับ 

2.1 กรณีไมใชการรับบริจาค  เขาสูขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับ 

2.2 กรณีเปนการรับบริจาค  คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจสอบภาระผูกพันและสภาพของทรัพยสิน
ถาวร  

 

คณะกรรมการตรวจรับ 

2.2.1 กรณีไมอนุมัติการรับบริจาค  จะสงเอกสารและทรัพยสินถาวรกลับไปที่หนวยจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ 

2.2.2 กรณีอนุมัติการรับบริจาค  เขาสูขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับ 

3. จัดทําแบบฟอรมบันทึกการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง   และสงเอกสารใหหัวหนาสวนราชการลงความเห็น
ชอบในเอกสารการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 
 

หนวยจัดหา  KK-FA-OD-01   

    

     

     

     

     

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 
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IN
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S ียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 45 

4. สงเอกสารการรับทรัพยสินถาวรโดยตรงกลับคืนใหหนวยจัดหาเพื่อเก็บรักษา 
 

หัวหนาสวนราชการ     

5. สงเอกสารการรับทรัพยสินถาวรโดยตรงใหหนวยทะเบียนและคลังพัสดุเพื่อจัดทําใบขอขึ้นทะเบียนทรัพย
สินถาวรที่ไดรับโดยตรง  และสงเอกสารใหกับหัวหนาสวนราชการ 

หนวยจัดหา  KK-FA-OD-02   

6. สงเอกสารใหกับคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร (CF-FA-01) 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-FA-OD-13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นในการรับบริจาค   

   KK-FA-OD-01 แบบฟอรมบันทึกการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 

   KK-FA-OD-02 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับโดยตรง 

 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 46 

ขั้นตอนการกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินถาวรใหม  CF-FA-03 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. คณะ/หนวยที่ตองการจะกําหนดรหัสในขั้นตอนที่ตองการรหัส1 สงความตองการมายังหนวยทะเบียนและ
คลังพัสดุ 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

2. พิจารณาวาตองการใหมีการกําหนดรหัสใหม หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

2.1 กรณีตองการกําหนดรหัสใหม จะบันทึกรหัสใหมใหทรัพยสินถาวร 
 

KK-FA-RT-01
KK-FA-RT-02 
KK-FA-RT-03 

 

2.2 กรณีไมตองการกําหนดรหัสใหม เขาสูขั้นตอนที่ 3 
 

3. ระบุรหัสทรัพยสินถาวรที่คณะ/หนวยงานตองการลงในใบแจงขอกําหนดรหัส และสงใบแจงขอกําหนด
รหัสใหคณะ/หนวยงาน 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

4. สงใบแจงขอกําหนดรหัสใหคณะ/หนวยงาน 
 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-ID-01

    

     

      

    

 

1 CF-FA-01  การลงทะเบียนทรัพยสินถาวร , CF-PO-01  การขอซื้อ/ขอจางวิธีตกลงราคากรณีพิเศษ  สวนที่  1 การติดตอผูขาย/ผูรับจางใหเสนอราคา , CF-PO-02  การขอซื้อ/ขอจางวิธีสอบราคา และประกวดราคา  สวนที่ 1 
การขออนุมัติในหลักการ 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 47 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส   

 KK-FA-RT-01 ขอมูลประเภททรัพยสินถาวรและคาเสื่อมราคาตอป   

 KK-FA-RT-02 ขอมูลประเภททรัพยสินและชนิดทรัพยสิน   

 KK-FA-RT-03 ขอมูลประเภททรัพยสิน  ชนิดทรัพยสิน และชนิดทรัพยสินยอย   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 48 

ขั้นตอนการโอนทรัพยสินถาวรภายในองคกร  CF-FA-04 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการสํารวจทรัพยสินถาวรระหวางป (CF-FA-08)  หรือการตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวร
ประจําป (CF-FA-10)  จัดทําแบบฟอรมการโอนทรัพยสินถาวร  พรอมแนบทะเบียนทรัพยสินถาวร เสนอผู
มีอํานาจอนุมัติลงนาม 

คณะ/หนวยงาน    KK-FA-OD-29  

2. สงแบบฟอรมการโอนทรัพยสินถาวรพรอมทะเบียนทรัพยสินถาวรใหคณะ/หนวยงานผูรับโอน 
 

คณะ/หนวยงานผูโอน     

3. พิจารณาการโอนทรัพยสิน คณะ/หนวยงานผูโอน

3.1 กรณีเปนการโอนภายในคณะ  บันทึกขอมูลการโอน 
ในระบบคอมพิวเตอร  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่  4 

คณะ/หนวยงานผูโอน KK-FA-DT-03

3.2 กรณีเปนการโอนระหวางคณะ  บันทึกขอมูลการโอนออก 
ในระบบคอมพิวเตอร 

คณะ/หนวยงานผูโอน KK-FA-DT-04

3.2.1 สงแบบฟอรมการโอนออก  พรอมทะเบียนทรัพยสินถาวรใหคณะ/หนวยงานผูรับโอน 
 

คณะ/หนวยงานผูโอน

3.2.2 บันทึกขอมูลการรับโอนทรัพยสินถาวรในระบบคอมพิวเตอร   จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่  4 คณะ/หนวยงานผูรับ
โอน 

KK-FA-DT-05

     

      

      

      

     

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S ียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 49 

4. สงขอมูลการโอนทรัพยสินถาวรใหกับระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง เขาสูขั้นตอนการตรวจ
สอบรายงานและเอกสาร (CF-GL-01) 

คณะ/หนวยงาน     

5. จัดพิมพทะเบียนและเอกสารประกอบ  แนบพรอมแบบฟอรมการโอนทรัพยสินถาวร คณะ/หนวยงาน   KK-FA-OD-04
KK-FA-OD-05 
KK-FA-OD-06 
KK-FA-OR-01 
KK-FA-OR-03 
KK-FA-OR-06 

 
 
 
 

 
 
 

6. เก็บรักษาสําเนาทะเบียนทรัพยสินถาวร คณะ/หนวยงาน     

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 50 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-FA-OD-04 ใบโอนออกทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OD-05 ใบรับโอนทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OD-06 ปายติดครุภัณฑ 

   KK-FA-OD-29 ทะเบียนเอกสารรับ-จายครุภัณฑ 

   KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-03 รายงานประวัติการโอนทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน 

 KK-FA-DT-03 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการโอนทรัพยสินถาวรภายในคณะ   

 KK-FA-DT-04 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการโอนออกทรัพยสินถาวรระหวางคณะ   

 KK-FA-DT-05 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการรับโอนทรัพยสินถาวรระหวางคณะ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 51 

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร  CF-FA-05 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จัดทําแบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวรและลงนามผูจัดทํา คณะ/หนวยงาน    KK-FA-OD-03  

2. ตรวจสอบขอมูลการขอปรับปรุงรายละเอียดของทรัพยสินถาวร  พรอมเสนอแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล โดยแนบทะเบียนใหผูมีอํานาจอนุมัติ 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

3. ตรวจสอบขอมูลการขอปรับปรุง 
 

ผูมีอํานาจอนุมัติ     

3.1 กรณีไมอนุมัติ พิจารณาเอกสารวาตองทําการแกไขหรือยกเลิกเอกสาร  

3.1.1 กรณียกเลิก  ประทับตรายกเลิกในแบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร

3.1.2 กรณีแกไข  จัดสงเอกสารใหคณะ/หนวยงานตรวจสอบ แกไขขอมูล โดยคณะ/หนวยงานที่เปนผูจัดทํา
แบบฟอรม 

3.2 กรณีอนุมัติ  ลงนามอนุมัติในเอกสาร  และสงเอกสารใหกับหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
 

4. บันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวรลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-02    

5. สงขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวรใหกับระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง เขาสู
ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานและเอกสาร (CF-GL-01) 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

     

       

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S ียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 52 

6. จัดพิมพทะเบียนของทรัพยสินถาวร และรายงานการปรับปรุงรายละเอียด หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

  KK-FA-OR-01  
 

 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-FA-OD-03 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสินถาวร 

 KK-FA-DT-02 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 53 

ขั้นตอนการปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงินของทรัพยสินถาวร  CF-FA-06 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการบันทึกและเก็บประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร (CF-FA-07) และจากการแจงการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลทางบัญชีและการเงินของคณะ/หนวยงาน  จัดทําแบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทรัพยสินถาวรและลงนามผูจัดทํา   ใหกับหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
 

คณะ/หนวยงาน    KK-FA-OD-03  

2. จัดทําแบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร และลงนามผูจัดทําและรวบรวมเอกสารสงใหผู
มีอํานาจ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-03

3. เสนอแบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูล  พรอมแนบทะเบียนใหผูมีอํานาจอนุมัติ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

4. ตรวจสอบขอมูลการขอปรับปรุง ผูมีอํานาจอนุมัติ     

4.1 กรณีไมอนุมัติ พิจารณาเอกสารวาตองทําการแกไขหรือยกเลิกเอกสารหรือไม 
 

4.1.1 กรณียกเลิก  ผูมีอํานาจอนุมัติประทับตรายกเลิกในแบบฟอรมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสิน
ถาวร พรอมสงเอกสารคืนใหกับคณะ/หนวยงานเพื่อจัดเก็บเอกสาร 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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รายงานการออกแบบระด

CO
NT
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L 
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      4.1.2 กรณีแกไข  ผูมีอํานาจอนุมัติจัดสงเอกสารใหคณะ/หนวยงานตรวจสอบ แกไขขอมูล โดยคณะ/หนวย
งานที่เปนผูจัดทําแบบฟอรม 

 
4.2 กรณีอนุมัติ ลงนามอนุมัติในเอกสาร  และสงเอกสารใหกับหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ  เขาสูขั้นตอน

ที่ 5 
 

5. บันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวรลงในระบบคอมพิวเตอร 
 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-02    

6. ตรวจสอบขอมูล และลงนามผูบันทึก พรอมกับสงขอมูลใหกับบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง  เขาสู
ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานและเอกสาร (CF-GL-01) 
 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

7. จัดพิมพทะเบียนของทรัพยสินถาวร และรายงานการปรับปรุงขอมูลทางบัญชีการเงิน หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

  KK-FA-OR-01  
 

 

      

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 55 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-FA-OD-03 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสินถาวร 

 KK-FA-DT-02 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254
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ขั้นตอนการบันทึกและเก็บประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร  CF-FA-07 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับเรื่องแจงซอมจากคณะ/หนวยงาน  พรอมทั้งไดมีการตรวจสอบการแจงซอมเบื้องตน 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

2. ใหความเห็นวาการซอมมีผลกับอายุการใชงานหรือมูลคาของทรัพยสิน หนวยชาง

2.1 กรณีมีผลใหมีผลกับอายุการใชงานของทรัพยสินเพิ่มขึ้น   
เขาขั้นตอนการปรับปรุงขอมูลทางบัญชีและการเงิน 
 (CF-FA-06)  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 3 

 2.2 กรณีไมมีผล เขาสูขั้นตอนที่ 3      

3. บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรเพื่อทราบสถานะการสงซอมของทรัพยสิน 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-06    

4. รับเอกสารจากขั้นตอนการจัดจางซอม (CF-PO-11)  หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

     

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 
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5. เมื่อผานกระบวนการซอมแซม และรับเอกสารเพื่อบันทึกขอมูลประวัติการซอมบํารุง หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-06    KK-FA-OR-07
 

6. สงขอมูลการซอมบํารุงทรัพยสินถาวรใหงาน ….จากนั้นเขาสูขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประ
จําป (CF-PL-03) 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-FA-OR-07 รายละเอียดประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร  

 KK-FA-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร   
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ขั้นตอนการสํารวจทรัพยสินถาวรระหวางป   CF-FA-08 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ทําการเลือกสุมและแจงคณะ/หนวยงานที่จะทําการสํารวจตามเกณฑของคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-
จายพัสดุ  

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

2. บันทึกผลการตรวจนับเพื่อออกเปนแบบฟอรมการตรวจนับทรัพยสิน คณะ/หนวยงาน     KK-FA-DT-07

3. จัดพิมพเอกสารประกอบการสํารวจทรัพยสินถาวร คณะ/หนวยงาน     KK-FA-OD-16
KK-FA-OD-23 
KK-FA-OR-23 
KK-FA-OR-24 

4. ทําการสํารวจและบันทึกผลการสํารวจในแบบฟอรมสํารวจทรัพยสินถาวร และสงเอกสารใหแกหนวย
ทะเบียนและคลังพัสดุ 

คณะ/หนวยงาน     

5. บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-07    

6. ตรวจสอบผลการสํารวจ  พรอมทั้งพิจารณาวายอดที่ตรวจนับได หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

6.1 กรณีผลตรวจนับตรงกับระบบ  สิ้นสุดการทํางาน หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

6.2 กรณีไมตรง   จัดเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จายทรัพยสินถาวรและตรวจนับทรัพย
สินถาวร และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-OD-12   

     

   

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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    6.3 จัดพิมพรายงานผลการตรวจนับและรายการทรัพยสินที่ตองปรับจํานวนคงเหลือ  พรอมทั้งเสนอให
คณะกรรมการสอบหาสาเหตุและวิธีดําเนินการ 

KK-FA-OD-14
KK-FA-OD-15 
KK-FA-OD-16 
KK-FA-OR-08 

 
 

 

6.4 ตรวจสอบหาสาเหตุรายการทรัพยสินที่ตรวจนับไดไมตรงและวิธีการปรับปรงุจํานวนที่ไมตรง  พรอม
ทั้งบันทึกและสงกลับรายการทรัพยสินถาวรที่ตองปรับปรุงจํานวนคงเหลือใหหนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง 

KK-FA-OD-14
KK-FA-OD-15 
KK-FA-OD-16 

  

6.5 นําผลการตรวจสอบฯใหผูมีอํานาจลงนาม  และบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง 

KK-FA-DT-08

6.6 พิจารณาวาสาเหตุของทรัพยสินที่ตรวจนับไมตรง หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

6.6.1 กรณีสถานที่ตั้งของทรัพยสินไมตรง  พิจารณาวาวิธีการปรับปรุงเปนการอนุมัติใหมีการโยกยาย หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

6.6.1.1 กรณีเปนการอนุมัติใหโอนทรัพยสิน  จากนั้นเขาสูขั้นตอนการโอนทรัพยสินถาวรภายใน
องคกร (CF-FA-04) 

   

     

     

     

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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      6.6.1.2 กรณีไมเปนการอนุมัติใหโอนทรัพยสิน  จะทําการเคลื่อนโอนทรัพยสินถาวรกลับคืนไปที่
คณะ/หนวยงานเดิม 

6.6.2 กรณีจํานวนทรัพยสินไมตรง  หนวยทะเบียนและคลังพัสดุพิจารณาวิธีการปรับปรุงที่อนุมัติ

6.6.2.1 กรณีตองเพิ่มจํานวน  เขาสูขั้นตอนการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง (CF-FA-02)    

 6.6.2.2 กรณีตองลดจํานวน  บันทึกขอมูลการขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร      KK-FA-DT-09

 - สงขอมูลใหกับบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง  เขาสูขั้นตอนการตรวจสอบรายงานและ
เอกสาร (CF-GL-01) 

     

 - จัดพิมพรายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติเพื่อจําหนายตอไป หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-08
KK-FA-OR-11 

       

   

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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 - แจงคณะ/หนวยงาน เพื่อเรียกคืนทะเบียนทรัพยสินถาวรและทําการยกเลิกทะเบียน ใหแกคณะ/
หนวยงาน 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 - สงทะเบียนทรัพยสินถาวรคืนหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ คณะ/หนวยงาน     

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-FA-OD-12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับจายทรัพยสินถาวรและตรวจนับทรัพยสิน
ถาวร 

   KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี 

   KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย 

   KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน 

   KK-FA-OD-23 แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-08 รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 

   KK-FA-OR-11 รายงานแสดงรายการทรัพยสินที่ขออนุมัติจําหนาย 

   KK-FA-OR-19 รายงานครุภัณฑระหวางการซอมบํารุง 

   KK-FA-OR-23 รายงานที่ดิน อาคาร สิ่งกอสรางระหวางปรับปรุง ตอเติม 

 KK-FA-DT-07 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร   

 KK-FA-DT-08 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร   

 KK-FA-DT-09 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขออนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ    
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ขั้นตอนการจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป  CF-FA-09 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. แจงรายการทรัพยสินถาวรชํารุด เสื่อมสภาพ หรือเกินความตองการใหหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ คณะ/หนวยงานแจง    KK-FA-OD-16
KK-FA-OR-01 

 

 

2. บันทึกรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติจําหนายในระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-09    

3. จัดทํารายงานทรัพยสินถาวรขออนุมัติจําหนายที่ตองการโดยพิมพ 
ออกจากระบบ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OR-10

4. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและจัดทําเอกสารการแตงตั้ง  และสงใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

  KK-FA-OD-18
KK-FA-OD-19 

  

5. ทําการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง 

    

6. จัดทําผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ และนําเสนอสอบหาขอเท็จ
จริงใหผูมีอํานาจอนุมัติลงนาม   
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

  KK-FA-OD-07   

7. บันทึกรายการทรัพยสินที่ผานการอนุมัติจําหนายดวยวิธีตาง ๆ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-10    

8. พิจารณาวาจะจําหนายดวยวิธีการขาย หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

8.1 กรณีเปนการจําหนายดวยวิธีการขาย  บันทึกรายการพัสดุที่จําหนายดวยวิธีการขาย KK-FA-DT-11
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     8.1.1 พิมพรายงานรายการทรัพยสินถาวรที่        จําหนายดวยวิธีขาย   KK-FA-OR-12

8.1.2 ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 8    

8.2 กรณีไมใชการจําหนายดวยวิธีขาย  หนวยทะเบียนและคลังพัสดุบันทึกรายการพัสดุที่จําหนายดวยวิธี
นอกเหนือจากการขาย 

KK-FA-DT-12
KK-FA-DT-13 
KK-FA-DT-14 

 

8.2.1 พิมพรายงานรายการทรัพยสินถาวรที่        จําหนายดวยวิธีนอกเหนือจากการขาย  จากนั้นเขาสูขั้น
ตอนที่ 9 

KK-FA-OR-13
KK-FA-OR-14 
KK-FA-OR-15 

9. พิมพรายงานผลการจําหนายทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-20
KK-FA-OR-12 
KK-FA-OR-13 
KK-FA-OR-14 
KK-FA-OR-15 

10. เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  เพื่อแจงแกสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

11. สงขอมูลการผลการจําหนายใหกับระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง  เขาสูขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร (CF-GL-01)  และแจงใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

     

    KK-FA-OD-07 บันทึกผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อขอผูซื้อ 

    KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินถาวรชํารุด เสื่อมสภาพ  ไมไดใชงาน 

    KK-FA-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

    KK-FA-OD-19 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

    KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสินถาวร 

    KK-FA-OR-10 รายงานรายการทรัพยสินเสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน 

    KK-FA-OR-12 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขาย 

    KK-FA-OR-13 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค 

    KK-FA-OR-14 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 

    KK-FA-OR-15 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย 

 KK-FA-DT-09 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขออนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ   

 KK-FA-DT-10 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงอนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ   

 KK-FA-DT-11 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีขาย   

 KK-FA-DT-12 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค   

 KK-FA-DT-13 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน   

 KK-FA-DT-14 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย    
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ขั้นตอนการตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป  CF-FA-10 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จัดทําเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จายและตรวจนับทรัพยสินถาวรประจําป 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

   KK-FA-OD-12  

2. ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวรประจําป หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-08
KK-FA-OR-01 

3. บันทึกผลการตรวจนับทรัพยสินถาวรในระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-07    

4. จัดพิมพเอกสารประกอบการตรวจนับทรัพยสินถาวร และรวบรวมใหคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จาย
พัสดุ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-14
KK-FA-OD-15 
KK-FA-OD-16 
KK-FA-OR-08 

5. ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวรประจําปและบันทึกผลการสํารวจ คณะกรรมการตรวจ
สอบรับ-จายพัสดุ 

    

6. จัดพิมพเอกสารประกอบการตรวจนับและ รวบรวมใหกรมบัญชีกลาง หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OR-18
KK-FA-OR-19 
KK-FA-OR-20 
KK-FA-OR-21 
KK-FA-OR-25 
KK-FA-OR-26 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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7. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและจัดทําเอกสารการแตงตั้ง   และสงใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

  KK-FA-OD-18
KK-FA-OD-19 

  

8. ทําการสอบหาขอเท็จจริงและใหความเห็น  เพื่อจัดทําผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบ
ถามราคาซื้อของผูซื้อ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-07
KK-FA-OD-21 

9. นําผลการสอบหาขอเท็จจริงใหผูมีอํานาจอนุมัติ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

10. บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-08    

11. ตรวจสอบผลการสํารวจ  พรอมทั้งพิจารณาวายอดที่ตรวจนับไดตรงกับระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 10.1 กรณีตรง  สิ้นสุดการทํางาน หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 10.2 กรณีไมตรง  จัดพิมพรายงานผลการตรวจนับและรายการทรัพยสินที่ตองปรับจํานวนคงเหลือ  พรอม
ทั้งเสนอใหคณะกรรมการสอบหาสาเหตุและวิธีดําเนินการ  เขาสูขั้นตอนที่ 9 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-23
KK-FA-OR-08 

11. ตรวจสอบหาสาเหตุรายการทรัพยสินที่ตรวจนับไดไมตรงและวิธีการปรับปรงุจํานวนที่ไมตรง  พรอมทั้ง
บันทึกและสงกลับรายการทรัพยสินถาวรที่ตองปรับปรุงจํานวนคงเหลือใหหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
 
 

คณะกรรมการ     
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12. บันทึกสาเหตุของทรัพยสินที่ตรวจนับไมตรงและพิมพรายงานผลการตรวจนับทรัพยสินถาวรประจําป หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-14
KK-FA-OD-15 
KK-FA-OD-16 

13. พิจารณาวาสาเหตุของทรัพยสินที่ตรวจนับไมตรงกับระบบเปนกรณีใด หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

13.1 กรณีสถานที่ตั้งของทรัพยสินไมตรง  พิจารณาวาวิธีการปรับปรุงเปนการอนุมัติใหมีการโยกยาย หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

 13.1.1 กรณีเปนการอนุมัติใหโอนทรัพยสิน  เขาสูขั้นตอนการโอนทรัพยสินถาวรภายในองคกร (CF-
FA-04) 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 13.1.2 กรณีไมเปนการอนุมัติใหโอนทรัพยสิน  จะทําการเคลื่อนโอนทรัพยสินถาวรกลับคืนไปที่คณะ/
หนวยงานเดิม 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 13.2 กรณีจํานวนทรัพยสินไมตรง   หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 13.2.1 บันทึกขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีตาง ๆ คณะกรรมการประเมิน
ราคา 

KK-FA-DT-09    

 13.2.2 อนุมัติการขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร  พรอมกับบันทึกอนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวรดวย
วิธีตาง ๆ 

     KK-FA-DT-10

 13.2.3 พิจารณาวิธีการปรับปรุงที่อนุมัติเปนวิธีใด หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 13.2.3.1 กรณีตองเพิ่มจํานวน  เขาสูขั้นตอนการตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง (CF-FA-02) หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

    

     

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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 13.2.3.2 กรณีตองลดจํานวน  หนวยทะเบียนและคลังพัสดุพิจารณาวาจะจําหนายดวยวิธีขายหรือ
ไม 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 13.2.3.2.1 กรณีเปนการจําหนายดวยวิธีขาย  บันทึกรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขาย 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-11    

 - พิมพรายงานรายการทรัพยสินถาวรที่        จําหนายดวยวิธีขาย  จากนั้นเขาสูขั้นตอนที่ 12 
 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OR-12

 13.2.3.2.2 กรณีไมใชการจําหนายดวยวิธีขาย  บันทึกรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการ
นอกเหนือจากการขาย 

 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-12 
KK-FA-DT-13 
KK-FA-DT-14 

 

   

 - พิมพรายงานรายการทรัพยสินถาวรที่        จําหนายดวยวิธีนอกเหนือจากการขาย เขาสูขั้นตอน
ที่ 12 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OR-13
KK-FA-OR-14 
KK-FA-OR-15 

14. เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  เพื่อแจงแกสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

15. สงขอมูลการผลการจําหนายใหกับระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง เขาสูขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร (CF-GL-01) และแจงใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

16. สงทะบียนทรัพยสินถาวรคืนหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OD-07 บันทึกผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ 

    KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการจําหนาย 

    KK-FA-OD-12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับจายพัสดุและตรวจนับพัสดุ 

    KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายกายทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี 

    KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายกายทรัพยสินที่สูญหาย 

    KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายกายทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน 

    KK-FA-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

    KK-FA-OD-19 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

    KK-FA-OD-21 บันทึกสอบหาขอเท็จจริงทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพ 

    KK-FA-OD-23 แบบฟอรมบันทึกผลการสํารวจหรือตรวจนับทรัพยสินถาวร 

    KK-FA-OR-08 รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 

    KK-FA-OR-13 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค 

    KK-FA-OR-14 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 

    KK-FA-OR-15 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ตัดจําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย 

    KK-FA-OR-18 รายงานมูลคาทรัพยสิน ณ สิ้นปงบประมาณ 

    KK-FA-OR-19 รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นปงบประมาณ 

    KK-FA-OR-20 รายงานทรัพยสินที่ขึ้นบัญชี ประจําปงบประมาณ 

    KK-FA-OR-21 รายงานทรัพยสินที่จําหนายออกจากบัญชี ประจําปงบประมาณ 

    KK-FA-OR-25 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน 

    KK-FA-OR-26 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่ไมมีตัวตน 

 KK-FA-DT-07 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร   
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 KK-FA-DT-08 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการตรวจนับทรัพยสินถาวร   

 KK-FA-DT-09 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขออนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ   

 KK-FA-DT-10 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงอนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ   

 KK-FA-DT-11 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีขาย   

 KK-FA-DT-12 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค   

 KK-FA-DT-13 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน   

 KK-FA-DT-14 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7    



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 72 

ขั้นตอนการจําหนายทรัพยสินถาวร  โดยวิธีโอน/บริจาคใหสวนราชการภายนอกหรือองคการสาธารณกุศล  CF-FA-11 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการจําหนายที่ไดรับการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร1  จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
โอน/บริจาคใหสวนราชการภายนอก 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

   KK-FA-OD-08
KK-FA-OD-11 

 

 

2. สงเอกสารใหผูมีอํานาจลงนามและสงมอบทรัพยสินถาวรใหแกหนวยงานภายนอก หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

3. บันทึกขอมูลการจําหนายทรัพยสินถาวรในระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-12    

 

1 การจําหนายทรัพยสินถาวร  สามารถเปนไดทั้ง  CF-FA-09 การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หรือ CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค 

    KK-FA-OD-11 หนังสือแจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหพัสดุ 

 KK-FA-DT-12 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค   

 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 73 

ขั้นตอนการจําหนายทรัพยสินถาวร  โดยวิธีการขายทอดตลาด  CF-FA-12 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการจําหนาย1  ที่ไดรับการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร  จัดทําเอกสารขออนุมัติการขาย
ทอดตลาด 

หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

   KK-FA-OD-08  

2. จัดทําประกาศและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด  และนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติลงนาม หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

  KK-FA-OD-09
KK-FA-OD-10 

  

3. ประกาศขายทอดตลาดและใหผูสนใจเขารวมลงชื่อ หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

4. บันทึกขอมูลผลการขายทอดตลาดลงในรายงานรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอด
ตลาด 

    

5. จัดทําเอกสารแสดงผลการประมูลไดสําหรับผูที่ประมูลทรัพยสินไดเพื่อใชเปนหลักฐานนําไปชําระเงิน หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    KK-FA-OD-17

 

1 การจําหนายทรัพยสินถาวร  สามารถเปนไดทั้ง  CF-FA-09   การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หรือ  CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป 

 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   



 

FA_ รายงานการออกแบบระด

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 74 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
6. ชําระเงินมัดจํา เขาสูขั้นตอนการับเงินมัดจํา (CF-FN1-04-V02) จากนั้นหนวยทะเบียนและคลังพัสดุรับ

สําเนาใบเสร็จคาเงินมัดจําจากผูประมูลเก็บเปนหลักฐานการจายเงิน   
ผูประมูลได     

7. จัดทําบันทึกสรุปผลการขายทอดตลาด หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OD-08

8. นําผลการขายทอดตลาดใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ  และแจงผูประมูลไดมาชําระเงินสวนที่เหลือ  เขาสูขั้น
ตอนการรับเงินจากการจําหนาย โดยวิธีขายทอดตลาดและขายตกลงราคา   

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

9. รับสําเนาใบเสร็จคาเงินจากผูประมูลเก็บเปนหลักฐานการจายเงิน   หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

10. พิจารณาการชําระเงิน หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

10.1 กรณีชําระเงินไมครบ  กลับเขาสูขั้นตอนที่ 8 
 
10.2 กรณีชําระเงินครบ  เขาสูขั้นตอนถัดไป 
 

11. แตงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการจําหนายใหอธิการรับทราบ  พรอมกับสงมอบใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน  และทําการขนโอนทรัพยสินถาวร  พรอมทั้งบันทึกการจําหนายทรัพยสินถาวร.ในระบบ 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-11

    

      

      

    

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 75 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายทอดตลาด 

    KK-FA-OD-09 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุหมดสภาพ 

    KK-FA-OD-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพยสินถาวร 

    KK-FA-OD-17 เอกสารแสดงสิทธิผูประมูลได 

 KK-FA-DT-11 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีขาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7    



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 76 

ขั้นตอนการจําหนายทรัพยสินถาวร  โดยวิธีการขายตกลงราคา   CF-FA-13 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการจําหนาย1  ที่ไดรับการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร  จัดทําเอกสารขออนุมัติการขายตก
ลงราคา 

หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

2. แตงตั้งคณะกรรมการขออนุมัติขายโดยวิธีตกลงราคา พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการขายตกลงราคา หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

3. จากขั้นตอนการจําหนายที่ไดรับการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร  บันทึกราคาซื้อของผูซื้อ หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    KK-FA-OD-22

4. จัดทําเอกสารขออนุมัติการขายตกลงราคา หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    KK-FA-OD-08

5. เสนอหัวหนาหนวยทะเบียนและคลังพัสดุลงนามอนุมัติ หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

6. จัดทําเอกสารผลการคัดเลือกผูซื้อและจัดสงใหหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ คณะกรรมการขายตก
ลงราคา 

    KK-FA-OD-24

7. นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติลงนาม คณะกรรมการขายตก
ลงราคา 

    

8. เมื่อผูซื้อทรัพยสินถาวรมาชําระเงินแลว  รับสําเนาใบเสร็จคาเงินเก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน  และแจง
รายการจําหนายทรัพยสินถาวรออกจากบัญชี  พรอมสงเอกสารใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   1 การจําหนายทรัพยสินถาวร  สามารถเปนไดทั้ง  CF-FA-09   การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หรือ  CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป 



 

FA_ รายงานการออกแบบระด

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 77 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

9. ทําการขนยายทรัพยสินถาวร  พรอมทั้งบันทึกการจําหนายทรัพยสินถาวรในระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-11    

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายตกลงราคา 

    KK-FA-OD-22 บันทึกราคาซื้อของผูซื้อแตละราย 

    KK-FA-OD-24 ผลการคัดเลือกผูซื้อ 

 KK-FA-DT-11 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีขาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 78 

ขั้นตอนการจําหนายทรัพยสินถาวร  โดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับองคภายนอก  CF-FA-14 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการจําหนาย 1 ที่ไดรับการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร  จัดทํารายงานขออนุมัติและแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการแลกเปลี่ยน 

หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

2. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ  รายการทรัพยสินถาวรที่แลกเปลี่ยน หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    KK-FA-OD-25

3. ตรวจสอบและอนุมัติรายการทรัพยสินถาวรที่แลกเปลี่ยน คณะกรรมการ     

3. ดําเนินการสืบราคาการแลกเปลี่ยน  และจัดทํารายละเอียดการแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร  พรอมทั้งตรวจ
สอบรายละเอียดทรัพยสินที่นํามาแลก 

หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    KK-FA-OD-08

4. บันทึกขอมูลรายละเอียดทรัพยสินถาวรใหมที่ไดรับมาในระบบ  จากขั้นตอนการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
(CF-FA-01) 

หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

5. พิจารณามูลคาทรัพยสินถาวรที่นําไปแลก หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

 5.1 กรณีเพิ่มเงิน  ตรวจสอบและอนุมัติ  พรอมทั้งตรวจรับทรัพยสิน คณะกรรมการ     KK-FA-OD-27
KK-FA-OD-28 

 

1 การจําหนายทรัพยสินถาวร  สามารถเปนไดทั้ง  CF-FA-09   การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หรือ  CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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FA_ รายงานการออกแบบระด

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 79 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

 5.1.1 จัดทําบันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน  และสงขอมูลใหระบบเจาหนี้ เพื่อทําการเบิกเงินเพื่อจาย (CF-AP-
07) 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

   KK-FA-OD-26  

 5.2 กรณีไมเพิ่มเงิน  เขาสูขั้นตอนถัดไป หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

6. บันทึกรายการทรัพยสินถาวรจากการจําหนาย ทรัพยสินถาวรในระบบ หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-13    

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขอนุมัติจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 

    KK-FA-OD-25 เอกสารขออนุมัติแลกเปลี่ยน 

    KK-FA-OD-26 บันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน 

    KK-FA-OD-27 สัญญาขอตกลงแลกเปลี่ยน 

    KK-FA-OD-28 ใบเสนอแลกเปลี่ยน 

 KK-FA-DT-13 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน   

 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   



 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 80 

ขั้นตอนการจําหนายทรัพยสินถาวร  โดยวิธีการแปรสภาพหรือทําลาย  CF-FA-15 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการจําหนาย 1 ที่ไดรับการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร  หนวยทะเบียนและคลังพัสดุทํา
การแปรสภาพหรือทําลายทรัพยสินถาวร 

หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

2. จัดทํารายการพัสดุที่แปรสภาพหรือทําลายพรอมหลักฐานหรือรูปถาย หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    KK-FA-OD-08

3. สงเอกสารใหผูมีอํานาจลงนามรับทราบผล หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

    

4. บันทึกขอมูลจําหนายทรัพยสินในระบบ หนวยทะเบียน 
และคลังพัสดุ 

KK-FA-DT-14    

 

1 การจําหนายทรัพยสินถาวร  สามารถเปนไดทั้ง  CF-FA-09   การจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป หรือ  CF-FA-10 การตรวจนับและจําหนายทรัพยสินถาวรประจําป 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OD-32 บันทึกเรื่องขออนุมัติจําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย 

 KK-FA-DT-14 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย   

 
 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   
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ขั้นตอนการคํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร  CF-FA-16 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7   

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. สอบถามและปรับปรุงขอมูลของทรัพยสินถาวรในระบบใหถูกตอง 
 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

2. ทําการคํานวณคาเสื่อมราคาในระบบ 
 
 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-02    

3. เขาขั้นตอนการปรับปรุงคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร (CF-FA-17)  เพื่อตรวจทานความถูกตอง หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

4. พิมพรายงานประกอบการคํานวณคาเสื่อมราคา หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    KK-FA-OR-16
 

5. ตรวจทางการคํานวณคาเสื่อมราคา หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 5.1 กรณีไมถูกตอง เขาขั้นตอนการสอบถามและปรับปรุงขอมูลทรัพยสินถาวร และทําการคํานวณคา
เสื่อมราคา  เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 

 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 5.2 กรณีถูกตอง  หนวยทะเบียนและคลังพัสดุสงขอมูลการลงทะเบียนทรัพยสินถาวรใหกับระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง เขาสูขั้นตอนการตรวจสอบรายงานและเอกสาร (CF-GL-01) 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

6. สงรายงานทรัพยสินถาวรและคาเสื่อมราคาใหกรมบัญชีกลาง  และสงใหระบบวางแผนงบประมาณ  เขาสู
ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป (CF-PL-03) 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                         FA_5- 82 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

    KK-FA-OR-16 รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด 

 KK-FA-DT-02 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
 

7    
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ขั้นตอนการปรับปรุงคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร  CF-FA-17 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการคํานวณคาเสื่อมราคา  ตรวจสอบการคํานวณคาเสื่อมราคา หนวยทะเบียนและคลัง

พัสดุ 
    

 1.1 กรณีไมถูกตอง  หนวยทะเบียนและคลังพัสดุยกเลิกการคํานวณคาเสื่อมราคาโดยการกลับรายการบัญชี
ในระบบ  เพื่อทําการคํานวณคาเสื่อมราคาใหม 

หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

KK-FA-DT-02    

 1.2 กรณีถูกตอง  สิ้นสุดการทํางาน หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

    

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-FA-DT-02 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร   

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-FA-RT-01 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินถาวรและคาเสื่อมราคาตอป  

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

ขอมูลประเภททรัพยสินถาวรและคาเสื่อมราคาตอป

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑเกษตร

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑการศึกษาวิทยาศาสตรและการแพทย

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑโรงงา น

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑสนาม

ครุภัณฑดนตรี

ช่ือประเภททรัพยสิน I n a c t i v e

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

รหัสประเภท
ทรัพยสิน

8 . 5

1 2 . 5

1 2 . 5

2 0

1 0

2 0

1 2 . 5

2 0

2 0

2 0

1 2 . 5

2 0

อัตราคาเสื่อม
ราคา/ป

5

8

8

5

1 0

5

8

5

5

5

8

5

อายุ
การใชงาน(ป)

บัญชีคาเสื่อม
ราคาสะสม

บัญชี
คาเสื่อมราคา

บัญชี
ทรัพยสินถาวร

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินถาวรและคาเสื่อมราคาตอป  และเลขที่บัญชีทรัพยสินถาวร , 
เลขท่ีบัญชีคาเสื่อมราคา  , เลขท่ีบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม 

 
1. รหัสประเภททรัพยสิน หมายถึง รหัสของประเภททรัพยสินถาวร 
2. ช่ือประเภททรัพยสิน หมายถึง ช่ือประเภททรัพยสินถาวร 
3. อายุการใชงาน (ป) หมายถึง อายุการใชงานของทรัพยสินถาวร ตอป 
4. อัตราคาเสื่อมราคา/ป หมายถึง การคิดอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร ตอป 
5. บัญชีทรัพยสินถาวร หมายถึง เลขที่บัญชีทรัพยสินถาวร 
6. บัญชีคาเสื่อมราคา หมายถึง เลขที่บัญชีคาเสื่อมราคา 
7. บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง เลขที่บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม 
8. Inactive หมายถึง สถานะของประเภททรัพยสินถาวร เชน    หมายถึง 

ประเภททรัพยสินถาวรนั้นไมไดใชงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร   แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.2 KK-FA-RT-02 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินและชนิดทรัพยสิน 
 

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ขอมูลประเภททรัพยสินและชนิดทรัพย สิน

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 2

0 2

0 2

0 2

0 3

0 3

0 3

รหัสประเภท
ทรัพยสิน

0 0 2

0 0 3

0 0 9

0 1 0

0 1 1

0 0 1

0 0 3

0 0 4

0 0 5

0 1 0

0 1 1

0 1 2

รหัสชนิด
ทรัพยสิน

หมายเหตุI n a c t i v e

กระดานติดบอรด,  บอรดติดประกาศ

กระดานไวทบอรด

กระดานอ ื่น ๆ

เกาอปฏิบัติการ

เกาอ ี้เลคเชอร

รถกวาดถนน

รถกะบะเท

รถเก็บขยะ

รถเกรดเดอร

ครุภัณฑ สนาม

ครุภัณฑ ดนตรี

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร

ชื่อชนิดทรัพยสิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินถาวร, ชนิดทรัพยสินถาวร และชื่อชนิดทรัพยสินถาวร 

 
1. รหัสประเภททรัพยสิน หมายถึง รหัสของประเภททรัพยสินถาวร 
2. รหัสชนิดทรัพยสิน หมายถึง รหัสชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ช่ือชนิดทรัพยสิน หมายถึง ช่ือชนิดทรัพยสินถาวร 
4. Inactive หมายถึง สถานะของชนิดทรัพยสินถาวร เชน    หมายถึง ชนิดทรัพย

สินถาวรนั้นไมไดใชงาน  
5. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุของสถานะที่ตองการเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร   แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.1.3 KK-FA-RT-03 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภททรัพยสิน  ชนิดทรัพยสิน และชนิดทรัพย
สินยอย 
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ขอมูลประเภททรัพยสิน  ชนิดทรัพยสิน และชนิดทรัพยสินยอย

03
03

รหัสประเภท
ทรัพยสิน

012
012

รหัสชนิด
ทรัพยสิน หมายเหตุInactive

0000013
0000014

รหัสชนิด
ทรัพยสินยอย

note book
hub

ช่ือชนิดทรัพยสินยอย หนวยนับ 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภททรัพยสินถาวร, ชนิดทรัพยสินถาวร, ชนิดทรัพยสินถาวรยอย  และชื่อ
ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

 
1. รหัสประเภททรัพยสิน หมายถึง รหัสของประเภททรัพยสินถาวร 
2. รหัสชนิดทรัพยสิน หมายถึง รหัสชนิดทรัพยสินถาวร 
3. รหัสชนิดทรัพยสินยอย หมายถึง รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. ช่ือชนิดทรัพยสินยอย หมายถึง ช่ือชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
5. หนวยนับ หมายถึง รหัสหนวยนับของทรัพยสินถาวร 
6. Inactive หมายถึง สถานะของชนิดทรัพยสินถาวรยอย เชน    หมายถึง ชนิด

ทรัพยสินถาวรยอยนั้นไมไดใชงาน  
7. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุของสถานะที่ตองการเก็บขอมูล 
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6.1.4 KK-FA-RT-04 : หนาจอบันทึกขอมูลสถานที่ต้ัง 
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ขอมูลสถานท่ีต้ัง

รหัสสถานท่ีต้ัง ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุงชื่อสถานท่ีต้ัง Inactive

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 

 
1. รหัสสถานที่ต้ัง หมายถึง รหัสของสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
2. ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสิน

ถาวร 
หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 

3. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
4. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
5. Inactive หมายถึง สถานะของสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร เชน    หมายถึง 

สถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรนั้นไมไดใชงาน  
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6.1.5 KK-FA-RT-05 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภทเอกสาร 
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ขอมูลประเภทเอกสาร

001
002
003

การขาย
การโอนหรือบริจาค
การแลกเปลี่ยน

รหัสประเภทเอกสารยอย ช่ือประเภทเอกสารยอย

01รหัสประเภทเอกสารหลัก

การจําหนายชื่อประเภทเอกสารหลัก

Inactive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภทการจัดการทรัพยสินถาวร  เชน  การจําหนาย  เปนตน 

 
1. รหัสประเภทประเภท

เอกสารหลัก 
หมายถึง รหัสประเภทเอกสารหลักในการจัดการทรัพยสินถาวร เชน 

การจําหนาย  เปนตน 
2. ช่ือประเภทเอกสารหลัก หมายถึง ช่ือประเภทหลักในการจัดการทรัพยสินถาวร 
3. รหัสประเภทเอกสารยอย หมายถึง รหัสประเภทเอกสารยอยในการจัดการทรัพยสินถาวร เชน 

การขาย, การโอนหรือบริจาค  เปนตน 
4. ช่ือประเภทเอกสารยอย หมายถึง ช่ือประเภทยอยในการจัดการทรัพยสินถาวร 
5. Inactive หมายถึง สถานะของประเภทเอกสารยอย เชน    หมายถึง ประเภท

เอกสารยอยนั้นไมไดใชงาน  
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6.1.6 KK-FA-RT-06 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภทรายการ 
 
 
 

������
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������
������
������
������
������
������
������
������

ขอมูลประเภทรายการ

01
02

รหัสประเภทรายการ

001รหัสประเภทเอกสารยอย การขาย

ผูปรับปรุง
การขายทอดตลาด
การขายตกลงราคา

ช่ือประเภทรายการ วันท่ีปรับปรุง Inactive 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภทการจัดการทรัพยสินถาวร  เชน  การขายทอดตลาด, การขายตกลงราคา  
เปนตน 

 
1. รหัสประเภทเอกสารยอย หมายถึง รหัสประเภทเอกสารยอยและชื่อประเภทเอกสารยอยในการ

จัดการทรัพยสินถาวร เชน การขาย, การโอนหรือบริจาค  
เปนตน 

2. รหัสประเภทประเภท
รายการ 

หมายถึง รหัสประเภทรายการในการจัดการทรัพยสินถาวร เชน การ
จําหนาย  เปนตน 

3. ช่ือประเภทรายการ หมายถึง ช่ือประเภทหลักในการจัดการทรัพยสินถาวร 
4. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
5. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
6. Inactive หมายถึง สถานะของประเภทรายการ เชน    หมายถึง ประเภทราย

การนั้นไมไดใชงาน  
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6.1.7 KK-FA-RT-07 : หนาจอบันทึกขอมูลหนวยนับ 
 
 
 ������

������
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������
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������
������
������
������
������
������

ขอมูลหนวยนับ

ผูปรับปรุงช่ือหนวยนับ Inactiveวันท่ีปรับปรุงรหัสหนวยนับ

 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลหนวยนับทรัพยสินถาวร   

 
1. รหัสหนวยนับ หมายถึง รหัสหนวยนับที่ใชกับทรัพยสินถาวร 
2. ช่ือหนวยนับ หมายถึง ช่ือหนวยนับที่ใชกับทรัพยสินถาวร 
3. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
4. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
5. Inactive หมายถึง สถานะของหนวยนับ เชน    หมายถึง หนวยนับนั้นไมได

ใชงาน  
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6.1.8 KK-FA-RT-08 : หนาจอบันทึกขอมูลบริษัทประกัน 
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�������
�������
�������
�������
�������

วันท่ีปรับปรุง

ขอมูลบริษัทประกัน

รหัสบริษัทประกัน ผูปรับปรุง Inactiveชื่อบริษัทประกัน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลบริษัทประกัน 

 
1. รหัสบริษัทประกัน หมายถึง รหัสบริษัทประกันที่รับประกันทรัพยสินถาวร 
2. ช่ือบริษัทประกัน หมายถึง ช่ือบริษัทประกันที่รับประกันทรัพยสินถาวร 
3. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
4. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
5. Inactive หมายถึง สถานะของบริษัทประกัน เชน    หมายถึง บริษัทประกัน

นั้นไมไดใชงาน  
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6.1.9 KK-FA-RT-09 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภทการสงซอม 
 

ขอมูลประเภทการสงซอม

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

การสงซอมภายใน
ชื่อประเภทการสงซอม

การจางซอม

รหัสประเภทการสงซอม ผูปรับปรุง
01
02

วันท่ีปรับปรุง

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลขอมูลประเภทการสงซอม 

 
1. รหัสประเภทการซอม หมายถึง รหัสประเภทการซอมทรัพยสินถาวร 
2. ช่ือประเภทการซอม หมายถึง ช่ือประเภทการซอมทรัพยสินถาวร  เชน  การสงซอมภายใน, 

การจางซอม  เปนตน 
3. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
4. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.1.10 KK-FA-RT-10 : หนาจอบันทึกขอมูลหนวยพ้ืนที่ 
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ขอมูลหนวยพื้นที่

ผูปรับปรุงช ื่อหนวยพื้นที่ I n a c t i v eวันที่ปรับปรุงรหัสหนวยพื้นที่

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลขอมูลหนวยพื้นที่ 

 
1. รหัสหนวยพ้ืนที่ หมายถึง รหัสหนวยพ้ืนที่ใหกับทรัพยสินถาวร 
2. ช่ือหนวยพ้ืนที่ หมายถึง ช่ือหนวยพ้ืนที่  เชน  ตารางเมตร  ตารางวา  เปนตน 
3. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
4. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
5. Inactive หมายถึง สถานะของบริษัทประกัน เชน    หมายถึง บริษัทประกัน

นั้นไมไดใชงาน  
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6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1 KK-FA-DT-01 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร  

บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

*ประเภทการรับ

เลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีใบตรวจรับ วันท่ีใบตรวจรับ

*แหลงเงิน

ผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให

* กองทุน

ลงทะเบียน หมายเหตุ

������
������
������
������
������
������

 * รหัสสถานท่ีต้ัง* รหัสทรัพยสิน

ท่ีอยู

รายละเอียดเพ่ิมเติมการไดมา

เบอรโทรศัพท

* หนวยงาน

*แผนงาน/โครงการ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ช่ือสถานท่ีต้ัง

งวดที่ตรวจรับ

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ช่ือทรัพยสิน

ชุดประกอบดวย

A U T O

เลขท่ีเอกสารการรับโดยตรง วันท่ีเอกสารอางอิง

บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

������
������
������
������
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ราคาตอหนวยหนวยนับ* จํานวน* รหัสทรัพยสิน

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ลงทะเบียน หมายเหตุ

ช่ือทรัพยสิน

ชุดประกอบดวย

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

*กําหนดหนวยงานราคาทรัพยสิน

*ประเภทการรับ

เลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีใบตรวจรับ วันท่ีใบตรวจรับ

*แหลงเงิน

ผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให

* กองทุน

ท่ีอยู

รายละเอียดเพ่ิมเติมการไดมา

เบอรโทรศัพท

* หนวยงาน

*แผนงาน/โครงการ

งวดที่ตรวจรับ

A U T O

เลขท่ีเอกสารการรับโดยตรง วันท่ีเอกสารอางอิง
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ท่ีอยู เบอรโทรศัพท

บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

������
������
������
������
������

ราคาทรัพยสิน

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ราคาตอหนวยหนวยนับจํานวน* รหัสทรัพยสิน

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ลงทะเบียน หมายเหตุ

ช่ือทรัพยสิน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย ราคาทรัพยสิน*จํานวน*รหัสทรัพยสิน �������
�������
�������
�������
�������

ช่ือทรัพยสิน

ตกลง ยกเลิก

*ประเภทการรับ

เลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีใบตรวจรับ วันท่ีใบตรวจรับ

*แหลงเงิน

ผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให

* กองทุน

รายละเอียดเพ่ิมเติมการไดมา

* หนวยงาน

*แผนงาน/โครงการ

งวดที่ตรวจรับ

A U T O

เลขท่ีเอกสารการรับโดยตรง วันท่ีเอกสารอางอิง

 
 

ท่ีอยู
ผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให

เบอรโทรศัพท

บันทึก-ปรับปรุงการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

������
������
������
������

ราคาทรัพยสิน

ท่ีอยู

เบอรโทรศัพท

������������������������������������������������������������������������������������������

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ราคาตอหนวยหนวยนับจํานวนรหัสทรัพยสิน

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ลงทะเบียน หมายเหตุ

ช่ือทรัพยสิน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน
ใชในหนวยงาน

ใชในหนวยงาน

*คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก *ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา *งาน *จํานวน ������
������
������
������
������

ช่ือคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก

ช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา

ช่ืองาน

ตกลง ยกเลิก

*ประเภทการรับ

เลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีใบตรวจรับ วันท่ีใบตรวจรับ

*แหลงเงิน

* กองทุน

รายละเอียดเพ่ิมเติมการไดมา

* หนวยงาน

*แผนงาน/โครงการ

งวดที่ตรวจรับ

A U T O

เลขท่ีเอกสารการรับโดยตรง วันท่ีเอกสารอางอิง
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร  ซึ่งสามารถบันทึกขอมูลโดยตรง  หรือ
บันทึกขอมูลเพิ่มเติมหลังการโอนขอมูลมาจากระบบจัดซื้อ/จัดจาง  กรณีทรัพยสินถาวรผานงาน
ตรวจรับระบบจัดซื้อ/จัดจาง 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารการลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
3. ประเภทการรับ หมายถึง รหัสและชื่อวิธีการไดรับมาของทรัพยสินถาวร เชน จัดซื้อ/จัด

จาง, การตรวจรับโดยตรง 
4. เลขที่ใบตรวจรับ หมายถึง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจาง กรณีจัดซื้อ/

จัดจาง  ใชเลขที่ใบตรวจรับ 
5. วันที่ตรวจรับ หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่ใบตรวจรับ/เลขที่เอกสารการรับโดยตรง 
6. งวดที่ตรวจรับ หมายถึง งวดที่ตรวจรับของทรัพยสินถาวร  จากระบบจัดซื้อ/จัดจาง 
7. เลขที่เอกสารการรับโดย

ตรง 
หมายถึง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการการรับทรัพยสินโดยตรง  

กรณีการรับโดยตรง  ใชเลขที่แบบฟอรมใบตรวจรับทรัพยสิน
ถาวรโดยตรง 

8. วันที่เอกสารอางอิง หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารอางอิง 
9. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการและชื่อแผนงาน/โครงการที่จะบันทึก 
10. หนวยงาน หมายถึง รหัสหนวยงานและชื่อหนวยงานที่จะบันทึก 
11. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุนและชื่อกองทุนที่จะบันทึก 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินซึ่งเปนที่มาของทรัพยสินถาวร เชน เงินงบประมาณ

แผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
13. รายละเอียดเพิ่มเติมการ

ไดมา 
หมายถึง รายละเอียดเพิ่มเติมในการไดมาของทรัพยสิน เชน หากเปน

การตรวจรับโดยตรงจะระบุรับมาจากกรณีใด 
14. ผูขาย/ผูจาง/ผูมอบให หมายถึง รหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให 
15. ที่อยู หมายถึง ที่อยูของผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให 
16. เบอรโทรศัพท หมายถึง เบอรโทรศัพทของผูขาย/ผูรับจาง/ผูมอบให 

สวนขอมูลรายการ   
17. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
18. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือของทรัพยสินถาวร 
19. รหัสสถานที่ต้ัง หมายถึง รหัสสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
20. ช่ือสถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
21. จํานวน หมายถึง จํานวนของทรัพยสินถาวรที่ระบุในเลขที่ใบตรวจรับ/เลขที่

เอกสารการรับโดยตรง 
22. หนวยนับ หมายถึง รหัสหนวยนับของทรัพยสินถาวร 
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23. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
24. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง หรือราคายุติ

ธรรมของทรัพยสินถาวร ณ วันที่ไดตรวจรับ  คํานวณจาก  
ราคาตอหนวย กับจํานวน 

25. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
26. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
ชุดประกอบดวย   
27. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
28. จํานวน หมายถึง จํานวนของทรัพยสินถาวรที่ระบุในเลขที่ใบตรวจรับ/เลขที่

เอกสารการรับโดยตรง 
29. หนวยนับ หมายถึง รหัสหนวยนับของทรัพยสินถาวร 
30. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
31. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง หรือราคายุติ

ธรรมของทรัพยสินถาวร ณ วันที่ไดตรวจรับ  คํานวณจาก  
ราคาตอหนวย กับจํานวน 

32. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
กําหนดหนวยงาน   
33. คณะ/ศูนย/สถาบัน/

สํานัก 
หมายถึง รหัสคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก  ตามรูปแบบที่กําหนด เพื่อใช

ในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
34. ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบ

เทา 
หมายถึง รหัสภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา  ตามรูปแบบที่กําหนด เพื่อ

ใชในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
35. งาน หมายถึง รหัสงาน  ตามรูปแบบที่กําหนด เพื่อใชในการกําหนดรหัส

ทรัพยสินถาวร 
36. จํานวน หมายถึง จํานวนทรัพยสินถาวรที่กําหนดใหหนวยงาน  โดยจํานวนที่

ระบุจะรวมจากทุกหนวยงานจะไมเกินจากจํานวนที่เลขที่ใบ
ตรวจรับ/เลขที่เอกสารการรับโดยตรง 

37. ช่ือคณะ/ศูนย/สถาบัน/
สํานัก 

หมายถึง ช่ือคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก   

38. ช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย/
เทียบเทา 

หมายถึง ช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา   

39. ช่ืองาน หมายถึง ช่ืองาน   
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6.2.2 KK-FA-DT-02 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร 
 

บันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับ
ประกันทรัพยสิน

ขอมูลการคํานวณ
คาเสื่อมราคารายละเอียด

วันท่ีสิ้นสุดประกันวันท่ีเริ่มประกันวันระยะเวลารับประกัน

รายละเอียดประกอบ

หนวยนับ

S / N  NO .ขนาด

ยื่หอ รุน

ผูผลิต

ช่ือทรัพยสิน

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

*สถานท่ีต้ัง

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียด
คาเสื่อมราคา*รหัสทรัพยสิน ชุด

A U T O

สถานะ ปกติ

คาเสื่อมราคา
จากการซอม

รหัสทรัพยสินชุด

วันท่ี

งาน

ประเภททรัพยสิน

ชนิดทรัพยสิน

ชนิดทรัพยสินยอย

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

พ้ืนท่ี

 
บันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

บริษัทประกัน เลขท่ีประกัน วันท่ีเริ่มประกัน ระยะเวลาประกัน(เดือน) วันท่ีสิ้นสุดประกัน

ช่ือบริษัทประกัน

รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

*รหัสทรัพยสิน ชุด

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

ขอมูลการรับ
ประกันทรัพยสิน

ขอมูลการคํานวณ
คาเสื่อมราคารายละเอียด

รายละเอียด
คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคา
จากการซอม
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บันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

ราคาทรัพยสิน

ราคาตามบัญชี

บัญชีคาเส่ือมราคา

ราคาซาก

บัญชีคาเส่ือมราคาสะสม

วิธีการคํานวณคาเส่ือมราคา

วันท่ีเริ่มตนการคํานวณคาเส่ือมราคา

คํานวณคาเส่ือมราคา

อัตราคาเส่ือมราคา

วันท่ีสิ้นสุดการคํานวณคาเส่ือมราคา

บัญชีทรัพยสินถาวร

วันท่ีรับทรัพยสิน

อายุการใชงาน(ป)

เสนตรง

บาท

บาท

บาท

%

ใช ไมใช

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

*รหัสทรัพยสิน ชุด

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

ขอมูลการรับ
ประกันทรัพยสิน

ขอมูลการคํานวณ
คาเสื่อมราคารายละเอียด

รายละเอียด
คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคา
จากการซอม

 
 

บันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ราคาตามบัญชี
คงเหลือ

คาเส่ือมราคาสะสมคาเส่ือมราคาราคาตามบัญชีงวดป

*รหัสทรัพยสิน ชุด

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

ขอมูลการรับ
ประกันทรัพยสิน

ขอมูลการคํานวณ
คาเสื่อมราคา

รายละเอียด
คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคา
จากการซอมรายละเอียด
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บันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ช่ือทรัพยสิน

อายุการใชงาน

วันท่ีเริ่มตนคํานวณคาเส่ือมราคา วันท่ีสิ้นสุดคํานวณคาเส่ือมราคา

ราคาตามบัญชี

ป เดือน วัน

ราคาตามบัญชี
คงเหลือ

คาเส่ือมราคาสะสมคาเส่ือมราคา

*ประเภทการสงซอม

วันท่ีสงซอม วันท่ีกําหนดสงคืน

ครั้งท่ี A U T O

*รหัสทรัพยสิน ชุด

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

A U T O

ขอมูลการรับ
ประกันทรัพยสิน

ขอมูลการคํานวณ
คาเสื่อมราคารายละเอียด

รายละเอียด
คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคา
จากการซอม

งวดป

คาใชจาย บาท

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายละเอียดทรัพยสินถาวร  ซึ่งสามารถบันทึกขอมูลโดยตรง  หรือบันทึก

ขอมูลเพิ่มเติมหลังการโอนขอมูลมาจากระบบจัดซื้อ/จัดจาง  กรณีทรัพยสินถาวรผานงานตรวจ
รับระบบจัดซื้อ/จัดจาง 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
2. ชุด หมายถึง สถานะของรหัสทรัพยสิน ไดแก     หมายถึง  รหัสทรัพย

สินถาวรนั้นมีชุดรายการทรัพยสินถาวรประกอบ 
รายละเอียด    

3. ประเภททรัพยสิน หมายถึง รหัสและชื่อประเภททรัพยสินถาวร 
4. ชนิดทรัพยสิน หมายถึง รหัสและชื่อชนิดทรัพยสินถาวร 
5. ชนิดทรัพยสินยอย หมายถึง รหัสและชื่อชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
6. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
7. รหัสทรัพยสินชุด หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรชุดที่กํากับรหัสทรัพยสินถาวรรายการนั้น   
8. ผูผลิต หมายถึง รหัสและชื่อผูผลิตครุภัณฑ 
9. ยื่หอ หมายถึง ยี่หอครุภัณฑ 
10. รุน หมายถึง รุนครุภัณฑ 
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11. ขนาด หมายถึง ขนาดครุภัณฑ 
12. S/N NO. หมายถึง Serial No.  
13. หนวยนับ หมายถึง รหัสและชื่อหนวยนับทรัพยสินถาวร 
14. สถานะ หมายถึง สถานะรายการทรัพยสิน  เชน  ปกติ,  ซอม, โอน, ชํารุด 

เปนตน 
15. วันที่ หมายถึง วันที่ในการปรับปรุงสถานะทรัพยสิน 
16. รายละเอียดประกอบ หมายถึง รายละเอียดประกอบเพิ่มเติมสําหรับทรัพยสินถาวร 
17. พ้ืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ที่กําหนดใหกับอาคาร และสิ่งกอสราง   
18. รหัสสถานที่ต้ัง หมายถึง รหัสและชื่อสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
19. ระยะเวลารับประกัน

(วัน) 
หมายถึง ระยะเวลาการรับประกันทรัพยสินถาวร 

20. วันที่เริ่มรับประกัน หมายถึง วันที่เริ่มตนการรับประกันทรัพยสินถาวร 
21. วันที่สิ้นสุดประกัน หมายถึง วันที่สิ้นสุดการรับประกันทรัพยสินถาวร คํานวณจากวันที่

เริ่มประกันบวกระยะเวลารับประกัน 
22. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการและชื่อแผนงาน/โครงการที่จะบันทึก 
23. หนวยงาน หมายถึง รหัสหนวยงานและชื่อหนวยงานที่จะบันทึก 
24. งาน หมายถึง รหัสและชื่องาน  เพื่อใชในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
25. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุนและชื่อกองทุนที่จะบันทึก 
26. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
27. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 

ขอมูลการรับประกันทรัพยสิน   
27. บริษัทประกัน หมายถึง รหัสบริษัทที่รับประกันทรัพยสินถาวร 
28. เลขที่ประกัน หมายถึง เลขที่ประกันทรัพยสินถาวร 
29. วันที่เริ่มประกัน หมายถึง วันที่เริ่มตนการประกันทรัพยสินถาวร 
30. ระยะเวลาประกัน(เดือน) หมายถึง ระยะเวลาในการรับประกันทรัพยสินถาวร 
31. วันที่สิ้นสุดประกัน หมายถึง วันที่สิ้นสุดการรับประกันทรัพยสินถาวร 
32. ช่ือบริษัทประกัน หมายถึง ช่ือบริษัทที่รับประกันทรัพยสินถาวร 
33. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดอื่น ๆ  
34. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
35. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 

ขอมูลการคํานวณคาเสื่อมราคา   
36. วันที่รับทรัพยสิน หมายถึง วันที่รับลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
37. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนทรัพยสินถาวร หรือมูลคาทรัพยสินถาวร 
38. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
39. ราคาซาก หมายถึง ราคาทรัพยสินถาวร ในกรณีที่หมดอายุการใชงาน 
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40. วิธีการคํานวณคาเสื่อม
ราคา 

หมายถึง วิธีการในการคํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร  เชน  
วิธีเสนตรง 

41. อัตราคาเสื่อมราคา หมายถึง อัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร 
42. คํานวณคาเสื่อมราคา หมายถึง ระบุวาเปนทรัพยสินที่คํานวณคาเสื่อมราคาหรือไม 

• ใช  หมายถึง  ทรัพยสินนั้น ๆ เปนทรัพย
สินที่มีการคํานวณคาเสื่อมราคาตามขอมูล
การคํานวณคาเสื่อมราคาและบันทึกราย
การบัญชี เมื่อมีการคํานวณคาเสื่อมราคา 

• ไมใช  หมายถึง  ทรัพยสินนั้น ๆ ไมเปน
ทรัพยสินที่มาการคํานวณคาเสื่อมราคา
และไมมีการบันทึกรายการบัญชีเมื่อมีการ
คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสิน 

43. วันที่เริ่มตนการคํานวณ
คาเสื่อมราคา 

หมายถึง วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 

44. อายุการใชงาน(ป) หมายถึง อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
45. วันที่สิ้นสุดการคํานวณ

คาเสื่อมราคา 
หมายถึง วันที่ที่สิ้นสุดการคํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร 

46. บัญชีทรัพยสินถาวร หมายถึง รหัสและชื่อบัญชีทรัพยสินถาวร 
47. บัญชีคาเสื่อมราคา หมายถึง รหัสและชื่อบัญชีคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร 
48. บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง รหัสและชื่อบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
49. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
50. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 

ขอมูลรายละเอียดคาเสื่อมราคา   
51. ป หมายถึง ปที่คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 
52. งวด หมายถึง เดือนที่คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 
53. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาตามบัญชีในแตละงวด แตละปการคํานวณคาเสื่อมราคา 
54. คาเสื่อมราคา หมายถึง คาเสื่อมราคาในแตละงวด แตละป 
55. คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาสะสมในแตละงวด แตละป 
56. ราคาตามบัญชีคงเหลือ หมายถึง ราคาตามบัญชีคงเหลือ คํานวณจาก ราคาตามบัญชีในแตละป 

แตละงวดหักลบจากคาเสื่อมราคาในปและงวดนั้น ๆ  
57. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
58. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 

ขอมูลคาเสื่อมราคาจากการซอม   
59. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือของทรัพยสินถาวร 
60. ครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ในการซอมทรัพยสินถาวรรายการนั้น ๆ  
61. วันที่สงซอม หมายถึง วันที่สงทรัพยสินถาวรซอม 
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62. วันที่กําหนดสงคืน หมายถึง วันที่กําหนดสงคืนทรัพยสิน 
63. ประเภทการสงซอม หมายถึง รหัสและประเภทการสงซอมทรัพยสินถาวร เชน การสงซอม

ภายใน , การจางซอม เปนตน 
64. คาใชจาย หมายถึง คาใชจายที่ใชในการซอมทรัพยสินถาวรในแตละครั้ง 
65. อายุการใชงาน หมายถึง อายุการใชงานของทรัพยสินถาวรที่ไดจากการซอมทรัพยสิน

ถาวร     
66. วันที่เริ่มตนคํานวณคา

เสื่อมราคา 
หมายถึง วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคาจากการซอมทรัพยสินถาวร 

67. วันที่สิ้นสุดคํานวณคา
เสื่อมราคา 

หมายถึง วันที่สิ้นสุดการคํานวณคาเสื่อมราคาจากการซอมทรัพยสิน
ถาวร 

68. ป หมายถึง ปที่คํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับทรัพยสินถาวรที่ผานการซอม 
69. งวด หมายถึง เดือนที่คํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับทรัพยสินถาวรที่ผานการ

ซอม 
70. ราคาตามบัญชี หมายถึง คาใชจายตามบัญชี  หลังหักคาเสื่อมราคาสะสมแลว   
71. คาเสื่อมราคา หมายถึง คาเสื่อมราคาโดยพิจารณาจากการซอม 
72. คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาสะสมจากการซอม 
73. ราคาตามบัญชีคงเหลือ หมายถึง ราคาตามบัญชีคงเหลือ คํานวณจาก ราคาตามบัญชีของคาใช

จายในการซอมตามบัญชีหักลบดวยคาเสื่อมราคาจากการซอม 
74. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
75. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.3 KK-FA-DT-03 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการโอนทรัพยสินถาวรภายในคณะ 
 

บันทึก-ปรับปรุงการโอนทรัพยสินถาวรภายในคณะ

A U T Oเลขท่ีเอกสารการโอน วันท่ีโอน

เลขท่ีเอกสารอางอิง วันท่ีเอกสารอางอิง

หมายเหตุ

�������
�������
�������
�������
�������
�������

*หนวยงาน

ไปยัง
*รหัสทรัพยสิน

ชื่อทรัพยสินถาวร

ราคาทรัพยสินถาวร คาเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี

ผูแจงโอน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

บาท บาทบาท

หนวยนับ ราคาตอหนวย

จาก

*งาน

จาก ไปยัง

*สถานท่ีต้ัง

จาก ไปยัง

ปงบประมาณ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายการโอนยายทรัพยสินถาวร   โดยเปนการโอนยายภายในคณะ 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสารการโอน หมายถึง เลขที่เอกสารการโอนยายทรัพยสินถาวร 
2. วันที่โอน หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารการโอนยายทรัพยสินถาวร 
3. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการโอนยายทรัพยสินถาวร เชน 

แบบฟอรมการโอนทรัพยสินถาวร 
4. วันที่เอกสารอางอิง หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารอางอิง 
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
6. ผูแจงโอน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานผูแจงโอน 

สวนขอมูลรายการ   
6. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
7. จากหนวยงาน หมายถึง หนวยงานลาสุดที่เปนเจาของทรัพยสินถาวร 
8. ไปยังหนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่เปนผูรับการโอนทรัพยสินถาวร 
9. จากงาน หมายถึง จากงานที่เปนเจาของทรัพยสินถาวร 
10. ไปยังงาน หมายถึง งานที่เปนผูรับโอนทรัพยสินถาวร 
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11. จากสถานที่ต้ัง หมายถึง จากสถานที่ต้ังลาสุดของทรัพยสินถาวร 
12. ไปยังสถานที่ต้ัง หมายถึง สถานที่ต้ังใหมที่โอนทรัพยสินถาวรไป 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
13. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
14. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
17. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
16. ราคาทรัพยสินถาวร หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
17. คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาสะสมยกไปของทรัพยสินถาวร 
18. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
19. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
20. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.4 KK-FA-DT-04 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการโอนออกทรัพยสินถาวรระหวางคณะ 

 
บันทึก-ปรับปรุงการโอนออกทรัพยสินถาวรระหวางคณะ

A U T Oเลขท่ีเอกสารโอนออก วันท่ี

เลขท่ีเอกสารอางอิง วันท่ีเอกสารอางอิง

หมายเหตุ

ชื่อทรัพยสินถาวร

ราคาทรัพยสินถาวร คาเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี

ผูแจงโอน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

บาท บาทบาท

คณะที่โอนออก

*โอนไปคณะ

หนวยนับ ราคาตอหนวย

������
������
������
������
������
������

*หนวยงาน

ไปยัง

*รหัสทรัพยสิน
เดิม จาก

*งาน

จาก ไปยัง

*สถานท่ีต้ัง

จาก ไปยัง

รหัสทรัพยสิน
ใหม

ปงบประมาณ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการโอนออกทรัพยสินถาวรระหวางคณะ 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสารโอนออก หมายถึง เลขที่เอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร 
3. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการโอนยายทรัพยสินถาวร เชน 

แบบฟอรมการโอนทรัพยสินถาวร 
4. วันที่เอกสารอางอิง หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารอางอิง 
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
6. คณะที่โอนออก หมายถึง คณะที่โอนทรัพยสินถาวรออก 
7. โอนไปคณะ หมายถึง คณะที่รับโอนทรัพยสินถาวร 
8. ผูแจงโอน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานผูแจงโอน 

สวนขอมูลรายการ   
9. รหัสทรัพยสินเดิม หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
10. จากหนวยงาน หมายถึง หนวยงานลาสุดที่เปนเจาของทรัพยสินถาวร 
11. ไปยังหนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่เปนผูรับการโอนทรัพยสินถาวร 
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12. จากงาน หมายถึง งานที่เปนเจาของทรัพยสินถาวร 
13. ไปยังงาน หมายถึง งานที่เปนผูรับโอนทรัพยสินถาวร 
14. จากสถานที่ต้ัง หมายถึง จากสถานที่ต้ังลาสุดของทรัพยสินถาวร 
15. ไปยังสถานที่ต้ัง หมายถึง สถานที่ต้ังใหมที่โอนทรัพยสินถาวรไป 
16. รหัสทรัพยสินใหม หมายถึง รหัสทรัพยสินใหมที่กําหนดใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

ใหมจากการโอนออก 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

17. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
18. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
19. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
20. ราคาทรัพยสินถาวร หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
19. คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาสะสมยกไปของทรัพยสินถาวร 
20. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
21. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
22. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.5 KK-FA-DT-05 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการรับโอนทรัพยสินถาวรระหวางคณะ 
 

บันทึก-ปรับปรุงการรับโอนทรัพยสินถาวรระหวางคณะ

A U T Oเลขท่ีเอกสารรับโอน วันท่ี

เลขท่ีเอกสารโอนออก วันท่ีโอนออก

หมายเหตุ

ชื่อทรัพยสินถาวร

ราคาทรัพยสินถาวร คาเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี

ผูแจงรับโอน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

บาท บาทบาท

คณะที่รับโอน

รับจากคณะ

หนวยนับ ราคาตอหนวย

������
������
������
������
������
������

หนวยงาน

รับเขา

รหัสทรัพยสิน
ใหม จาก

งาน

จาก ไปยัง

สถานท่ีต้ัง

จาก ไปยัง

รหัสทรัพยสิน
เดิม

ปงบประมาณ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการรับโอนทรัพยสินถาวรระหวางคณะ 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสารรับโอน หมายถึง เลขที่เอกสารการรับโอนทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารการรับโอนทรัพยสินถาวร 
3. เลขที่เอกสารโอนออก หมายถึง เลขที่เอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร  
4. วันที่โอนออก หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารโอนออก 
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
6. คณะที่รับโอน หมายถึง คณะที่รับโอนทรัพยสินถาวร 
7. รับจากคณะ หมายถึง คณะที่โอนออกทรัพยสินถาวร 
8. ผูแจงโอน หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานผูแจงโอน 

สวนขอมูลรายการ   
8. รหัสทรัพยสินใหม หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด  ใหกับหนวยงานที่

รับผิดชอบใหมจากการโอน 
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9. จากหนวยงาน หมายถึง หนวยงานลาสุดที่เปนเจาของทรัพยสินถาวร 
10. รับเขาหนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่เปนผูรับการโอนทรัพยสินถาวร 
11. จากงาน หมายถึง งานที่เปนเจาขอทรัพยสินถาวร 
12. รับเขางาน หมายถึง งานที่เปนผูรับโอนทรัพยสินถาวร 
13. จากสถานที่ต้ัง หมายถึง จากสถานที่ต้ังลาสุดของทรัพยสินถาวร 
14. รับเขาสถานที่ต้ัง หมายถึง สถานที่ต้ังใหมที่โอนทรัพยสินถาวรไป 
15. รหัสทรัพยสินเดิม หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด  ใหกับหนวยงานที่

รับผิดชอบเดิมจากการโอน 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

16. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
17. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
18. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
19. ราคาทรัพยสินถาวร หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
20. คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาสะสมยกไปของทรัพยสินถาวร 
21. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
21. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
22. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.6 KK-FA-DT-06 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร 
 

บันทึก-ปรับปรุงการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร

������
������
������
������
������
������

*รหัสทรัพยสิน

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

งานที่ตองการซอม สภาพการชํารุด

ชื่อทรัพยสินถาวร คาใชจายรวม

สถานท่ีต้ัง

บาท หมายเหตุ

คาซอมครั้งลาสุด บาท

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

วันท่ีซอมครั้งลาสุด

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

เลขท่ีใบตรวจรับการจางซอม วันท่ีใบตรวจรับ

*กองทุน

* หนวยงาน

*แผนงาน/โครงการ

วันท่ีสงซอม วันท่ีกําหนดสงคืน ระยะเวลาที่ใชในการซอม วัน

ผูซอมแซม

ท่ีอยู

แหลงเงิน

เบอรโทรศัพท

ภายในวงเงิน

ผูแจงซอม

บาท

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร

������
������
������
������
������
������

*รหัสทรัพยสิน

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่อทรัพยสินถาวร คาใชจายรวม

สถานท่ีต้ัง

บาท หมายเหตุ

คาซอมครั้งลาสุด บาท

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

วันท่ีซอมครั้งลาสุด

*ประเภทการสงซอม อายุการใชงาน
วันท่ีเริ่มตน

คํานวณคาเสื่อมราคา
วันท่ีสิ้นสุด

คํานวณคาเสื่อมราคา
คาใชจาย

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

เลขท่ีใบตรวจรับการจางซอม วันท่ีใบตรวจรับ

*กองทุน

* หนวยงาน

*แผนงาน/โครงการ

วันท่ีสงซอม วันท่ีกําหนดสงคืน ระยะเวลาที่ใชในการซอม วัน

ผูซอมแซม

ท่ีอยู

แหลงเงิน

เบอรโทรศัพท

ภายในวงเงิน

ผูแจงซอม

บาท

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร    
 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการยายทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารการยายทรัพยสินถาวร 
3. เลขที่ใบตรวจรับการจาง

ซอม 
หมายถึง เลขที่ใบตรวจรับการจางซอมทรัพยสินถาวร  

4. วันที่ใบตรวจรับ หมายถึง วันที่บันทึกในใบตรวจรับการจางซอม 
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการและชื่อแผนงาน/โครงการที่จะบันทึก 
7. หนวยงาน หมายถึง รหัสหนวยงานและชื่อหนวยงานที่จะบันทึก 
8. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุนและชื่อกองทุนที่จะบันทึก 
9. วันที่สงซอม หมายถึง วันที่จัดสงทรัพยสินถาวรใหผูซอมแซมเพื่อทําการบํารุง 
10. วันที่กําหนดสงคืน หมายถึง วันที่กําหนดสงมอบทรัพยสินถาวรคืนคณะ/หนวยงาน 
11. ระยะเวลาที่ใชในการ

ซอม 
หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร  เริ่มตั้ง

แตวันที่สงซอม ถึงวันที่กําหนดสงคืน 
12. ผูซอมแซม หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุง

ทรัพยสินถาวร  กรณีการสงซอมภายใน  หรือรหัสและชื่อผู
ขาย/ผูรับจางที่ทําหนาที่รับซอมบํารุงทรัพยสินถาวร  กรณี
การสงซอมภายนอก 

13. ที่อยู หมายถึง ที่อยูของผูซอมแซม  กรณีการสงซอมภายนอก 
14. เบอรโทรศัพท หมายถึง เบอรโทรศัพทของผูซอมแซม 
15. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่จะใชในการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร เชน เงินงบ

ประมาณแผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
16. ภายในวงเงิน หมายถึง วงเงินที่กําหนดที่จะจางซอม 
17. ผูแจงซอม หมายถึง รหัสและชื่อพนักงานผูแจงซอม 

สวนขอมูลรายการ   
18. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
19. งานที่ตองการซอม หมายถึง ระบุรายการที่ชํารุดเพื่อใหมีการซอมแซม 
20. สภาพการชํารุด หมายถึง รายละเอียดการชํารุด 
21. ประเภทการสงซอม หมายถึง ประเภทการสงซอมทรัพยสินถาวร  ระบุวาเปนการสงซอม

ภายใน, การสงซอมภายนอก, บํารุงรักษา หรือสอบเทียบ 
(กรณีสอบเทียบเฉพาะหนวยงานที่บันทึก คืองานอุปกรณทาง
การแพทยเทานั้น) 
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22. คาใชจาย หมายถึง คาใชจายแตละรายการงานที่ตองการซอมทรัพยสินถาวร 
23. อายุการใชงาน หมายถึง อายุการใชงานของทรัพยสินถาวร พิจารณาจากแตละรายการ

งานที่ตองการซอม 
24. วันที่เริ่มตนคํานวณคา

เสื่อมราคา 
หมายถึง วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคาแตละรายการสงซอม 

25. วันที่สิ้นสุดการคํานวณ
คาเสื่อมราคา 

หมายถึง วันที่สิ้นสุดการคํานวณคาเสื่อมราคาแตละรายการสงซอม 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
26. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
27. คาใชจายรวม หมายถึง คาใชจายรวมทั้งหมดในการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร 
28. ช่ือสถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
29. คาซอมครั้งลาสุด หมายถึง คาใชจายในการซอมทรัพยสินถาวรนั้น ๆ ครั้งลาสุด 
30. วันที่ซอมครั้งลาสุด หมายถึง วันที่ซอมทรัพยสินถาวรครั้งลาสุด 
31. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
32. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.7 KK-FA-DT-07 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 
 

บันทึก-ปรับปรุงผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร

เลขท่ีเอกสาร วันท่ี

เลขท่ีเอกสารอางอิง วันท่ีเอกสารอางอิง ตรวจสอบทรัพยสิน

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

รหัสทรัพยสิน

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

หนวยนับ รายละเอียดประกอบS / N  NO .

หมายเหตุ

A U T O

������
������
������
������
������

*คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก

*ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา

ชื่อทรัพยสิน

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ผลการตรวจนับในระบบ

รหัสสถานท่ีต้ัง

สถานะ
(เปรียบเทียบกับระบบ)

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ชื่อสถานท่ีต้ัง

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

เลขท่ีเอกสาร วันท่ี

เลขท่ีเอกสารอางอิง วันท่ีเอกสารอางอิง ตรวจสอบทรัพยสิน

A U T O

*คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก

*ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

หมายเหตุ

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 
3. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
4. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการสํารวจและตรวจนับทรัพย

สินถาวร  
5. วันที่เอกสารอางอิง หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารอางอิง 
6. คณะ/ศูนย/สถาบัน/

สํานัก 
หมายถึง รหัสคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก  ตามรูปแบบที่กําหนด เพื่อใช

ในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
7. ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบ

เทา 
หมายถึง รหัสภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา  ตามรูปแบบที่กําหนด เพื่อ

ใชในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายการ   

8. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
9. ช่ือทรัพยสินถาวร หมายถึง ช่ือของทรัพยสินถาวร 
10. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
11. S/N NO. หมายถึง Serial  No.  ของทรัพยสินถาวร 
12. รายละเอียดประกอบ หมายถึง รายละเอียดของทรัพยสินถาวร 
ผลการตรวจในระบบ   
13. รหัสสถานที่ต้ัง หมายถึง รหัสสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร(ยกเวนกรณีที่ดิน, อาคาร 

หรือสิ่งกอสราง) 
14. ช่ือสถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร(ยกเวนกรณีที่ดิน, อาคาร 

หรือสิ่งกอสราง) 
15. สถานะ (เปรียบเทียบกับ

ระบบ) 
หมายถึง สถานะของทรัพยสินถาวรที่ทําการตรวจนับได  ไดแก ถูก

ตองตามบัญชี, สูญหาย, ชํารุด 
16. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุของสถานะที่ตองการเก็บขอมูล 
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6.2.8 KK-FA-DT-08 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 
 

บันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร

*เลขท่ีเอกสารการตรวจนับ วันท่ีตรวจนับ ตรวจสอบทรัพยสิน
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รหัสทรัพยสิน

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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หนวยนับ S / N  NO .

คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก

ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา

ชื่อทรัพยสิน

คณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริง

รายละเอียดประกอบ

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร
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ผลการตรวจนับในระบบ

รหัสสถานท่ีต้ัง

สถานะ
(เปรียบเทียบกับระบบ)

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ชื่อสถานท่ีต้ัง

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

*เลขท่ีเอกสารการตรวจนับ วันท่ีตรวจนับ ตรวจสอบทรัพยสิน

คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก

ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

คณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริง

สถานะ
การอนุมัติ

หมายเหตุ

ปงบประมาณ
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บันทึก-ปรับปรุงอนุมัติผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร
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ผลการตรวจนับในระบบ

รหัสสถานท่ีต้ัง

สถานะ
(เปรียบเทียบกับระบบ)

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ชื่อสถานท่ีต้ัง

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

ถูกตองตามบัญชี ชํารุด

คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก

ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

สูญหาย

คณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริง

สถานะ
การอนุมัติ

หมายเหตุ

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สอบหาขอเท็จจริง

*เลขท่ีเอกสารการตรวจนับ วันท่ีตรวจนับ ตรวจสอบทรัพยสินปงบประมาณ

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุง เพื่ออนุมัติผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสารการตรวจ
นับ 

หมายถึง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการการตรวจนับทรัพยสินถาวร  

2. วันที่ตรวจนับ หมายถึง วันที่ตรวจนับเพื่อขออนุมัติ 
3. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
4. คณะ/ศูนย/สถาบัน/

สํานัก 
หมายถึง รหัสและชี่อคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก  ตามรูปแบบที่กําหนด 

เพื่อใชในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
5. ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบ

เทา 
หมายถึง รหัสและชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา  ตามรูปแบบที่

กําหนด เพื่อใชในการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายการ   

6. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
7. ช่ือทรัพยสินถาวร หมายถึง ช่ือของทรัพยสินถาวร 
8. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
9. S/N NO. หมายถึง Serial  No.  ของทรัพยสินถาวร 
10. รายละเอียดประกอบ หมายถึง รายละเอียดของทรัพยสินถาวร 
ผลการตรวจในระบบ   
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11. รหัสสถานที่ต้ัง หมายถึง รหัสสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร(ยกเวนกรณีที่ดิน, อาคาร 
หรือสิ่งกอสราง) 

12. ช่ือสถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร(ยกเวนกรณีที่ดิน, อาคาร 
หรือสิ่งกอสราง) 

13. สถานะ (เปรียบเทียบกับ
ระบบ) 

หมายถึง สถานะของทรัพยสินถาวรที่ทําการตรวจนับได  ไดแก ถูก
ตองตามบัญชี, สูญหาย, ชํารุด 

14. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติสําหรับรายการทรัพยสินถาวรที่ตรวจสอบ
จากผลการตรวจนับ  เชน     หมายถึง  ผานการอนุมัติ  

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
15. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุของสถานะที่ตองการเก็บขอมูล 
17. คณะกรรมสอบหาขอ

เท็จจริง 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง สําหรับการขออนุมัติ

จําหนายทรัพยสินถาวร 
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6.2.9 KK-FA-DT-09 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติจําหนายวิธีตาง ๆ  
 

บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติการจําหนาย

A U T Oเลขท่ีขออนุมัติ วันท่ี

������
������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน

สถานท่ีต้ัง

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูขออนุมัติ วันท่ีขออนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาด*วิธีการจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

ชื่อทรัพยสิน

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติการจําหนาย

A U T Oเลขท่ีขออนุมัติ วันท่ี

������
������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน

สถานท่ีต้ัง

เงินงบประมาณ เงินรายได

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูขออนุมัติ วันท่ีขออนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาด*วิธีการจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

ชื่อทรัพยสิน

เหตุผลการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ปงบประมาณ

 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             FA_6- 36  

 
บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติการจําหนาย

A U T Oเลขท่ีขออนุมัติ วันท่ี

������
������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน

สถานท่ีต้ัง

เงินงบประมาณ เงินรายได

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูขออนุมัติ วันท่ีขออนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาด*วิธีการจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

ชื่อทรัพยสิน

รายช่ือคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประเมินราคาขั้นตํ่า

ปงบประมาณ

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร   

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง รหัสและชื่อประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร  ไดแก  การ
ขาย การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน, 
การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

2. เลขที่ขออนุมัติ หมายถึง เลขที่เอกสารการขออนุมัติจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
3. วันที่ขออนุมัติ หมายถึง วันที่ขออนุมัติเพื่อจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
4. วิธีการจําหนาย หมายถึง วิธีการจําหนายทรัพยสินถาวร  เชน  ประเภทการจําหนาย

แบบการขาย  จะประกอบดวยวิธีการขายแบบทอดตลาด หรือ
การขายแบบตกลงราคา  เปนตน 

5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
6. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. คณะกรรมการประเมิน

ราคา 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา เพื่อพิจารณาการ

จําหนายดวยวิธีตาง ๆ 
สวนขอมูลรายการ   
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8. ลําดับ หมายถึง ลําดับของรายการทรัพยสินถาวร 
9. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
10. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
11. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
13. ราคาประเมิน หมายถึง ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสินถาวร 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
14. ช่ือสถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
15. มูลคาทรัพยสิน หมายถึง มูลคารวมของรายการทรัพยสินถาวร ที่ไดพิจารณาใหมีการ

จําหนายตามวิธีจําหนายที่ระบุ 
16. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร เชน เงินงบประมาณ

แผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
17. ผูขออนุมัติ หมายถึง ผูบันทึกการขออนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
18. วันที่ขออนุมัติ หมายถึง วันที่บันทึกการขออนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
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6.2.10 KK-FA-DT-10 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการอนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีตาง ๆ  
บันทึก-ปรับปรุงการอนุมัติการจําหนาย

*เลขท่ีขออนุมัติจําหนาย วันท่ีขออนุมัติจําหนาย

������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน
สถานะ

การอนุมัติ

สถานท่ีต้ัง

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาดวิธีการจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

คณะกรรมการจําหนาย

ชื่อทรัพยสิน

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการอนุมัติการจําหนาย

*เลขท่ีขออนุมัติจําหนาย วันท่ีขออนุมัติจําหนาย

������
������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน
สถานะ

การอนุมัติ

สถานท่ีต้ัง

เงินงบประมาณ เงินรายได

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาดวิธีการจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

คณะกรรมการจําหนาย

ชื่อทรัพยสิน

เหตุผลการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ปงบประมาณ
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บันทึก-ปรับปรุงการอนุมัติการจําหนาย

*เลขท่ีขออนุมัติจําหนาย วันท่ีขออนุมัติจําหนาย

������
������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน
สถานะ

การอนุมัติ

สถานท่ีต้ัง

เงินงบประมาณ เงินรายได

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาดวิธีการจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

คณะกรรมการจําหนาย

ชื่อทรัพยสิน

รายช่ือคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประเมินราคาขั้นตํ่า

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการอนุมัติการจําหนาย

*เลขท่ีขออนุมัติจําหนาย วันท่ีขออนุมัติจําหนาย

������
������
������
������
������

แหลงเงิน

รหัสทรัพยสิน
สถานะ

การอนุมัติ

สถานท่ีต้ัง

เงินงบประมาณ เงินรายได

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ลําดับ

คณะกรรมการประเมินราคา

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

การขายทอดตลาดวิธีการตัดจําหนาย

ราคาประเมินหนวยนับ

มูลคาทรัพยสิน บาท

คณะกรรมการจําหนาย

ชื่อทรัพยสิน

รายช่ือคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จําหนายดวยวิธีขายทอดตลาด

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีตาง ๆ  โดยนํารายการทรัพย
สินถาวรมาจากการอนุมัติผลการตรวจนับทรัพยสินถาวรที่ชํารุด 

สวนขอมูลหลัก   
1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง รหัสและชื่อประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร  ไดแก  การ

ขาย การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน, 
การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

2. เลขที่ขออนุมัติจําหนาย หมายถึง เลขที่เอกสารการขออนุมัติจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
3. วันที่ขออนุมัติจําหนาย หมายถึง วันที่ขออนุมัติเพื่อจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
4. วิธีการจําหนาย หมายถึง วิธีการจําหนายทรัพยสินถาวร  เชน  ประเภทการจําหนาย

แบบการขาย  จะประกอบดวยวิธีการขายแบบทอดตลาด หรือ
การขายแบบตกลงราคา  เปนตน 

5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
6. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. คณะกรรมการประเมิน

ราคา 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา เพื่อพิจารณาการ

จําหนายดวยวิธีตาง ๆ 
8. คณะกรรมการจําหนาย หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ 

สวนขอมูลรายการ   
9. ลําดับ หมายถึง ลําดับของรายการทรัพยสินถาวร 
10. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
11. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
12. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
15. ราคาประเมิน หมายถึง ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสินถาวร 
16. สถานะการอนุมัติ  สถานะการอนุมัติสําหรับรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติ

จําหนายดวยวิธีตาง ๆ  เชน    หมายถึง  ผานการอนุมัติ 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

17. ช่ือสถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
18. มูลคาทรัพยสิน หมายถึง มูลคารวมของรายการทรัพยสินถาวร ที่ไดพิจารณาใหมีการ

จําหนายตามวิธีจําหนายที่ระบุ 
19. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร เชน เงินงบประมาณ

แผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
20. ผูอนุมัติ หมายถึง ผูบันทึกการอนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
21. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่บันทึกการอนุมัติการจําหนายดวยวิธีตาง ๆ  
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6.2.11 KK-FA-DT-11 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขายทรัพยสินถาวร 
 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการขาย
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สถานท่ีต้ัง

บุคคลหรือบริษัทผูซ้ือ

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

แหลงเงิน

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ลําดับ รหัสทรัพยสิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชีหนวยนับชื่อทรัพยสิน

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการขาย

������
������
������
������
������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ราคาขายคาเสื่อมราคาสะสม บุคคลหรือบริษัทผูซื้อลําดับ รหัสทรัพยสิน ราคาประเมิน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

สถานท่ีต้ัง

บุคคลหรือบริษัทผูซื้อ

แหลงเงิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ปงบประมาณ
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บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการขาย
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ราคาขายคาเสื่อมราคาสะสม บุคคลหรือบริษัทผูซื้อลําดับ รหัสทรัพยสิน ราคาประเมิน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

สถานท่ีต้ัง

บุคคลหรือบริษัทผูซื้อ

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

เหตุผลการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการขาย
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ราคาขายคาเสื่อมราคาสะสม บุคคลหรือบริษัทผูซื้อลําดับ รหัสทรัพยสิน ราคาประเมิน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

สถานท่ีต้ัง

บุคคลหรือบริษัทผูซื้อ

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จําหนายดวยวิธีขายทอดตลาด

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีขาย  ซึ่งประกอบดวย  การจําหนายดวย
วิธีขายทอดตลาด  และการจําหนายดวยวิธีขายตกลงราคา 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง รหัสและชื่อประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร  ไดแก  การ
ขาย การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน, 
การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
3. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
4. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
5. เลขที่การอนุมัติการ

จําหนาย 
หมายถึง เลขที่การอนุมัติการจําหนาย  ซึ่งเปนเอกสารอางอิงเพื่อใชใน

การนํารายการทรัพยสินถาวรที่ผานการอนุมัติแลวมาจําหนาย 
5. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติของเลขที่การอนุมัติการจําหนาย 
6. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. คณะกรรมการ หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการจําหนายดวยวิธีขาย 

สวนขอมูลรายการ   
8. ลําดับ หมายถึง ลําดับของรายการทรัพยสินถาวร 
9. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
10. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
11. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
14. ราคาประเมิน หมายถึง ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสินถาวร 
15. คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาสะสมยกไปของทรัพยสินถาวร 
16. ราคาขาย หมายถึง ราคาขายของทรัพยสินถาวร 
17. รหัสบุคคลหรือบริษัทผู

ซื้อ 
หมายถึง รหัสของบุคคลหรือบริษัทผูซื้อทรัพยสินถาวร 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
18. สถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
19. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่จะใชในการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร เชน เงินงบ

ประมาณแผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
18. ช่ือบุคคลหรือบริษัทผูซื้อ หมายถึง ช่ือของบุคคลหรือบริษัทผูซื้อทรัพยสินถาวร 
20. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
21. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.12 KK-FA-DT-12 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการโอนหรือบริจาค 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการโอนหรือบริจาค

������
������
������
������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

สถานท่ีต้ัง

ผูรับโอน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

แหลงเงิน

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ลําดับ รหัสทรัพยสิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

หนวยนับ ราคาทรัพยสินชื่อทรัพยสิน

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการโอนหรือบริจาค
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A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

วันท่ีอนุมัติ

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ลําดับ รหัสทรัพยสิน

สถานท่ีต้ัง

ผูรับโอน

แหลงเงิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ผูรับโอนวันท่ีสงมอบราคาตามบัญชี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย

*ประเภทการจําหนาย

ปงบประมาณ
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บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการโอนหรือบริจาค
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A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

วันท่ีอนุมัติ

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ลําดับ รหัสทรัพยสิน

สถานท่ีต้ัง

ผูรับโอน

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ผูรับโอนวันท่ีสงมอบราคาตามบัญชี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ปงบประมาณ

 
 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีการโอนหรือบริจาค
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A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

วันท่ีอนุมัติ

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ลําดับ รหัสทรัพยสิน

สถานท่ีต้ัง

ผูรับโอน

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ผูรับโอนวันท่ีสงมอบราคาตามบัญชี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย

*ประเภทการจําหนาย

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีโอนหรือบริจาคใหแกองคกรภายนอก 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง รหัสและชื่อประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร  ไดแก  การ
ขาย การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน, 
การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
3. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
4. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
5. เลขที่การอนุมัติการ

จําหนาย 
หมายถึง เลขที่การอนุมัติการจําหนาย  ซึ่งเปนเอกสารอางอิงเพื่อใชใน

การนํารายการทรัพยสินถาวรที่ผานการอนุมัติแลวมาจําหนาย 
5. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติของเลขที่การอนุมัติการจําหนาย 
6. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. คณะกรรมการ หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการจําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค 

สวนขอมูลรายการ   
8. ลําดับ หมายถึง ลําดับของรายการทรัพยสินถาวร 
9. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
10. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
11. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
14. วันที่สงมอบ หมายถึง วันที่สงมอบทรัพยสินถาวรใหกับองคกรภายนอก 
15. ผูรับโอน หมายถึง รหัสของผูรับโอนทรัพยสินถาวร 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
16. สถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
17. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร เชน เงินงบประมาณ

แผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
18. ช่ือผูรับโอน หมายถึง ช่ือของผูรับโอน 
19. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
20. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.13 KK-FA-DT-13 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน

������
������
������
������
������

สถานท่ีต้ัง

ผูรับแลกเปลี่ยน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

วันท่ีอนุมัติ

แหลงเงิน

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ทรัพยสินเกาท่ีนําไปแลก ทรัพยสินใหมท่ีไดรับมา

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน *รหัสทรัพยสิน
วันท่ีลงทะเบียน

เลขท่ีสัญญา
แลกเปลี่ยนชื่อทรัพยสิน

หนวยนับ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

ราคาประเมิน

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย

*ประเภทการจําหนาย

ปงบประมาณ

 
บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน
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สถานท่ีต้ัง

ผูรับแลกเปลี่ยน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

วันท่ีอนุมัติ

แหลงเงิน เงินรายได

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ทรัพยสินเกาท่ีนําไปแลก ทรัพยสินใหมท่ีไดรับมา

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน *รหัสทรัพยสิน
วันท่ีลงทะเบียน

เลขท่ีสัญญา
แลกเปลี่ยนชื่อทรัพยสิน

หนวยนับ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

ราคาประเมินจํานวน

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ปงบประมาณ
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บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน
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สถานท่ีต้ัง

ผูรับแลกเปลี่ยน

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

วันท่ีอนุมัติ

แหลงเงิน เงินรายได

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ทรัพยสินเกาท่ีนําไปแลก ทรัพยสินใหมท่ีไดรับมา

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน *รหัสทรัพยสิน
วันท่ีลงทะเบียน

เลขท่ีสัญญา
แลกเปลี่ยนชื่อทรัพยสิน

หนวยนับ

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

ราคาประเมินจํานวน

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย

*ประเภทการจําหนาย

รายช่ือคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน

ปงบประมาณ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีแลกเปลี่ยน  ซึ่งจะตองมีการลงทะเบียน

ทรัพยสินถาวรที่ไดรับมากอน  แลวจึงจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยนได 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง รหัสและชื่อประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร  ไดแก  การ
ขาย การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน, 
การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
3. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 
4. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
5. เลขที่การอนุมัติการ

จําหนาย 
หมายถึง เลขที่การอนุมัติการจําหนาย  ซึ่งเปนเอกสารอางอิงเพื่อใชใน

การนํารายการทรัพยสินถาวรที่ผานการอนุมัติแลวมาจําหนาย 
5. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติของเลขที่การอนุมัติการจําหนาย 
6. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. คณะกรรมการ หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 

สวนขอมูลรายการ   
ทรัพยสินเกาที่นําไปแลก   
8. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                          FA_6 - 49  

9. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
ทรัพยสินใหมท่ีไดรับมา   
10. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
11. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
12. วันที่ลงทะเบียน หมายถึง วันที่ลงทะเบียนทรัพยสินใหมที่ไดรับมา 
13. เลขที่สัญญาแลกเปลี่ยน หมายถึง เลขที่สัญญาแลกเปลี่ยนทรัพยสิน 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
14. สถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
15. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
16. ราคาประเมิน หมายถึง ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสินถาวร 
17. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร เชน เงินงบประมาณ

แผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 
18. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
19. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
20. ผูรับแลกเปลี่ยน หมายถึง เจาหนาที่หรือบุคคลที่รับทรัพยสินถาวรมาแลกเปลี่ยน 
21. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
22. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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6.2.14 KK-FA-DT-14 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 
 

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธแปรสภาพหรือทําลาย
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รายละเอียดการแปรสภาพ หรือทําลาย

ชื่อสถานท่ีต้ังรหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน รหัสสถานท่ีต้ัง

ผูแปรสภาพ หรือทําลาย

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

แหลงเงิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ปงบประมาณ

 
บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธแปรสภาพหรือทําลาย
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ราคาทรัพยสินหนวยนับ

รายละเอียดการแปรสภาพ หรือทําลาย

ผูแปรสภาพ หรือทําลาย

แหลงเงิน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

สถานะราคาประเมินราคาตามบัญชี

แปรสภาพ ทําลาย

แปรสภาพ ทําลาย

แปรสภาพ ทําลาย

แปรสภาพ ทําลาย

แปรสภาพ ทําลาย

ปงบประมาณ
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กําไร/ขาดทุน

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธแปรสภาพหรือทําลาย

������
������
������
������
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมินหนวยนับ

รายละเอียดการแปรสภาพ หรือทําลาย

ผูแปรสภาพ หรือทําลาย

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

*ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

เหตุผลการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

ปงบประมาณ

 
 

กําไร/ขาดทุน

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายดวยวิธแปรสภาพหรือทําลาย

������
������
������
������
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมินหนวยนับ

รายละเอียดการแปรสภาพ หรือทําลาย

ผูแปรสภาพ หรือทําลาย

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

A U T Oเลขท่ีเอกสาร วันท่ี

*เลขท่ีการอนุมัติการจําหนาย วันท่ีอนุมัติ

ประเภทการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จําหนายดวยวิธีการแปรสภาพหรือทําลาย

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงการจําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง รหัสและชื่อประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร  ไดแก  การ
ขาย การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน, 
การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
3. วันที่ หมายถึง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีขาย 
4. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ระบุใหกับทรัพยสินถาวร 
5. เลขที่การอนุมัติการ

จําหนาย 
หมายถึง เลขที่การอนุมัติการจําหนาย  ซึ่งเปนเอกสารอางอิงเพื่อใชใน

การนํารายการทรัพยสินถาวรที่ผานการอนุมัติแลวมาจําหนาย 
5. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติของเลขที่การอนุมัติการจําหนาย 
6. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. คณะกรรมการ หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 

สวนขอมูลรายการ   
8. รหัสทรัพยสิน หมายถึง รหัสทรัพยสินถาวรตามรูปแบบที่กําหนด 
9. ช่ือทรัพยสิน หมายถึง ช่ือทรัพยสินถาวร 
10. รหัสสถานที่ต้ัง หมายถึง รหัสสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
11. สถานที่ต้ัง หมายถึง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
18. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
14. ราคาประเมิน หมายถึง ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสินถาวร 
15. สถานะ หมายถึง สถานะทรัพยสินถาวรที่พิจารณาได  ไดแก  แปรสภาพ  หรือ

ทําลาย 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

16. รายละเอียดการแปร
สภาพ หรือทําลาย 

หมายถึง รายละเอียดการแปรสภาพ หรือทําลายทรัพยสินถาวร 

17. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร เชน เงินงบประมาณ
แผนดิน,  เงินรายได  หรือเงินบริจาค เปนตน 

18. ผูแปรสภาพ หรือทําลาย หมายถึง รหัสและชื่อผูแปรสภาพหรือทําลายทรัพยสินถาวร 
19. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
20. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงการบันทึกขอมูล 
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7. การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-FA-OD-04 : ใบโอนออกทรัพยสินถาวร 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกการโอนออก

ทรัพยสินทั้งการโอนทรัพยสินภายในคณะ หรือการโอนทรัพยสิน
ระหวางคณะ โดยเก็บเปนหลักฐานการโอนออกทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงานๆ 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. โอนจาก คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่โอนออกรายการ

ทรัพยสิน   
2. รับโอน คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รับโอนรายการ

ทรัพยสิน   
3. เลขที่ใบโอนออกทรัพยสิน เลขที่เอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร 
4. วันที่โอนออกทรัพยสิน วันที่บันทึกเอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายการ  
5. ลําดับ ลําดับที่รายการทรัพยสินถาวร 
6. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
8. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
9. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
10. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
11. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
สวนขอมูลสรุป  
13. หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ 
14. รวมมูลคาแผนนี้ รวมมูลคาราคาตามบัญชีตอหนาเอกสาร 
15. รวมมูลคาทั้งเอกสาร รวมมูลคาราคาตามบัญชีตอเลขที่ใบโอนออกทรัพยสิน 
สวนขอมูลอนุมัติ  
16. ผูมีสิทธิ์โอนออกทรัพยสิน ผูมีสิทธิ์ในการโอนออกทรัพยสินถาวร 
17. ผูอนุมัติโอนออกทรัพยสิน ผูมีอํานาจอนุมัติการโอนออกทรัพยสินถาวร 
18. ผูรับโอนทรัพยสิน ผูรับโอนทรัพยสินถาวร 
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ขอมูล คําอธิบาย 
19. เจาหนาที่ตรวจสอบ เจาหนาที่ที่ตรวจสอบการโอนออกทรัพยสินถาวร 
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7.1.2 KK-FA-OD-05 : ใบรับโอนทรัพยสินถาวร 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกการโอนออก

ทรัพยสินทั้งการโอนทรัพยสินภายในคณะ หรือการโอนทรัพยสิน
ระหวางคณะ โดยเก็บเปนหลักฐานการรับโอนทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รับโอน คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่รับโอนรายการ

ทรัพยสิน   
2. โอนจาก คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่โอนออกรายการ

ทรัพยสิน   
3. เลขที่ใบรับโอนทรัพยสิน เลขที่เอกสารการรับโอนทรัพยสินถาวร 
4. วันที่รับโอนทรัพยสิน วันที่บันทึกเอกสารการรับโอนทรัพยสินถาวร 
5. เลขที่ใบโอนออกทรัพยสิน เลขที่เอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร 
6. วันที่โอนออกทรัพยสิน วันที่บันทึกเอกสารการโอนออกทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายการ  
7. ลําดับ ลําดับที่รายการทรัพยสินถาวร 
8. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
9. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
10. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
11. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ รวมมูลคาราคาตามบัญชีตอหนาเอกสาร 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร รวมมูลคาราคาตามบัญชีตอเลขที่ใบโอนออกทรัพยสิน 
สวนขอมูลอนุมัติ  
18. ผูรับโอนทรัพยสิน ผูรับโอนทรัพยสินถาวร 
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7.1.3 KK-FA-OD-06 : ปายติดครุภัณฑ 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรหัสครุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนด 
ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
 

มข. XX XX XX / XXX XXX XX - XXXX / XX 
         1    2     3         4       5      6          7          8 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. ตําแหนงที่ 1  ประกอบดวยรหัสยอ 2 

ตัว   
รหัสคณะ/ศูนย/ สถาบัน/ สํานัก 

2. ตําแหนงที่ 2  ประกอบดวยรหัสยอ 2 
ตัว   

รหัสภาควิชา/ โรงพยาบาล / เทียบเทา เชน กอง / ฝาย/ สํานักงาน
คณบดี/ สํานักงานผูอํานวยการ 

3. ตําแหนงที่ 3  ประกอบดวยรหัสยอ 2 
ตัว   

รหัสงานในสํานักงาน/ กอง 

4. ตําแหนงที่ 4  ประกอบดวยรหัสยอ 3 
ตัว   

รหัสประเภททรัพยสินถาวร 

5. ตําแหนงที่ 5  ประกอบดวยรหัสยอ 3 
ตัว   

รหัสชนิดทรัพยสินถาวร 

6. ตําแหนงที่ 6  ประกอบดวยรหัสยอ 2 
ตัว   

รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

7. ตําแหนงที่ 7  ประกอบดวยรหัสยอ 4 
ตัว   

จํานวนนับ 

8. ตําแหนงที่ 8  ประกอบดวยรหัสยอ 2 
ตัว   

ป 
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7.1.4 KK-FA-OD-08 : ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกการเปนทรัพย

สินถาวรที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงานแลวสามารถขออนุมัติ
จําหนายไดตามประเภทการจําหนาย และวิธีที่ตองการดําเนินการ
จําหนาย 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน เลขที่เอกสารการขออนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน วันที่บันทึกเอกสารการขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร 
3. ประเภทการจําหนาย ประเภทการจําหนายทรัพยสินถาวร ไดแก การขาย, การโอนหรือ

บริจาค, การแลกเปลี่ยน หรือการแปรสภาพหรือทําลาย  เปนตน 
4. วิธีการจําหนาย วิธีการจําหนายทรัพยสินถาวร  เชน  ประเภทการจําหนายแบบการ

ขาย  จะประกอบดวยวิธีการขายแบบทอดตลาด หรือการขายแบบ
ตกลงราคา  เปนตน 

สวนขอมูลรายการ  
5. ลําดับ ลําดับที่รายการทรัพยสินถาวร 
6. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
8. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
9. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร 
10. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
11. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
14. ราคาประเมิน ราคาที่สามารถประเมินไดของทรัพยสินถาวรที่ตองการจําหนาย 
สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ รวมมูลคาราคาประเมินตอหนาเอกสาร 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร รวมมูลคาราคาประเมินตอเลขที่ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน 
สวนขอมูลอนุมัติ  
18. ผูขออนุมัติ ผูขออนุมัติเพื่อจําหนายทรัพยสินถาวรแตละวิธี 
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ขอมูล คําอธิบาย 
19. ผูอนุมัติ ผูอนุมัติเพื่อจําหนายทรัพยสินถาวรแตละวิธี 
20. เจาหนาที่ตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบการขออนุมัติการจําหนายทรัพยสิน 
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7.1.5 KK-FA-OD-14 : แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกผลสํารวจหรือ

ตรวจนับทรัพยสินในระบบแลว  สามารถใหเจาหนาที่นําเอกสาร
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายการทรัพยสินตามแบบฟอรม
บันทึกรายการทรัพยสินตามสถานะ   

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงานๆ 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่เอกสารการตรวจนับ เลขที่เอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ตรวจนับ วันที่บันทึกเอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
3. คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร ตามคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก 
4. ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร ตามภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา 
สวนขอมูลรายการ  
5. ลําดับ ลําดับที่รายการทรัพยสินถาวร 
6. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
8. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
9. รายละเอียดประกอบ รายละเอียดประกอบของทรัพยสินถาวร เชน ยี่หอ  ขนาด แบบ 

เปนตน 
10. รหัสสถานที่ต้ัง รหัสสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรเพื่อสามารถทําการตรวจนับได 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรเพื่อสามารถทําการตรวจนับได 
12. หมายเหตุ แสดงสถานะทรัพยสินถาวรที่ตรวจนับ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจนับ

ทําการบันทึก เชน  ถูกตอง  กรณีที่ตรวจนับแลวถูกตองตาม
แบบฟอรมรายการทรัพยสินถูกตองตามบัญชี  หรือ ไมถูกตอง   
เพราะมีการชํารุด  กรณีที่ตรวจนับแลวไมถูกตองตามแบบฟอรม
รายการทรัพยสินถูกตองตามบัญชี  เปนตน 

สวนขอมูลอนุมัติ  
13. ผูตรวจนับทรัพยสิน ผูตรวจนับทรัพยสินถาวร 
14. เจาหนาที่ตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
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7.1.6 KK-FA-OD-15 : แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกผลสํารวจหรือ

ตรวจนับทรัพยสินในระบบแลว  สามารถใหเจาหนาที่นําเอกสาร
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายการทรัพยสินตามแบบฟอรม
บันทึกรายการทรัพยสินตามสถานะ   

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงานๆ 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่เอกสารการตรวจนับ เลขที่เอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ตรวจนับ วันที่บันทึกเอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
3. คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร ตามคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก 
4. ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร ตามภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา 
สวนขอมูลรายการ  
5. ลําดับ ลําดับที่รายการทรัพยสินถาวร 
6. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
8. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
9. รายละเอียดประกอบ รายละเอียดประกอบของทรัพยสินถาวร เชน ยี่หอ  ขนาด แบบ 

เปนตน 
10. รหัสสถานที่ต้ัง รหัสสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรเพื่อสามารถทําการตรวจนับได 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรเพื่อสามารถทําการตรวจนับได 
12. หมายเหตุ แสดงสถานะทรัพยสินถาวรที่ตรวจนับ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจนับ

ทําการบันทึก เชน  ถูกตอง  กรณีที่ตรวจนับแลวถูกตองตาม
แบบฟอรมรายการทรัพยสินที่สูญหาย  หรือ ไมถูกตอง   เพราะมี
การชํารุด  กรณีที่ตรวจนับแลวไมถูกตองตามแบบฟอรมรายการ
ทรัพยสินที่สูญหาย  เปนตน 

สวนขอมูลอนุมัติ  
13. ผูตรวจนับทรัพยสิน ผูตรวจนับทรัพยสินถาวร 
14. เจาหนาที่ตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
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7.1.7 KK-FA-OD-16 : แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกผลสํารวจหรือ

ตรวจนับทรัพยสินในระบบแลว  สามารถใหเจาหนาที่นําเอกสาร
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายการทรัพยสินตามแบบฟอรม
บันทึกรายการทรัพยสินตามสถานะ   

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ  หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่เอกสารการตรวจนับ เลขที่เอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
2. วันที่ตรวจนับ วันที่บันทึกเอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
3. คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร ตามคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก 
4. ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา ทําการตรวจนับทรัพยสินถาวร ตามภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา 
สวนขอมูลรายการ  
5. ลําดับ ลําดับที่รายการทรัพยสินถาวร 
6. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
8. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
9. รายละเอียดประกอบ รายละเอียดประกอบของทรัพยสินถาวร เชน ยี่หอ  ขนาด แบบ 

เปนตน 
10. รหัสสถานที่ต้ัง รหัสสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรเพื่อสามารถทําการตรวจนับได 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวรเพื่อสามารถทําการตรวจนับได 
12. หมายเหตุ แสดงสถานะทรัพยสินถาวรที่ตรวจนับ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจนับ

ทําการบันทึก เชน  ถูกตอง  กรณีที่ตรวจนับแลวถูกตองตาม
แบบฟอรมรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน  หรือ 
ไมถูกตอง   เพราะมีสภาพใชงานไดดี  กรณีที่ตรวจนับแลวไมถูก
ตองตามแบบฟอรมรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใช
งาน  เปนตน 

สวนขอมูลอนุมัติ  
13. ผูตรวจนับทรัพยสิน ผูตรวจนับทรัพยสินถาวร 
14. เจาหนาที่ตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
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7.1.8 KK-FA-OD-23 : แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจนับ 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการบันทึกการผลตรวจนับ

ทรัพยสิน 
ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จาก คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือหนวยงานที่ทําการบันทึกผลการ

ตรวจนับทรัพยสินถาวร 
2. เลขที่เอกสารการตรวจนับ เลขที่เอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
3. วันที่ตรวจนับ วันที่บันทึกเอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายการ  
4. ลําดับ ลําดับที่รายการตรวจนับ 
5. รายการตรวจนับ รายการที่แสดงสถานะจากการสํารวจหรือตรวจนับทรัพยสินถาวร 

เชน  ทรัพยสินถาวรคงเหลือมีตัวตนถูกตองตามบัญชี, ทรัพยสิน
เสื่อมสภาพ ชํารุด หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  หรือ 
ทรัพยสินสูญหาย  เปนตน 

6. จํานวน จํานวนรายการทรัพยสินที่ตรวจนับไดตามรายการตรวจนับ 
7. เอกสารแนบ เอกสารที่ใชประกอบการตรวจนับ  เชน  แบบฟอรมบันทึกราย

การทรัพยสินถาวรที่ถูกตองตามบัญชี, แบบฟอรมบันทึกรายการ
ทรัพยสินที่สูญหาย หรือ แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินเสื่อม
สภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน  เปนตน  เพื่อไปทําการตรวจนับตอไป 

สวนขอมูลสรุป  
8. หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ 
สวนขอมูลอนุมัติ  
9. เจาหนาที่ตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบผลการตรวจนับทรัพยสิน 
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7.2 รายงาน 

7.2.1 KK-FA-OR-01 : รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดทรัพยสินถาวรตามรหัสทรัพยสินถาวร  โดย

กําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่ลงทะเบียน 
2. รหัสทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
2. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
4. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
5. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
8. สถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
9. วันที่ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
10. ประเภทการรับ ประเภทการรับทรัพยสินถาวร  เชน  การจัดซื้อ/จาง , การตรวจรับ

ทรัพยสินโดยตรง เปนตน 
11. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารซึ่งเปนหลักฐานการรับลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 

เชน แบบฟอรมการรับบริจาคทรัพยสินถาวร  เปนตน 
12. วันที่เอกสารอางอิง วันที่บันทึกเลขที่เอกสารอางอิง 
13. S/N NO. Serial No. 
14. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
15. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
16. จํานวน จํานวนทรัพยสินถาวร 
17. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
18. บัญชีทรัพยสินถาวร เลขที่บัญชีทรัพยสินถาวร 
19. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
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ขอมูล คําอธิบาย 
20. บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม เลขที่บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม 
21. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
22. ราคาซาก ราคาทรัพยสินถาวร ในกรณีที่หมดอายุการใชงาน 
23. วันที่เริ่มการคํานวณคาเสื่อมราคา วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 
24. วันที่สิ้นสุดการคํานวณคาเสื่อมราคา วันที่สิ้นสุดการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 
25. อายุการใชงาน(ป) อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
26. รายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน รายละเอียดการรับประกันทรัพยสินถาวร 
27. วันที่เริ่มตนประกัน วันที่เริ่มตนการรับประกันทรัพยสินถาวร 
28. วันที่สิ้นสุดประกัน วันที่สิ้นสุดการรับประกันทรัพยสินถาวร 
29. ระยะเวลารับประกัน ระยะเวลาการรับประกันทรัพยสินถาวร 
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7.2.2 KK-FA-OR-02 : รายงานประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวรตามประเภททรัพย
สินถาวร  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 

1. ประเภททรัพยสิน 
2. ชนิดทรัพยสิน 
3. ชนิดทรัพยสินยอย 
4. รหัสทรัพยสิน 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสินถาวร 
2. ชนิดทรัพยสิน ชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
6. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. วันที่สงซอม วันที่สงซอมทรัพยสินถาวร 
8. เลขที่เอกสารการสงซอม เลขที่เอกสารการสงซอมทรัพยสินถาวร 
9. ประเภทการสงซอม ช่ือประเภทการสงซอมทรัพยสินถาวร เชน การสงซอมภายใน , 

การจางซอม เปนตน 
10. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
11. อายุการใชงาน อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
12. วันที่ซอมครั้งลาสุด วันที่ซอมทรัพยสินถาวรครั้งลาสุด 
13. วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคา วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคาแตละรายการสงซอม 
14. วันที่สิ้นสุดคํานวณคาเสื่อมราคา วันที่สิ้นสุดคํานวณคาเสื่อมราคาแตละรายการสงซอม 
15. ราคาตามบัญชี คาใชจายแตละรายการงานที่ตองการซอมทรัพยสินถาวร 
16. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
17. ราคาตามบัญชีคงเหลือ คาใชจายคงเหลือ คํานวณจาก คาใชจายในการซอมหักลบดวยคา

เสื่อมราคาจากการซอม 
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7.2.3 KK-FA-OR-03 : รายงานประวัติการโอนทรัพยสินถาวร  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงประวัติการโอนยายทรัพยสินถาวรตามประเภททรัพย
สินถาวร  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 

1. ประเภททรัพยสิน 
2. ชนิดทรัพยสิน 
3. ชนิดทรัพยสินยอย 
4. รหัสทรัพยสิน 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสินถาวร 
2. ชนิดทรัพยสิน ชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
6. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. วันที่โอนทรัพยสิน  
8. เลขที่เอกสารการโอนทรัพยสิน  
9. เดิม สถานะเดิมกอนทําการโอนยายทรัพยสิน 
 • รหัสทรัพยสิน         รหัสทรัพยสินถาวร 
 • หนวยงาน หนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
 • สถานที่ต้ัง สถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
 • ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร 

หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
 • คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพย

สินถาวร 
 • ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตาม

บัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา
เสื่อมราคาสะสมแลว 

10. ใหม สถานะใหมหลังจากทําการโอนยายทรัพยสิน 
 • รหัสทรัพยสิน    รหัสทรัพยสินถาวร 
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ขอมูล คําอธิบาย 
 • หนวยงาน หนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
 • สถานที่ต้ัง สถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
 • ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร 

หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
 • คาเสื่อมราคาสะสม      คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพย

สินถาวร 
 • ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตาม

บัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา
เสื่อมราคาสะสมแลว 
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7.2.4 KK-FA-OR-04 : ทะเบียนคุมทรัพยสินถาวร  
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่มีอยู ตามประเภททรัพยสิน

ถาวร  เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของรายการทรัพยสินถาวร  
โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 

1. ประเภททรัพยสิน 
2. ชนิดทรัพยสิน 
3. ชนิดทรัพยสินยอย 
4. รหัสทรัพยสิน 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสินถาวร 
2. ชนิดทรัพยสิน ชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. ลักษณะ/คุณสมบัติ ลักษณะหรือคุณสมบัติ แสดงรายละเอียดของทรัพยสินถาวร  เชน  

ยี่หอ เปนตน 
6. รุน/แบบ รุนหรือแบบของทรัพยสินถาวร 
7. สถานที่ต้ัง สถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยสินถาวร 
9. ช่ือผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ช่ือผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาคทรัพยสินถาวร 
10. ที่อยู ที่อยูช่ือผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาคทรัพยสินถาวร 
11. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
12. วิธีการไดมา วิธีการไดมาของทรัพยสินถาวร  เชน  ตกลงราคา, สอบราคา, 

ประกวดราคา , รับบริจาค  เปนตน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
13. วันที่ วันที่บันทึกรายการเคลื่อนไหวของทรัพยสินถาวร 
14. เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารที่มีการบันทึกการเคลื่อนไหวแตละรายการของทรัพย

สินถาวร 
15. รายการ รายการเคลื่อนไหวของทรัพยสินถาวร  เชน  กรคํานวณคาเสื่อม

ราคาจากการจัดซื้อ/จาง, การคํานวณคาเสื่อมราคาจากการซอม  
เปนตน 
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ขอมูล คําอธิบาย 
16. จํานวน จํานวนทรัพยสินถาวร 
17. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
18. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
19. มูลคารวม มูลคารวม ทรัพยสิน 
20. อายุการใชงาน อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
21. อัตราคาเสื่อมราคา การคิดอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร ตอป 
22. คาเสื่อมราคาประจําป คาเสื่อมราคาประจําปที่คํานวณได 
23. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมประจําป 
24. มูลคาสุทธิ มูลคารวมทรัพยสินหักลบดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
25. หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ 
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7.2.5 KK-FA-OR-05 : การรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวร  
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ผานการตรวจรับและลง

ทะเบียน  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. ประเภทการรับทรัพยสินถาวร 
2. วันที่รับทรัพยสินถาวร 
3. เลขที่เอกสารการรับทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทการรับ ประเภทการรับทรัพยสินถาวร  เชน  การจัดซื้อ/จาง , การตรวจรับ

ทรัพยสินโดยตรง เปนตน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. วันที่รับ วันที่บันทึกรายการเคลื่อนไหวของทรัพยสินถาวร 
3. เลขที่เอกสารการรับ เลขที่เอกสารที่มีการบันทึกการเคลื่อนไหวแตละรายการของทรัพย

สินถาวร 
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
6. รหัสสถานที่ต้ัง รหัสสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
7. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
8. จํานวนรับ จํานวนที่รับลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
9. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
10. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
11. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามเลขที่เอกสารการรับทรัพย

สิน 
รวมยอดของเลขที่เอกสารการรับ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 

13. รวมตามวันที่รับทรัพยสิน รวมยอดของวันที่รับทรัพยสิน โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 

14. รวมตามประเภทการรับ รวมยอดของประเภทการรับ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
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7.2.6 KK-FA-OR-06 : รายงานการโอนทรัพยสินถาวรประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่มีการโอนยายประจําวัน  โดย

กําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่โอนทรัพยสินถาวร 
2. เลขที่เอกสารการโอนทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. วันที่โอนทรัพยสิน วันที่บันทึกรายการเคลื่อนไหวของทรัพยสินถาวร 
2. เลขที่เอกสารการโอนทรัพยสิน เลขที่เอกสารที่มีการบันทึกการเคลื่อนไหวแตละรายการของทรัพย

สินถาวร 
3. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
4. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
5. คาเสื่อมราคาสะสมยกไป คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
6. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
7. รายการโอน รายการโอนยายทรัพยสิน 
 • รหัสทรัพยสินเดิม         รหัสทรัพยสินถาวรกอนการ

โอนยาย 
 • หนวยงานเดิม หนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร

กอนการโอนยาย 
 • สถานที่ต้ังเดิม สถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร

กอนการโอนยาย 
 • รหัสทรัพยสินใหม       รหัสทรัพยสินถาวรหลังการ

โอนยาย 
 • หนวยงานใหม หนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร

หลังการโอนยาย 
 • สถานที่ต้ังใหม สถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร

หลังการโอนยาย 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวมตามเลขที่เอกสารการโอนทรัพย

สิน 
รวมยอดของเลขที่เอกสารการโอน โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• คาเสื่อมราคาสะสมยกไป 
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ขอมูล คําอธิบาย 
•  ราคาตามบัญชี 

9. รวมตามวันที่โอนทรัพยสิน รวมยอดของวันที่โอนทรัพยสิน โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• คาเสื่อมราคาสะสมยกไป 
• ราคาตามบัญชี 
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7.2.7 KK-FA-OR-07 : รายงานการซอมบํารุงทรัพยสินถาวรประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่มีการโอนยายประจําวัน  โดย

กําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่เอกสารการซอม 
2. เลขที่เอกสารการซอม 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่เอกสารการซอม วันที่บันทึกการซอมทรัพยสินถาวร 
6. เลขที่เอกสารการซอม เลขที่เอกสารการซอมทรัพยสินถาวร 
7. เลขที่ใบตรวจรับการจางซอม เลขที่ใบตรวจรับการจางซอมทรัพยสินถาวร จากระบบจัดซื้อ/จาง 
8. วันที่สงซอม วันที่สงซอมทรัพยสินถาวร 
9. วันที่กําหนดสงคืน วันที่กําหนดสงคืนทรัพยสินถาวรที่สงซอม 
10. คาใชจายในการซอม คาใชจายในการซอมทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
11. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
12. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
13. งานที่ตองสงซอม ระบุรายการที่ชํารุดเพื่อใหมีการซอมแซม 
14. สภาพการชํารุด รายละเอียดการชํารุด 
15. ประเภทการสงซอม ประเภทการสงซอมทรัพยสินถาวร  ระบุวาเปนการสงซอมภายใน, 

การสงซอมภายนอก, บํารุงรักษา หรือสอบเทียบ (กรณีสอบเทียบ
เฉพาะหนวยงานที่บันทึก คืองานอุปกรณทางการแพทยเทานั้น) 

16. อายุการใชงาน อายุการใชงานของทรัพยสินถาวร พิจารณาจากแตละรายการงานที่
ตองการซอม 

17. วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อม วันที่เริ่มตนคํานวณคาเสื่อมราคาแตละรายการสงซอม 
18. วันที่สิ้นสุดคํานวณคาเสื่อม วันที่สิ้นสุดการคํานวณคาเสื่อมราคาแตละรายการสงซอม 
19. ราคาตามบัญชี คาใชจายตามบัญชี  หลังหักคาเสื่อมราคาสะสมแลว   
20. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
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ขอมูล คําอธิบาย 
21. ราคาตามบัญชีคงเหลือ ราคาตามบัญชีคงเหลือ คํานวณจาก ราคาตามบัญชีของคาใชจายใน

การซอมตามบัญชีหักลบดวยคาเสื่อมราคาจากการซอม 
สวนขอมูลสรุป  
22. รวมตามเลขที่เอกสารการซอม รวมยอดของเลขที่เอกสารการซอม โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาตามบัญชี 
• คาเสื่อมราคาสะสม 
•  ราคาตามบัญชีคงเหลือ 

23. รวมวันที่เอกสารการซอม รวมยอดของวันที่เอกสารการซอมโดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาตามบัญชี 
• คาเสื่อมราคาสะสม 
•  ราคาตามบัญชีคงเหลือ 
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7.2.8 KK-FA-OR-08 : รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร  ตาม

หนวยงานที่ทําการตรวจนับ 
ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ใบสํารวจและตรวจนับทรัพย

สินถาวร 
วันที่บันทึกเอกสารการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 

2. เลขที่ใบสํารวจและตรวจนับทรัพย
สินถาวร 

เลขที่ใบสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร 

สวนขอมูลรายละเอียด  
3. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
4. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
5. รหัสสถานที่ต้ัง รหัสสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
6. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
7. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
8. สถานะ สถานะของรายการทรัพยสินถาวร  เชน  ถูกตองตามบัญชี, สูญหาย 

หรือเสื่อมสภาพ ชํารุด เปนตน 
9. หมายเหตุ หมายเหตุอื่นๆ 
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7.2.9 KK-FA-OR-09 : รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่สูญหายประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่สูญหาย  โดยกําหนดเงื่อนไขใน

การพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่อนุมัติการตรวจนับ 
2. เลขที่เอกสารการอนุมัติตรวจนับ 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่อนุมัติการตรวจนับ วันที่อนุมัติการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
6. เลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ เลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
7. เลขที่เอกสารการตรวจนับ เลขที่เอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
8. วันที่ตรวจนับ วันที่ตรวจนับทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
10. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
12. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
สวนขอมูลสรุป  
15. รวมตามเลขที่เอกสารอนุมัติตรวจ

นับ 
รวมยอดของเลขที่เอกสารอนุมัติตรวจนับ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 

16. รวมตามวันที่อนุมัติการตรวจนับ รวมยอดของวันที่อนุมัติการตรวจนับ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
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7.2.10 KK-FA-OR-10 : รายงานรายการทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพ ชํารุด หรือไมไดใชงาน 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หรือไมไดใช
งาน โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 

1. วันที่อนุมัติการตรวจนับ 
2. เลขที่เอกสารการอนุมัติตรวจนับ 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่อนุมัติการตรวจนับ วันที่อนุมัติการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
6. เลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ เลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
7. เลขที่เอกสารการตรวจนับ เลขที่เอกสารการตรวจนับทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
9. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
10. รหัสสถานที่ต้ัง รหัสสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
12. ประเภทการรับ ประเภทการรับทรัพยสินถาวร  เชน  การจัดซื้อ/จาง , การตรวจรับ

ทรัพยสินโดยตรง เปนตน 
13. ราคาตอหนวย ราคาทุนตอหนวยของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
15. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามเลขที่เอกสารอนุมัติตรวจ

นับ 
รวมยอดของเลขที่เอกสารอนุมัติตรวจนับ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 

17. รวมตามวันที่อนุมัติการตรวจนับ รวมยอดของวันที่อนุมัติการตรวจนับ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                   FA_7- 26 

ขอมูล คําอธิบาย 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
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7.2.11 KK-FA-OR-11 : รายงานการขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติจําหนาย  โดยกําหนด

เงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่ขออนุมัติจําหนาย 
2. เลขที่เอกสารขออนุมัติจําหนาย 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่ขออนุมัติจําหนาย วันที่ขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร 
6. เลขที่ขออนุมัติจําหนาย เลขที่ขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร 
7. วิธีการจําหนาย วิธีการจําหนายทรัพยสินถาวร ไดแก  การขายทอดตลาด, การขาย

ตกลงราคา, การโอนหรือบริจาคใหองคกรภายนอก, การแลก
เปลี่ยน, การแปรสภาพหรือทําลาย เปนตน 

สวนขอมูลรายละเอียด  
8. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
9. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
10. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
11. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
12. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
14. ราคาประเมิน ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสินถาวร 
15. เหตุผลในการจําหนาย เหตุผลในการจําหนายทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามเลขที่ขออนุมัติจําหนาย รวมยอดของเลขที่ขออนุมัติจําหนาย  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาประเมิน 
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ขอมูล คําอธิบาย 
17. รวมตามวันที่ขออนุมัติจําหนาย รวมยอดของวันที่ขออนุมัติจําหนาย  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                   FA_7- 29 

7.2.12 KK-FA-OR-12 : รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขายออกจากบัญชี 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขายออกจาก

บัญชี  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่จําหนายดวยวิธีขาย 
2. ประเภททรัพยสิน 
3. ชนิดทรัพยสิน 
4. ชนิดทรัพยสินยอย 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่จําหนายดวยวิธีขาย วันที่จําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีขาย 
6. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสินถาวร 
7. ชนิดทรัพยสิน ชนิดทรัพยสินถาวรหลัก 
8. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
10. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
12. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
15. ราคาขาย ราคาขายของทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามรหัสทรัพยสิน รวมยอดของรหัสทรัพยสิน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาขาย 
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ขอมูล คําอธิบาย 
17. รวมตามชนิดทรัพยสินยอย รวมยอดของชนิดทรัพยสินยอยโดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาขาย 

18. รวมตามชนิดทรัพยสิน รวมยอดของชนิดทรัพยสิน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาขาย 

19. รวมตามประเภททรัพยสิน รวมยอดของประเภททรัพยสิน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาขาย 

20. รวมตามวันที่จําหนาย รวมยอดของวันที่จําหนาย  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาขาย 
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7.2.13 KK-FA-OR-13 : รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค
ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค

ประจําวัน  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่จําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค 
2. ประเภททรัพยสิน 
3. ชนิดทรัพยสิน 
4. ชนิดทรัพยสินยอย 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่จําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค วันที่จําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีโอนหรือบริจาค 
6. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสินถาวร 
7. ชนิดทรัพยสิน ชนิดทรัพยสินถาวร 
8. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
10. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
11. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
12. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
13. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
สวนขอมูลสรุป  
15. รวมตามรหัสทรัพยสิน รวมยอดของรหัสทรัพยสิน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 

16. รวมตามชนิดทรัพยสินยอย รวมยอดของชนิดทรัพยสินยอย โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 

17. รวมตามชนิดทรัพยสิน รวมยอดของชนิดทรัพยสิน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 

18. รวมตามประเภททรัพยสิน รวมยอดของประเภททรัพยสิน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 

19. รวมตามวันที่จําหนาย รวมยอดของวันที่จําหนาย  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
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7.2.14 KK-FA-OR-14 : รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยน
ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยน

ประจําวัน  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
8. วันที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 
9. เลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ หรือคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่แลกเปลี่ยน วันที่จําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีโอนหรือบริจาค 
6. เลขที่เอกสารการแลกเปลี่ยน เลขที่เอกสารการแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร 
7. เลขที่อนุมัติจําหนาย เลขที่อนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร 
8.   วันที่อนุมัติจําหนาย วันที่อนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร 
9. ผูรับแลกเปลี่ยน ผูรับแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
11. ทรัพยสินเกาที่นําไปแลก รายละเอียดทรัพยสินถาวรเกาที่นําไปแลกเปลี่ยน 
 • รหัสทรัพยสิน         รหัสทรัพยสินถาวร 
 • ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
 • สถานที่ต้ัง สถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
 • หนวยงาน หนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
 • ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร 

หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
 • ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตาม

บัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคา
เสื่อมราคาสะสมแลว 

 • ราคาประเมิน ราคาที่ประเมินไดของทรัพยสิน
ถาวร 
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ขอมูล คําอธิบาย 
12. ทรัพยสินใหมที่ไดรับมา รายละเอียดทรัพยสินถาวรใหมที่ไดรับแลกมา  โดยผานการลง

ทะเบียนแลว 
 • รหัสทรัพยสิน         รหัสทรัพยสินถาวร 
 • ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
 • วันที่ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

ใหม 
10. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญาแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามเลขที่เอกสารการจําหนาย

ดวยวิธีแลกเปลี่ยน 
รวมยอดของเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน  โดย
สามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาประเมิน 

12. รวมตามวันที่จําหนายดวยวิธีแลก
เปลี่ยน 

รวมยอดของวันที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยนโดยสามารถแบงได
ดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาประเมิน 
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7.2.15 KK-FA-OR-15 : รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือ
ทําลาย 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือ

ทําลายประจําวัน  โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่จําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 
2. เลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับทรัพยสินถาวร 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับทรัพยสินถาวร 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับทรัพยสินถาวร 
4. แหลงเงิน แหลงเงินการไดมาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  เงินงบประมาณ  

หรือ เงินรายได  เปนตน 
5. วันที่แปรสภาพหรือทําลาย วันที่จําหนายทรัพยสินถาวรดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 
6. เลขที่เอกสารการแปรสภาพหรือ

ทําลาย 
เลขที่เอกสารการแปรสภาพหรือทําลายทรัพยสินถาวร 

7. เลขที่อนุมัติจําหนาย เลขที่อนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร 
8. วันที่อนุมัติจําหนาย วันที่อนุมัติการจําหนายทรัพยสินถาวร 
9. ผูแปรสภาพหรือทําลาย ผูแปรสภาพหรือทําลายทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
10. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
11. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
12. ช่ือสถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังทรัพยสินถาวร 
13. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
14. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
15. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามเลขที่เอกสารการจําหนาย

ดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย 
รวมยอดของเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือ
ทําลาย  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
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ขอมูล คําอธิบาย 
17. รวมตามวันที่จําหนายดวยวิธีแปร

สภาพหรือทําลาย 
รวมยอดของวันที่จําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย โดย
สามารถแบงไดดังนี้ 
• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
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7.2.16 KK-FA-OR-16 : รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวรประจํางวด  โดย

กําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. รหัสทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
2. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ป ปที่คํานวณคาเสี่อมราคา 
4. งวด งวดที่คํานวณคาเสื่อมราคา 
5. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวดยกมา หลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมแลว 
6. คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร 
7. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
8. ราคาตามบัญชีคงเหลือ ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
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7.2.17 KK-FA-OR-17 : รายงานทรัพยสินถาวรที่สิ้นสุดอายุการใชงาน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่สิ้นสุดอายุการใชงาน โดย

กําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. วันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน 
2. ประเภททรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินถาวร 
4. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
5. รหัสทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. วันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน ปที่คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร 
2. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
3. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
4. สถานที่ต้ัง ช่ือสถานที่ต้ังของทรัพยสินถาวร 
5. หนวยนับ หนวยนับของทรัพยสินถาวร 
6. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
7. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
8. ราคาซาก ราคาทรัพยสินถาวร ในกรณีที่หมดอายุการใชงาน 
9. อายุการใชงาน(ป) อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
10. วันที่ตรวจรับ วันที่ตรวจรับลงทะเบียนทรัพยสินถาวร 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามวันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน รวมยอดของวันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน  โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• ราคาทรัพยสิน 
• ราคาตามบัญชี 
• ราคาซาก 
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7.2.18 KK-FA-OR-18 : รายงานมูลคาทรัพยสิน ณ สิ้นปงบประมาณ 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงมูลคาทรัพยสินถาวร ณ สิ้นปงบประมาณ 
ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสิน 
กอนปงบประมาณ  
2. ราคาทรัพยสิน ราคาทรัพยสินถาวร 
3. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
4. มูลคาสุทธิ ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
ปงบประมาณ  
5. ราคาทรัพยสิน ราคาทรัพยสินถาวร 
6. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวร 
7. มูลคาสุทธิ ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
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7.2.19 KK-FA-OR-19 : รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นปงบประมาณ 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงมูลคาทรัพยสินถาวรสุทธิ ณ สิ้นปงบประมาณ 
ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. มูลคารวมสุทธิ ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
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7.2.20 KK-FA-OR-20 : รายงานทรัพยสินที่ขึ้นบัญชี ณ สิ้นปงบประมาณ 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ลงทะเบียนน ณ สิ้นปงบ
ประมาณ 
โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 

1. ประเภททรัพยสินถาวร 
2. ชนิดทรัพยสินถาวรหลัก 
3. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. รหัสทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสิน 
2. ชนิดทรัพยสินหลัก ชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
6. อายุการใชงาน(ป) อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
7. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
8. คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  คาเสื่อมราคาประจําป  

และคาเสื่อมราคาสะสม 
9. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
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7.2.21 KK-FA-OR-21 : รายงานทรัพยสินที่จําหนายออกจากบัญชี ณ สิ้นปงบประมาณ 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ลงทะเบียน ณ สิ้นปงบประมาณ 
โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 

1. ประเภททรัพยสินถาวร 
2. ชนิดทรัพยสินถาวรหลัก 
3. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. รหัสทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสิน 
2. ชนิดทรัพยสินหลัก ชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
6. อายุการใชงาน(ป) อายุการใชงานทรัพยสินถาวร 
7. ราคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
8. คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร  ไดแก  คาเสื่อมราคาประจําป  

และคาเสื่อมราคาสะสม 
9. ราคาตามบัญชี ราคาของทรัพยสินถาวรตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด หลังหักคาเสื่อม

ราคาสะสมแลว 
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7.2.22 KK-FA-OR-22 : รายงานแสดงรายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงแสดงรายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน 

โดยกําหนดเงื่อนไขในการพิมพรายงาน  ดังนี้ 
1. ประเภททรัพยสินถาวร 
2. ชนิดทรัพยสินถาวรหลัก 
3. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
4. รหัสทรัพยสินถาวร 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภททรัพยสิน ประเภททรัพยสิน 
2. ชนิดทรัพยสินหลัก ชนิดทรัพยสินถาวร 
3. ชนิดทรัพยสินยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. รหัสทรัพยสิน รหัสทรัพยสินถาวร 
5. ช่ือทรัพยสิน ช่ือทรัพยสินถาวร 
6. มูลคาทรัพยสิน ราคาทุนของทรัพยสินถาวร หรือมูลคาของทรัพยสินถาวร 
7. วันที่ซื้อ วันที่ซื้อทรัพยสินถาวร 
8. ผูขาย ผูขายทรัพยสินถาวร 
9. วันที่เริ่มรับประกัน วันที่เริ่มรับประกันทรัพยสินถาวร 
10. ระยะเวลารับประกัน ระยะเวลารับประกันทรัพยสินถาวร 
11. วันที่สิ้นสุดรับประกัน วันที่สิ้นสุดรับประกันทรัพยสินถาวร 
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7.2.23 KK-FA-OR-25 : รายงานกระทบยอดรายการทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงมูลคากระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่มี

ตัวตน 
ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. รายการ รายการเคลื่อนไหวประเภทตาง ๆ ไดแก 

- ยอดยกมา  
- ยอดที่เพิ่ม   ไดแก  จากการซื้อ , อื่น ๆ 
- ยอดที่ลดลง ไดแก  จากการจําหนาย , คาเสื่อมราคา , อื่น ๆ 

2. ที่ดิน แสดงมูลคาที่ดินเมื่อผานรายการประเภทตาง ๆ  
3. อาคาร แสดงมูลคาอาคารเมื่อผานรายการประเภทตาง ๆ 
4. อุปกรณ แสดงมูลคาอุปกรณเมื่อผานรายการประเภทตาง ๆ 
5. สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน แสดงมูลคาสินทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานเมื่อผานรายการ

ประเภทตาง ๆ 
6. รวม แสดงมูลคารวมทรัพยสินที่มีตัวตน เมื่อผานรายการประเภทตาง  ๆ 
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7.2.24 KK-FA-OR-26 : รายงานกระทบยอดรายการทรัพยสินถาวรที่ไมมีตัวตน 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงมูลคากระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่
ไมมีตัวตน 

ผูใช : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ และคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. รายการ รายการเคลื่อนไหวประเภทตาง ๆ ไดแก 

- ยอดยกมา  
- ยอดที่เพิ่ม   ไดแก  จากการซื้อ , อื่น ๆ 
- ยอดที่ลดลง ไดแก  จากการจําหนาย , คาเสื่อมราคา , อื่น ๆ 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงมูลคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเมื่อผานรายการประเภทตาง ๆ 
3. ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนอื่น แสดงมูลคาทรัพยสินที่ไมมีตัวตนอื่น เมื่อผานรายการประเภทตาง 

ๆ 
4. รวม แสดงมูลคารวมทรัพยสินที่ไมมีตัวตน เมื่อผานรายการประเภทตาง  

ๆ 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-03

KK-FA-OD-02 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับโดยตรง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-01

KK-FA-OD-13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นในการรับบริจาค หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-02

KK-FA-OD-25 เอกสารขออนุมัติแลกเปลี่ยน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-01

KK-PO-OD-07 ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-01

 
 
 
 
 
 
 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FA-OD-01 แบบฟอรมบันทึกการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-02

KK-FA-OD-02 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินถาวรที่ไดรับโดยตรง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-02

KK-FA-OD-03 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงขอมูลทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-05
CF-FA-06 

KK-FA-OD-04 ใบโอนออกทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-04

KK-FA-OD-05 ใบรับโอนทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-04

KK-FA-OD-06 ปายติดครุภัณฑ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-01
CF-FA-04 

KK-FA-OD-07 บันทึกผลการสอบหาขอเท็จจริง/ประเมินราคาขั้นต่ํา/สอบถามราคาซื้อของผูซื้อ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-09
CF-FA-10 

KK-FA-OD-08 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินจําหนาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-10
CF-FA-11 
CF-FA-12 
CF-FA-13 
CF-FA-14 

KK-FA-OD-09 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุหมดสภาพ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-12
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
ียนทรัพยสินถาวร 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FA-OD-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-12

KK-FA-OD-11 หนือสือแจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหพัสดุ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-11

KK-FA-OD-12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับจายทรัพยสินถาวรและตรวจนับทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-08
CF-FA-10 

KK-FA-OD-14 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-08
CF-FA-10 

KK-FA-OD-15 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-08
CF-FA-10 

KK-FA-OD-16 แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-08
CF-FA-09 
CF-FA-10 

KK-FA-OD-17 เอกสารแสดงสิทธิผูประมูลได หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-12

KK-FA-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-09
CF-FA-10 

KK-FA-OD-19 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-09
CF-FA-10 

KK-FA-OD-21 บันทึกสอบหาขอเท็จจริงทรัพยสินเสื่อมสภาพ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-10

KK-FA-OD-22 บันทึกราคาซื้อของผูซื้อแตละราย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-13



 
รายงานการออกแบบ
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
ียนทรัพยสินถาวร 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
KK-FA-OD-23 แบบฟอรมบันทึกผลการสํารวจหรือตรวจนับทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-10

KK-FA-OD-24 ผลการคัดเลือกผูซื้อ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-13

KK-FA-OD-25 เอกสารขออนุมัติแลกเปลี่ยน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-14

KK-FA-OD-26 บันทึกเรื่องทําการเบิกเงิน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-14

KK-FA-OD-27 สัญญาขอตกลงแลกเปลี่ยน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-14

KK-FA-OD-28 ใบเสนอแลกเปลี่ยน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-14

KK-FA-OD-29 ทะเบียนเอกสารับ-จายครุภัณฑ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําวัน  CF-FA-04

KK-FA-OD-32 บันทึกเรื่องขออนุมัติจําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-15
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ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 

8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-01
CF-FA-04 
CF-FA-05 
CF-FA-06 
CF-FA-09 

KK-FA-OR-03 รายงานประวัติการโอนทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-04

KK-FA-OR-05 รายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ CF-FA-01 

KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําวัน  CF-FA-04

KK-FA-OR-07 รายละเอียดประวัติการซอมบํารุงทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําวัน  CF-FA-07

KK-FA-OR-08 รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-08
CF-FA-10 

KK-FA-OR-10 รายงานรายการทรัพยสินเสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําวัน  CF-FA-09

KK-FA-OR-11 รายงานแสดงรายการทรัพยสินที่ขออนุมัติจําหนาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-FA-08

KK-FA-OR-12 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ ประจําวัน  CF-FA-09
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
ียนทรัพยสินถาวร 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
KK-FA-OR-13 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
ประจําวัน  CF-FA-09

CF-FA-10 
KK-FA-OR-14 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
ประจําวัน  CF-FA-09

CF-FA-10 
KK-FA-OR-15 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีแปรสภาพ/ทําลาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
ประจําวัน  CF-FA-09

CF-FA-10 
KK-FA-OR-16 รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 

หรือ คณะ/หนวยงาน 
เมื่อตองการ  CF-FA-16

KK-FA-OR-18 รายงานมูลคาทรัพยสิน ณ สิ้นปงบประมาณ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-10

KK-FA-OR-19 รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นปงบประมาณ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-10

KK-FA-OR-20 รายงานทรัพยสินที่ขึ้นบัญชีประจําปงบประมาณ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-10

KK-FA-OR-21 รายงานทรัพยสินที่จําหนายออกจากบัญชีประจําปงบประมาณ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-10

KK-FA-OR-22 รายงานแสดงรายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-01

KK-FA-OR-23 รายงานครุภัณฑระหวางการซอมบํารุง หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-08
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แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
ียนทรัพยสินถาวร 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FA-OR-24 รายงานที่ดิน อาคาร สิ่งกอสรางระหวางปรับปรุง ตอเติม หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-10

KK-FA-OR-25 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

ประจําป  CF-FA-10

KK-FA-OR-26 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่ไมมีตัวตน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
หรือ คณะ/หนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-FA-08

 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 



 

 

 

 

การใหรหัสขอมลู 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                               FA_9- 1    

9. การใหรหัสขอมูล 
 

9.1 รูปแบบวันที่  ประกอบดวย 3 กลุม คือ วัน เดือน ป  
 
DD / MM / YYYY  

                    ป พ.ศ. เชน 2547   
   
     เดือน  เชน 01 หมายถึง มกราคม  
        02 หมายถึง กุมภาพันธ ฯ  
     วันที่ เชน 01 -31 
 
 

9.2 รหัสเอกสาร ประกอบดวย 4 กลุม  กลุมที่ 1 เปน ประเภทเอกสาร 
กลุมที่ 2 เปน ป 
กลุมที่ 3 เปน เดือน  
กลุมที่ 4 เปน Running Number  

 
 XXXX  XX  XX  XXXX       

 
       ประเภทเอกสาร  เชน FA01 ใบรับวัสดุจากการซื้อ 

                ป พ.ศ. เชน 2547   
      เดือน  เชน 01 หมายถึง มกราคม  

      02 หมายถึง กุมภาพันธ ฯ 
    Running Number ของเอกสาร  

โดยจะเริ่ม 0001 ใหมเมื่อขึ้นเดือนใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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9.3 รูปแบบรหัสทะเบียนทรัพยสิน ประกอบดวย 3 กลุม  กลุมที่ 1 เปน รหัสหนวยงาน 

กลุมที่ 2 เปน รหัสประจําทรัพยสิน 
กลุมที่ 3 เปน รหัสกํากับทรัพยสิน 

 
 

มข – XXXXXX /  XXXXXXXX -  XXXX / XX       
 

                        รหัสหนวยงาน                 
      รหัสประจําทรัพยสิน 
      รหัสกํากับทรัพยสิน 

 
 รหัสหนวยงาน  ประกอบดวย   มข – XX  XX  XX 

                      
         รหัสคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก 

รหัสภาควิชา/โรงพยาบาล/เทียบ
เทา เชน  กอง/ฝาย/สํานักงาน
คณบดี/สํานักงานผูอํานวยการ 

        รหัสงานในสํานักงาน/ กอง 
 รหัสประจําทรัพยสิน  ประกอบดวย 
  มข – XXXXXX /  XXX  XXX  XX 

 
     รหัสประเภททรัพยสินถาวร 
     รหัสชนิดทรัพยสินถาวร 
     รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 
 
 
รหัสกํากับทรัพยสิน  ประกอบดวย 
มข – XXXXXX /  XXXXXXXX -  XXXX / XX 
 
      จํานวนนับ  โดยกําหนดในลักษณะ 
      Running Number   
      ป 
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10. เอกสารอางอิง 
10.1  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/
สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ.   

10.2  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1). 
สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.3 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, 
สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.4 การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน ตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ. 
10.5 คูมือการกําหนดรหัสทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง  “การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน ตามหลักการและนโยบายบัญชี สําหรับหนวยงานภาครัฐ” วัน
ที่ 3 – 4  กรกฎาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

10.6 สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย  ประมวลระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 รวมถึงปรับปรุงแกไข 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 

    (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ(
Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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คําศัพท ความหมาย 
13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ(

Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร                                                    แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            FA _11-3 

คําศัพท ความหมาย 
การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
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กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
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ลงทุน ทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม ดัง
นั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
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รวมกัน การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 
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82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร                                                    แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            FA _11-8 

คําศัพท ความหมาย 
•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 

 
 

 

 FA_ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร                                                    แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปแบบเอกสาร 
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โอนจาก  : คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :  xxxxxxxxxx เลขท่ีใบโอนออกทรัพยสิน  :
ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา : xxxxxxxxxxx วันท่ีโอนออกทรัพยสิน : DD/MM/YYYY
งาน : xxxxxxxxxxxx

รับโอน : คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :  xxxxxxxxxx
ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา : xxxxxxxxxxx
งาน : xxxxxxxxxxxx

ลําดับ รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน หนวยนับ ราคาตอหนวย ราคาทรัพยสิน คาเสื่อมราคา ราคาตามบัญชี
ท่ี สะสม
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
4 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
5 99-99-99-10003 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
6 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
7 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
8 99-99-99-10006 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00          99,999.00            99,999.00         99,999.00         
9
10
11
12
13

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00       

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

                                       ใบโอนออกทรัพยสินถาวร

ผูมีสิทธิโอนออกทรัพยสิน : ..............................................
                                                (……………...………………………..)
                                                            วันที่.…../………../…………

หนาที่   :  1/N

ผูอนุมัติโอนออกทรัพยสิน : ..............……........................
                                                    
(…………………………………………)
                                                           วันที่.…../………../…………

ผูรับโอนทรัพยสิน     : ..............................................
                                      (……………...………………………..)
                                                    วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ   : ..............................................
                                        (……………...………………………..)
                                                วันที่.…../………../…………



- KK-FA-OD-05 -

รับโอน: คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :  xxxxxxxxxx เลขท่ีใบรับโอนทรัพยสิน  :
ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา : xxxxxxxxxxx วันท่ีรับโอนทรัพยสิน : DD/MM/YYYY
งาน : xxxxxxxxxxxx

โอนจาก คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :  xxxxxxxxxx เลขท่ีใบโอนออกทรัพยสิน  :

ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา : xxxxxxxxxxx วันท่ีโอนออกทรัพยสิน : DD/MM/YYYY

งาน : xxxxxxxxxxxx

ลําดับ รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน หนวยนับ ราคาตอหนวย ราคาทรัพยสิน คาเสื่อมราคา ราคาตามบัญชี
ท่ี สะสม
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
4 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
5 99-99-99-10003 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
6 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
7 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
8 99-99-99-10006 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9,999.00           99,999.00         99,999.00         99,999.00        
9

10
11
12
13

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00      

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

                                          ใบรับโอนทรัพยสิน หนาที่   :  1/N

ผูรับโอนทรัพยสิน : ...................................……......
                                 (…………………………………………)
                                         วันที่.…../………../…………



- KK-FA-OD-06 -

หมายเหตุ
1 หมายถึง รหัสคณะ/ ศูนย/ สถาบัน/ สํานัก
2 หมายถึง รหัสภาควิชา/ โรงพยาบาล / เทียบเทา 

เชน กอง / ฝาย/ สํานักงานคณบดี/ สํานักงานผูอํานวยการ
3 หมายถึง รหัสงานในสํานักงาน/ กอง
4 หมายถึง รหัสประเภททรัพยสินถาวร
5 หมายถึง รหัสชนิดทรัพยสินถาวร
6 หมายถึง รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย
7 หมายถึง จํานวนนับ
8 หมายถึง ป

มข. XX XX XX / XXX XXX XX - XXXX / XX

ปายติดครุภัณฑ

1 2 3 4 5 6 7 8
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เลขที่ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน  : ประเภทการจําหนาย :
วันที่ขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน : DD/MM/YYYY วิธีการจําหนาย  : 

ลําดับ รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน ชื่อสถานที่ตั้ง แหลงเงิน หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน ราคาจําหนาย
ที่
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 99,999.00               99,999.00               99,999.00              99,999.00         
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 99,999.00               99,999.00               99,999.00              99,999.00         
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 99,999.00               99,999.00               99,999.00              99,999.00         
4
5

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00            999,999.00       

รวมมูลคาทั้งเอกสาร : 999,999.00 999,999.00

ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร หนาที่   :  1/N

ผูขออนุมัติ : ..............................................
                       (……………...………………………..)
                                    วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ: ..................……........................
                                     (…………………………………………)
                                               วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติ : ..................……........................
                (…………………………………………)
                              วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ: ..................……........................
                                     (…………………………………………)
                                               วันที่.…../………../…………
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เลขที่เอกสารการตรวจนับ : คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :

วันที่ตรวจนับ : ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา :

ลําดับ รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน หนวยนับ รหัสสถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง หมายเหตุ
ที่
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
9
10
11
12
13

                                           แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่ถูกตองตามบัญชี

S/N NO. รายละเอียดประกอบ

หนาที่   :  1/N

ผูตรวจนับทรัพยสิน     : ....................................……........
                                 (……………...………………………..)
                                          วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ : .............................……...............
                             (……………...………………………..)
                                     วันที่.…../………../…………
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เลขที่เอกสารการตรวจนับ : คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :

วันที่ตรวจนับ : ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา :

ลําดับ รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน หนวยนับ รหัสสถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง หมายเหตุ
ที่
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
9
10
11
12
13

                                           แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินที่สูญหาย

S/N NO. รายละเอียดประกอบ

หนาที่   :  1/N

ผูตรวจนับทรัพยสิน     : ....................................……........
                                 (……………...………………………..)
                                          วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ : .............................……...............
                             (……………...………………………..)
                                     วันที่.…../………../…………



- KK-FA-OD-16 -

เลขที่เอกสารการตรวจนับ : คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก :

วันที่ตรวจนับ : ภาควิชา/กอง/ฝาย/เทียบเทา :

ลําดับ รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน หนวยนับ รหัสสถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง หมายเหตุ
ที่
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
9
10
11
12
13

S/N NO. รายละเอียดประกอบ

                                           แบบฟอรมบันทึกรายการทรัพยสินเสื่อมสภาพ ชํารุด ไมไดใชงาน หนาที่   :  1/N

ผูตรวจนับทรัพยสิน     : ....................................……........
                                 (……………...………………………..)
                                          วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ : .............................……...............
                             (……………...………………………..)
                                     วันที่.…../………../…………
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จาก : เลขท่ีเอกสารการตรวจนับ :

วันท่ีตรวจนับ :

ลําดับ รายการตรวจนับ จํานวน เอกสารแนบ
ท่ี
1 ทรัพยสินคงเหลือมีตัวตนถูกตองตามบัญชี 999  รายการ xxxxxxx
2 ทรัพยสินเส่ือมสภาพ ชํารุด หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป 999  รายการ xxxxxxx
3 ทรัพยสินสูญหาย 999  รายการ xxxxxxx
4
5
6
7
8
9

10
หมายเหตุ :

แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจนับทรัพยสิน หนาที่   :  1/N

เจาหนาที่ตรวจสอบ : ..............................................
                                       (……………...………………………..)
                                                  วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ : ..................……........................
                                      (…………………………………………)
                                                  วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ  : ..............................................
                                       (……………...………………………..)
                                                    วันที่.…../………../…………

เจาหนาที่ตรวจสอบ   : ..............................................
                                         (……………...………………………..)
                                                    วันที่.…../………../…………



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 



                                 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-FA-OR-01                             รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตวันที่ลงทะเบียน :                                                ถึง :
ตั้งแตรหัสทรัพยสินถาวร :                                           ถึง :

วันที่ลงทะเบียน : DD/MM/YYYY 
แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxx                             หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxx
กองทุน : xxxxxxxxxxxxxx แหลงเงิน : xxxxxxxxxxxxxx
รหัสทรัพยสิน     : 99-99-99-9999

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ลงทะเบียน : DD/MM/YYYY ประเภทการรับ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่เอกสารอางอิง : xxxx-47010001 วันที่เอกสารอางอิง : DD/MM/YYYY 
S/N NO. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx หนวยนับ : xxxxxxxxx
ราคาตอหนวย : 999.99    บาท จํานวน : 999
ราคาทรัพยสิน : 9,999.99    บาท บัญชีทรัพยสินถาวร : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คาเส่ือมราคาสะสม : 9,999.99    บาท บัญชีคาเส่ือมราคาสะสม : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ราคาตามบัญชี : 9,999.99    บาท ราคาซาก : 9,999.99    บาท
วันที่เร่ิมตนการคํานวณคาเส่ือมราคา       : DD/MM/YYYY 
วันที่ส้ินสุดการคํานวณคาเส่ือมราคา   : DD/MM/YYYY 
อายุการใชงาน (ป) : 99
รายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน              : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วันที่เร่ิมประกัน : DD/MM/YYYY วันที่ส้ินสุดประกัน : DD/MM/YYYY 
ระยะเวลารับประกัน : 99 ป

สถานที่ตั้ง
ชื่อทรัพยสิน

ผูพิมพ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-FA-OR-02 รายงานประวัติการซอมบํารุงทรัพยสิน หนาที่ : 99/ 99

     วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ตั้งแตประเภททรัพยสิน :                                            ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสิน :                                                ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสินยอย :                                           ถึง :
ตั้งแตรหัสทรัพยสิน :                                                 ถึง :

ประเภททรัพยสิน :  xxxxxxx
ชนิดทรัพยสิน :  xxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxx หนวยนับ : xxxxxxx
รหัสทรัพยสิน :   99-99-99-9999       xxxxxxx                      ราคาตอหนวย : 999.99    บาท

วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด คาเสื่อมราคา คาใชจาย
คํานวณคาเสื่อมราคา คํานวณคาเสื่อมราคา สะสม คงเหลือ

DD/MM/YYYY xxxx-47010001 xxxxxxx 9,999.99    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY 9,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY xxxx-47010002 xxxxxxx 9,999.99    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY 9,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY xxxx-47010004 xxxxxxx 9,999.99    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY 9,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY xxxx-47010010 xxxxxxx 9,999.99    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY 9,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :

วันที่สงซอม
เลขที่เอกสารการ

สงซอม
คาใชจายประเภทการสงซอม ราคาทรัพยสิน อายุการใชงาน

วันที่ซอมครั้ง
ลาสุด

คาซอมครั้งลาสุด



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-FA-OR-03 รายงานประวัติการโอนทรัพยสิน หนาที่ : 99/ 99

     วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ตั้งแตประเภททรัพยสิน :                                           ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสิน :                                                 ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสินยอย :                                           ถึง :
ตั้งแตรหัสทรัพยสิน :                                                 ถึง :

ประเภททรัพยสิน :  xxxxxxx
ชนิดทรัพยสิน :  xxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxx หนวยนับ : xxxxxxx
รหัสทรัพยสิน :   99-99-99-9999       xxxxxxx                      ราคาตอหนวย : 999.99    บาท

คาเสื่อมราคา ราคาตาม คาเสื่อมราคา ราคาตาม
สะสม บัญชี สะสม บัญชี

DD/MM/YYYY xxxx-47010001 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY xxxx-47010002 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY xxxx-47010004 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY xxxx-47010010 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :

วันที่โอนทรัพยสิน
เลขที่เอกสารการ
โอนทรัพยสิน รหัสทรัพยสิน ราคาทรัพยสิน

เดิม ใหม

รหัสทรัพยสิน หนวยงาน สถานที่ตั้งหนวยงาน สถานที่ตั้ง ราคาทรัพยสิน



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-04 ทะเบียนคุมทรัพยสิน หนาที่ : 99/ 99

     วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ตั้งแตประเภททรัพยสิน :                                            ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสิน :                                                  ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสินยอย :                                           ถึง :
ตั้งแตรหัสทรัพยสิน :                                               ถึง :

ประเภททรัพยสิน :  xxxxxxx
ชนิดทรัพยสิน :  xxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxx
รหัสทรัพยสิน :   99-99-99-9999   xxxxxxx                            ลักษณะ/คุณสมบัติ : xxxxxxx รุน/แบบ : xxxxxxx
สถานที่ตั้ง  :  xxxxxxx หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  xxxxxxx ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  :  xxxxxxx ที่อยู  :  xxxxxxx
แหลงเงิน :  xxxxxxx วิธีการไดมา  :  xxxxxxx 

วันที่ เลขที่เอกสาร รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคารวม
อายุการ
ใชงาน อัตราคาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคา
ประจําป

คาเสือมราคา
สะสม มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

DD/MM/YYYY xxxx-47010001 xxxxxxx 999 xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 99 99.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99     xxxxxxx
DD/MM/YYYY xxxx-47010002 xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     xxxxxxx
DD/MM/YYYY xxxx-47010004 xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     xxxxxxx
DD/MM/YYYY xxxx-47010010 xxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     xxxxxxx

ผูพิมพ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-05  รายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวรประจําวัน หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 งาน/โครงการ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     
หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แหลงเงิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประเภทการรับ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ตั้งแตวันที่รับทรัพยสิน :                                                            ถึง :
ตั้งแตเลขที่เอกสารการรับทรัพยสิน :                                         ถึง :

วันที่ เลขที่เอกสาร
รับทรัพยสิน การรับทรัพยสิน

DD/MM/YYYY xxxx-47010005  99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 9,999.99

9,999.99
xxxx-47010006 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 9,999.99

9,999.99
9,999.99

DD/MM/YYYY xxxx-47010007 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 9,999.99
9,999.99
9,999.99
9,999.99

ราคาทรัพยสินชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับจํานวนรับ ราคาตอหนวย

ผูพิมพ :

รวมตามวันที่รับทรัพยสินถาวร :
รวมตามประเภทการรับทรัพยสิน :

รวมตามเลขที่เอกสารการรับทรัพยสิน :

รวมตามเลขที่เอกสารการรับทรัพยสิน :

รวมตามเลขที่เอกสารการรับทรัพยสิน :
รวมตามวันที่รับทรัพยสินถาวร :

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน รหัสสถานที่ตั้ง



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน หนาที่ : 99/ 99

     วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ตั้งแตวันที่โอนทรัพยสิน :                                                           ถึง :
ตั้งแตเลขที่เอกสารการโอนทรัพยสิน :                                          ถึง :

วันที่โอน เลขที่เอกสาร คาเสื่อมราคาสะสม
ทรัพยสิน การโอนทรัพยสิน ยกไป รหัสทรัพยสินเดิม หนวยงานเดิม สถานที่ตั้งเดิม รหัสทรัพยสินใหม หนวยงานใหม สถานที่ตั้งใหม

DD/MM/YYYY xxxx-47010005  xxxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     99-99-99-9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxx  99-99-99-9999 xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     99-99-99-9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxx  99-99-99-9999 xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     99-99-99-9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxx  99-99-99-9999 xxxxxxx xxxxxxx

9,999.99 9,999.99 9,999.99
xxxx-47010006  xxxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     99-99-99-9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxx  99-99-99-9999 xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99     99-99-99-9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxx  99-99-99-9999 xxxxxxx xxxxxxx

9,999.99 9,999.99 9,999.99

9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :

รวมตามวันที่โอนทรัพยสิน :

รวมตามเลขที่เอกสารการโอนทรัพยสิน :

รวมตามเลขที่เอกสารการโอนทรัพยสิน :

รายการโอน
ชื่อทรัพยสิน ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-07  รายงานการซอมบํารุงทรัพยสินถาวรประจําวัน หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                งาน/โครงการ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     
หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แหลงเงิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่เอกสารการซอม :                                                         ถึง :
ตั้งแตเลขที่เอกสารการซอม :                                                 ถึง :

วันที่เอกสารการซอม : DD/MM/YYYY
เลขที่เอกสารการซอม : xxxx-47010005                                       เลขที่ใบตรวจรับการจางซอม : xxxx-47010002
วันที่สงซอม : DD/MM/YYYY วันที่กําหนดสงคืน : DD/MM/YYYY คาใชจายในการซอม : 9,999.99 

วันทีเริมตน วันทีสินสุด ราคา คาเสือมราคา ราคาตามบัญชี
คํานวณคาเสือม คํานวณคาเสือม ตามบัญชี สะสม คงเหลือ

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขที่เอกสารการซอม : 9,999.99 9,999.99 9,999.99

เลขที่เอกสารการซอม : xxxx-47010006                                      เลขที่ใบตรวจรับการจางซอม : xxxx-47010002
วันที่สงซอม : DD/MM/YYYY วันที่กําหนดสงคืน : DD/MM/YYYY คาใชจายในการซอม : 9,999.99 

วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด ราคา คาเสื่อมราคา ราคาตามบัญชี
คํานวณคาเสื่อม คํานวณคาเสื่อม ตามบัญชี สะสม คงเหลือ

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    99 / 99 / 999 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขที่เอกสารการซอม : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมวันที่เอกสารการซอม : 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รหัสทรัพยสิน

งานที่ตองสงซอม สภาพการชํารุด

ผูพิมพ :

รหัสทรัพยสิน

อายุการใชงาน

อายุการใชงานประเภทการสงซอม

ชื่อทรัพยสิน งานที่ตองสงซอม สภาพการชํารุด

ชื่อทรัพยสิน

ประเภทการสงซอม



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-08  รายงานผลการสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร                                   หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

วันที่สํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร : DD/MM/YYYY
เลขที่ใบสํารวจและตรวจนับทรัพยสินถาวร : xxxx-47010005                                       

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน รหัสสถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ สถานะ
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx      xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx      xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx      xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx      xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูพิมพ :

หมายเหตุ



มหาวิทยาลัยขอนแกน หนาท่ี : 99/ 99
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-09  รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่สูญหายประจําวัน วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตวันท่ีอนุมัติการตรวจนับ :                                                             ถึง :
ตั้งแตเลขท่ีเอกสารการอนุมัติตรวจนับ :                                                 ถึง :

วันท่ีอนุมัติการตรวจนับ : DD/MM/YYYY
เลขท่ีเอกสารอนุมัติการตรวจนับ : xxxx-47010001
เลขท่ีเอกสารการตรวจนับ : xxxx-47010005   วันท่ีตรวจนับ : DD/MM/YYYY
รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขท่ีเอกสารอนุมัติตรวจนับ : 9,999.99 9,999.99

เลขท่ีเอกสารอนุมัติการตรวจนับ : xxxx-47010002
เลขท่ีเอกสารการตรวจนับ : xxxx-47010006   วันท่ีตรวจนับ : DD/MM/YYYY
รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

       รวมตามเลขท่ีเอกสารอนุมัติการตรวจนับ : 9,999.99 9,999.99
รวมตามวันท่ีอนุมัติการตรวจนับ : 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :

ช่ือสถานที่ตั้ง

ช่ือสถานที่ตั้ง



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-10  รายงานรายการทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพ ชํารุด หรือไมไดใชงาน                             หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตวันที่อนุมัติการตรวจนับ :                                                               ถึง :
ตั้งแตเลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ :                                                  ถึง :

วันที่อนุมัติการตรวจนับ : DD/MM/YYYY
เลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ : xxxx-47010005                                       เลขที่เอกสารการตรวจนับ : xxxx-47010002

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน รหัสสถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง ประเภทการรับ ราคาตอหนวย ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ : 9,999.99 9,999.99

เลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ : xxxx-47010006                                      เลขที่เอกสารการตรวจนับ : xxxx-47010001
รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน รหัสสถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง ประเภทการรับ ราคาตอหนวย ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขที่เอกสารอนุมัติการตรวจนับ : 9,999.99 9,999.99
รวมตามวันที่อนุมัติการตรวจนับ : 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-11  รายงานการขออนุมัติจําหนายทรัพยสินถาวร หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตวันที่ขออนุมัติจําหนาย :                                     ถึง :
ตั้งแตเลขที่เอกสารขออนุมัติจําหนาย :                         ถึง :

วันที่ขออนุมัติจําหนาย : DD/MM/YYYY
เลขที่ขออนุมัติจําหนาย : xxxx-47010005 
วิธีการจําหนาย : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน เหตุผลการจําหนาย

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามเลขที่ขออนุมัติจําหนาย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
เลขที่ขออนุมัติจําหนาย : xxxx-47010006 
วิธีการจําหนาย : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน เหตุผลการจําหนาย
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามเลขที่ขออนุมัติจําหนาย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามวันที่ขออนุมัติจําหนาย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-FA-OR-12                    รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรท่ีจําหนายดวยวิธีขายออกจากบัญชี หนาท่ี : 99/ 99
ผูพิมพ : วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY

ต้ังแตวันท่ีจําหนายดวยวิธีขาย :                              ถึง :    
ต้ังแตประเภททรัพยสิน :                                        ถึง :    
ต้ังแตชนิดทรัพยสิน :                                             ถึง :    
ต้ังแตชนิดทรัพยสินยอย :                                       ถึง :    

วันท่ีจําหนายดวยวิธีขาย :  DD/MM/YYYY
ประเภททรัพยสิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน ช่ือสถานที่ต้ัง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาขาย
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามรหัสทรัพยสิน : 9,999 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามชนิดทรัพยสินยอย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามชนิดทรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามประเภททรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามวันท่ีจําหนาย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-FA-OR-13                รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรท่ีจําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาคประจําวัน หนาท่ี : 99/ 99
ผูพิมพ : วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY

ต้ังแตวันท่ีจําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค :              ถึง :  
ต้ังแตประเภททรัพยสิน :                                        ถึง :  
ต้ังแตชนิดทรัพยสินหลัก :                                       ถึง :  
ต้ังแตชนิดทรัพยสินยอย :                                       ถึง :  

วันท่ีจําหนายดวยวิธีโอนหรือบริจาค :  DD/MM/YYYY
ประเภททรัพยสิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินหลัก : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99
รวมตามรหัสทรัพยสิน : 9,999 9,999.99

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามชนิดทรัพยสินยอย : 9,999.99 9,999.99
รวมตามชนิดหลักทรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99
รวมตามประเภททรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99

รวมตามวันท่ีจําหนาย : 9,999.99 9,999.99

ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชีรหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน ช่ือสถานที่ต้ัง หนวยนับ



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-14  รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยนประจําวัน หนาที่ : 99/ 99

                   วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตวันที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน :                                                        ถึง :
ตั้งแตเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน :                                      ถึง :

วันที่แลกเปลี่ยน : DD/MM/YYYY
เลขที่เอกสารการแลกเปลี่ยน : xxxx-47010005 
เลขที่อนุมัติจําหนาย : xxxx-47010001   วันที่อนุมัติจําหนาย : DD/MM/YYYY
ผูรับแลกเปลี่ยน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน วันที่ลงทะเบียน เลขที่สัญญา ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี
99-99-99-9999    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99-99-99-9999    xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99-99-99-9999    xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99-99-99-9999    xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 รวมตามเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน : 9,999.99 9,999.99

เลขที่เอกสารการแลกเปลี่ยน : xxxx-47010006
เลขที่อนุมัติจําหนาย : xxxx-47010002   วันที่อนุมัติจําหนาย : DD/MM/YYYY
ผูรับแลกเปลี่ยน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน วันที่ลงทะเบียน เลขที่สัญญา ชื่อสถานที่ตั้ง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี
99-99-99-9999    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99-99-99-9999    xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99-99-99-9999    xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99-99-99-9999    xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 รวมตามเลขที่เอกสารการจําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน : 9,999.99 9,999.99
รวมตามวันที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 รวมตามวันที่จําหนายดวยวิธีแลกเปลี่ยน : 9,999.99 9,999.99

ทรัพยสินเกาที่นําไปแลก

ผูพิมพ :

ทรัพยสินเกาที่นําไปแลก ทรัพยสินใหมที่ไดรับมา

ทรัพยสินใหมที่ไดรับมา



มหาวิทยาลัยขอนแกน หนาท่ี : 99/ 99
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-15  รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรท่ีจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY

ต้ังแตวันท่ีจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย :                                                       ถึง :
ต้ังแตเลขท่ีเอกสารการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย :                                     ถึง :

วันท่ีแปรสภาพหรือทําลาย : DD/MM/YYYY
เลขท่ีเอกสารการแปรสภาพหรือทําลาย : xxxx-47010005 
เลขท่ีอนุมัติจําหนาย : xxxx-47010005   วันท่ีอนุมัติจําหนาย : DD/MM/YYYY
ผูแปรสภาพหรือทําลาย : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน ช่ือสถานที่ต้ัง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขท่ีเอกสารการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย : 9,999.99 9,999.99

เลขท่ีเอกสารการแปรสภาพหรือทําลาย : xxxx-47010005 
เลขท่ีอนุมัติจําหนาย : xxxx-47010005   วันท่ีอนุมัติจําหนาย : DD/MM/YYYY
ผูแปรสภาพหรือทําลาย : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสทรัพยสิน ช่ือทรัพยสิน ช่ือสถานที่ต้ัง หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเลขท่ีเอกสารการจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย : 9,999.99 9,999.99
รวมตามวันท่ีจําหนายดวยวิธีแปรสภาพหรือทําลาย : 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-16      รายงานแสดงรายละเอียดคาเส่ือมราคาประจํางวด หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

รหัสทรัพยสิน :   99-99-99-9999   xxxxxxxxxxxxxxx                                 
ป งวด ราคาตามบัญชี คาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาสะสม ราคาตามบัญชีคงเหลือ

xxxx xxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
xxxx xxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
xxxx xxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
xxxx xxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามรหัสทรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-17  รายงานทรัพยสินถาวรที่สิ้นสุดอายุการใชงาน หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตวันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน :                                              ถึง :
ตั้งแตประเภททรัพยสินถาวร :                                                   ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสินถาวร :                                                        ถึง :
ตั้งแตชนิดทรัพยสินถาวรยอย :                                                  ถึง :
ตั้งแตรหัสทรัพยสินถาวร :                                                        ถึง :
วันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน หนวยนับ ราคาทรัพยสิน ราคาตามบัญชี ราคาซาก อายุการใชงาน(ป) วันที่ตรวจรับ

DD/MM/YYYY 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99 DD/MM/YYYY

รวมตามวันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
DD/MM/YYYY 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99 DD/MM/YYYY

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99 DD/MM/YYYY
รวมตามวันที่สิ้นสุดอายุการใชงาน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :

ชื่อสถานที่ตั้ง



รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-18 หนาที่ : 99/ 99
วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ประเภททรัพยสิน กอนปงบประมาณ พ.ศ. YYYY ปงบประมาณ พ.ศ. YYYY
ราคาทรัพยสิน คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาสุทธิ ราคาทรัพยสิน คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาสุทธิ

1. อาคารและสิ่งปลูกสราง 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
2. ครุภัณฑและอุปกรณ 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวม 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

หมายเหตุ
ไมมีทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน
มีทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน

ยังไมไดสํารวจและตีราคาทรัพยสิน
สํารวจและตีราคาทรัพยสินแลว  มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพยสิน กอนปงบประมาณ พ.ศ. YYYY ปงบประมาณ พ.ศ. YYYY
โครงสรางพื้นฐาน ราคาทรัพยสิน คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาสุทธิ ราคาทรัพยสิน คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาสุทธิ

1. ถนนคอนกรีต 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
2. ถนนลาดยาง 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
3. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
4. เขื่อนดิน 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
5. เขื่อนปูน 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
6. อางเก็บนํ้า 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวม 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

ผูพิมพ :
รายงานมูลคาทรัพยสิน ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. YYYY

สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-19 หนาที่ : 99/ 99
วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

1. ทรัพยสินที่ใชประโยชนในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจ

มูลคารวมสุทธิ
1. อาคารและสิ่งปลูกสราง  รวม     99,999  รายการ 9,999.99
2. ครุภัณฑและอุปกรณ     รวม     99,999  รายการ 9,999.99

รวม 9,999.99

หมายเหตุ   จํานวนรายการทรัพยสินที่ยังไมไดตีราคา
           1. อาคารและสิ่งปลูกสราง  จํานวน   99,999  รายการ หรือรอยละ   999  ของจํานวนทั้งส้ิน
                  1.1 อาคารที่ทําการถาวร จํานวน   99,999  รายการ
                  1.2 อาคารชั่วคราว จํานวน   99,999  รายการ
                  1.3 ส่ิงปลูกสรางอื่น จํานวน   99,999  รายการ

        2. ครุภัณฑและอุปกรณ จํานวน   99,999  รายการ หรือรอยละ   999  ของจํานวนทั้งส้ิน

2. ทรัพยสินที่ครอบครองดูแลรักษาตามหนาที่เพื่อสาธารณประโยชน
ไมมี
มี  ไดแก  
1. xxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxx

ผูพิมพ :
รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ  ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. YYYY

รายการ

สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-20 หนาที่ : 99/ 99
วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตประเภททรัพยสิน :                                                ถึง :    
ตั้งแตชนิดทรัพยสินหลัก :                                              ถึง :    
ตั้งแตชนิดทรัพยสินยอย :                                              ถึง :    
ตั้งแตรหัสทรัพยสิน :                                                     ถึง :    

ประเภททรัพยสิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินหลัก : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประจําป สะสม
99-99-99-9999 xxxxxxxx 99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxx 99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxx 99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามชนิดทรัพยสินยอย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามชนิดทรัพยสินหลัก : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามประเภททรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คาเส่ือมราคา
ราคาตามบัญชีราคาทรัพยสินอายุการใชงานชื่อทรัพยสินรหัสทรัพยสิน

รายงานทรัพยสินที่ขึ้นบัญชี
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. YYYYผูพิมพ :



รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-21 หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตประเภททรัพยสิน :                                               ถึง :    
ตั้งแตชนิดทรัพยสินหลัก :                                              ถึง :    
ตั้งแตชนิดทรัพยสินยอย :                                              ถึง :    
ตั้งแตรหัสทรัพยสิน :                                                     ถึง :    

ประเภททรัพยสิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินหลัก : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประจําป สะสม
99-99-99-9999 xxxxxxxx 99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxx 99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxx 99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

รวมตามชนิดทรัพยสินยอย : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามชนิดทรัพยสินหลัก : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามประเภททรัพยสิน : 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99

สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ราคาตามบัญชี

รายงานทรัพยสินที่จําหนายออกจากบัญชี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. YYYY

คาเส่ือมราคา
รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน อายุการใชงาน ราคาทรัพยสิน



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-22      รายงานแสดงรายละเอียดการรับประกันทรัพยสิน หนาที่ : 99/ 99

วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ตั้งแตประเภททรัพยสิน :                                                  ถึง :    
ตั้งแตชนิดทรัพยสินหลัก :                                                ถึง :    
ตั้งแตชนิดทรัพยสินยอย :                                                 ถึง :    
ตั้งแตรหัสทรัพยสิน :                                                      ถึง :    

ประเภททรัพยสิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินหลัก : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชนิดทรัพยสินยอย :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่เร่ิม ระยะเวลา วันที่ส้ินสุด
รับประกัน รับประกัน รับประกัน

99-99-99-9999 xxxxxxxx 9,999.99 DD/MM/YYYY xxxxxxxx DD/MM/YYYY 999 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxx 9,999.99 DD/MM/YYYY xxxxxxxx DD/MM/YYYY 999 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxx 9,999.99 DD/MM/YYYY xxxxxxxx DD/MM/YYYY 999 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxx 9,999.99 DD/MM/YYYY xxxxxxxx DD/MM/YYYY 999 DD/MM/YYYY

วันที่ซื้อ ผูขาย

ผูพิมพ :

รหัสทรัพยสิน ชื่อทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-25          รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหว หนาที่ : 99/ 99

ทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยโครงสราง รวม

พ้ืนฐาน
ยอดยกมาเมื่อ 1 ต.ค. 25X1 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99,999,999.99
บวก ยอดที่เพิ่ม :

จากการซื้อ 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99,999,999.99
อ่ืน ๆ 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99,999,999.99

หัก ยอดที่ลดลง :
จากการจําหนาย (9,999.99) (9,999.99) (9,999.99) (9,999.99) (99,999,999.99)
คาเส่ือมราคา (9,999.99) (9,999.99) (9,999.99) (9,999.99) (99,999,999.99)
อ่ืน ๆ (9,999.99) (9,999.99) (9,999.99) (9,999.99) (99,999,999.99)

ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 25X2 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 99,999,999.99

ผูพิมพ :

รายการ



รหัสโปรแกรม :  KK-FA-OR-26 หนาที่ : 99/ 99
วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ยอดยกมาเมื่อ 1 ต.ค. 25X1 99,999,999.99
บวก ยอดที่เพิ่ม :

จากการซื้อ 99,999,999.99
อ่ืน ๆ 99,999,999.99

หัก ยอดที่ลดลง :
จากการจําหนาย (99,999,999.99)
คาเส่ือมราคา (99,999,999.99)
อ่ืน ๆ (99,999,999.99)

ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 25X2 99,999,999.99

รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหว
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(9,999.99)
9,999.999,999.99

(9,999.99)

9,999.99
9,999.99

(9,999.99)
(9,999.99)
(9,999.99)

9,999.99

9,999.99
9,999.99

(9,999.99)

9,999.99

รายการ รวม

ผูพิมพ :
โปรแกรม

คอมพิวเตอร

ทรัพยสินถาวรที่ไมมีตัวตน
ทรัพยสินที่
ไมมีตัวตนอื่น



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 

 

 

 

 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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