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บทที่ 1 พารามิเตอร์และข้อมูลหลักของระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (FIXED ASSETS PARAMETER 

AND MASTER) 

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 

เพื่ออธิบายรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อมูลพื้นฐานต่าง  ๆ และข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

บริหารสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบที่ทำเกี่ยวกับกระบวนการการจัดกลุ่มของสินทรัพย์ถาวร และ ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถาวร เก็บ

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด การคิดค่าเสื่อมราคาตามวธิีการคิดค่าเสื่อมราคา  รวมถึงเอกสารและ

รายงานมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1. พารามิเตอร์ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (PARAMETER) 

ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร จะต้องกำหนดค่าศูนย์กลางของระบบก่อนเสมอ โดยปกติจะเป็นการ

กำหนดเพียงครั้งเดียว โดยในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะฟิลด์ที่ต้องมีการกำหนดค่า ส่วนฟิลด์ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ใช้ค่า Default 

1.1 การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General) 

[Path: Fixed assets >> Setup >> Fixed assets parameters] 

 General Fast tab 

 

Field  Description  
Minimum depreciation amount ค่าเสื่อมราคาที่น้อยท่ีสดุที่ระบบจะคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อบันทึกบัญชี 

กำหนดค่าไว้เป็น:  0.01 
Allow multiple acquisitions 
 

  

อนุญาตให้รับสินทรัพย์ถาวรหลายครั้ง 
Yes: อนุญาตใหร้ับสินทรัพย์ถาวรหลายครั้ง 
No: ไม่อนุญาตให้รับสินทรัพย์ถาวรหลายครั้ง 
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Field  Description  
 กำหนดค่าไว้เป็น: Yes 
Consider capitalization threshold 
 

 

มีการพิจารณาเกณฑ์การรับรู้การลงทุน/สินทรัพย์ถาวร 
Yes: พิจารณา 
No: ไม่พิจารณา 
กำหนดค่าไว้เป็น: No 

Capitalization threshold กำหนดมลูค่าขั้นต่ำในการรับรูเ้ป็นการลงทุน/สินทรัพย์ถาวร 
ไม่กำหนดค่า 

Automatically create 
depreciation adjustment 
amounts with disposal 

ปรับค่าเสื่อมราคากับการตัดจำหนา่ยสินทรัพย์อตัโนมตัิ 
Yes: ปรับค่าเสื่อมอัตโนมตั ิ
No: ไม่ปรับค่าเสื่อมอัตโนมัต ิ
กำหนดค่าไวเ้ป็น:  No 

Calculate prorated depreciation คำนวณค่าเสื่อมราคาตามสดัส่วนหรือไม ่
ซึ่งหมายถึง การคำนวณค่าเสื่อมราคาในรูปแบบการคำนวณตามสัดส่วน  
 
Yes: คำนวณค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วน 
No: ไม่คำนวณค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วน 
 
ตัวอย่าง มหาวิทยาลยัซื้อสินทรัพย์มูลค่า 10,000 บาท มาในวันที่ 10 เดือน 
ตุลาคม ซึ่งค่าเสื่อมราคาต่อปี คือ 1,200 บาท  
กรณีที่ Calculated prorated depreciation = Yes 
ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจาก 83 วัน [22 วันในเดือนตุลาคม + 30 วันในเดือน
พฤศจิกายน + 31 วันในเดือนธันวาคม ]  
ค่าเสื่อมราคาของปีแรก = (83 วัน / 365วัน) x 1200.00= 272.88 บาท 
 
กรณีที่ Calculated prorated depreciation = No 
ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจาก ค่าเสือ่มราคาในเดือนตุลาคม [(22วันท่ีใช้งาน / 31 
วันในเดือนตุลาคม)*100.00] + ค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวน 2 เดือน เดือนละ 
100.00 บาท [1200/12]  
ค่าเสื่อมราคาของปีแรก = 270.97 บาท 
 
กำหนดค่าไว้เป็น: No 

Account for revenue recognition 
of untransferred reserves 

รหัสบญัชีสำหรับการรับรูร้ายได้จากการโอนการลงทุน/สินทรัพย์สำรอง 
ไม่กำหนดค่า 
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Accounting rules Fast tab 

 

Field  Description  
Posting profile ระบุค่าตั้งต้นของ Posting profile 

กำหนดค่าไว้เป็น: GEN (ย่อมาจากคำว่า General) 
Inventory 
journal 

ระบุค่าตั้งต้นของ Inventory journal to fixed asset 
กำหนดค่าไว้เป็น: ค่าว่าง 

Default book ระบุค่าตั้งต้นของ Asset book 
กำหนดค่าไว้เป็น: Current 

Deduct cash 
discount 

หักส่วนลดเงินสดหรือไม ่
Yes: หักส่วนลดเงินสด 
No: ไม่หักส่วนลดเงินสด 
กำหนดค่าไว้เป็น: No 

 

Barcode Fast tab 
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Field  Description  

Auto number 
fixed assets 

สร้างรหสับาร์โค้ดสินทรัพย์ถาวรอตัโนมัติ 
Yes – สร้างฺรหัสอตัโนมตั ิ
No – ไม่สร้างรหสัอัตโนมตั ิ
 
กำหนดค่าไว้เป็น: Yes 

Bar code equals 
fixed asset 
number 

รหัสบาร์โคด้เป็นค่าเดียวกันกับรหสัสินทรัพย์ถาวรหรือไม่ 
Yes – เป็นค่าเดียวกัน 
No – ไม่เป็นค่าเดียวกัน 
 
กำหนดค่าไว้เป็น: No 

 

Format Fixed asset Barcode ประกอบไปด้วย 

Fixed asset Number + Property group + Name + Vendor account  

เช่น 6500000001 Asset  

     เครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท ABC printing จำกัด เป็นต้น 

Purchase orders Fast tab 
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Field  Description  
Allow asset 
acquisition from 
Purchasing 

อนุญาตให้ซื้อสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบซื้อหรือไม่ 
Yes – อนุญาต 
No – ไม่อนุญาต 
 
กำหนดค่าไว้เป็น:  Yes 

Restrict asset 
acquisition 
posting to user 
group 

ระบุกลุม่ผู้ใช้งานท่ีสามารถผ่านรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร 
 
ไม่กำหนดค่า 

Create asset 
during product 
receipt or 
invoice posting 

ต้องการสรา้งสินทรัพย์จากการรับของหรือตั้งหนี้หรือไม่ 
Yes – ต้องการ 
No – ไม่ต้องการ 
 
กำหนดค่าไว้เป็น:  Yes 

Check for fixed 
assets creation 
during line 
entry 

ตรวจสอบการสร้าง Fix assets ในระหว่างการคยี์ข้อมูลหรือไม ่
Yes – ตรวจสอบ 
No – ไม่ตรวจสอบ 
 
กำหนดค่าไว้เป็น:  No 
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2. กำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA) 

ข้อมูลหลักเป็นการเก็บรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวร เพื่อที่จะทำการจัดเก็บเป็นทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมี

รายละเอียดปลีกย่อยดังน้ี 

1. วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา (Depreciation profiles)  

รูปแบบการคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นแบบเส้นตรงตามวัน (Straight line – Daily) คิดค่าเสื่อมราคาจากราคาซื้อ

สินทรัพย์หักมูลค่าซาก หารด้วยอายุการใช้งาน และกำหนดอายุการใช้งานตามกลุ่มสินทรัพย์ถาวร โดยจะทำรายการทุกสิ้น

เดือน  ซึ่งปัจจุบันสินทรัพย์ถาวรของมจธ.มีการคิดค่าเสื่อมราคาดังนี้ 

 

Depreciation 
Profile  

Name  Method  Period 
frequency  

STL Straight Line Straight line Daily 
 

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนดา้นล่าง 

เข้าที่ [Path: Fixed assets >> Setup >> Depreciation profiles] 
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สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี ้

 

Field  Description  
Depreciation profile รหัสวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
Name คำอธิบายวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
Method เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

• Straight line service life 

• Reducing balance 

• Manual 

• Factor 

• Consumption 

• Straight line life remaining 

• 200% reducing balance 

• 175% reducing balance 

• 150% reducing balance 

• 125% reducing balance 
Depreciation year เลือกปีปฎิทิน (ปีงบประมาณ) สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

 
กำหนดค่าไว้เป็น: Calendar 

Period frequency เลือกความถี่ช่วงเวลาในการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
 
กำหนดค่าไว้เป็น: Daily  
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2. รูปแบบการบันทึกบัญชี (Books)  

กำหนดรูปแบบการบันทึกรายการรับเข้า การคำนวณค่าเสื่อมราคา การปรับปรุง และการตัดจำหน่าย โดยสามารถแบ่งได้

มากกว่า 1 รูปแบบ ในแต่ละรหัสสินทรัพย์ถาวร ซึ่งกำหนดไว้เป็น รปูแบบบันทึกบัญชี ดังนี้ 

Value 
model 

Description Depreciation Depreciation 
profile 

Round of 
depreciation 

Posting 
layer 

Leave 
net book 
value at  

Current สำหรับการคำนวณ
ค่าเสื่อมราคาตามน
โนบายของ
มหาวิทยาลยั 

Yes STL 0.01 Current 1.00 

Noncurrent สำหรับครุภณัฑ์ทีไ่ม่
มีการคำนวณค่า
เสื่อมราคา 

No - - Current  

 

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนดา้นล่าง 

เข้าที่ [Path: Fixed assets >> Setup >> Books] 
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สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี ้

 

Field  Description  
Book ระบุรหัสรูปแบบการบันทึกบัญชี 
Description ระบุคำอธิบายรูปแบบ 
Calculate depreciation ต้องการคำนวณคา่เสื่อมราคาหรือไม่ 

Yes – ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
No – ไม่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

Depreciation profile เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
Round off depreciation มูลค่าการปัดเศษการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
Leave net book value at มูลค่าคงเหลือท่ีไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา 
Post to general ledger ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม ่

Yes – ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
No – ไม่ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 

Posting layer เลือกระดับการผ่านรายการ 
Allow net book value 
higher than acquisition 
cost 

อนุญาตให้มลูค่าคงเหลือมากกว่าต้นทุนซื้อหรือไม ่
Yes – อนุญาตให้มลูค่าคงเหลือมากกว่าต้นทุนซื้อ 
No – ไม่อนุญาตให้มูลค่าคงเหลือมากกว่าต้นทุนซื้อ 

Allow negative net book 
value 

อนูญาตใหม้ลูค่าคงเหลือติดลบหรอืไม ่
Yes – อนุญาตให้มลูค่าคงเหลือตดิลบ 
No – ไม่อนุญาตให้มูลค่าคงเหลือติดลบ 

Calendar เลือกปฎิทิน (ปีงบประมาณ) 
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3. กลุ่มสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset groups) 

การแบ่งกลุ่มสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่วิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน รวมถึงเพื่อบันทึกบัญชีตามกลุ่มของ

สินทรัพย์ถาวร 

Fixed asset group Description 
01 ครุภณัฑ์สำนักงาน 
02 ครุภณัฑ์การศึกษา 
03 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
04 ครุภณัฑ์การเกษตร 
05 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
06 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
07 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
08 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
09 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
10 ครุภณัฑ์โรงงาน 
11 ครุภณัฑ์กีฬา 
12 ครุภณัฑ์สำรวจ 
13 ครุภณัฑ์อาวุธ 
14 ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ์
15 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
16 ครุภณัฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
71 ที่ดิน 
81 สิ่งก่อสร้าง - อาคาร 
82 สิ่งก่อสร้าง - โรงฝึกงาน 
83 สิ่งก่อสร้าง - ระบบสาธารณูปโภค 
84 สิ่งก่อสร้าง - ถนน 
85 สิ่งก่อสร้าง - อื่นๆ 
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ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนดา้นล่าง 

เข้าที่ [Path: Fixed assets >> Setup >> Fixed asset groups] 

 
สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี ้

 

Field  Description  

Fixed assets group รหัสกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Name คำอธิบายกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Posting layer ประเภทของรายการบัญชีที่บันทึก 
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Field  Description  

หมายเหตุ: ระบบระบุค่าให้อัตโนมัติตามรูปแบบการบันทึกบัญชีที่ผูกกับ fixed 
asset group นี้แล้ว 

Type ระบุประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ถาวร ประเภทของสินทรัพย์ถาวรเพื่อช่วยในการ 

กรองข้อมูลรายงานได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ดังนี้ 

• Tangible 

• Intangible 

• Financial 

• Land and Buildings 

• Goodwill 

• Other 

ประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ไม่มีผลต่อฟังก์ช่ันการทำงาน 

Major type รหัสกลุ่มหลัก สำหรับการจัดกลุ่มเพื่อแสดงบนรายงาน 

Auto number fixed assets ต้องการสรา้งรหัสสินทรัพย์ถาวรอตัโนมัตหิรือไม่ 
Yes – ต้องการสร้างรหสัสินทรัพยถ์าวรอัตโนมตั ิ
No – ไม่ต้องการสร้างรหสัสินทรพัย์ถาวรอัตโนมตัิ 

Number sequence code เลือกชุดเลขท่ีรหัสสินทรัพย์ถาวรที่สร้างแบบอัตโนมัติ 

Auto number bar codes ต้องการสรา้ง bar code อัตโนมัตหิรือไม ่

Number sequence code เลือกชุดเลขท่ี bar code ที่สร้างแบบอัตโนมัต ิ

Property type ระบุประเภทของสินทรัพย์ ซึ่งสามารถเลือกได้ดังนี ้

• Fixed asset 

• Continuing property 

• Other 
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คลิก “Books” เพื่อกำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี 

 

คลิก “New” จากนั้นระบุข้อมูลตอ่ไปนี้ 

 

Field  Description  

Book เลือกรูปแบบการบันทึกบัญช ี

Posting layer แสดง Posting layer ของรหัสสมุดบันทึกค่าเสื่อมราคา 

Calculate depreciation ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือไม่ 

Yes – ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

No – ไม่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

ระบบแสดงค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติตาม Book ที่เลือก 

Service life ระบุอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (ปี) 
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Field  Description  

Depreciation periods ระบุอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (วัน) 

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามอายุการใช้งานและความถี่ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา
ตามที่กำหนด 

Depreciation profile เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

ระบบแสดงค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติตาม Book ที่เลือก 

4. การกำหนดรหัสบัญชีสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset posting profiles) 

กำหนดรหัสบัญชีให้กับกลุ่มสินทรัพย์ถาวรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ระบบสามารถทำการบันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติ  

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนดา้นล่าง 

เข้าที่ [Path: Fixed assets >> Setup >> Fixed asset posting profiles] 
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1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี ้

 

Field  Description  

Posting profile รหัส posting profile 

Depreciation คำอธิบาย posting profile 

 

การกำหนดบัญชีสำหรับบันทึกรายการ ผู ้ใช้งานต้องทำการกำหนดบัญชีให้รายการประเภทต่างๆ  ตาม Book และกลุ่ม

สินทรัพย์ โดยมีการตั้งค่าดังน้ี 

4.1 การกำหนดบัญชีสำหรับรายการซื้อ (Acquisition) 

เลือกประเภทรายการเป็น Acquisition 

 

Field  Description  

Book เลือกรูปแบบการบันทึกบัญช ี

Groupings เลือกกลุ่ม 
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Field  Description  

All: กำหนดรหัสบัญชีสำหรับทุกกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Group: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Table: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามสินทรัพย์ถาวร 

 

กำหนดค่า: Group 

Account relation เลือกรหัสกลุ่มสินทรัพย์ถาวร กรณีGrouping: Group 

เลือกรหัสสินทรัพยถาวร กรณี Grouping: Table 

ระบุค่าว่าง กรณี Grouping: All 

Main account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกสินทรัพย์ถาวร (Dr. Fixed asset) หรือ
บัญชีค่าใช่จ่ายล่วงหน้าในกรณีเป็น Prepaid 

Offset account กำหนดรหัสบัญชีฝั่งตรงข้าม หรือบัญชีพัก 

 

4.2 การกำหนดบัญชีสำหรับบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 

เลือกประเภทรายการเป็น Depreciation 

 

Field  Description  

Book เลือกรูปแบบการบันทึกบัญช ี

Groupings เลือกกลุ่ม 
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Field  Description  

All: กำหนดรหัสบัญชีสำหรับทุกกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Group: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Table: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามสินทรัพย์ถาวร 

กำหนดค่า: Group 

Account relation เลือกรหัสกลุ่มสินทรัพย์ถาวร กรณีGrouping: Group 

เลือกรหัสสินทรัพยถาวร กรณี Grouping: Table 

ระบุค่าว่าง กรณี Grouping: All 

Main account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสม 

เลือกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในกรณีเป็น Prepaid 

Offset account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกค่าเสื่อมราคา 

เลือกบัญชีค่าใช้จ่ายในกรณีเป็น Prepaid 
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4.3 การกำหนดบัญชีสำหรับบันทึกรายการขายสินทรัพย์ (Disposal - sale) 

เลือกประเภทรายการเป็น Disposal – sale 

 

Field  Description  

Book เลือกรูปแบบการบันทึกบัญช ี

Groupings เลือกกลุ่ม 

All: กำหนดรหัสบัญชีสำหรับทุกกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Group: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Table: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามสินทรัพย์ถาวร 

 

กำหนดค่า: All 

Account relation เลือกรหัสกลุ่มสินทรัพย์ถาวร กรณีGrouping: Group 

เลือกรหัสสินทรัพยถาวร กรณี Grouping: Table 

ระบุค่าว่าง กรณี Grouping: All 

Main account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 

Offset account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 
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นอกจากนี้ยังต้องทำการกำหนดบัญชีสำหรับการบันทึกมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ (Net book value) เมื่อทำการขาย โดย

ทำการกำหนดในส่วนของ Disposal Fast tab 

เลือกประเภทรายการเป็น Sale 

 

Field  Description  

Book เลือกสมุดบันทึกค่าเสื่อมราคา 

Groupings กำหนดการบันทึกรายการสำหรับบัญชีค่าเสื่อมราคาต่อกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 
 
กำหนดค่าเป็น: Group 

Account relation เลือกกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Post value ประเภทรายการที่จะถูกกลบัรายการ ต้องกำหนดการกลับรายการสำหรับประเภท
รายการต่อไปนี ้

• Net book value 

• Depreciation (prior year) 

• Depreciation (this year) 

Sales value type ระบุประเภทเพื่อแยกบัญชีกำไรและขาดทุน 

• All คือ ไม่ว่ากรณีกำไรหรือขาดทนุ ให้ลงบัญชีเดียวกันหมด 

• Gain กำหนดบัญชีกรณีขายได้กำไร 

• Loss กำหนดบญัชีกรณีขายขาดทนุ 
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Field  Description  

กำหนดค่า: All 
Main account เลือกบัญชีท่ีจะถูกกลับรายการ 

• การกลับรายการ Depreciation ให้เลือกบัญชี Accumulated 
depreciation 

• การกลับ Net book value ที่เหลอือยู่ ให้เลือกบัญชีสินทรัพย ์
Offset account เลือกบัญชีท่ีจะถูกกลับรายการ 

• การกลับรายการ Depreciation ให้เลือกบัญชสีินทรัพย ์

• การกลับ Net book value ที่เหลืออยู่ ให้เลือกบัญชีกำไรขาดทุนจากการ
ขายสินทรัพย์ 

 

4.4 การกำหนดบัญชีสำหรับบันทึกรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (Disposal - scrap) 

เลือกประเภทรายการเป็น Disposal – scrap 

 

Field  Description  

Book เลือกรูปแบบการบันทึกบัญช ี

Groupings เลือกกลุ่ม 

All: กำหนดรหัสบัญชีสำหรับทุกกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 
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Field  Description  

Group: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Table: กำหนดรหัสบัญชีแยกตามสินทรัพย์ถาวร 

กำหนดค่า: All 

Account relation เลือกรหัสกลุ่มสินทรัพย์ถาวร กรณีGrouping: Group 

เลือกรหัสสินทรัพย์ถาวร กรณี Grouping: Table 

ระบุค่าว่าง กรณี Grouping: All 

Main account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกกำไร/ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 

Offset account เลือกบัญชีสำหรับบันทึกกำไร/ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 

 

 

นอกจากน้ียังต้องทำการกำหนดบัญชีสำหรับการบันทึกมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ (Net book value) เมื่อทำการตัดจำหนา่ย 

โดยทำการกำหนดในส่วนของ Disposal Fast tab 

เลือกประเภทรายการเป็น Scrap 

 

Field  Description  

Book เลือกสมุดบันทึกค่าเสื่อมราคา 
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Field  Description  

Groupings กำหนดการบันทึกรายการสำหรับบัญชีค่าเสื่อมราคาต่อกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 
 
กำหนดค่า: Group 

Account relation เลือกกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Post value ประเภทรายการที่จะถูกกลบัรายการ ต้องกำหนดการกลับรายการสำหรับประเภท
รายการต่อไปนี ้

• Net book value 

• Depreciation (prior year) 

• Depreciation (this year) 

Sales value type ระบุประเภทเพื่อแยกบัญชีกำไรและขาดทุน 

• All คือ ไม่ว่ากรณีกำไรหรือขาดทนุ ให้ลงบัญชีเดียวกันหมด 

• Gain กำหนดบัญชีกรณีขายได้กำไร 

• Loss กำหนดบญัชีกรณีขายขาดทนุ 
 
กำหนดค่า: All 

Main account เลือกบัญชีท่ีจะถูกกลับรายการ 

• การกลับรายการ Depreciation ให้เลือกบัญชี Accumulated 
depreciation 

• การกลับ Net book value ที่เหลืออยู่ ให้เลือกบัญชีสินทรัพย์ 

Offset account เลือกบัญชีท่ีจะถูกกลับรายการ 

• การกลับรายการ Depreciation ให้เลือกบัญชสีินทรัพย ์

• การกลับ Net book value ที่เหลืออยู่ ให้เลือกบัญชีกำไรขาดทุนจากการ
ขายสินทรัพย์ 
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5. สถานที่ตั้งสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset locations) 

กำหนดสถานท่ีตั้งสินทรัพย์ถาวร เพื่อทราบสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ถาวรแต่ละรายการ เบื้องต้น กำหนด Location ตามแตล่ะ

ตึกที่สินทรัพย์นั้นอยู่  

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนดา้นล่าง 

เข้าที่ [Path: Fixed assets >> Setup >> Fixed asset attributes >> Fixed asset locations] 

 
สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี ้
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Field Description 

Location รหัส location 

Name คำอธิบาย location 

Area เขตพื้นท่ีการศึกษาของ Locationนั้น 

Building ช่ือตึกของLocation นั้น 

6. ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 

สามารถระบุพนักงานหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในสินทรัพย์ถาวรตัวนั้น  โดยดึงข้อมูลจากรหัสพนักงาน (Worker) 

หรือระบุแผนก (Department) ในระบบ 

*หากเป็นผู้รับผิดชอบท่ีไม่ได้มีฐานข้อมูลของพนักงานท่ีอยู่ในระบบ ให้ระบุที่ฟิลด์อื่นใดแทน 
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บทที่ 2 แผนผังกระบวนการทำงานในระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (FIXED ASSETS PROCESS) 

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)  

เพื่ออธิบายรายละเอียดของกระบวนการทำงานรวมทั้งขั้นตอนการทำงาน 

คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL) 

สัญลักษณ์ของกระบวนการทำงาน 

Symbol Description 

 

 

จุดเริม่ต้นกระบวนการ 

 

งานท่ี user ทำในระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and 
Operations 

 

กระบวนการที่มีงาน Customize เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ฟิลด์ ปุ่ม หรือ 
ฟังก์ช่ัน 

 

 
งานท่ี user ทำนอกระบบ 

 

 
งานท่ีจัดทำโดยระบบอัตโนมัต ิ

 

 
กระบวนการถดัไปหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

 

 
Legacy System/Interface Process 

 

 
จุดตัดสินใจ 
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Symbol Description 

 

 
เอกสารนอกระบบ 

 

เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and 
Operations ที่เป็น Standard D365 F&O หรือ Standard ของ Innoviz 

 

เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and 
Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ทีร่วมอยู่ใน Proposal เรยีบร้อย 

 

เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and 
Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ทีต่้องเสนอราคาเพิ่ม 

 

 
จุดเช่ือมต่อในหน้าถัดไปในกระบวนการเดียวกัน 

 

 
จุดสิ้นสุดกระบวนการ 

 

 
จุดเช่ือมของงานในกระบวนการภายใต้ระบบเดียวกัน 

 

 
จุดเช่ือมของงานกับระบบอื่น ๆ 

 

 
  

 
ช่ือกระบวนการ 

 

  

 
การเช่ือมต่องานระหว่างหน่วยงาน 
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1. กระบวนการสร้างข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (FIXED ASSET MASTER) 

สำหรับการสร้างข้อมูลสินทรัพย์ถาวรแบบ Manual เช่น ของแถมที่ไม่ได้ระบุตั้งแต่ทำสัญญาที่ K2 หากดูรายละเอียดแล้วโดย

สภาพจะตีเป็นครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงานรัฐ 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

No Description Responsible Output 

FA01 สร้างครภุัณฑ์ใหม่ที่ทะเบยีนครภุณัฑ ์ สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย ์

 

FA02 ระบุข้อมูลรายละเอยีดของครุภณัฑ์ สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย ์

 

FA03 การระบมุูลคา่ของสินทรัพย์ (ของแถมหรือบริจาค) 

โดย ปัจจุบันของแถมจะระบรุาคามาให้ 

และกรณีของแถมท่ีไมร่ะบุจำนวนเงินจะอ้างอิงจากราคาตลาด  

เพิ่มกระบวนการซื้อของแถมในระบบ PO  

สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 
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No Description Responsible Output 

FA04 อ้างอิงกระบวนการสั่งซื้อสั่งจ้าง 

Dr. ครุภัณฑ์, วสัด ุ

Cr. รายได้จากการรับบริจาค (ครภุัณฑ์, วสัดุ) 

โดย สร้าง PO โดยการรับของมี 2 Voucher โดยเปลี่ยน Posting 

profile เพื่อลงบัญชฝีั่ง Credit 

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารเล่ม ระบบบริหารการ

จัดซื้อจัดจ้าง (Procurement and sourcing) 

สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA05 กรณีของแถมมีมลูค่าและมลูค่าสูงกว่าเกณฑ์ เลือกสมุดสำหรับ

บันทึกครุภัณฑ์ และครุภณัฑม์ีการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย ์

 

FA06 กรณีของแถมไม่มีมลูค่า/กรณีของแถมมีมูลค่าแต่มลูค่าต่ำกว่าเกณฑ ์

เลือกสมุดสำหรับบันทึกครุภณัฑ์ และครภุณัฑ์ไม่มีการคำนวณคา่

เสื่อมราคา 

สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย ์
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. สร้างและใส่รายละเอียดข้อมูลของครุภณัฑ์ โดยการกดปุ่ม “New” 

[Path : Fixed assets > Fixed assets > Fixed assets] 
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Field Description 
Tab General 
Fixed asset group ระบุกลุม่ของครุภณัฑ ์
Number เลขท่ีครภุัณฑ ์

หมายเหตุ ระบบ running เลขตามที่กำหนดอัตโนมัต ิ
Name ช่ือของครุภัณฑ ์
Search name ช่ือย่อของครุภัณฑ ์
Type ประเภทของครุภัณฑ ์

- Tangible : ครุภณัฑ์ที่จับต้องได้/มีตัวตน 
- Intangible : ครภุณัฑ์ที่จับต้องไมไ่ด้/ไมม่ีตัวตน 
- Financial : สินทรัพย์ทางการเงิน 
- Land and buildings : สินทรัพยค์รุภณัฑ์ที่ดินและตึก 
- Goodwill : ครุภณัฑ์พวกลิขสิทธ์ิ 
- Other : อื่นๆ 

Quantity จำนวนของครุภัณฑ ์
หมายเหตุ การระบุข้อมลูที่ Field นี้จะส่งผลต่อการใช้งาน Function Split Fixed 
asset 

Unit of measure หน่วยของครุภัณฑ ์
Unit cost มูลค่ารายตัวของครภุัณฑ ์
Original asset ครุภณัฑ์ตัวหลัก 
Tab Technical information 
Make ช่ือผู้ผลติ 
Model รุ่นของครุภณัฑ ์
Year ปีท่ีผลิตของครภุัณฑ ์
Serial number เลขท่ี Serial numberของครภุัณฑ ์
Guarantee date วันท่ีครบกำหนด 
Technical information 1 รายละเอียดเชิงเทคนิค 
Technical information 2 รายละเอียดเชิงเทคนิค 
Technical information 3 รายละเอียดเชิงเทคนิค 
Last maintenance วันท่ีซ่อมแซมครั้งสดุท้าย 
Next Maintenance วันท่ีซ่อมแซมครั้งถัดไป 
Information 1 รายละเอียดอื่น 
Information 2 รายละเอียดอื่น 
Information 3 รายละเอียดอื่น 
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Field Description 
Tab insurance 
Insurance vendor เจ้าหนี้ประกันของครุภณัฑ์ตัวนี ้
Agent ช่ือเจ้าหน้าที่ประกัน 

Policy เลขทะเบยีน/พรบ. 
Policy expiration date วันท่ีหมดอาย ุ
Policy amount มูลค่าของพรบ. 
Insurance date 1 วันท่ีของประกัน 
Insurance date 2 วันท่ีของประกัน 
Tab Location 
Location สถานท่ีของครุภัณฑ ์
Location Memo รายละเอียดสถานท่ีของครุภณัฑ ์
Room number เลขท่ีห้อง 
Department  หน่วยงานท่ีจัดเก็บ 
Responsible ผู้ดูแลครุภณัฑ ์
Barcode เลขท่ี Barcode ของครภุัณฑ ์
Missing asset สินทรัพย์นี้สญูหายหรือไม ่
Lease note รายละเอียดการเช่าครุภณัฑ ์
Tab Reference 
Reference เลขท่ีอ้างอิง โดนจะใส่เป็นเลขท่ีรหัสครภุัณฑ์เดมิในระบบเก่าของมจธ. 
Comment รายละเอียด comment อื่นๆ 
Tab Structure 
Main fixed asset ระบุรหสัครุภณัฑ์ตัวแม/่ตัวหลัก 
Image 
Upload new image กดเพื่อ upload รูปภาพครภุณัฑ ์
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2. กด “Book” เพื่อระบุข้อมูลการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

 

Field Description 
Tab General 
Book รูปแบบในการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

- Current : คำนวณค่าเสื่อมราคา 
- Noncurrent : ไม่คำนวณคา่เสื่อมราคา 

Status สถานะของครุภณัฑต์ัวนั้น 
- Open : ครุภณัฑ์พร้อมสำหรับใช้งานและคดิค่าเสื่อมราคา 
- Closed : เมื่อครภุัณฑ์นั้นใช้ครบกำหนดอายุแล้ว 
- Sold : ครุภณัฑ์นี้ได้ถูกจำหน่ายแล้ว 
- Scrapped : ครภุัณฑ์นีไ้ด้ถูกขายซากเรียบร้อยแล้ว 

Acquisition date วันท่ีบันทึกรับครุภณัฑ ์
Acquisition amount มูลค่าของครภุัณฑ ์
Acquisition amount in 
reporting currency 

มูลค่าของครภุัณฑ์ในสกุลเงินท่ีใช้สำหรับรายงาน 

Acquisition method วิธีการไดม้าของครุภณัฑ ์
Original Acquisition amount มูลค่าของครภุัณฑ์ทีไ่ดม้าครั้งแรก 
Disposal date วันท่ีขาย/ตัดจำหน่ายครุภณัฑ ์
Sales value มูลค่าครุภณัฑ์ที่จำหน่าย 
Tab depreciation 
Depreciation profile รูปแบบในการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
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Field Description 
STL = Straight line หรือ การคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง 

Calculate depreciation ครุภณัฑ์ตัวนี้คำนวณค่าเสื่อมราคาหรือไม่ 
- Yes : คำนวณคา่เสื่อมราคา 
- No : ไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา 

Placed in service date วันท่ีเริ่มต้นใช้งานครุภณัฑ ์
Depreciation run date วันท่ีเริ่มต้นค่าเสื่อมราคา 
Date when depreciation last 
run 

วันท่ีคำนวณค่าเสื่อมราคาครั้งสุดท้าย 

Service life อายุการใช้งานครุภณัฑ์ (ปี) 
Depreciation period จำนวนระยะเวลาในการคำนวณคา่เสื่อมราคาทั้งหมดตามอายุของครุภัณฑ์ (วัน) 
Depreciation period remaining  จำนวนระยะเวลาในการคำนวณคา่เสื่อมราคาที่เหลือของครุภณัฑ์ (วัน) 
Tab : Purchase / Sales 
Vendor account รหัส Vendor ที่ทำการสั่งซื้อครุภณัฑ ์
Purchase Order เลขท่ีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ทำการสั่งซื้อครภุัณฑ ์
Invoice เลขท่ีใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ทำการสั่งซื้อครภุัณฑ ์
Customer account รหัส Customer ที่ทำการขายครภุัณฑ ์
Invoice เลขท่ีใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ทำการขายครภุัณฑ ์

Tab Financial Dimension 
Financial Dimension ระบุมติิทางบัญชีของครุภัณฑ์ตัวนัน้ 
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2. กระบวนการรับสินทรัพย์ถาวร (ACQUISITION) 

 ในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรเข้าสู่ระบบ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การรับสินทรัพย์ถาวรผ่านใบสั่งซื้อ และ 
การรับสินทรัพย์ถาวรไม่ผ่านใบสั่งซื้อ  

2.1 การรับสินทรัพย์ถาวรผ่านใบสั่งซ้ือ (Fixed asset - acquisition) 
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ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

No. Description Responsible Output 
FA01 อ้างอิงกระบวนการสั่งซื้อสั่งจ้าง  

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารเล่ม ระบบบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง (Procurement and sourcing) 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA02 เลือกกลุม่สินทรัพย ์ สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA03 อ้างอิงกระบวนการรับของจากการสั่งซื้อ (สินทรัพย์)  
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารเล่ม ระบบบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง (Procurement and sourcing) 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

ใบรับของ 

FA04 อ้างอิงกระบวนการตั้งหนี้จากการสั่งซื้อ 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบทีม่หาวิทยาลัยฯ
กำหนด ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะทราบว่าต้องแนบเอกสารอะไรเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่าย 
ตัวอย่างเช่น 
1.หน้าใบเบิก FO-TO-03 
2.ใบรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง 
3.บันทึกขอเบิก 
4.ใบตรวจรับพัสด ุ
5.สัญญา 
6.บิลบริษัท 
7.เอกสารบันทึกบัญชี 
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารเล่ม ระบบบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง (Procurement and sourcing)  

หน่วยงาน ใบสำคัญตั้งหนี ้

FA05 ระบบสร้างรหสัสินทรัพย์และสร้าง Fixed asset master ให้
อัตโนมัติ  
ระบบจะupdate Status ของสินทรัพย์เป็น “Open” และพร้อม
คำนวณค่าเสื่อมราคาให ้

D365 F&O  

FA06 ระบุข้อมูลรายละเอยีดที่ Fixed asset master เพิ่มเติม สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. สร้างรายการสั่งซื้อผ่านการงานฟังก์ช่ัน Purchase Order  
สำหรับขั้นตอนการบันทึกรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ  2.2 กระบวนการสรา้ง
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแบบ Manual ในระบบ D365 F&O  เล่มระบบงานจดัซื้อจัดจ้าง (Procurement and sourcing) 

 

2. จากนั้นระบรุายละเอียดของ Fixed asset รายการนั้นเพิ่มเติม 
โดยผู้ใช้งานสามารถทำไดต้ามขั้นตอนในหัวข้อ  1. กระบวนการสรา้งข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Master)  
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2.2 การรับสินทรัพย์ถาวรไม่ผ่านใบสั่งซ้ือ (Fixed asset - acquisition) 

การรับสินทรัพย์ถาวรโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อ เช่น ครุภัณฑ์บริจาคที่ไม่ได้ระบุตั้งแต่วันทำสัญญาที่ระบบ K2 หากตีเป็นครุภัณฑ์
หลังจากทำการสร้างข้อมูล Fixed asset master แล้วต้องทำการบันทึกรับสินทรัพย์ถาวร 

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

No. Description Responsible Output 
FA01 อ้างอิงกระบวนการสรา้งข้อมูลสินทรัพย์ถาวร สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย์/
หน่วยงาน 

 

FA02 สร้างสมุดลงรายการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ถาวร สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA03 เลือกรหสัครภุัณฑ์ เพื่อบันทึกมูลคา่สินทรัพย์นั้นเข้าทะเบียน 
Status ของสินทรัพย์จะเป็น “Not yet acquired” 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA04 ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และ Post รายการเพื่อบันทึกลง GL 
ระบบเปลี่ยน Status จาก “Not yet acquired” เป็น “Open” 
ระบบรับรู้สินทรัพย์นี้เข้าทะเบียนเรียบร้อย และ พร้อมสำหรับการ
คำนวณค่าเสื่อมราคา 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. สร้างรายการและระบุข้อมลูครภุณัฑ์ให้เรียบร้อย 
สำหรับขั้นตอนการสร้างรายการและระบุข้อมูลครุภณัฑ์ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ  1. กระบวนการ
สร้างข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Master) 

 

2. ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกรบัครุภณัฑ์นั้นเข้าระบบโดยการกด “New” ที่ Fixed asset journal 
[Path : Fixed asset > Journal entries > Fixed asset journal] 
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เลือกสมุด และแก้ไข Description 

 

3. กด “line ” เพื่อสร้างรายการด้านใน 

 

4. ระบุเงื่อนไขในการกวาดรายการ ที่ “Proposal > Acquisition Proposal” 
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Field Description 
Acquisition proposal 
Fixed asset group กรณีที่ต้องการรับรู้ครุภณัฑ์ตามกลุ่ม 

ให้ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการกวาดรายการ 
 

5. ระบบจะกวาดรายการมาสร้างให้  
จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล offset account และตรวจสอบรายละเอียดอื่นให้เรียบร้อย 

 

Field Description 
Tab List 
Date วันท่ีที่ทำรายการแล้วลงบันทึกบญัชี 
Description ระบุรายละเอียดของการบันทึกตั้งหนี้รายการ 
Debit ระบุมลูค่ายอด Dr. 
Credit ระบุมลูค่ายอด Cr. 
Currency สกุลเงินท่ีทำรายการ 

หมายเหตุ : ระบบ default ค่าใหเ้ป็นสกุลเงิน THB 
Offset account type เลือกประเภทของบัญชีในการตั้งหนี้ขา offset 

- Ledger : บันทึกการตั้งหนี้ด้วยรหสับัญช ี
- Vendor : บันทึกตั้งหน้ีด้วยรหัสเจา้หนี้ 
- Customer : บันทึกตั้งหน้ีด้วยลูกหนี ้
- Bank : บันทึกตั้งหน้ีด้วยธนาคาร 

Offset account ระบุรหสัรายการบญัชี โดยจะต้องสัมพันธ์กับ Offset Account type 
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6. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการก่อน post ได้โดยการกด “Validate > Simulate Posting” 
 

 
7. หากตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Post” เพื่อโพสต์รายการทางบัญชี 

 
8. สามารถดูคู่บญัชีหลังการโพสตไ์ดท้ี่ “Voucher” 
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3. กระบวนการบันทึกค่าเสื่อมราคา (FIXED ASSET - DEPRECIATION) 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

No. Description Responsible Output 
FA01 สร้างสมุดลงรายการบันทึกค่าเสื่อมราคา สำนักงานคลัง  
FA02 สร้างรายการคดิค่าเสือม 

การคำนวณค่าเสื่อมราคามี 2 ประเภท 

1.คำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับทรพัย์สินที่ซื้อเข้ามาปกต ิ

2.คำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับทรพัย์สินที่ไดร้ับจากการบริจาค 

3.คำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับทรพัย์สินที่ไดร้ับจากของแถม 

2.1 ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมาก่อนปี 2564 
2.1.1 เมื่อได้รับบริจาคครุภณัฑ ์
กรณี สินทรัพย์ = ครุภณัฑ ์
Dr. ครุภัณฑ์จากการรับบริจาค – ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ    10,000 
     Cr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-ครุภณัฑ์                      10,000 
กรณี สินทรัพย์ = อาคาร 
Dr. อาคารจากการรับบริจาค – สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูฯ้ 10,000 
    Cr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-อาคาร               xxx 

สำนักงานคลัง  
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No. Description Responsible Output 
กรณี สินทรัพย์ = โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Dr. โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการรับบริจาค                  20,000 
Cr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-โปรแกรมคอมพิวเตอร์     20,000 
2.1.2 เมื่อมีการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาคราคาทุกๆสิน้เดือน 
กรณี สินทรัพย์ = ครุภณัฑ ์
Dr.ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์จากการรับบริจาค - ครภุัณฑ์ประเภทตา่งๆ  166.65 
Cr.ค่าเสื่อมสะสมราคาครุภณัฑ์จากการรับบรจิาค-ครภุัณฑ์ประเภทต่างๆ   
166.65 
กรณี สินทรัพย์ = อาคาร 
Dr.ค่าเสื่อมราคา-อาคารจากการรบับริจาค                    XXX.XX 
Cr.ค่าเสื่อมสะสม – อาคารจากการรับบรจิาค                          XXX.XX 
 
กรณี สินทรัพย์ = โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Dr.ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับบริจาค          XXX.XX 
Cr.ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์รบับริจาค             XXX.XX 
 
2.1.3 กลับรายการทุกๆสิ้นเดือน ตามมลูค่าของค่าเสื่อมราคา ณ สิน้เดือน ซึ่งเมื่อ 
NBV = 1 บัญชีรายได้การรับบริจาครอการรับรู้-ครภุัณฑ์ จะเท่ากับ 1 บาท ตาม 
NBV 
กรณี สินทรัพย์ = ครุภณัฑ ์
Dr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-ครุภณัฑ์             166.65 
Cr.รายได้จากการรับบริจาค-ครุภณัฑ์ตามประเภทตา่งๆ              166.65 
กรณี สินทรัพย์ = อาคาร 
Dr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-อาคาร              XXX.XX 
Cr.รายได้จากการรับบริจาค-อาคารสภาบัน ณวัตกรรมการเรียนรู้    XXX.XX 
กรณี สินทรัพย์ = โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Dr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  XXX.XX 
Cr.รายได้จากการรับบริจาค-โปรแกรมคอมพิวเตอร์                     XXX.XX 
 
2.2 ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมาต้ังแต่ปี 2564 
2.2.1 เมื่อได้รับบริจาคครุภณัฑ ์
กรณี สินทรัพย์ = ครุภณัฑ ์
Dr. ครุภัณฑ์จากการรับบริจาค – ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ    10,000 
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No. Description Responsible Output 
Cr. รายได้จากการรับบริจาค-ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ                   10,000 
กรณี สินทรัพย์ = อาคาร 
Dr. อาคารจากการรับบริจาค – (ตามช่ืออาคาร)       XXX.XX 
Cr. รายได้จากการรับบริจาค-อาคาร (ตามชื่ออาคาร)               XXX.XX 
2.3 ทรัพย์สินที่ได้รับในรูปแบบของแถมมาต้ังแต่ปี 2564 
2.3.1 เมื่อได้รับของแถมครภุณัฑ ์
กรณี สินทรัพย์ = ครุภณัฑ ์
Dr. ครุภัณฑ์จากการรับบริจาค – ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ    10,000 
Cr. รายได้จากการรับบริจาค-ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ                   10,000 
กรณี สินทรัพย์ = อาคาร 
Dr. อาคารจากการรับบริจาค – (ตามช่ืออาคาร)       XXX.XX 
Cr. รายได้จากการรับบริจาค-อาคาร (ตามชื่ออาคาร)               XXX.XX 

 กรณี สินทรัพย์ = โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Dr. โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการรับบรจิาค                   20,000 
Cr. รายได้จากการรับบริจาค-โปรแกรมคอมพิวเตอร์                  20,000 
 
2.2.2เมื่อมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทุกๆสิ้นเดือน 
กรณี สินทรัพย์ = ครุภณัฑ ์
Dr.ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์จากการรับบริจาค-ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ  166.65 
Cr.ค่าเสื่อมสะสมราคาครุภณัฑ์จากการรับบรจิาค-ครภุัณฑ์ประเภทต่างๆ   
166.65 
กรณี สินทรัพย์ = อาคาร 
Dr.ค่าเสื่อมราคา-อาคารจากการรบับริจาค                      XXX.XX 
Cr.ค่าเสื่อมสะสม – อาคารจากการรับบรจิาค                           XXX.XX 
กรณี สินทรัพย์ = โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Dr.ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับบริจาค            XXX.XX 
Cr.ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์รบับริจาค             XXX.XX 

สำนักงานคลัง  

FA03 Post รายการเพื่อบันทึกรายการและส่งค่าไป GL สำนักงานคลัง Voucher 
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกรบัครุภณัฑ์นั้นเข้าระบบโดยการกด “New” ที่ Fixed asset journal 
[Path : Fixed asset > Journal entries > Fixed asset journal] 

 

 

เลือกสมุด และแก้ไข Description 

 

2. กด “line ” เพื่อสร้างรายการด้านใน 
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3. ระบุเงื่อนไขในการกวาดรายการ ที่ “Proposal > Depreciation Proposal” 

 

 

Field Description 
Depreciation proposal 
To Date ระบุวันที่ท่ีต้องการให้ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา 
Summarize depreciation ต้องการให้ระบบสรุปการคำนวณค่าเสื่อมราคาของครภุัณฑ์แต่ละตวัหรือไม่ 
Fixed asset group กรณีที่ต้องการบันทึกค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑต์ามกลุ่ม 

ให้ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการกวาดรายการ 
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4. ระบบจะกวาดรายการมาสร้างให้  
จากนั้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดอื่นให้เรียบร้อย 

 

Field Description 
Tab List 
Date วันท่ีที่ทำรายการแล้วลงบันทึกบญัชี 
Description ระบุรายละเอียดของการบันทึกตั้งหนี้รายการ 
Debit ระบุมลูค่ายอด Dr. 
Credit ระบุมลูค่ายอด Cr. 
Currency สกุลเงินท่ีทำรายการ 

หมายเหตุ : ระบบ default ค่าใหเ้ป็นสกุลเงิน THB 
Offset account type เลือกประเภทของบัญชีในการตั้งหนี้ขา offset 

- Ledger : บันทึกการตั้งหนี้ด้วยรหสับัญช ี
- Vendor : บันทึกตั้งหน้ีด้วยรหัสเจา้หนี้ 
- Customer : บันทึกตั้งหน้ีด้วยลูกหนี ้
- Bank : บันทึกตั้งหน้ีด้วยธนาคาร 

Offset account ระบุรหสัรายการบญัชี โดยจะต้องสัมพันธ์กับ Offset Account type 
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5. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการก่อน post ได้โดยการกด “Validate > Simulate Posting” 
 

 
6. หากตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Post” เพื่อโพสต์รายการทางบัญชี 

 
7. สามารถดูคู่บญัชีหลังการโพสตไ์ดท้ี่ “Voucher” 
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4. กระบวนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (FIXED ASSET RETIREMENT) 

การจำหน่ายครุภัณฑ์มีด้วยกัน 4 รูปแบบ วิธ ี

1. การขาย มี 2 แบบ (ออกใบเสร็จรับเงิน) 
    1.1 การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท) 
    1.2 การขายโดยวิธีการขายทอดตลาด (ราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมารวมกันเกิน 500,000 บาท)  
2. การโอน (ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน) ให้หน่วยงานรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร 
3. การแลกเปลี่ยน  
4. แปรสภาพหรือทำลาย (ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน) 
ความต้องการ: ต้องการ workflow ในการจำหน่ายครุภัณฑ์ โอนครุภัณฑ์  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ แปรสภาพหรือทำลาย
ครุภัณฑ์ ซึ่งจะอยู่ในช่วง MA 
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4.1 กระบวนการตัดจำหน่ายรายครุภัณฑ์ผ่านหน้า Free text invoice (Fixed asset disposal-Sales) 
เป็นการขายสินทรัพย์ถาวร โดยมีการตั้งลูกหนี้และตัดขายสินทรัพย์ออกจากระบบ 
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ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

No. Description Responsible Output 
FA01 พิจารณาสินทรัพย์ครุภณัฑ์ที่ต้องการจำหน่่าย สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย ์
 

FA02 แต่งตั้งคณะกรรมการในการจำหนา่ย สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย ์

 

FA03 เสนอให้ผูม้ีอำนาจอนุมัต ิ สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย ์

 

FA04 พิจารณาและอนุมตัิการตรวจสภาพสินทรัพย ์ ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  
FA05 ประเมินสภาพครุภณัฑ์ที่จำหน่าย คณะกรรมการ  
FA06 กระบวนการคำนวณค่าเสื่อมราคา คณะกรรมการ  
FA07 เสนอผูม้ีอำนาจอนุมัติให้ทราบราคาประเมิน คณะกรรมการ  

FA08 ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัตริาคาประเมินของสิทนทรัพย ์ ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  
FA09 สร้างรายการสำหรบัขายครภุัณฑท์ี่หน้า Free text invoice สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย ์
 

FA10 ระบุสินทรัพย์ที่ต้องการขายและรายละเอียด สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย ์

 

FA11 เสนอให้ผูม้ีอำนาจอนุมัติพิจารณาการจำหน่ายสินทรัพย ์
 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย ์

 

FA12 พิจารณาและอนุมตัิการจำหน่ายสนิทรัพย์ ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  

FA13 Post รายการเพื่อส่งข้อมลูการลงบัญชี และพิมพ์เอกสาร Invoice ให้
ลูกค้า 
กรณีที่ 1 ครุภัณฑ์ที่ซ้ือมาก่อนปี 2564 ไม่คำนวณกำไรขาดทุนจากการ
จำหน่ายครภุณัฑ์ โดย Design แยก FA group บริจาคก่อน 2564  
ซื้อครุภัณฑ์ 
Dr.ครุภัณฑจ์ากการรับบริจาค-ครภุัณฑ์ประเภทต่างๆ       1,000                           
Cr.รายได้จากการรับบริจาครอการรบัรู้-ครภุัณฑ์                           1,000 
ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาไปแล้ว ณ วันจำหน่าย 
Dr.ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑจ์ากการรบับริจาค-ครุภณัฑป์ระเภทต่างๆ  800 
Cr.ค่าเสื่อมสะสมราคาครภุัณฑ์จากการรบับริจาค                            800 
-ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ    
ได้มีการตัดรายได้บริจาครอการรับรู้ -ครุภัณฑ์ จนถึง ณ วันจำหน่าย 
(ปรับปรุงรายได้บริจาครอการรับรู้เท่ากับค่าเสื่อมราคา) 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย ์

Invoice, 
Posted 

transaction 
by journal 

THA 



  
 

 

 
 

คู่มือปฏิบตัิงานสำหรับผู้ใชง้าน (USER MANUAL) 

 

Revision date: 8/26/2022  Page | 52 
07_KMUTT_UM_Fixed Assets_R01 

 

No. Description Responsible Output 
Dr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-ครุภัณฑ์                  800 
Cr. รายได้จากการรับบรจิาค-ครภุัณฑ์ตามประเภทต่างๆ                  800 
ณ วันท่ีจำหน่ายครุภัณฑ์บริจาค ต้องบันทึกบัญชี 
Dr. ค่าเสื่อมสะสมราคาครุภัณฑ์จากการรับบริจาค                 800 
-ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ    
Dr. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้-ครุภณัฑ ์       200 
Cr. ครุภณัฑ์บริจาค                 1,000 
กรณีที่ 2 ครุภัณฑ์ที่ซ้ือมาต้ังแต่ปี 2564 คำนวณกำไรขาดทุนจากการ
จำหน่ายครภุณัฑ์ โดย Design แยก FA group บริจาคซื้อมาตั้งแต่ป ี
2564 

FA14 ระบบจะอัพเดทสถานะของสินทรพัย์เป็น Sold ให้อัตโนมตั ิ
 

D365 F&O  

FA15 อ้างอิงกระบวนการออกใบเสร็จรบัเงิน 
หมายเหตุ รายละเอียดเพิม่เตมิที่เอกสารเล่ม ระบบบัญชลีูกหนี้ 
(Accounts Receivable) 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย ์

ใบเสร็จรับเงิน 

 

หมายเหตุ : ทุกๆการจำหน่ายครุภณัฑ์ จะเข้ากระบวนการจำหน่ายผา่น Free-text invoice เนื่องจากการขายครภุัณฑ์จะต้อง
ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการเสมอ 

แนวทางการทำงาน 

Short term : อนุมัติดา้นนอกระบบ D365 F&O และทำรายการขายผ่าน Free-text invoice 

Long term : อนุมัติบนระบบ K2 และส่งข้อมลูเข้ามาที่ Free-text invoice (พัฒนาช่วง พฤษภาคม 2566) 
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกค่าเสื่อมราคาของครุภณัฑ์ที่จะดำเนินการขายให้เรียบร้อย 
สำหรับขั้นตอนการสร้างรายการบนัทึกค่าเสื่อมราคาของครุภณัฑ์ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ  3. 
กระบวนการบันทึกค่าเสื่อมราคา (Fixed asset - depreciation) 

 

2. ผู้ใช้งานดำเนินการขายครุภณัฑผ์่าน Function Freetext invoice 
สำหรับขั้นตอนการสร้างรายการขายครุภณัฑ์ ผู้ใช้งานสามารถทำไดต้ามขั้นตอนในหัวข้อ  4.2 กรณีการขายครภุัณฑ์
และตดัออกจากระบบ (Sales Fixed assets) ในเลม่ระบบบริหารเงินลูกหนี้ (Accounts Receivable) 
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4.2 กระบวนการตัดจำหน่ายขายเหมาครุภัณฑ์ 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

 

 

 

No. Description Responsible Output 
FA01 บันทึกรายได้และออกใบแจ้งหนี ้ สำนักงานจัดหาและจดัการ

สินทรัพย์/หน่วยงาน 
Invoice, Tax 

invoice 
FA02 กระบวนการออกใบเสร็จรับเงิน สำนักงานจัดหาและจดัการ

สินทรัพย์/หน่วยงาน 
ใบเสร็จรับเงิน 

FA03 สร้างสมุดรายการขายครภุัณฑ ์ สำนักงานจัดหาและจดัการ
สินทรัพย์/หน่วยงาน 

 

FA04 ระบุรหสัครุภณัฑ์ที่ต้องการตัดจำหน่าย สำนักงานจัดหาและจดัการ
สินทรัพย์/หน่วยงาน 

 

FA05 ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และ Post รายการเพื่อบันทึกลง GL สำนักงานจัดหาและจดัการ
สินทรัพย์/หน่วยงาน 
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ขั้นตอนการทำงาน 
1. ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกค่าเสื่อมราคาของครุภณัฑ์ที่จะดำเนินการขายให้เรียบร้อย 

สำหรับขั้นตอนการสร้างรายการบนัทึกค่าเสื่อมราคาของครุภณัฑ์ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ  3. 
กระบวนการบันทึกค่าเสื่อมราคา (Fixed asset - depreciation) 

 

2. ผู้ใช้งานดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า 
สำหรับขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรบัเงิน ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขัน้ตอนในหัวข้อ  9. กรณีการรับเงนิและออก
ใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ (RECEIPT AND CUSTOMER PAYMENT WITHOUT INVOICE) ในเล่มระบบ
บริหารเงินลูกหนี ้(Accounts Receivable) 
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3. ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกรบัครุภณัฑ์นั้นเข้าระบบโดยการกด “New” ที่ Fixed asset journal 
[Path : Fixed asset > Journal entries > Fixed asset journal] 

 

 

เลือกสมุด และแก้ไข Description 
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4. กด “line ” เพื่อสร้างรายการด้านใน 

 

 

5. ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครุภณัฑ์ที่ต้องการจำหน่าย 

 

Field Description 
Tab List 
Date วันท่ีที่ทำรายการแล้วลงบันทึกบญัชี 
Transaction type  ประเภทการทำรายการ 

- เลือก Disposal sale 
Account ระบุเลขท่ีครุภณัฑ์ที่ต้องการจำหนา่ย 
Description ระบุรายละเอียดของการบันทึกตั้งหนี้รายการ 
Debit ระบุมลูค่ายอด Dr. 
Credit ระบุมลูค่ายอด Cr. 
Currency สกุลเงินท่ีทำรายการ 

หมายเหตุ : ระบบ default ค่าใหเ้ป็นสกุลเงิน THB 
Offset account type เลือกประเภทของบัญชีในการตั้งหนี้ขา offset 

- Ledger : บันทึกการตั้งหนี้ด้วยรหสับัญช ี
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Field Description 
- Vendor : บันทึกตั้งหน้ีด้วยรหัสเจา้หนี้ 
- Customer : บันทึกตั้งหน้ีด้วยลูกหนี ้
- Bank : บันทึกตั้งหน้ีด้วยธนาคาร 

Offset account ระบุรหสัรายการบญัชี โดยจะต้องสัมพันธ์กับ Offset Account type 
 

6. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการก่อน post ได้โดยการกด “Validate > Simulate Posting” 
 

 
7. หากตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Post” เพื่อโพสต์รายการทางบัญชี 

 
8. สามารถดูคู่บญัชีหลังการโพสตไ์ดท้ี่ “Voucher” 
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4.3 การรอตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ (Fixed asset disposal-Donation/ Scrap) 

นิยาม Scrap คือ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งครภุัณฑ์ช้ินนั้น เมื่อทำการ Scarp แล้วจะไมส่ามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ 

ซึ่งจะรอดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนครภุณัฑ์เท่านั้น  

ตัวอย่าง สินทรัพย์ เช่น กล้อง CCTV มี 100 ตัว ทาง มจธ. จะบันทึกกล้อง CCTV แยกรายตัว  หากมกีล้อง CCTV เสีย 2 : 

100 ทาง  มจธ จะทำการตัดจำหน่าย 

กรณสีินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ,ไม่ใช้งาน จะเข้ากระบวนการ จำหน่ายทรัพย์สิน  

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

  

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

No. Description Responsible Output 
FA01 สร้างสมุดรายการตัดจำหน่ายครุภณัฑ์ สำนักงานจัดหาและจดัการ

สินทรัพย์/หน่วยงาน 
 

FA02 ระบุรหสัครุภณัฑ์ที่ต้องการตัดจำหน่ายและระบรุายละเอียด สำนักงานจัดหาและจดัการ
สินทรัพย์/หน่วยงาน 

 

FA03 ตรวจสอบและทำการ Post รายการ สำนักงานจัดหาและจดัการ
สินทรัพย์/หน่วยงาน 

 

FA04 ระบบเปลี่ยน Fixed asset status = Scrap D365 F&O  
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกรบัครุภณัฑ์นั้นเข้าระบบโดยการกด “New” ที่ Fixed asset journal 
[Path : Fixed asset > Journal entries > Fixed asset journal] 

 

 

เลือกสมุด และแก้ไข Description 

 

2. กด “line ” เพื่อสร้างรายการด้านใน 
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3. ระบุเงื่อนไขในการกวาดรายการ ที่ “Proposal > Depreciation Proposal” 

 

 

Field Description 
Disposal scrap 
Disposal Date วันท่ีตัดจำหน่าย 
Fixed asset number ระบุเลขท่ี Fixed asset ที่ต้องการตัดจำหน่าย 
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4. ระบบจะกวาดรายการมาสร้างให้  
จากนั้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดอื่นให้เรียบร้อย 

 

Field Description 
Tab List 
Date วันท่ีที่ทำรายการแล้วลงบันทึกบญัชี 
Description ระบุรายละเอียดของการบันทึกตั้งหนี้รายการ 
Currency สกุลเงินท่ีทำรายการ 

หมายเหตุ : ระบบ default ค่าใหเ้ป็นสกุลเงิน THB 
Offset account type เลือกประเภทของบัญชีในการตั้งหนี้ขา offset 

- Ledger : บันทึกการตั้งหนี้ด้วยรหสับัญช ี
- Vendor : บันทึกตั้งหน้ีด้วยรหัสเจา้หนี้ 
- Customer : บันทึกตั้งหน้ีด้วยลูกหนี ้
- Bank : บันทึกตั้งหน้ีด้วยธนาคาร 

Offset account ระบุรหสัรายการบญัชี โดยจะต้องสัมพันธ์กับ Offset Account type 
 

5. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการก่อน post ได้โดยการกด “Validate > Simulate Posting” 
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6. หากตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Post” เพื่อโพสต์รายการทางบัญชี 

 
7. สามารถดูคู่บญัชีหลังการโพสตไ์ดท้ี่ “Voucher” 
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5. กระบวนการโอนย้ายสินทรัพย์ (FIXED ASSET TRANSFER) 

ตัวอย่างการบันทึกบัญช ี 
ครุภณัฑ์ A เป็นของสำนักคอมพิวเตอร์โดยคำนวณค่าเสื่อมราคาของสำนักคอมพิวเตอร์  
มูลค่าที่ซื้อเข้ามา (Acquisition) = 20,000 บาท 
เดิมบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาของสำนักคอมพิวเตอร์ (ค่าเสื่อมราคา 1,000 บาท) 
Dr. ค่าเสื่อมราคา - สำนักคอมพิวเตอร์      1,000.00 

Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - สำนักคอมพิวเตอร์     1,000.00 
หลังจาก transfer fixed asset จาก สำนักคอมพิวเตอร์ -> สำนักงานคลัง 
มูลค่าครุภณัฑ์ ณ วันท่ีโอน คือ มลูค่าสุทธิ ณ วันท่ีโอน หรือ Net Book Value (NBV) ณ วันท่ีโอน  
[มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อมา - ค่าเสื่อมราคาสะสม] 
Dr. ครุภัณฑ์-สำนักงานคลัง 19,000.00  

Cr. ครุภณัฑ์-สำนักคอมพิวเตอร์   19,000.00 
คำนวณค่าเสื่อมราคาหลังจากการโอนครุภัณฑ์ข้ามหน่วยงาน 
Dr. ค่าเสื่อมราคา - สำนักงานคลัง      1,000.00 

Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - สำนักงานคลัง   1,000.00 
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ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

 
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนทรัพย์สิน จะต้องกระจายรหสังบประมาณรายได้ตามรหสัครุภณัฑห์ลังจากท่ีมีการโอนครภุัณฑ์ 
สอบถามทางทีม e-budgeting มีการตั้งงบประมาณรายได้หรือไม่ หากว่ามีจะเข้าหมายเรื่องการตั้งงบประมาณรายได้ 
 
คุณเล็กดูเรื่องการลงบันทึกบัญชีกรณีโอนย้ายข้ามหน่วยงาน จะต้องเกิดบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นๆ 
  

No. Description Responsible Output 
FA01 สร้างสมุดเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาให้มูลค่าของครภุัณฑ์ให้เป็น

ปัจจุบัน 
สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA02 สร้างรายการโอนย้ายครุภณัฑ์ ระบุรายละเอียดที่ต้องการ 
Transfer ให้เรียบร้อย พร้อมพิมพเ์อกสารการโอนย้าย 
 

สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

เอกสารการ

โอนย้าย

สินทรัพย ์

FA03 นำเสนอให้ผูม้ีอำนาจอนุมติการโอนย้าย 
สำหรับโอนครภุัณฑร์ะหว่าง 2 หน่วยงาน จะมีการลงนามใน
เอกสารของทั้ง 2 ฝ่ายให้เรียบร้อยก่อน  

ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  

FA04 พิจารณาและอนุมตัิการโอนย้านสนิทรัพย์ ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  

FA05 ตรวจสอบและทำการ Post รายการ สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานไปที่ครุภณัฑ์ที่ต้องการโอน จากนั้นกด Transfer Fixed asset 
[Path : Fixed asset > Fixed assets > Fixed assets > Transfer fixed asset] 

 

2. ระบบจะแสดงข้อมลูปัจจุบันของครุภัณฑ์รายการนั้น 

 

Field Description 
Tab Fixed asset books 
Value at transfer มูลค่าคงเหลือ (Net book value NBV) ของครุภัณฑ์ ณ วันท่ีโอน  
Dimension value มิติทางบัญชีของครุภณัฑ์ ณ วันท่ีโอน 
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3. ระบุวันท่ี เหตผุล และมติิทางบัญชีที่ต้องการโอน 

 

Field Description 
Transfer Fixed assets 
Transfer date วันท่ีทำการโอน 
Transfer comments เหตุผล/หมายเหตุในการโอน 
Transfer to financial 
dimension 

Financial Dimension ปลายทางที่ต้องการโอนให ้

 

4. ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปผลการโอนให้ผู้ใช้งานตรวจสอบอีกครั้งว่า ครุภัณฑ์หมายเลข XXXXXXX จะถูกโอนจาก 
Dimension ใด ไปยัง Dimension ใด 
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5. ผู้ใช้งานสามารถดูประวตัิการโอนย้ายครภุัณฑไ์ด้ที่ “Review Transfer history” 
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6. กระบวนการยืมครุภัณฑ์ 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

 

No. Description Responsible Output 
FA01 ทำเอกสารการขอยืมครุภณัฑ ์ ผู้ขอยืม/คืน เอกสารการขอยืม 
FA02 เลือกครภุัณฑ์ท่ีต้องการยืม หน่วยงาน  
FA03 ระบุรายละเอียดการยืมและคืน 

1. ระบุวันที่ยืมครภุัณฑ ์
2. ระบุผู้ที่ขอยืมครุภณัฑ ์
3. ระบุสถานที ่
4. ระบุวันที่คาดว่าจะคืนครภุัณฑ ์
5. ระบุวันที่คืนครุภณัฑ ์

หน่วยงาน  

FA04 เสนอผูม้ีอำนาจอนุมัต ิ ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  
FA05 พิจารณาและอนุมตัิการยืม ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ  
FA06 บันทึกรายการขอยมื หน่วยงาน  
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานไปที่ครุภณัฑ์ที่ต้องการยืม จากน้ันกด Lend Fixed asset 
[Path : Fixed asset > Fixed assets > Fixed assets > Lend] 

 

2. ให้ผู้ใช้งานสร้างรายการยืม โดยการกดปุ่ม “New” 

 

Field Description 
Lending 
Lending date วันท่ียืมครุภณัฑ ์
Loaned to ระบุรหสัพนักงานท่ีทำการขอยืมครุภัณฑ ์
Name ช่ือของพนักงานท่ีทำการขอยืม 
Location สถานท่ีที่ยืมครภุัณฑ์ไปใช้งาน 
Expected return date ระบุประมาณการวันท่ีคืนครุภณัฑ ์
Remark เหตุผล/หมายเหตุอื่นในการยืมครภุัณฑ ์
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7. กระบวนการคืนครุภัณฑ์ 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

 

  

No. Description Responsible Output 

FA01 ระบบแจ้งเตือนการคืนครุภณัฑ์กับผู้ยืม 

โดยอ้างอิงระเบยีบของ มจธ. คือ  

เมื่อครบกำหนดการยืมจะต้องคืนภายใน 7 วัน นับแต่วัน

ครบกำหนด 

ผู้ขอยืม/คืน  

FA02 ดำเนินการนำครุภณัฑ์ที่ยมืไปมาคนื ผู้ขอยืม/คืน  

FA03 บันทึกรายการคืนครุภณัฑ ์ หน่วยงาน  
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานไปที่ครุภณัฑ์ที่ต้องการคืน จากน้ันกด Lend Fixed asset 
[Path : Fixed asset > Fixed assets > Fixed assets > Lend] 

 

2. ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่คืน โดยดูจากรายการทีต่ัวเองเป็นผูส้ร้างรายการการยมื 

 

Field Description 
Lending 
Actual return date วันท่ีที่คืนครุภัณฑ์นั้นจริง 
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8. กระบวนการกรอกประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

 

 

 

No. Description Responsible Output 
FA01 เลือกครภุัณฑ์ท่ีจะทำการระบุประวัติการซ่อมบำรุง สำนักงานจัดหาและ

จัดการสินทรัพย์/
หน่วยงาน 

 

FA02 ระบุประวัติการซ่อมบำรุง  
1. ระบุประเภทการซ่อมบำรุง 
2. รายละเอียดการซ่อมบำรุง 
3. ระบุวันที่ส่งซ่อมบำรุง 
4. ระบุมูลค่าที่ซ่อมบำรุง 
5. ระบุจำนวนที่ส่งซ่อมบำรุง 

สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 

 

FA03 บันทึกรายการประวัติการซ่อมบำรุง สำนักงานจัดหาและ
จัดการสินทรัพย์/

หน่วยงาน 
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานไปที่ครุภณัฑ์ที่ต้องการบันทึกประวัติการซ่อม จากนั้นกด Fixed asset additional 
[Path: Fixed asset > Fixed assets > Fixed assets > Fixed asset additional] 

 

 

2. ให้ผู้ใช้งานกด “New” และระบุรายละเอียดการซ่อมบำรุงครุภณัฑน์ั้น 

 

Field Description 
Tab : Overview 
Addition number เลขท่ีการซ่อม 
Name รายละเอียดการซ่อม 
Acquisition date วันท่ีบันทึกการซ่อม 
Unit cost มูลค่าการซ่อมแซมครภุัณฑ ์
Quantity จำนวน 
Total cost มูลค่ารวมในการซ่อมแซมครุภณัฑ ์
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Field Description 
Tab : General 
Increase service life การซ่อมบำรุงครั้งนี้ เป็นการยดือายุการใช้งานของครุภัณฑ ์
Comment รายละเอียดการซ่อมบำรุง 
Technical info รายละเอียดเชิงเทคนิค 
Purchase Order เลขท่ี PO กรณีการซ่อมนีเ้ป็นการเปิดผ่าน PO 
PO date วันท่ีของ PO 
Invoice เลขท่ีใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง 
Invoice date วันท่ีแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรงุ 
Payment date วันท่ีจ่ายชำระค่าซ่อมบำรุง 
Voucher เลขท่ีเอกสารการจ่ายชำระค่าซ่อมบำรุง 
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9. กระบวนการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี ้

 

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน 

หมายเหตุ : Short term : เพิ่ม field สภาพครุภัณฑ์ ที่หน้าจอตรวจนับครุภัณฑ์ โดยทำการ Export และ Import Fixed 

asset master ที่ตรวจนับเข้าระบบ D365 F&O  

โดยเพิ่ม field ที่ Asset table , Entity เพื่อ Import data เข้าระบบ D365 

                Long term: เพิ่ม field สภาพครุภัณฑ์ ท่ีหน้าจอตรวจนับครุภัณฑ์ ผ่าน Mobile device 

No. Description Responsible Output 

FA01 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ี หน่วยงาน  

FA02 จัดทำรายการตรวจนับครภุัณฑ ์ สำนักงานจัดหาและจดัการ

สินทรัพย์/หน่วยงาน 

 

FA03 สแกนบาร์โค้ด เพื่อตรวจนับครภุณัฑ ์ คณะกรรมการ/หน่วยงาน  

FA04 ระบบตรวจสอบ นับครุภณัฑ ์ คณะกรรมการ/หน่วยงาน  

FA05 บันทึกรายการตรวจนับ คณะกรรมการ/หน่วยงาน  

FA06 จัดทำรายงานตรวจนับครุภณัฑ ์ คณะกรรมการ/สำนักงานจัดหา

และจัดการสินทรัพย์/หน่วยงาน 

รายงานตรวจ

นับครุภณัฑ ์
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ขั้นตอนการทำงาน 

1. ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบครภุัณฑแ์ล้วนำผลการตรวจนับมาบันทึกในระบบ 
[Path : Fixed asset > Fixed assets > Fixed assets] 

 

 

Field Description 
Tab : Location 
Location memo ระบุรายละเอียดผลการตรวจนับ 
Missing asset Marking เพื่อบอกว่าครุภณัฑ์สญูหาย 

- Yes ครภุัณฑ์นีสู้ญหาย 
- No ครภุณัฑ์นี้ได้ตรวจนับเรยีบร้อยไมสู่ญหาย 
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บทที่ 3 กรณีทางธุรกิจ (BUSINESS CASE) 

กรณีที ่1: กรณีโอนอาคารโดยท่ีมีการเพิ่มมูลค่า 

กรณีการโอนอาคาร โดยที่มีการเพิ่ม มูลค่าสินทรัพย์ที่กระทบเรื่อง Acquisition, Service life และทำให้ NBV 
เปลี่ยนไป โดยทางคุณเล็กดูข้อมลูจากมาตราฐานการบญัชีคือ 

แนวทางการทำงาน 

1. ออกเลขครุภณัฑ์ ใหม่  
2. คิดค่าเสื่อมราคาแยกจากอาคารเดิม 
3. กรณีอาคาร เสื่อมสภาพพร้อมที่จะทำการตดัจำหน่าย และส่วนปรับปรุงอายุการใช้งานยังคงเหลือ จะถือว่าเป็น

การ ตัดจำหน่ายทั้งอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารด้วย 
กรณีที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาสะสม จะต้องทำการ adjust มลูค่าคงเหลือ,ค่าเสื่อมราคาสะสม,อายุการใช้งาน แบบ 

Manual (Acquisition adjustment, Depreciation adjustment) 
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กรณีที ่2: กรณีของแถม 

ของแถมท่ีได้รับเป็นวัสดุ จะดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวอย่างการบันทึกบัญช ี

บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย ์

Dr. วัสดุคงคลัง 

Cr. รายได้จากการบริจาค 

บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

Dr. ค่าวัสดุจากการบริจาค 

Cr. รายได้จากการบริจาค 

ของแถมท่ีได้รับเป็นครุภัณฑ์ จะดำเนินการบันทึกตามข้อ 1.1,1.2 

 

ครุภัณฑ์ มูลค่ามากกว่า 10,000 บาท 

ตัวอย่างการบันทึกบัญช ี

Dr. ครุภัณฑ์บริจาค 

Cr. รายได้จากการบริจาค 

 

ครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่า 10,000 บาท 

ตัวอย่างการบันทึกบัญช ี

Dr. ค่าครุภัณฑ์จากการบริจาคต่ำกว่าเกณฑ์ 

Cr. รายได้จากการบริจาค 

กรณีไม่รู้มูลค่า ให้ทาง สำนักงานจัดหาฯ ช่วยตีมูลค่าของแถม  

1. ถ้าหามูลค่าของแถมได้ จะต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา 

1.1 หากทราบมูลค่า และราคาสูงกว่าเกณฑ์ (สูงกว่า 10,000 บาท) จะทำการคำนวณค่าเสื่อมราคา 

1.2 หากทราบราคาและราคาต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 10,000 บาท) ไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา 

2. ถ้าไม่ได้ระบุมูลค่า (ไม่ได้ระบุรุ่น ยี่ห้อ ราคา) โดยใช้วิธีการสืบราคาท้องตลาด 
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กรณีที ่3: กรณีครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยและบริการ 

กรณีซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานวิจัยและบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกบัญช ี

ครุภัณฑ์ มากกว่า 10,000 บาท 

Dr. ค่าครุภัณฑ์-งานวิจัยและบริการ 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่า 10,000 บาท 

Dr. ค่าวัสดุคงทนถาวร-งานวิจัยและบริการ 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

1. บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่าย (จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย) โดยไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา 

2. รู้ตั้งแต่แรกว่าของที่ได้รับจะออกเลขครุภัณฑ์ หรือ ไม่ออกเลขครุภัณฑ์ 

- กรณีออกเลขครุภัณฑ์ไปแล้ว ท้ายที่สุดก็มาทำตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ 

กรณีของแถมท่ีได้รับมาใช้ในงานวิจัยและบริการ 

1.หลักการดูว่าเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ หลักการบันทึกรับทรัพย์สิน อ้างอิงการลงบัญชีของแถม  
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กรณีที ่4: กรณีขอเช่าใช้สิทธิ์โปรแกรม 

ขอเช่าใช้สิทธ์ิโปรแกรม ระยะเวลา 3 ปี (ตีเป็นค่าใช้สอย(ค่าเช่า)) 

Dr. ค่าใช้สิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

ตัวอย่าง เงินประกัน 1,300,000 บาท โดยสัญญาเริ่มต้นวันที่ 4 ตุลาคม 2563 – 3 ตุลาคม 2564 

โดยรับรู้ ค่าใช้จ่ายในปี 2564 

รับรู้ค่าใช้จ่ายตอนสร้างรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 

Dr.ค่าใช้สิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,300,000 

Cr.เจ้าหนี้การค้า    1,300,000 

พัฒนามาตรฐานของระบบ: ให้บันทึกข้อมูล Start date – End date การกลับรายการทางบัญชี ที่หน้าจอ Purchase order 

Dr. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  1,300,000 

Cr. ค่าใช้สิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1,300,000 

หมายเหตุ: Short term (ช่วงขึ้นระบบ) ปรับปรุงรายการแบบ Manual / Long term ระบบปรับปรุงรายการให้อัตโนมัติ 

Fixed asset journal 

Dr. ค่าใช้สิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,684.93 

Cr. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   10,684.93 

หมายเหตุ: คำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนวัน (ค่าใช้จ่าย*จำนวนวัน/จำนวนปี) ต้องการให้กลับรายการ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ทุกๆสิ้นเดือน Automatic 
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กรณีที ่5: กรณีงานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอาคาร จะมีค่าใชจ่ายประกอบด้วย งานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน 
ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น หรืออาจจะมีแต่ค่าปรับปรุง/ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว โดยจะทำการจ่ายค่าใช้จ่ายแยกออกแต่ละ
ประเภท มีทั้งที่ทำสัญญาและไม่ทำสัญญา โดยจะแบ่งจ่ายงวดเดียวจบหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามสัญญาในแต่ละงาน  

หน่วยงานบันทึกบัญชีตั้งหนี้ 

Dr. งานระหว่างก่อสร้างอาคาร – หน่วยงาน   xxx 

Cr. เจ้าหนี้การค้า      xxx 

เมื่องานแล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

Dr. อาคารและครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานก่อสร้าง) xxx 

Cr. งานระหว่างก่อสร้างอาคาร – หน่วยงาน    xxx 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน 

Dr. เจ้าหนี้การค้า                            xxx 

Cr.ธนาคาร                                   xxx 

หมายเหตุ: กรณีงานปรับปรุง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในงานปรับปรุง เช่น การออกแบบ เป็นต้น ต้องการให้ระบบปรับปรุง
รายการทางบัญชีทางหมด เข้าบัญชีสินทรัพย์และครุภัณฑ์  

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี งานปรับปรุง ก่อสร้าง อาคาร LX รวมกัน 1,000,000 บาท  

Dr. สิ่งก่อสร้าง/อาคาร (มิติโครงการ)  800,000 

Dr. ครุภัณฑ์แต่ละประเภท (มิติโครงการ)  150,000 

(กรณีที่มีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จะต้องมีบัญชีค่าครุภัณฑ์แต่ละประเภทเพิ่ม)       

Dr. ค่าครุภัณฑ์แต่ละประเภท   50,000  

              Cr. งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง  1,000,000 

หมายเหตุ: 1. กรณีเพิ่มมูลค่า Acquisition ของ Asset เดิม โดยที่อายุการใช้งาน ไม่เปลี่ยนแปลง จะคำนวณค่าเสื่อมราคา 
ด้วย NBV ใหม่หรือไม่  

              2. กรณีเพิ่มมูลค่า Acquisition ของ Asset เดิม โดยที่อายุการใช้งาน เปลี่ยนแปลง จะคำนวณค่าเสื่อมราคา ด้วย 
NBV และ service life ใหม่หรือไม่ 

หมายเหตุ: อาคาร = สร้างตึกใหม่, สิ่งก่อสร้าง = ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม 
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To be: เมื่อครบสัญญาหรืองานงวดสุดท้ายครบเรียบร้อย จะทำการ Reverse จาก WIP to FA รวมถึงกลับรายการรหัสบัญชี 
อยู่ในช่วงรับประกันผลงาน MA  

 
 

หมายเหตุ: กรณีงานปรับปรุง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในงานปรับปรุง เช่น การออกแบบ เป็นต้น ต้องการให้ระบบปรับปรุง
รายการทางบัญชีทางหมด เข้าบัญชีสินทรัพย์และครุภัณฑ์ (Customize เพิ่ม field เพื่อเก็บเลขท่ีสัญญาของ PO line นั้นๆ) 
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กรณีที ่6: กรณีงานปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง 

งานปรับปรุง / สิ่งก่อสร้างทุกงาน จะมีค่าใชจ่ายประกอบด้วย งานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/
สิ่งก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น หรืออาจจะมีแต่ค่าปรับปรุง/ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว โดยจะทำการจ่าย
ค่าใช้จ่ายแยกออกแต่ละประเภท มีทั้งที่ทำสัญญาและไม่ทำสัญญา โดยจะแบ่งจ่ายงวดเดียวจบหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตาม
สัญญาในแต่ละงาน 

1. กรณีมีแต่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง (ไม่มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ) ซ่ึงจ่ายงวดเดียวจบ 

หน่วยงานบันทึกบัญชีการต้ังหนี้ 

Dr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง  

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานปรับปรุง 

Dr. สิ่งก่อสร้าง และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  

Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 

Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 

Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

2. กรณีที่จ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าปรับปรุง ซึ่งแบ่งจ่ายเงินออกเป็นจำนวน 2 งวด  (ไม่มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ) 

หน่วงานบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในแต่ละงวดจนถึงงวดสุดท้าย 

Dr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง  

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานปรับปรุงเมื่อได้มีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย (เมื่องานแล้วเสร็จ / ครบสัญญา) 

Dr. สิ่งก่อสร้าง และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 

 



  
 

 

 
 

คู่มือปฏิบตัิงานสำหรับผู้ใชง้าน (USER MANUAL) 

 

Revision date: 8/26/2022  Page | 89 
07_KMUTT_UM_Fixed Assets_R01 

 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  

Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 

Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 

Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

 

3. กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่ึงมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง 
ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น โดยแยกทำสัญญาออกในแต่ละงาน  

หน่วงานบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายงานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่
ปรึกษา เป็นต้น 

Dr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 
  Cr. เจ้าหนี้การค้า 
บันทึกรับงานปรับปรุงเมื่อได้มีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ของสัญญาสุดท้ายที่ยังจ่ายไม่หมด (เมื่องานแล้วเสร็จ / ครบสัญญา) 

Dr. สิ่งก่อสร้าง และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 
Cr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  
Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 
Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 
Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

การคำนวณค่าเสื่อมราคา 
Dr.ค่าเสื่อมราคา 

Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม  
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กรณีที ่7: กรณีงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภค 

งานปรับปรุงสาธารณูปโภคจะมีค่าใชจ่ายประกอบด้วย งานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ /ก่อสร้าง 
ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างท่ีปรึกษา เป็นต้น หรืออาจจะมีแต่ค่าปรับปรุง/ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว โดยจะทำการจ่ายค่าใช้จ่ายแยก
ออกแต่ละประเภท มีทั้งที่ทำสัญญาและไม่ทำสัญญา โดยจะแบ่งจ่ายงวดเดียวจบหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามสัญญาในแตล่ะ
งาน 

1. กรณีมีแต่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง (ไม่มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ) ซ่ึงจ่ายงวดเดียวจบ 

หน่วยงานบันทึกบัญชีการต้ังหนี้ 

Dr.งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบสาธารณูปโภค 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง 

Dr. ระบบสาธารณูปโภค และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบสาธารณูปโภค 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  

Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 

Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 

Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

2. กรณีมีแต่การจ่ายค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่ึงแบ่งจ่ายเงินออกเป็นจำนวน 2 งวด (ไม่มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าจ้าง
ที่ปรึกษาฯ) 

หน่วงานบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในแต่ละงวดจนถึงงวดสุดท้าย 

Dr.งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบสาธารณูปโภค 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานปรับปรุงเมื่อได้มีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย (เมื่องานแล้วเสร็จ / ครบสัญญา) 

Dr. ระบบสาธารณูปโภค และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบสาธารณูปโภค 
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เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  
Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 
Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 
Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

3. กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซึ่งมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/
ก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น โดยแยกทำสัญญาออกในแต่ละงาน  

หน่วยงานบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายงานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่
ปรึกษา เป็นต้น 

Dr.งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบสาธารณูปโภค 
  Cr. เจ้าหนี้การค้า 
บันทึกรับงานปรับปรุงเมื่อได้มีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ของสัญญาสุดท้ายที่ยังจ่ายไม่หมด (เมื่องานแล้วเสร็จ / ครบสัญญา) 

Dr. ระบบสาธารณูปโภค และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 
Cr.งานระหว่างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  
Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 
Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 
Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

บันทึกค่าเสื่อมราคา 
Dr.ค่าเสื่อมราคา 

Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม  
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กรณีที ่8: กรณีงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 

งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนจะมีค่าใชจ่ายประกอบด้วย งานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง ค่า
ควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น หรืออาจจะมีแต่ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงเพียงอย่างเดียว โดยจะทำการจ่ายค่าใช้จ่ายแยก
ออกแต่ละประเภท มีทั้งที่ทำสัญญาและไม่ทำสัญญา โดยจะแบ่งจ่ายงวดเดียวจบหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามสัญญาในแตล่ะ
งาน 

1. กรณีมีแต่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง (ไม่มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ) ซ่ึงจ่ายงวดเดียวจบ 

หน่วยงานบันทึกบัญชีการต้ังหนี้ 

Dr.งานระหว่างก่อสร้าง-ถนน 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง 

Dr. ถนน และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้าง-ถนน 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  

Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 

Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 

Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

2. กรณีมีแต่การจ่ายค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่ึงแบ่งจ่ายเงินออกเป็นจำนวน 2 งวด (ไม่มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่
ปรึกษาฯ) 

หน่วงานบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในแต่ละงวดจนถึงงวดสุดท้าย 

Dr.งานระหว่างก่อสร้าง-ถนน 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานก่อสสร้าง / ปรับปรุงเมื่อได้มีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย (เมื่องานแล้วเสร็จ / ครบสัญญา) 

Dr. ถนน และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้าง-ถนน 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  
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Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 

Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 

Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

3. กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่ึงมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง 
ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น โดยแยกทำสัญญาออกในแต่ละงาน  

หน่วยงานบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายงานออกแบบและตรวจงานก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่
ปรึกษา เป็นต้น 

Dr.งานระหว่างก่อสร้าง-ถนน 

  Cr. เจ้าหนี้การค้า 

บันทึกรับงานปรับปรุงเมื่อได้มีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ของสัญญาสุดท้ายที่ยังจ่ายไม่หมด (เมื่องานแล้วเสร็จ / ครบสัญญา) 

Dr. ถนน และ ครุภัณฑ์ (กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับงานปรับปรุง) 

Cr.งานระหว่างก่อสร้าง-ถนน 

เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  

Dr. เจ้าหนี้การค้า 

Cr.ธนาคาร 

Cr.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

Cr.รายได้ค่าปรับ (ถ้ามี) 

Cr.เงินหักค่า K (ถ้ามี) 

บันทึกค่าเสื่อมราคา 

Dr.ค่าเสื่อมราคา 

Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม  
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กรณีที ่9: กรณีการรับรู้อาคารโดยไม่ได้แยกรายละเอียด 

 กรณีรับรู้อาคารโดยไม่ได้แยกรายละเอียด ว่ามีครุภัณฑ์ที่ติดมาด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ จะต้องไปทำการปรับปรุง 
Acquisition adjustment และไปสร้างครุภัณฑ์เพิ่มเติม 

กรณีรับรู้มูลค่าอาคารโดยรวมครุภัณฑ์ที่ติดมากับอาคาร เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยยังไม่ได้คำนวณค่าเสื่อมราคา 

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

Dr. ครุภัณฑ์ – คอมพิวเตอร์  xxx 

  Cr. อาคารและครุภัณฑ์  xxx 

กรณีรับรู้มูลค่าอาคารโดยรวมครุภัณฑ์ที่ติดมากับอาคาร เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยคำนวณค่าเสื่อมราคาแล้ว 

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

Dr. ครุภัณฑ์ – คอมพิวเตอร์  xxx 

  Cr. อาคารและครุภัณฑ์  xxx 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา 

Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร xxx 

Cr. ค่าเสื่อมราคา – อาคาร  xxx 

คำนวณค่าเสื่อมราคาใหม่ เนื่องจากมูลค่าถูกปรับลดลง 

Dr.ค่าเสื่อมราคา – อาคาร  xxx 

Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร xxx 

คิดค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์ 

Dr.ค่าเสื่อมราคา – คอมพิวเตอร์ xxx 

Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม – คอมพิวเตอร์  xxx 
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กรณีที ่10: กรณีการรอตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ (หยุดคำนวณค่าเสื่อมราคา) เพื่อรอจำหน่าย 

ตัวอย่าง  มีสินทรัพย์ กล้อง CCTV มี 100 ตัว  
ทาง มจธ.จะบันทึกกล้อง CCTV แยกรายตัว  หากมีกล้อง CCTV เสีย 10 : 100 ทาง  มจธ. จะทำการตัดจำหน่าย 
 
To be: จะ Summary (เฉพาะรายการที่นำเข้า FA ตัวเดียวกัน) กล้อง CCTV 100 ตัว อยู่ในครุภัณฑ์รายเดียว หากมีกล้องเสยี 
จะใช้ function spilt fixed asset บางตัวเพื่อ write-off  
- กรณีซื้อ FA เป็นชุดมา แล้วมีบางส่วนชำรุด จะใช้ function split asset  
- ใช้ function Main Fixed asset  กรณีซื้ออุปกรณ์เพิ่มสำหรับอุปกรณ์ที่ชำรุด 
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กรณีที ่11: กรณีครุภัณฑ์จัดทำเอง 

ซื้อวัสดุมาประกอบเป็นครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานเองในหน่วยงานนั้นๆ  

โดยมีกระบวนการดังนี้  

1. ซื้อวัสดุมาทีละช้ิน 

2. รวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อนำมาขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ 

บันทึกวัสดุที่ซื้อมาเพื่อประกอบเป็นครุภัณฑ์ 

Dr. งานระหว่างทำ – ครุภัณฑ์ 

Cr. เจ้าหนี้การค้า 

หน่วยงานทำเอกสารตรวจรับครุภัณฑ์ โดยหน่วยงานจะแนบเอกสารตามที่สำนักงานจัดหาฯกำหนด 

บันทึกรับทรัพย์สิน 

Dr.ครุภัณฑ์ (แต่ละประเภท) 

Cr.งานระหว่างทำ – ครุภัณฑ์ 
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กรณีที ่12: กรณีซื้อครุภัณฑ์ แต่จ่ายชำระเป็นงวด 

ตัวอย่าง ซื้อครุภัณฑ์ที่แบ่งจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ 2 งวด 

การบันทึกบัญชีการตั้งหนี ้

งวดที่ 1 

Dr.งานระหว่างทำ – ครุภัณฑ์     xxx 

Cr.เจ้าหนี้การค้า   xxx 

งวดที่ 2 

Dr.งานระหว่างทำ – ครุภัณฑ์     xxx 

Cr.เจ้าหนี้การค้า   xxx 

รับทรัพย์สิน จะรับทรัพย์สินตามคณะกรรมตรวจรับ (ตามวันท่ีหน่วยงานตั้งหน้ี) 

Dr.ครุภัณฑ์ (แต่ละประเภท)  xxx (จำนวนเงิน = งวดที่ 1 + งวดที่ 2) 

Cr.งานระหว่างทำ – ครุภัณฑ์     xxx  
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กรณีที ่13: กรณีการซื้อหรือจ้างพัฒนาโปรแกรมโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ 

ตัวอย่าง พัฒนาโปรแกรมแบ่งจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ 2 งวด 

การบันทึกบัญชีการตั้งหนี ้

งวดที่ 1 

Dr.โปรแกรมระหว่างพัฒนา    xxx 

Cr.เจ้าหนี้การค้า  xxx 

งวดที่ 2 

Dr.โปรแกรมระหว่างพัฒนา    xxx 

Cr.เจ้าหนี้การค้า  xxx 

รับทรัพย์สิน จะรับทรัพย์สินตามคณะกรรมตรวจรับ (ตามวันท่ีหน่วยงานตั้งหน้ี) 

Dr.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ xxx (จำนวนเงิน = งวดที่ 1 + งวดที่ 2) 

Cr.โปรแกรมระหว่างพัฒนา    xxx  
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บทที่ 4 การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (FIXED ASSETS INQUIRIES AND 

REPORTS) 

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)  

เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร 

การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS) 

อธิบายถึงการเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐานของระบบ โดยจะกล่าวถึงรายงานหลักบางรายงานเท่านั้น 

3.1 รายงานข้อมูลคงเหลือของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset registration) 

วัตถุประสงค์ (Objective) :  

ดูรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรแต่ละตัว โดยแสดงท้ังค่าเสื่อมราคาสะสม รวมถึงรายการขาย 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Fixed asset registration] 
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เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

 

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้

Field Description 

Form date ระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน 

To date ระบุวันที่สิ้นสุดของรายงาน 

 

รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 
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3.2 รายงานรายการสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset listing report) 

วัตถุประสงค์ (Objective) :  

แสดงข้อมูลรายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบ 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Fixed asset listing report] 

 

เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงือนไขในการออกรายงาน 
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รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 

 

3.3 รายงานการรับสินทรัพย์ (Fixed asset acquisitions) 

วัตถุประสงค์ (Objective) :  

รายงานการรับสินทรัพย์ แสดงข้อมูลรายการรับสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Transaction reports >> Fixed asset acquisitions] 
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เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงือนไขในการออกรายงาน 

 

รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 
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3.4 รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (Fixed asset disposals) 

วัตถุประสงค์ (Objective) : 

รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ แสดงข้อมูลรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Transaction reports >> Fixed asset disposals] 

 

เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเง่ือนไขในการออกรายงาน 
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รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 

 

3.5 รายงานการเดินรายการสินทรัพย์ (Fixed asset transactions) 

วัตถุประสงค์ (Objective) : 

รายงานการเดินรายการสินทรัพย์ แสดงข้อมูลการเดินรายการของสินทรัพย์ที่มีในระบบ 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Transaction reports >> Fixed asset transactions] 
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เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงือนไขในการออกรายงาน 

 

รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 
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3.6 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์รายตัว (Fixed asset movements) 

วัตถุประสงค์ (Objective) : 

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์รายตัว เช่น รายการซือ้ รายการค่าเสื่อมราคา รายการขาย โดยสามารถดูข้อมลู

ตามช่วงเวลาที่กำหนดได ้

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Transaction reports >> Fixed asset movements] 

 

เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 
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ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

Field Description 

Form date ระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน 

To date ระบุวันที่สิ้นสุดของรายงาน 

Currency เลือกรูปแบบสกุลเงินท่ีจะแสดงในรายงาน 

New page ต้องการแยกหน้ารายงานตาม Fixed asset number หรือไม่ 

รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 
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3.7 รายงานแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์รายตัว (Fixed asset balances) 

วัตถุประสงค์ (Objective) : 

รายงานแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์รายตัว โดยมีรายละเอียดข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์ที่รับเข้ามา ค่าเสื่อมราคา รายการ

ปรับปรุง และแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Transaction reports >> Fixed asset balances] 

 

เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 
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ระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้

Field Description 

Currency ระบุสกุลเงินท่ีต้องการแสดงในรายงาน 

Fixed asset group ต้องการแสดงยอดรวมแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ถาวร 

Fixed asset number ต้องการแสดงยอดรวมแยกตามรหัสสินทรัพย์ถาวร 

รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 
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3.8 รายงานแสดงการยืมสินทรัพย์ (Fixed asset lending history report) 

วัตถุประสงค์ (Objective) : 

รายงานแสดงการยืมสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ใดถูกยืม ยืมไปท่ีใด และผู้รับผิดชอบคือใคร 

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Fixed asset lending history report] 

 

เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงือนไขในการออกรายงาน 
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รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 

 

3.9 รายงานแสดงประวัติการซ่อมบำรุง (Fixed asset additions report) 

วัตถุประสงค์ (Objective) : 

รายงานแสดงประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์  

[Path: Fixed assets >> Inquiries and reports >> Fixed asset additions report] 
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เงื่อนไขการเรียกรายงาน (Report parameter) 

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงือนไขในการออกรายงาน 

 

รูปแบบผลลัพธ์ (Output) 

 

 

 

 

 

 


