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ระบบสินทรัพย์ ถาวร (โครงการพิเศษ)
สิ นทรัพย์ถาวรในระบบ ERP ได้มา 3 วิธี
1. วิธีการซื้ อ หรื อการจ้าง
2. วิธีการบริ จาค
3. วิธีการรับโอนจากหน่วยงานภายใน
ขั้นตอนการบันทึกสินทรัพย์ วธิ ีการซื้อหรื อจ้ าง
บันทึกการจ่ายครุ ภณั ฑ์ผา่ นระบบบัญชีแยกประเภท โดยการสร้างสมุดรายวัน AV และ
บันทึกบัญชี ดังนี้

1. สร้างสิ นทรัพย์ในระบบการบริ หารสิ นทรัพย์ถาวร แบ่งเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 วงเงินต่ อหน่ วยตํา่ กว่ า 5,000 บาท สร้ างสิ นทรัพย์ เป็ น FN (ไม่ คดิ ค่ าเสื่ อมราคา)

สร้างสมุด FQ ลงทะเบียนสิ นทรัพย์ และ Post ลงบัญชีจะเกิดคู่บญั ชี
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กรณีที่ 2 วงเงินต่ อหน่ วยตั้งแต่ 5,000 บาทขึน้ ไป สร้ างสินทรัพย์ เป็ น FA (คิดค่าเสื่ อมราคา)

สร้างสมุด FQ ลงทะเบียนสิ นทรัพย์ และ Post ลงบัญชีจะเกิดคู่บญั ชี
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กลุ่มสินทรัพย์ ในระบบ ERP แบ่ งเป็ น 6 กลุ่ม
- กลุ่ม FA หมายถึงสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการจัดซื้ อ จัดจ้างที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
- FN หมายถึงสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการจัดซื้ อ จัดจ้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตํ่า
กว่า 5,000 บาท
- กลุ่ม FD หมายถึงสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการบริ จาค จากหน่วยงานภายนอก
- กลุ่ม FT หมายถึงสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการรับโอนจากหน่ายงานภายใน ที่มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
- FU หมายถึงสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการรับโอนจากหน่ายงานภายใน ที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตํ่ากว่า 5,000 บาท
- กลุ่ม FW หมายถึงสิ นทรัพย์ที่เป็ นงานระหว่างทําส่งงานเป็ นงวด ๆ(สัญญา
จ้างยังไม่สิ้นสุด)
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สถานะสินทรัพย์ ถาวรในระบบ ERP มีท้งั หมด 6 สถานะ

1. ยังไม่ ซื้อมา หมายถึงมีการสร้างรหัสสิ นทรัพย์และลงทะเบียน FQ แล้ว แต่ยงั ไม่ได้
Post (ยังไม่สามารถคิดค่าเสื่ อมราคา และตรวจนับพัสดุประจําปี ได้)
2. เปิ ด หมายถึง มีการ Post ตามข้อ 1 แล้ว (พร้อมคิดค่าเสื่ อมราคา) และตรวจนับ
พัสดุประจําปี
3. ปิ ด หมายถึงมีการคิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว เหลือมูลค่าสิ นทรัพย์ 1 บาท (ไม่คิดค่า
เสื่ อม) และต้องตรวจนับพัสดุประจําปี
4. ยกเลิก หมายถึง มีการยกเลิกสิ นทรัพย์รายการนั้น และไม่ตอ้ งตรวจนับพัสดุ
ประจําปี
5. ตัดจําหน่ ายเป็ นเศษซาก หมายถึง สิ นทรัพย์รายการนั้นได้ตดั จําหน่ายออกไปจาก
ระบบแล้ว (ไม่ตอ้ งตรวจนับพัสดุประจําปี )
6. โอน หมายถึงสิ นทรัพย์ ที่โอนไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว (ไม่ตอ้ งตรวจนับพัสดุ
ประจําปี

5

การตรวจสอบบัญชีกบั ทะเบียนสิ นทรัพย์
การตรวจสอบบัญชีกบั ทะเบียนสิ นทรัพย์เพื่อให้ยอดถูกต้องตรงกัน ให้ตรวจสอบ
ทุกเดือน
วิธีการตรวจสอบ (ดูค่มู ือการเปรียบเทียบผังบัญชีกบั กลุ่มสินทรัพย์)
ทะเบียนเรี ยกรายงานจากระบบการบริ หารสิ นทรัพย์ถาวร - รายงาน- ยอด
เคลื่อนไหวของรายการสิ นทรัพย์ถาวร ระบุสถานะ เปิ ด และสถานะปิ ดเท่านั้น โดยระบุ
กลุ่มสิ นทรัพย์ให้ตรงตามคู่มือการเปรี ยบเทียบผังบัญชีกบั กุล่มสิ นทรัพย์ เช่น กลุ่มครุ ภณั ฑ์
สํานักงาน FA05,FD05,FT05 ยอดรวมเท่ากับ 449,937.27

บัญชีเรี ยกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภท –คําสัง่ ของมิติ ระบุบญั ชีให้ตรงตาม
คู่มือการเปรี ยบเทียบผังบัญชีกบั กลุ่มสิ นทรัพย์ เช่น บัญชีครุ ภณั ฑ์สาํ นักงานใช้ผงั บัญชี
12061010101 ยอดรวมเท่ากับ 449,937.27

6

จะเห็นว่ายอดทางบัญชีและยอดทางทะเบียน ณ วันที่ 23/7/2018 จะเท่ากัน

การคิดค่าเสื่ อมราคา
ให้คิดค่าเสื่ อมราคา ได้ต้ งั แต่ วันที่ 20 ของเดือน โดยใส่ วนั ที่คิดค่าเสื่ อมราคาเป็ น
วันที่สิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งคิดค่าเสื่ อมราคา คือ กลุ่ม FA, FD, และ กลุ่ม FT สถานะของ
สิ นทรัพย์ที่ตอ้ งคิดค่าเสื่ อมราคา คือ สถานะ เปิ ด เท่านั้น
การตัดจําหน่ ายครุ ภณ
ั ฑ์
เมื่อครุ ภณั ฑ์เสื่ อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อ
อนุมตั ิตดั จําหน่ายตามระเบียบพัสดุเมื่อดําเนินการตามระเบียบพัสดุเสร็จสิ้ นแล้ว หลังจาก
นั้นให้ดาํ เนินการในระบบ ERP ดังนี้
1. หากครุ ภณั ฑ์รายการนั้นยังมีมูลค่าทางบัญชีเหลืออยูใ่ ห้คิดค่าเสื่ อมจนถึงวันที่ตดั
จําหน่ายก่อน
2. ตัดจําหน่ายออกจากระบบ ERP ทันที
3. เรี ยกรายงานการตัดจําหน่ายจากระบบ ERP เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการตัด
จําหน่ายส่ งกองคลัง เพื่อรายงาน สตง. ต่อไป

รายงานการตัดจําหน่าย สําหรับเป็ นเอกสารประกอบการการตัดจําหน่าย ส่ งกองคลัง
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กลุ่มสินทรัพย์ ที่ต้องตัดจําหน่ าย
กลุ่ม FA, FT, FD (คิดค่าเสื่ อมราคา) ต้องสร้างสมุด FP ระบบจะประมวลผลการตัด
จําหน่าย หลังจากนั้นสถานะตัดจําหน่ายจะเกิดให้อตั โนมัติ
กลุ่ม FN ,FU (ครุ ภณั ฑ์ต่าํ กว่าเกณฑ์ ไม่คิดค่าเสื่ อมราคา) ไม่ตอ้ งสร้างสมุด FP ให้
ใส่ วนั ที่ตดั จําหน่าย และเปลี่ยนสถานะเป็ นตัดจําหน่าย (หน่วยงานไม่สามารถเปลี่ยน
สถานะได้เอง) ต้องส่ งบันทึกการตัดจําหน่ายมาให้ส่วนกลาง (กองคลัง งาน ERP)
ดําเนินการเปลี่ยนสถานะเป็ นตัดจําหน่าย

การเรียกรายงานตรวจนับพัสดุประจําปี
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1. พัสดุที่ตอ้ งตรวจนับประจําปี ในระบบ ERP ต้องเป็ นพัสดุที่มีสถานะเป็ น เปิ ด
และปิ ดเท่านั้น โดยเรี ยกจากระบบสิ นทรัพย์ถาวร - รายงาน –รายงานตรวจสอบ
พัสดุประจําปี (แบบฟอร์มเปล่า) ระบุปีงบประมาณที่ตรวจนับ
2. สําหรับพัสดุที่มีการตัดจําหน่ายในปี ที่มีการตรวจนับให้เรี ยกสิ นทรัพย์น้ นั ให้
คณะกรรมการตรวจนับเพื่อตรวจสอบ โดยเรี ยกจากระบบสิ นทรัพย์ถาวรรายงาน-การเคลื่อนย้าย- การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร โดยระบุวนั ที่เริ่ มต้น
เป็ นวันที่ 1/10/ 20xx และวันที่สิ้นสุดเป็ นวันที่ 30/9/20xx+1
วิธีการตรวจสอบว่าบันทึกการตรวจนับในระบบ ERP ครบถ้วนหรื อไม่ ให้
ตรวจสอบจากข้อมูลรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี (แบบฟอร์มเปล่า) กับรายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ต้องเท่ากันเสมอ
รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี (ฟอร์มเปล่า)

รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี
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