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ค ำน ำ 

 

ด้วยการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ของกองทัพเรือที่หมายรวมทั้ง วัสดุคงคลัง สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ใน
การด าเนินงานทางธุรการทั่วไป และสินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร นั้น มีหน่วยเกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่งหน่วย
หลักในการบริหารจัดการ ได้แก่ หน่วยเทคนิคของกองทัพเรือ ที่มีความจ าเป็นต้องจัดงานให้มีความถูกต้อง
โปร่งใสตรวจสอบได้สอดคล้องกับข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากระเบียบต่างๆภายใน
กองทัพเรือ โดยเฉพาะระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่ การก าหนดความต้องการ การ
ก าหนดอัตรา การเสนอของบประมาณ การจัดซื้อจัดหา การรับพัสดุเข้าคลังและขึ้นบัญชี การเก็บรักษาและ
การดูแลซ่อมบ ารุง การแจกจ่ายไปยังหน่วยปฏิบัติภายในกองทัพเรือ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและชิ้นส่วน
หรืออะไหล่ที่เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงสินทรัพย์ทั้งปวงของกองทัพเรือ และสุดท้ายคือ การจ าหน่ายสินทรัพย์และ
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมสินทรัพย์นั้นๆ แล้ว กองทัพเรือยังจะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยเหนืออีกหลายเรื่องหลายด้านโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
แผ่นดินที่ภาครัฐให้ความส าคัญสูงสุด จึงเห็นว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ของกองทัพเรือมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ที่ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐและ
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งหมายรวมถึงกองทัพเรือด้วย บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินโดยเฉพาะข้อมูลการจัดซื้อจ้ดจ้างเข้าสู่ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) และต่ อม าใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กองทัพเรือได้เห็นชอบอนุมัติให้หน่วยต่างๆ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจ้ดจ้างทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Enterprise Planning : RTN ERP)  ก่อนเพ่ือบันทึก
ข้อมูลต่อไปยังระบบ GFMIS ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลสินทรัพย์รายตัวและรายละเอียดวัสดุคงคลัง ได้รับการ
โอนย้ายจากระบบ GFMIS มาบันทึกในระบบ RTN ERP แทนเดิมที่เคยบันทึกไว้เพียงเฉพาะในระบบ GFMIS 
เท่านั้น   ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือในฐานะหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือและรับผิดชอบ
ต่อประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแผ่นดินของกองทัพเรือด้วยระบบ RTN ERP จึงได้รวบรวมหลักการและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ของกองทัพเรือจัดท าเป็นคู่มือ “คู่มือการบริหาร
จัดการสินทรัพย์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐” ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยงานการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานส่ง
ก าลังบ ารุงภายในกองทัพเรือ และเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยเทคนิคตามที่ก าหนดในระเบียบ
กองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุที่ทุกหน่วยเทคนิคถือปฏิบัติ จึงขอให้กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ เป็นหน่วยก ากับให้
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การปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องตามคู่มือนี้ และเสนอแนะส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
“คู่มือการบริหารจัดการสินทรัพย์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐” นี้อย่างเหมาะสมตลอดไป 

 

 ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  

 กันยายน ๒๕๖๐ 
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สำรบัญ 

 

ค ำน ำ           หน้ำ  ๑ 

บทที่ ๑     สินทรัพย์กองทัพเรือ        หน้ำ  ๕ 

- ควำมหมำยของสินทรัพย์       หน้ำ  ๕ 
- สินทรัพย์ตำมหลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ  หน้ำ  ๗ 
- ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ   หน้ำ  ๑๑ 
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  หน้ำ  ๑๑ 
- สินทรัพย์หรือพัสดุของกองทัพเรือ      หน้ำ  ๑๓ 
- สินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร      หน้ำ  ๑๘ 

บทที่ ๒     กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์      หน้ำ  ๒๐ 

- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้ำ  ๒๐ 

- กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ       หน้ำ  ๒๙  

บทที่ ๓     วัสดุคงคลังและกำรบริหำรจัดกำรของกองทัพเรือ     หน้ำ  ๓๖ 

 - วัสดุคงคลังและกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยเทคนิค    หน้ำ  ๓๖ 

    - วัสดุคงคลังและกำรบริหำรจัดกำรในระบบ RTN ERP    หน้ำ  ๔๒ 

บทที่ ๔     สินทรัพย์ถำวรและกำรบริหำรจัดกำรของกองทัพเรือ    หน้ำ  ๕๓ 

    - สินทรัพย์ถำวรและกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยเทคนิค    หน้ำ  ๕๓ 

    - สินทรัพย์ถำวรและกำรบริหำรจัดกำรในระบบ RTN ERP   หน้ำ  ๕๔ 
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สำรบัญ 

ผนวก ก     รหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (GPSC)      หน้ำ  ๗๕ 

ผนวก ข     หมวดหมู่พัสดุตำมมำตรฐำนรหัสกลุ่มวัสดุที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  หน้ำ  ๘๒  

ผนวก ค     กำรแบ่งมอบหมวดและประเภทพัสดุตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ หน้ำ  ๘๙ 

ผนวก ง     หมวดบัญชีสินทรัพย์ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดในระบบ GFMIS   หน้ำ  ๙๕ 

ผนวก จ หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลง ๖ ม.ค.๕๙ 

 เรื่องแนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม 

 หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ      หน้ำ  ๑๑๑ 

ผนวก ฉ หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๘ ลง ๙ ก.ย.๕๗ 

 เรื่องหลักเกณฑ์กำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวร 

 ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ       หน้ำ  ๑๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

บทที่ ๑ 

สินทรัพย์กองทัพเรือ 

    

 ควำมหมำยของสินทรัพย์ 

 ๑. ควำมหมำยโดยทั่วไป  ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ (Office of the Royal Society) ได้ ให้
ควำมหมำยทั่วไปแก่ ค ำว่ำ “ทรัพย์สิน” และ ค ำว่ำ “สินทรัพย์” (โดย คุณจ ำเรียง  จันทรประภำ , ๑๐ 
ธันวำคม ๒๕๕๓) ไว้ ดังต่อไปนี้ 

         สิ่งที่อย่างน้อยครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องมี ก็คือ วิทยุ โทรทัศน์ เงินทองไว้ใช้จ่าย บ้าน 
ที่ดิน ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ท้ังสิ้น ค าทั้งสองดังกล่าวเป็นค าที่เกิดจากการน าค า ๒ ค ามา
รวมกัน คือ ค าว่า ทรัพย์ กับค าว่า สิน “ทรัพย์” หมายถึง เงินตรา  เช่น ไม่มีทรัพย์ติดตัว  สมบัติพัสถาน  
เขาเป็นคนมีทรัพย์  และค าว่า “สิน” หมายถึง เงิน ทรัพย์ เช่น ทรัพย์ในดิน สินในน้ า มักใช้เข้าคู่กับค า 
ทรัพย์ เป็น  ทรัพย์สิน หรือ สินทรัพย์ 

 ค ำว่ำ ทรัพย์สิน กับ สินทรัพย์นี้ พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐศำสตร์  ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ได้อธิบำย
ควำมหมำยไว้ต่ำงกัน ตรงกับค ำภำษำอังกฤษ ว่ำ  asset หรือ assets โดยมีค ำอธิบำยดังนี้ 

 “ ๑. ทรัพย์สิน หมำยถึง รำยกำรของวัตถุทั้งที่มีรูปร่ำงและไม่มีรูปร่ำงที่ถือครองได้ ซึ่งมีมูลค่ำเป็น
เงิน ทรัพย์สินแบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ (๑)  ทรัพย์สินมีตัวตน (tangible assets)  เช่น โรงงำน เครื่องจักร  
ที่ดิน  สินค้ำบริโภคถำวร (๒) ทรัพย์สินทำงกำรเงิน (financial  assets)  เช่น เงินตรำ ธนบัตร หุ้น พันธบัตร 
(๓) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ( intangible assets)  เช่น เครื่องหมำยกำรค้ำ (trade–mark) ค่ำควำมนิยม 
(goodwill) ของสินค้ำหรือของกิจกำร [ทรัพย์สินทำงปัญญำ มีควำมหมำยเหมือนกับ property]  

         ๒. สินทรัพย์  ในทำงบัญชี หมำยถึง สิทธิและทรัพยำกรที่กิจกำรมีอยู่ ซึ่งเกิดจำกกำรประกอบกำร
สำมำรถแสดงค่ำเป็นตัวเงินได้ และจะให้ประโยชน์ในอนำคต ซึ่งนอกจำกจะหมำยรวมถึงรำยกำรทรัพย์สิน
แล้ว ยังรวมรำยจ่ำยที่จ่ำยไปและไม่มีสิทธิเรียกร้อง แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่กิจกำรยังมีอยู่ เช่น 
รำยจ่ำยรอตัดบัญช ี” 

  ๒. ควำมหมำยตำมพจนำนุกรมแปล ไทย-ไทย รำชบัณฑิตยสถำน  

 ทรัพย์สิน น. วัตถุท้ังที่มีรูปร่ำงและไม่มีรูปร่ำง ซึ่งอำจมีรำคำและอำจถือเอำได้ เช่น บ้ำน ที่ดิน เป็น
วัตถุมีรูปร่ำง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่ำง 
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 ๓.  ควำมหมำยของ Asset ใน  Wikipedia, the free encyclopedia  

 Wikipedia ได้อธิบำยควำมหมำยของ Asset (https://en.wikipedia.org/wiki/Asset, 14 Dec 
2016) ไ ว้ ดั ง นี้  “In financial accounting, an asset is an economic resource. Anything 
tangible or intangible that can be owned or controlled to produce value and that is 
held to have positive economic value is considered an asset. Simply stated, assets 
represent value of ownership that can be converted into cash (although cash itself is 
also considered an asset).”    

 The balance sheet of a firm records the monetary value of the assets owned by the 
firm. It is money and other valuables belonging to an individual or business. Two major asset 
classes are tangible assets and intangible assets. Tangible assets contain various subclasses, 
including current assets and fixed assets. Current assets include inventory, while fixed assets 
include such items as buildings and equipment. 

 Intangible assets are nonphysical resources and rights that have a value to the firm 
because they give the firm some kind of advantage in the market place. Examples of 
intangible assets are goodwill, copyrights, trademarks, patents and computer programs, and 
financial assets, including such items as accounts receivable, bonds and stocks. 

 Formal definition “An asset is a resource controlled by the entity as a result of 
past events and from which future economic benefits are expected to flow to the 
entity.”  

 Asset characteristics “One of the most widely accepted accounting definitions of 
asset is the one used by the International Accounting Standards Board. The following is a 
quotation from the IFRS Framework: "An asset is a resource controlled by the enterprise as a 
result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the 
enterprise." 

 The accounting equation is the mathematical structure of the balance sheet. It 
relates assets, liabilities, and owner's equity: 

 Assets = Liabilities + Capital (where Capital for a corporation equals Owner's 
Equity) 
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 That is, the total value of a firm's Assets is always equal to the combined value of its 
"equity" and "liabilities." 

 Fixed assets “Also referred to as PPE (property, plant, and equipment), these are 
purchased for continued and long-term use in earning profit in a business. This group 
includes as an asset land, buildings, machinery, furniture, tools, IT equipment, e.g., laptops, 
and certain wasting resources e.g., timberland and minerals. They are written off against 
profits over their anticipated life by charging depreciation expenses (with exception of land 
assets). Accumulated depreciation is shown in the face of the balance sheet or in the notes. 
An asset is an important factor in a balance sheet. 

 Intangible assets “Intangible assets lack of physical substance and usually are very 
hard to evaluate. They include patents, copyrights, franchises, goodwill, trademarks, trade 
names, etc. These assets are (according to US GAAP) amortized to expense over 5 to 40 
years with the exception of goodwill. 

 Tangible assets “Tangible assets are those that have a physical substance, such as 
currencies, buildings, real estate, vehicles, inventories, equipment, art collections, and 
precious metals.” 

 Depreciation is applied to tangible assets when those assets have an anticipated 
lifespan of more than one year. This process of depreciation is used instead of 
allocating the entire expense to one year.      

 

สินทรัพย์ตำมหลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหนว่ยงำนภำครัฐ 

 ๑. ตำมหลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ ๒ ได้ให้ค ำนิยำมที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุคงคลัง ดังนี้ 

สินทรัพย์ หมำยถึง ทรัพยำกรที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำน ซึ่งเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
และคำดว่ำจะท ำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต หรือศักยภำพในกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นแก่
หน่วยงำน 

ค่ำใช้จ่ำย หมำยถึง กำรลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภำพในกำรให้บริกำรในระหว่ำง
รอบระยะเวลำบัญชีในรูปของกระแสออก หรือกำรลดลงของสินทรัพย์ หรือกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งมีผล
ท ำให้สินทรัพย์สุทธิลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรส่วนทุนให้กับเจ้ำของ 



๘ 

 

วัสดุคงเหลือ (ในแนวปฏิบัตินี้เรียกว่ำ วัสดุคงคลัง) หมำยถึง สินทรัพย์ท่ีหน่วยงำนมีไว้เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติโดยทั่วไปมีมูลค่ำไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถำวร ได้แก่ วัสดุส ำนักงำน หน่วยงำนจะ
รับรู้วัสดุคงเหลือในรำคำทุน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรำยกำรหนึ่งในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

จำกนิยำมข้ำงต้น วัสดุคงคลังมีลักษณะเข้ำตำมนิยำมของสินทรัพย์ เนื่องจำกหน่วยงำนสำมำรถได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกวัสดุคงคลังเมื่อใช้งำน และให้รับรู้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจำกคำด
ว่ำวัสดุคงคลังจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภำยในรอบระยะเวลำบัญชี (รอบระยะเวลำบัญ ชีของ
หน่วยงำนภำครัฐ คือ ๑ ปีงบประมำณ) 

ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป อำจเรียกวัสดุคงคลังว่ำ “วัสดุสิ้นเปลือง (Supply)”  ซึ่งเป็น
สินทรัพย์ที่ไม่มีอำยุกำรใช้งำน ส่วนใหญ่ซื้อมำใช้แล้วหมดสภำพทันที ไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีก วัสดุ อำจ
แบ่งตำมประเภทกำรใช้งำน เช่น วัสดุส ำนักงำน วัสดุใช้ในกำรโฆษณำ วัสดุงำนบ้ำน เป็นต้น โดยวัสดุส ำนักงำน 
ได้แก่ กระดำษ ดินสอ ปำกกำ กระดำษไข หมึกโรเนียว เป็นต้น วัสดุเหล่ำนี้หน่วยงำนมักสั่งซ้ือครำวละมำกๆ 
โดยเก็บไว้ที่คลังวัสดุ เมื่อต้องกำรใช้ก็ท ำใบเบิกวัสดุออกจำกคลังวัสดุ และบันทึกปรับปรุงทำงบัญชีเปลี่ยน
สภำพวัสดุคงคลังดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย 

จะเห็นว่ำ วัสดุคงคลังตำมนิยำมข้ำงต้นมีควำมหมำยแตกต่ำงจำกสินทรัพย์ถำวร ซึ่งตำมหลักกำรและ
นโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ ๒ “สินทรัพย์ถำวร หมำยถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทนที่ใช้
ในกำรด ำเนินงำน และใช้ได้นำนกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมปกติ มิได้มีไว้เพื่อขำย” 
กล่ำวคือ วัสดุคงคลังมีลักษณะหมดสภำพเมื่อใช้งำน หำกแต่สินทรัพย์ถำวรมีควำมคงทนใช้ได้นำนกว่ำรอบ
ระยะเวลำด ำเนินงำนตำมปกติ (รอบระยะเวลำด ำเนินงำนตำมปกติของหน่วยงำนภำครัฐ คือ ๑ ปี) ดังนั้น ใน
กำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนซื้อวัสดุคงคลังหรือสินทรัพย์ถำวร (ครุภัณฑ์) ให้พิจำรณำตำมลักษณะของ
สินทรัพย์ดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดซื้อจำกแหล่งเงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณก็ตำม 

ดังนั้น กำรซื้อวัสดุคงคลัง หน่วยงำนสำมำรถเลือกปฏิบัติได้ ๒  แนวทำง ดังนี้ 

- บันทึกวัสดุเป็นสินทรัพย์เม่ือซื้อ 

- บันทึกวัสดุเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อซื้อ 

โดยไม่ว่าหน่วยงานจะเลือกบันทึกบัญชีตามแนวทางใด ณ วันที่ออกรายงาน จะต้องมีการปรับปรุง
บัญชีเพ่ือให้หน่วยงานมียอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ออกรายงาน เท่ากับรายงานตรวจนับวัสดุคงคลัง 
และบัญชีค่าวัสดุ ณ วันที่ออกรายงาน เท่ากับจ านวนวัสดุคงคลังที่ได้ใช้ไปภายในงวดการออกรายงาน 

ในระบบ GFMIS ตำมผังบัญชีมำตรฐำน Version 2551 มีรหัสบัญชีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 



๙ 

 

- บัญชีค่ำวัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 

นอกจำกนี้ กำรบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ในระบบGFMIS ได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนต้องระบุ รหัสหมวดพัสดุ (หรือรหัสกลุ่มวัสดุ) เสมอ ทั้งในขั้นตอนของกำรบันทึกเมื่อซื้อ 
(กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ) หรือกรณีปรับปรุงบัญชี เพ่ือให้ระบบ GFMIS มีรำยละเอียดว่ำวัสดุคงคลัง
ของหน่วยงำนประกอบด้วยอะไรบ้ำง โดยรหัสหมวดพัสดุ (หรือรหัสกลุ่มวัสดุ) ในภำครัฐได้จัดหมวดหมู่ตำม
ม ำต รฐ ำน รหั ส ก ลุ่ ม พั ส ดุ ที่ เรี ย ก ว่ ำ  United Nation Standard Products and Services Code 
(UNSPSC Version 6.0801) ซึ่งระบบกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำและบริกำร UNSPSC เป็นระบบเปิดสำกล
(Open Source Standard) ที่ใช้ส ำหรับกำรจัดหมวดหมู่ของรำยกำรสินค้ำและบริกำรทั่วโลก โดยรหัส
UNSPSC มีโครงสร้ำงกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำและบริกำรแบบเป็นล ำดับชั้น กำรที่จัดโครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้น ก็
เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำประเภทของสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก ตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนดในระบบ GFMIS เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๒ มีจ ำนวนประมำณ ๒,๐๐๐ หมู่ (ดูผนวก ก  
รหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (GPSC) และผนวก ข หมวดหมู่ พัสดุตำมมำตรฐำนรหัสกลุ่ม พัสดุที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด)  

 ๒. กำรบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังขึ้นอยู่กับลักษณะกำรได้มำของวัสดุคงคลัง ซึ่งหน่วยงำนจะได้รับวัสดุคง
คลังจำก ๔ ช่องทำง คือ  

๒.๑  ซื้อวัสดุคงคลัง 

๒.๒. รับบริจำควัสดุคงคลัง  หน่วยงำนบำงแห่งอำจได้รับบริจำคเป็นวัสดุคงคลัง กำรบันทึกบัญชีวัสดุ
คงคลังจะแตกต่ำงกับกรณีซื้อวัสดุคงคลัง เพรำะหน่วยงำนต้องรับรู้รำยกำรรับบริจำคดังกล่ำวเป็นรำยได้ของ
หน่วยงำน  

๒.๓  โอนวัสดุคงคลังระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกรมเดียวกัน กรณีที่หน่วยงำนมีหลำยหน่วยเบิกจ่ำย
ภำยในกรมเดียวกัน และมีกำรจัดซื้อวัสดุคงคลัง ณ หน่วยเบิกจ่ำยหนึ่ง จำกนั้นโอนวัสดุคงคลังไปให้หน่วย
เบิกจ่ำยอีกแห่งหนึ่ง กรณีนี้หน่วยงำนผู้ซื้อต้องบันทึก วัสดุคงคลังเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ และบันทึกโอนบัญชีวัสดุ
คงคลังไปยังหน่วยงำนผู้รับโอนเมื่อโอน  

๒.๔. โอนวัสดุคงคลังระหว่ำงกรม กรณีที่หน่วยงำนระดับกรมแห่งหนึ่งมีกำรโอนวัสดุคงคลังไปให้
หน่วยงำนระดับกรมอีกแห่งหนึ่ง หน่วยงำนผู้ซื้อต้องบันทึกวัสดุคงคลังเป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อ และบันทึกโอน
บัญชีวัสดุคงคลังไปยังหน่วยงำนผู้รับโอน 

 ๓. วัสดุคงคลังเป็นสินทรัพย์เฉพำะส่วนที่คงเหลือ ณ วันที่ออกรำยงำน  ส่วนวัสดุคงคลังที่ถูกใช้ไป
ระหว่ำงงวดของรอบระยะเวลำบัญชีจะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวด หน่วยงำนจะต้องปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด
เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลังมีมูลค่ำและรำยละเอียดเท่ำกับวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตำม



๑๐ 

 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำรปรับปรุงบัญชี
สำมำรถแบ่งได้เป็น ๓ กรณี ขึ้นอยู่กับกำรบันทึกบัญชีเมื่อได้รับวัสดุคงคลังเป็นสินทรัพย์หรือค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

๓.๑ กำรปรับปรุงจำกสินทรัพย์เป็นค่ำใช้จ่ำย หำกหน่วยงำนบันทึกวัสดุคงคลังเป็นสินทรัพย์ทุกครั้ง
ที่ซื้อ หรือบันทึกวัสดุคงคลังจำกกำรรับบริจำค หรือรับโอนวัสดุคงคลังจำกหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนจะมีบัญชี
วัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 เท่ำกับยอดที่ซื้อทั้งปี ยอดรับบริจำคทั้งปี และยอดรับโอน
ทั้งปี ส่วนบัญชีค่ำวัสดุรหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ไม่มียอดทำงบัญชี หำกวัสดุคงคลังดังกล่ำวได้มี
กำรเบิกใช้ไประหว่ำงงวดของรอบระยะเวลำบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ออกรำยงำน จึงต้องได้รับกำร
ปรับปรุงลดยอดวัสดุคงคลังให้เหลือเท่ำกับมูลค่ำวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๒ กำรปรับปรุงจำกค่ำใช้จ่ำยเป็นสินทรัพย์  หำกหน่วยงำนบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่ำใช้จ่ำยทุกครั้ง
ที่ซื้อ หรือบันทึกวัสดุคงคลังจำกกำรรับบริจำคเป็นค่ำใช้จ่ำย หน่วยงำนจะมีบัญชีค่ำวัสดุ รหัสบั ญชีแยก
ประเภท 5104010104 เท่ำกับยอดที่ซื้อทั้งปี และยอดรับบริจำคทั้งปี ส่วนบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยก
ประเภท 1105010105 ไม่มียอดทำงบัญชี หำกวัสดุคงคลังดังกล่ำวไม่ได้ถูกเบิกใช้ไปหมดในระหว่ำงงวดของ
รอบระยะเวลำบัญชี บัญชีค่ำวัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ณ วันที่ออกรำยงำน จึงต้องได้รับกำร
ปรับปรุงลดยอดบัญชีค่ำวัสดุ และเพ่ิมยอดบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 เท่ำกับ
มูลค่ำวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งกำรปรับปรุงดังกล่ำว ระบบ GFMIS ก ำหนดให้ต้องปรับปรุงรำยละเอียดตำมรหัสหมวดพัสดุ 

๓.๓  กำรปรับปรุงกรณีรำยละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง กรณีหน่วยงำนตรวจ
พบว่ำรำยงำนวัสดุคงคลังมีรำยละเอียดไม่ตรงตำมรหัสหมวดพัสดุของวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งกำรปรับปรุงดังกล่ำว ระบบ GFMIS 
ก ำหนดให้ต้องแก้ไขรหัสหมวดพัสดุให้ถูกต้อง 

 ๔. กำรบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถำวรขึ้นอยู่กับลักษณะกำรได้มำของสินทรัพย์ถำวร “สินทรัพย์ถำวร 
หมำยถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและใช้ได้นำนกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติ  มิ ได้ มีไว้ เพื่ อขำย” ได้แก่  อำคำร สิ่ งปลูกสร้ำง ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  โดย
กระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักกำรบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถำวรในระบบ GFMIS และก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรจัดท ำทะเบียนคุมสินทรัพย์ถำวรพร้อมระบุอำยุกำรใช้งำนและอัตรำค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินนั้นๆ
ด้วย ทั้งนี้ส่วนรำชกำรควรก ำหนดอำยุกำรใช้งำนตำมกรอบที่กระทรวงกำรคลัง ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ 
กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๘ ลง ๙ กันยำยน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวร
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ (รำยละเอียดตำมผนวก ฉ) 

 อนึ่ง กรณีสินทรัพย์ถำวรที่มีรำคำซื้อต่อหน่วยหรือมูลค่ำที่ได้มำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท 
กระทรวงกำรคลังก ำหนดให้บันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำย (ครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์)ในระบบ GFMIS และไม่



๑๑ 

 

ต้องระบุอัตรำค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินนั้นๆ แต่ยังคงก ำหนดให้จัดท ำทะเบียนคุมสินทรัพย์ถำวรพร้อมระบุอำยุ
กำรใช้งำนเพื่อกำรควบคุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ไว้เช่นเดียวกัน 

 ๕. ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ 

  ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังได้ออกประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๔๖ เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นมำตรฐำนในกำร
ก ำหนดระบบบัญชีและจัดท ำงบกำรเงินตำมเกณฑ์คงค้ำงได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ ในกำร
บริหำรงำนภำยในหน่วยงำน และเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของแผ่นดินในภำพรวม ดัง
บำงส่วนได้กล่ำวถึงในข้ำงต้น (ข้อ ๑ – ข้อ ๔) นั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงกำรคลังได้จัดท ำมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ขึ้นใช้แทนเนื้อหำเกี่ยวกับสินทรัพย์มีตัวตน 
ประเภทที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ในหลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้งบกำรเงินของหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมถูก
ต้อง โปร่งใส สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งประกำศนี้  ประกำศเมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

  อนึ่ง ในประกำศฉบับนี้ ข้อ ๒.๙ ให้ยกเลิกภำคผนวก ๒ ตำรำงกำรก ำหนดอำยุกำรใช้งำนและอัตรำ
ค่ำเสื่อมสินทรัพย์ถำวรในหลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับ ที่  ๒ ประกำศ
กระทรวงกำรคลัง ลงวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๔๖ 

 ๖. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับท่ี ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ก ำหนดวิธีปฏิบัติทำงบัญชีส ำหรับรำยกำรที่ดินอำคำร 
และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบกำรเงินได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนของหน่วยงำนในรำยกำรที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนดังกล่ำวประเด็นหลักในทำงบัญชีส ำหรับรำยกำร
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ได้แก่ กำรรับรู้รำยกำรสินทรัพย์กำรก ำหนดมูลค่ำตำมบัญชี กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ 
และกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (เม่ือมำตรฐำนที่เก่ียวข้องประกำศใช้) 

  หน่วยงำนต้องใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับกำรบัญชีส ำหรับที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

  (ก) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับอื่นก ำหนดหรืออนุญำตให้ใช้วิธีปฏิบัติทำงบัญชีที่แตกต่ำงกัน 

  (ข) สินทรัพย์มรดกทำงวัฒนธรรม (ท้ังนี้ให้มีระบบกำรควบคุมท่ีเพียงพอและเหมำะสม) 



๑๒ 

 

  (ค) สินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร ซึ่งหมำยถึง ยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงที่
ใช้ในทำงรำชกำรทหำรอันจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติกำรรบ รวมทั้งเครื่องมือ ยำนยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ สำธำรณูปโภค 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรรบ หรือมุ่งเน้นทำงด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงของประเทศ (ทั้งนี้ให้มี
ระบบกำรควบคุมที่เพียงพอและเหมำะสม) 

  ค ำศัพท์ท่ีใช้ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้มีควำมหมำยโดยเฉพำะ ค ำศัพทท์ีค่วรทรำบได้แก่ 

   - มูลค่ำตำมบัญชี หมำยถึง (ส ำหรับวัตถุประสงค์ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้) มูลค่ำของสินทรัพย์
ที่รับรู้หลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสมของสินทรัพย์ (เมื่อมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
ประกำศใช้) 

  - ประเภทของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  หมำยถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะหรือหน้ำที่ที่
คล้ำยคลึงกันต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งจะแสดงเป็นรำยกำรเดียวส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำร
เปิดเผยรำยกำรในงบกำรเงิน 

  - จ ำนวนที่คิดค่ำเสื่อมรำคำ หมำยถึง รำคำทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่ำอ่ืนที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วย
มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ 

  -  ค่ำเสื่อมรำคำ หมำยถึง กำรปันส่วนจ ำนวนที่คิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

  - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หมำยถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้ำเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้  

   (ก) หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรผลิต ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือให้บริกำร เพ่ือให้เช่ำ 
หรือเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำน 

   (ข) หน่วยงำนคำดว่ำจะใช้ประโยชน์มำกกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำ 

  กำรรับรู้รำยกำร หน่วยงำนต้องรับรู้ต้นทุนของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์เมื่อ
เป็นไปตำมเง่ือนไขทุกข้อ ต่อไปนี้ 

  (ก) มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตหรือศักยภำพ
ในกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึนจำกรำยกำรนั้น และ 

  (ข) สำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุน หรือมูลค่ำยุติธรรม ของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

  ส ำหรับรำยกำรชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส ำรองไว้ใช้งำน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อมบ ำรุง จะ
ถูกรับรู้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ เมื่อรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมค ำนิยำมของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
หำกไม่เข้ำเงื่อนไขดังกล่ำว รำยกำรดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็นสินค้ำหรือวัสดุคงเหลือ 



๑๓ 

 

  ประเภทของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  หมำยถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ หรือหน้ำที่ที่
คล้ำยคลึงกันต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ตัวอย่ำงกำรแบ่งประเภทของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ได้แก่ 

  (ก) ที่ดิน 

  (ข) อำคำรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

  (ค) ถนน 

  (ง) เครื่องจักร 

  (จ) ระบบกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ 

  (ฉ) เรือ 

  (ช) เครื่องบิน 

  (ซ) ยำนพำหนะ 

  (ฌ) เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 

  (ญ) อุปกรณ์ส ำนักงำน 

  (ฎ) แท่นขุดเจำะน้ ำมัน 

  มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับนี้มำถือปฏิบัติก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ หำกหน่วยงำนปฏิบัติมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับนี้ ก่อนวันที่ก ำหนด หน่วยงำนต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้วย 

 

สินทรัพย์หรือพัสดุของกองทัพเรือ 

 ๑. จ ำกัดควำมบำงค ำในระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่มีควำมหมำยเดียวกับ
สินทรัพย ์ 

  “พัสดุ” หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ส ำหรับใช้ในรำชกำรกองทัพเรือ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๒   
แห่งระเบียบนี้  



๑๔ 

 

  “วัสดุ” หมำยควำมว่ำ สิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปเอง แปรสภำพ หรือไม่
คงสภำพเดิม รวมทั้งสิ่งของที่ทำงรำชกำรจัดหำมำ เพ่ือซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ตำมกำรจ ำ แนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของส ำนักงบประมำณ 

  “ครุภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ สิ่งของซึ่งมีลักษณะคงทนถำวร ตำมกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณของส ำนักงบประมำณ 

  “สิ่งอุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ สิ่งของที่จ ำเป็นทั้งมวลส ำหรับหน่วยทหำร รวมทั้งที่มีไว้เพ่ือกำรด ำรง
อยู่ และกำรปฏิบัติของหน่วยทหำรด้วย 

  “ยุทโธปกรณ์” หมำยควำมว่ำ สิ่งทั้งมวล (รวมถึงเรือ อำกำศยำน ยำนพำหนะทำงบก รถรบ รถช่วย
รบ เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอำคำร สถำนที่ตั้งและ
สำธำรณูปโภค) ที่จ ำเป็นน ำมำใช้ปฏิบัติกำร เพ่ือด ำรงและสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรทหำร โดยไม่ค ำนึงถึงว่ำ
กำรใช้ยุทโธปกรณ์นั้น กระท ำเพ่ือมุ่งหมำยทำงธุรกำรและกำรรบ 

  “พัสดุคงคลัง” หมำยควำมว่ำ พัสดุที่จะต้องจัดหำเตรียมกำรไว้ตำมเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ ๓๔ 
แห่งระเบียบนี้ 

 ๒. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งก ำลังในพัสดุสำยต่ำง ๆ ของกองทัพเรือ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งก ำลังในพัสดุสำยต่ำง ๆ ของกองทัพเรือ เป็นไปตำมนโยบำยของกองทัพเรือ กองทัพเรือ จึงก ำหนด
รำยละเอียดเกี่ยวกับประเภทย่อยของสิ่งอุปกรณ์ กำรจัดหมวด ประเภท และรำยกำรพัสดุที่ใช้ในกองทัพเรือ 
พร้อมกับหน่วยที่รับผิดชอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้วตำมคู่มือกำรจ ำแนกพัสดุและหน่วยรับผิดชอบพัสดุของ
กองทัพเรือ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนพัสดุของกองทัพเรือในภำพรวม 

  คู่มือกำรจ ำแนกพัสดุและหน่วยรับผิดชอบพัสดุของกองทัพเรือ ก ำหนดแบ่งพัสดุที่ใช้ในกองทัพเรือ 
ออกเป็น ๙๙ หมวด คือ  

๑. หมวด ๐๑ – ๐๙ (ว่ำง)  
๒. หมวด ๑๐ อำวุธ  
๓. หมวด ๑๑ สรรพำวุธนิวเคลียร์  
๔. หมวด ๑๒ ระบบเครื่องควบคุมกำรยิง  
๕. หมวด ๑๓ กระสุน และวัตถุระเบิด  
๖. หมวด ๑๔ อำวุธปล่อยน ำวิถี  
๗. หมวด ๑๕ อำกำศยำนและส่วนประกอบโครงสร้ำงอำกำศยำน 
๘. หมวด ๑๖ ส่วนประกอบอำกำศยำน และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม  
๙. หมวด ๑๗ เครื่องมือปล่อยอำกำศยำน เครื่องมือช่วยร่อนลงและเครื่องมือยกขนทำง

พ้ืนดิน 



๑๕ 

 

๑๐. หมวด ๑๘ ยำนอวกำศ 
๑๑. หมวด ๑๙ เรือ เรือเล็ก ท่ำเทียบเรือลอยน้ ำและอู่ลอย 
๑๒. หมวด ๒๐ บริภัณฑ์กำรเรือ  
๑๓.  หมวด ๒๑ (ว่ำง)  
๑๔.  หมวด ๒๒ บริภัณฑ์กำรรถไฟ  
๑๕.  หมวด ๒๓ ยำนพำหนะทำงบก  
๑๖.  หมวด ๒๔ (ว่ำง)  
๑๗.  หมวด ๒๕ ส่วนประกอบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับยำนพำหนะ  
๑๘.  หมวด ๒๖ ยำงนอกและยำงใน  
๑๙.  หมวด ๒๗ (ว่ำง)  
๒๐. หมวด ๒๘ เครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และส่วนประกอบ  
๒๑. หมวด ๒๙ อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมเครื่องยนต์  
๒๒. หมวด ๓๐ เครื่องส่งก ำลังกล  
๒๓. หมวด ๓๑ แบริ่ง  
๒๔. หมวด ๓๒ เครื่องจักรและเครื่องมือท ำไม้แปรรูป  
๒๕. หมวด ๓๓ (ว่ำง)  
๒๖. หมวด ๓๔ เครื่องจักรงำนโลหะ  
๒๗. หมวด ๓๕ เครื่องบริกำรและกำรค้ำ  
๒๘. หมวด ๓๖ เครื่องจักรอุตสำหกรรมเฉพำะอย่ำง  
๒๙. หมวด ๓๗ เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตร  
๓๐.    หมวด ๓๘ อุปกรณ์กำรก่อสร้ำง เหมืองแร่ กำรขุดและกำรซ่อมบ ำรุงถนน  
๓๑.    หมวด ๓๙ เครื่องยกขนวัสดุ  
๓๒. หมวด ๔๐ เชือก เคเบิล โซ่ และชิ้นส่วนประกอบ  
๓๓. หมวด ๔๑ เครื่องท ำควำมเย็น เครื่องปรับอำกำศ และเครื่องถ่ำยเทอำกำศ  
๓๔. หมวด ๔๒ อุปกรณ์ดับเพลิง กู้ภัย นิรภัย พัสดุและอุปกรณ์ป้องกันผลกระทบต่อสภำวะ

แวดล้อม  
๓๕. หมวด ๔๓ เครื่องสูบ และเครื่องอัดอำกำศ  
๓๖.   หมวด ๔๔ เตำ เครื่องจักรไอน้ ำ อุปกรณ์ท ำแห้งและเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู  
๓๗. หมวด ๔๕ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ควำมร้อน และอุปกรณ์สุขำภิบำล  
๓๘. หมวด ๔๖ อุปกรณ์ท ำน้ ำบริสุทธิ์และบ ำบัดน้ ำเสีย  
๓๙.  หมวด ๔๗ ท่อ ท่ออ่อน และชุดติดตั้ง  
๔๐.  หมวด ๔๘ ลิ้นต่ำง ๆ  
๔๑.  หมวด ๔๙ อุปกรณ์ส ำหรับโรงซ่อมบ ำรุง  



๑๖ 

 

๔๒. หมวด ๕๐ (ว่ำง)  
๔๓. หมวด ๕๑ เครื่องมือ  
๔๔. หมวด ๕๒ เครื่องมือวัด  
๔๕. หมวด ๕๓ ของใช้เบ็ดเตล็ดส ำหรับงำนช่ำง  
๔๖.  หมวด ๕๔ โครงสร้ำงที่ถอดประกอบได้ และเครื่องนั่งร้ำน  
๔๗. หมวด ๕๕ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้อัดและไม้เคลือบ  
๔๘. หมวด ๕๖ วัสดุก่อสร้ำง  
๔๙.  หมวด ๕๗ (ว่ำง)  
๕๐.  หมวด ๕๘ อุปกรณ์กำรสื่อสำร อุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์กำรกระจำยคลื่น  
๕๑.  หมวด ๕๙ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
๕๒. หมวด ๖๐ วัสดุใยแก้วน ำแสง ส่วนประกอบ ชุดประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม  

๕๓. หมวด ๖๑ สำยไฟฟ้ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และอุปกรณ์จ่ำยกระแสไฟฟ้ำ  
๕๔. หมวด ๖๒ อุปกรณ์ติดตั้งให้แสงสว่ำงและหลอดไฟ  
๕๕. หมวด ๖๓ อุปกรณ์ระบบกำรเตือนและแจ้งสัญญำณ  
๕๖.   หมวด ๖๔ (ว่ำง)  
๕๗. หมวด ๖๕ อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์  
๕๘. หมวด ๖๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร  
๕๙.   หมวด ๖๗ อุปกรณ์กำรภำพ  
๖๐.   หมวด ๖๘ สำรเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี  
๖๑.   หมวด ๖๙ เครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์  
๖๒. หมวด ๗๐ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ โดยทั่ วไป (รวมทั้ ง   

FIRMWARE) , SOFTWARE และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม)  
๖๓.   หมวด ๗๑ เครื่องตกแต่ง  
๖๔.  หมวด ๗๒ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่งประจ ำบ้ำนและร้ำนค้ำ  
๖๕.  หมวด ๗๓ เครื่องครัวและอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยง  
๖๖.  หมวด ๗๔ เครื่องใช้ประจ ำส ำนักงำน ระบบประมวลผลข้อควำมและอุปกรณ์กำร บันทึก

ที่มองเห็น  
๖๗. หมวด ๗๕ สิ่งอุปกรณ์และของใช้ประจ ำส ำนักงำน  
๖๘.  หมวด ๗๖ หนังสือ แผนที่ และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  
๖๙.  หมวด ๗๗ เครื่องดนตรี เครื่องเล่นจำนเสียง และวิทยุแบบใช้ประจ ำบ้ำน  
๗๐.  หมวด ๗๘ อุปกรณ์นันทนำกำรและกำรกีฬำ  
๗๑.  หมวด ๗๙ เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  
๗๒. หมวด ๘๐ แปรง สี อุปกรณ์กันรั่ว และติดผนึก  



๑๗ 

 

๗๓. หมวด ๘๑ ภำชนะบรรจุ หีบห่อ และสิ่งอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  
๗๔. หมวด ๘๒ (ว่ำง)  
๗๕. หมวด ๘๓ สิ่งถักทอ หนัง ขนสัตว์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์เย็บรองเท้ำ กระโจมและ

ธง  
๗๖. หมวด ๘๔ เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ประจ ำกำย และเครื่องหมำย  
๗๗. หมวด ๘๕ ของใช้และเครื่องส ำอำงที่เก่ียวข้องกับอนำมัยภัณฑ์และกำรสุขำ  
๗๘. หมวด ๘๖ (ว่ำง)  
๗๙.  หมวด ๘๗ สิ่งอุปกรณ์กำรเกษตร  
๘๐.  หมวด ๘๘ ปศุสัตว์  
๘๑.  หมวด ๘๙ เสบียงอำหำร  
๘๒. หมวด ๙๐ (ว่ำง)  
๘๓. หมวด ๙๑ เชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น และไข  
๘๔. หมวด ๙๒ (ว่ำง)  
๘๕. หมวด ๙๓ วัสดุประดิษฐ์ที่เป็นอโลหะ  
๘๖.  หมวด ๙๔ วัตถุดิบที่เป็นอโลหะ  
๘๗. หมวด ๙๕ โลหะที่เป็นแท่ง แผ่น หรือรูปทรง  
๘๘. หมวด ๙๖ สินแร่ แร่ และผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ  
๘๙.  หมวด ๙๗ (ว่ำง)  
๙๐.  หมวด ๙๘ (ว่ำง)  
๙๑. หมวด ๙๙ เบ็ดเตล็ด 

 
 โดยแบ่งมอบให้หน่วยเทคนิครับผิดชอบบริหำรจัดกำรพัสดุในประเภทที่อยู่ในภำรกิจของคลังใหญ่ 

ในสังกัด ดังนี้ 
  (๑) คลังพัสดุกำรช่ำง กรมอู่ทหำรเรือ 
 (๒) คลังอิเล็กทรอนิกส์ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหำรเรือ  
 (๓) คลังพัสดุช่ำงโยธำ กรมช่ำงโยธำทหำรเรือ   
 (๔) คลังเครื่องสรรพำวุธ กรมสรรพำวุธทหำรเรือ   
 (๕) คลังพลำธิกำร กรมพลำธิกำรทหำรเรือ   
 (๖) คลังเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหำรเรือ   
 (๗) คลังพัสดุกำรขนส่ง กรมกำรขนส่งทหำรเรือ   
 (๘) คลังเครื่องมือเดินเรือและอุตุนิยมวิทยำ กรมอุทกศำสตร์   
 (๙) คลังวิทยำศำสตร์ กรมวิทยำศำสตร์ทหำรเรือ   
 (๑๐) คลังเครื่องช่วยกำรศึกษำและต ำรำ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ  



๑๘ 

 

 (๑๑) คลังพัสดุอำกำศยำน ศูนย์ส่งก ำลัง กรมพลำธิกำรทหำรเรือ   
 (๑๒) คลังพัสดุกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทหำรเรือ  

 ๓. หน่วยเทคนิค มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑.   กำรวิจัยและพัฒนำ 
๒.   กำรจัดท ำรำยกำรพัสดุ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสม 
๓.   กำรออกแบบ ก ำหนดมำตรฐำนและคุณลักษณะ 
๔.   กำรวำงแผน พิจำรณำ ตกลงใจในควำมต้องกำรและเสนองบประมำณ 
๕.   ก ำหนดอัตรำและเกณฑ์กำรจ่ำย ตลอดจนสั่งจ่ำยท่ีเกินอ ำนำจคลังใหญ่ 
๖.   กำรก ำหนดควำมต้องกำร กำรจัดหำ กำรแจกจ่ำย กำรควบคุม และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
๗. ก ำหนดหลักกำร ออกค ำแนะน ำ  และจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรใช้  กำรเก็บรักษำ และปรนนิบัติ

บ ำรุงพัสด ุ
๘.  อ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ก ำกับกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุใน

ควำมรับผิดชอบ 
๙. จัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลพัสดุในควำมรับผิดชอบ ให้หน่วยเกี่ยวข้องสำมำรถติดตำมข้อมูลได้

ตลอดเวลำ จนถึงระดับคลังย่อย 
๑๐. กำรตรวจสภำพคลังต่ำงๆ เพื่อน ำผลมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม 
๑๑. กำรก ำหนดภำรกิจย่อยให้คลังต่ำงๆ 

 

สินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร 

 ข้อควำมในส่วนนี้คัดลอกจำกส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรประชุมเรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สินทรัพย์
เฉพำะทำงกำรทหำร) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุม 
๓๑๕ ชั้น ๓ กรมบัญชีกลำง โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนด้ำนกำรบัญชีภำครัฐ เป็นประธำน และมีผู้แทน
หน่วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ 
กองทัพอำกำศ  ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้ 

 ๑.  ประเภทสินทรัพย์ที่ถือครองหรือรับผิดชอบดูแลในปัจจุบัน หน่วยงำนในกระทรวงกลำโหม 
รับผิดชอบดูแลสินทรัพย์ ๒ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

๑.๑  สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติเหมือนกับส่วนรำชกำรอ่ืน ซึ่งปกติใช้ในงำนธุรกำร
ทั่วไป 



๑๙ 

 

๑.๒  อำวุธยุทโธปกรณ์ทำงทหำรที่มีใช้เพ่ือกำรรบ หรือรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

 ๒.   วิธีปฏิบัติทำงบัญชี และกำรควบคุมสินทรัพย์ทั้ง ๒ ประเภทข้ำงต้นในปัจจุบัน 

 - กรณีสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนทำงธุรกำรทั่วไป หน่วยงำนในกระทรวงกลำโหม มีกำรบันทึก
เป็นสินทรัพย์เข้ำมำในระบบ GFMIS และมีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์นั้น 

 - กรณีอำวุธยุทโธปกรณ์ทำงทหำรที่มีใช้เพ่ือกำรรบ หรือรักษำควำมมั่นคงของประเทศ บันทึกเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศในระบบ GFMIS และมีวิธีกำรควบคุมสินทรัพย์ดังกล่ำว คือ มี
กำรแบ่งแยกหน้ำที่ มีระบบทะเบียนควบคุม กำรตรวจสอบโดยกำรตรวจนับเพ่ือเช็คควำมครบถ้วนอย่ำง
สม่ ำเสมอจำกหน่วยที่ก ำกับดูแลโดยตรง มีผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภำยนอก คือ ส ำนักงำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน เข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี 

 ๓.  สรุปค ำนิยำมของสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร 

 สินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร หมายถึง ยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้
ในทางราชการทหารอันจ าเป็นเพื่ อปฏิบัติการรบ รวมทั้ งเครื่องมือ ยานยนต์  ชิ้นส่วน อะไหล่ 
สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรบ หรือมุ่งเน้นทางด้านการรักษาความม่ันคง
ของประเทศ 

 ๔.  ข้อจ ำกัดในทำงปฏิบัติ หรือทำงกฎหมำย ส ำหรับวิธีปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์เฉพำะทำง
กำรทหำร ตำมร่ำงมำตรฐำนฯ ฉบับที่ ๑๗ 

 ๔.๑   เป็นควำมลับเกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงกำรทหำร 

 ๔.๒  กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ยังไม่เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ๔.๓  มีลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในภำคอกชน
โดยทั่วไป ชิ้นส่วน อะไหล่ต่ำงๆ มีควำมละเอียด และมีควำมสลับซับซ้อนมำก ไม่สำมำรถท ำเป็นระบบ 
component approach ได้ 

 ๔.๔  ก ำลังพลที่จะบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนฯ อำจต้องใช้แผนระยะยำว มีภำระต้นทุน ภำระในกำร
จัดท ำ เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ นอกจำกนี้ อำจไม่ทันต่อเวลำ และไม่ม่ันใจในควำมครบถ้วนถูกต้อง 

 ๕.   วิธีปฏิบัติทำงบัญชีท่ีเหมำะสมกับสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร 

 บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำควำมม่ันคงของประเทศในระบบ GFMIS และมีวิธีกำรควบคุม
สินทรัพย์ดังกล่ำวตำมวิธีที่ปฏิบัติปัจจุบันที่เหมำะสม       

 



๒๐ 

 

บทที่ ๒ 

    กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 

 

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ  
โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จึงทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 

มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐” 

มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุในกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ และข้อก ำหนดใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งระรำชบัญญัตินี้ 

มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัติ 

“กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“พัสดุ” หมำยควำมว่ำ สินค้ำ งำนบริกำร งำนก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำและงำนจ้ำงออกแบบหรือ
ควบคุมงำนก่อสร้ำง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้ำ” หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงำนบริกำรที่
รวมอยู่ในสินค้ำนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำนบริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของสินค้ำนั้น 

“งำนบริกำร” หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำร งำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนจ้ำงท ำของและกำรรับขนตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรจ้ำงลูกจ้ำง
ของหน่วยงำนของรัฐ กำรรับขนในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ งำนจ้ำงที่
ปรึกษำ งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง และกำรจ้ำงแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

“งำนก่อสร้ำง” หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนใด 
และกำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือกำรกระท ำอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกันต่ออำคำร



๒๑ 

 

สำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว รวมทั้งงำนบริกำรที่รวมอยู่ในงำนก่อสร้ำงนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำน
บริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงนั้น 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ สิ่งปลูกสร้ำงถำวรที่บุคคลอำจเข้ำอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อำคำรที่ท ำกำร
โรงพยำบำล โรงเรียน สนำมกีฬำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
ซึ่งสร้ำงขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส ำหรับอำคำรนั้น ๆ เช่น เสำธง รั้ว ท่อระบำยน้ ำ หอถังน้ ำ ถนน ประปำ ไฟฟ้ำ 
หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอำคำร เช่น เครื่องปรับอำกำศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 

“สำธำรณูปโภค” หมำยควำมว่ำ งำนอันเกี่ยวกับกำรประปำ กำรไฟฟ้ำ กำรสื่อสำร กำรโทรคมนำคม
กำรระบำยน้ ำ กำรขนส่งทำงท่อ ทำงน้ ำ ทำงบก ทำงอำกำศ หรือทำงรำง หรือกำรอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ด ำเนินกำรในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

“งำนจ้ำงที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค ำปรึกษำหรือแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐในด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ 
กำรเงิน กำรคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำธำรณสุข ศิลปวัฒนธรรม กำรศึกษำวิจัย หรือด้ำนอ่ืน
ที่อยู่ในภำรกิจของรัฐหรือของหน่วยงำนของรัฐ 

“งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง” หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำ หรือ
นิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 

“กำรบริหำรพัสดุ” หมำยควำมว่ำ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ  กำร
บ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

“รำคำกลำง” หมำยควำมว่ำ รำคำเพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ
ไว้ซึ่งสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริงตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด 

(๒) รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ 

(๓) รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด 

(๔) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด 

(๕) รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ 

(๖) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีรำคำตำม (๑) ให้ใช้รำคำตำม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีรำคำตำม (๑) แต่มีรำคำตำม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใช้รำคำตำม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้รำคำใดตำม (๒) หรือ (๓) ให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของ



๒๒ 

 

หน่วยงำนของรัฐเป็นส ำคัญ ในกรณีที่ไม่มีรำคำตำม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้รำคำตำม (๔) (๕) หรือ (๖)โดยจะ
ใช้รำคำใดตำม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนของรัฐเป็นส ำคัญ 

“เงินงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ เงินงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอนงบประมำณ เงินซึ่งหน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดย
ได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยว่ำด้วยเงิน
คงคลัง เงินซึ่งหน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย และเงิน ภำษี
อำกร ค่ำธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรำยได้ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยหรือที่
รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจเรียกเก็บตำมกฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญหน่วย
ธุรกำรของศำล มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำนสังกัดรัฐสภำหรือในก ำกับของรัฐสภำหน่วยงำนอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงำนอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ 

“คณะกรรมกำรนโยบำย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ 

“คณะกรรมกำรวินิจฉัย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 

“คณะกรรมกำรรำคำกลำง” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร 

“คณะกรรมกำร ค.ป.ท.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริต 

“คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออ ก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 



๒๓ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

มำตรำ ๖ เพ่ือให้กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุโดยใช้เงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำต่อภำรกิจของรัฐ และป้องกันปัญหำกำรทุจริต ให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติ ตำม
แนวทำงของพระรำชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมในระรำชบัญญัตินี้ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำนของรัฐในต่ำงประเทศหรือ
ส่วนงำนของหน่วยงำนของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
เกิดควำมยืดหยุ่นและมีควำมคล่องตัว หำกรัฐวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ก็ให้กระท ำได้ โดยต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่ำงประเทศที่หน่วยงำนของรัฐหรือส่วนงำนของ
หน่วยงำนของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมำย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจำรีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่ำงประเทศนั้นเป็น
กำรเฉพำะหรือก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตำมวรรคสอง จะก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ ๕๖ เป็นอย่ำงอ่ืนก็ได ้

 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตำมวรรคสองและวรรคสำม ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนโยบำย และให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

มำตรำ ๗ พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐวิสำหกิจที่เก่ียวกับกำรพำณิชย์โดยตรง 

(๒) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงยุทโธปกรณ์และกำรบริกำรที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติโดยวิธีรัฐบำลต่อ
รัฐบำลหรือโดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกต่ำงประเทศที่กฎหมำยของประเทศนั้นก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

(๓) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำหรือ
กำรจ้ำงที่ปรึกษำ ทั้งนี้ ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้ 

๔) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศ
สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศทั้งในระดับรัฐบำลและที่มิใช่ระดับรัฐบำล มูลนิธิหรือ
เอกชนต่ำงประเทศ ที่สัญญำหรือข้อก ำหนดในกำรให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

(๕) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศ
สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศทั้งในระดับรัฐบำลและที่มิใช่ระดับรัฐบำล มูลนิธิหรือ



๒๔ 

 

เอกชนต่ำงประเทศ ที่สัญญำหรือข้อก ำหนดในกำรให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนโดยใช้เงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมำณ ซึ่งจ ำนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรนโยบำยประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(๖) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสถำบันอุดมศึกษำหรือสถำนพยำบำลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐโดยใช้เงิน
บริจำครวมทั้งดอกผลของเงินบริจำค โดยไม่ใช้เงินบริจำคนั้นร่วมกับเงินงบประมำณ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้น ำพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับต้องเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรนโยบำยประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยประกำศดังกล่ำวจะ
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐเสนอเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใดตำม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยเพ่ือ
อนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรำยกรณีไปก็ได้  

กำรยกเว้นมิให้น ำบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับแก่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใดทั้งหมดหรือแต่
บำงส่วนนอกเหนือจำกกำรยกเว้นตำมวรรคหนึ่ ง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรนโยบำย  

กรณีตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงของพระรำชบัญญัตินี้ โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักกำรตำมมำตรำ 
๘ วรรคหนึ่ง  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม (๖) นอกจำกสถำบันอุดมศึกษำหรือสถำนพยำบำลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐต้อง
ด ำเนินกำรตำมวรรคสี่แล้ว ให้สถำบันอุดมศึกษำหรือสถำนพยำบำลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐนั้นรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรนโยบำยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด  

มำตรำ ๘ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงำนของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑)  คุ้มค่ำ โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำงต้องมีคุณภำพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในกำรใช้
งำนของหน่วยงำนของรัฐ มีรำคำท่ีเหมำะสม และมีแผนกำรบริหำรพัสดุที่เหมำะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส โดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุต้องกระท ำโดยเปิดเผย เปิดโอกำสให้มีกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม มีกำรปฏิบัติต่อผู้ประกอบกำรทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน มีระยะเวลำที่เหมำะสมและ
เพียงพอต่อกำรยื่นข้อเสนอ มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำนชัดเจน และมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยต้องมีกำรวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ล่วงหน้ำเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีก ำหนดเวลำที่เหมำะสมโดยมี
กำรประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 



๒๕ 

 

(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีกำรเก็บข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 

 ให้หน่วยงำนของรัฐใช้หลักกำรตำมวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ หำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว แต่ไม่มีผลต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง อย่ำงมี
นัยส ำคัญ หรือเกิดจำกกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นอื่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นย่อมไม่เสียไป 

 ให้ใช้หลักกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรนโยบำย
คณะกรรมกำรวินิจฉัย คณะกรรมกำรรำคำกลำง คณะกรรมกำร ค.ป.ท. และคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

ฯลฯ 

หมวด ๑๓ 

กำรบริหำรพัสดุ 

มำตรำ ๑๑๒ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีกำรใช้และ
กำรบริหำรพัสดุที่เหมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนของรัฐมำกที่สุด 

มำตรำ ๑๑๓ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำร
ตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

ฯลฯ 

หมวด ๑๕ 

บทก ำหนดโทษ 

มำตรำ ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
บริหำรพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศท่ีออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้โดยมิชอบ  เพ่ือให้ เกิดควำมสีย
หำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุตำม
พระรำชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้โดยทุจริตต้อง
ระวำงโทษ จ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง 



๒๖ 

 

มำตรำ ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรวินิจฉัยตำมมำตรำ ๓๑ หรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๔๕ และคณะกรรมกำรวินิจฉัยหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์แล้วแต่กรณี 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีควำมผิดฐำนขัดค ำสั่งเจ้ำ
พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำให้ด ำเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพำะกำล 

มำตรำ ๑๒๒ ให้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดำระเบียบข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ 
และข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่
ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
พัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศในเรื่องนั้น ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจ
ด ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

มำตรำ ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อำจน ำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดำระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ ข้อบัญญัติ และข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำน
ของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ มำใช้บังคับในเรื่องใด
ได้ตำมมำตรำ ๑๒๒ กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ ในเรื่องนั้นให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยประกอบด้วย
กรรมกำรทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

มำตรำ ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรนโยบำยยังมิได้ออกประกำศตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง หรือ
คณะกรรมกำรนโยบำยได้ออกประกำศตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง แล้ว แต่หน่วยงำนของรัฐยังมิได้ออก
กฎหรือระเบียบตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสี่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรำ ๗ (๑) (๒) และ (๓)ให้เป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ หรือข้อก ำหนด
ใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคั บของ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ



๒๗ 

 

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ จนกว่ำจะมีประกำศที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง 
หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตำมควำม ในมำตรำ ๗ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรนโยบำยได้ออกประกำศตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง แล้วแต่หน่วยงำนของ
รัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสี่ หำกหน่วยงำนของรัฐนั้นมิได้ออกกฎหรือ
ระ เบี ยบตำมควำม ในมำตรำ ๗  วรรคสี่  ภ ำย ในหนึ่ งร้อยแปดสิ บ วันนั บ แต่ วันที่ ป ระกำศของ
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง ใช้บังคับ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรำ ๗ (๑) 
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ของหน่วยงำนของรัฐนั้นให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

มำตรำ ๑๒๕ ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรรำคำกลำงออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด
รำคำกลำงและกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๓๔ (๑) 
และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำหลักเกณฑ์และรำยละเอียดประกอบกำรค ำนวณรำคำ
กลำงงำนก่อสร้ำงที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อ่ืนของหน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มำใช้บังคับโดย
ให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะมีประกำศตำมวรรคหนึ่ง 
และให้คณะกรรมกำรก ำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคง
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำรับหน้ำที่ 

มำตรำ ๑๒๖ ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำร ค.ป.ท. ประกำศก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรำยงำน
ของผู้สังเกตกำรณ์ กำรคัดเลือกโครงกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรคัดเลือกผู้สังเกตกำรณ์ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและ
แบบรำยงำนของผู้สังเกตกำรณ์กำรคัดเลือกโครงกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรคัดเลือกผู้สังเกตกำรณ์ที่
คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้ก ำหนดไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มำใช้บังคับโดยให้ถือเป็นแนวทำงและวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมือป้องกั นกำรทุจริต
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรำยงำนของผู้สังเกตกำรณ์ กำรคัดเลือก
โครงกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรคัดเลือกผู้สังเกตกำรณ์ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้
คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำ
คณะกรรมกำร ค.ป.ท.ตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำรับหน้ำที่ 

มำตรำ ๑๒๗ ให้คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร



๒๘ 

 

พัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งคณะกรรมกำรตำมระเบียบ ข้อบังคับประกำศ 
ข้อบัญญัติ หรือข้อก ำหนดใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรนโยบำยคณะกรรมกำรวินิจฉัย หรือ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำรับหน้ำที่  ในกรณีที่คณะกรรมกำร
วินิจฉัยตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำรับหน้ำที่แล้ว แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงระเบียบ หรือประกำศที่ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน้ำที่ในกำรตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดำระเบียบข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ และข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับ
พัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุและคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคณะกรรมกำรตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ หรือ
ข้อก ำหนดใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐนั้นเว้นแต่หน้ำที่ในกำรตีควำมและวินิจฉัยปัญหำว่ำบรรดำระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก ำหนดดังกล่ำวขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตำมแนวทำงของ
พระรำชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 ให้น ำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงและคณะกรรมกำร ค.ป.ท. ตำม
พระรำชบัญญัตินี้เข้ำรับหน้ำที่แล้ว แต่ยังมิได้ออกประกำศตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มำตรำ ๑๒๘ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุที่ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ หรือข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
บริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่
กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและกำรตรวจรับและจ่ำยเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติหรือข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐต่อไปเว้นแต่ในกรณีที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุดังกล่ำวยังไม่ได้ประกำศในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงหรือของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้
ผู้ประกอบกำรเข้ำยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐหรือในกรณีที่มีกำรยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร



๒๙ 

 

พัสดุดังกล่ำว กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุนั้นหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุครั้งใหม่ 
แล้วแต่กรณี ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ 

มำตรำ ๑๓๒ ให้กระทรวงกำรคลัง กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ.ส ำนักงบประมำณ และ
หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท ำโครงสร้ำงกรมบัญชีกลำง กรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำร และก ำหนดงบประมำณ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดอันจ ำเป็น เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของกรมบัญชีกลำงตำมพระรำชบัญญัตินี้ ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 

******************พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ   เล่ม ๑๓๔   ตอนที่ ๒๔ ก   เมือ่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ******************** 

 

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  

 โดยที่เป็นกำรสมควรมีระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงกำรคลังจึงวำงระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป โดยให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เป็นผู้รักษำกำร
ตำมระเบียบนี้ (ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 สำระส ำคัญในระเบียบฯ ที่เก่ียวกับกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ มีดังนี้ 

 หมวด ๖  กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ 

 ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง มีหน้ำที่ดังนี้ 

 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท ำกำรของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงกำรตรวจ
รับพัสดุ ณ สถำนที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญำหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐก่อน 



๓๐ 

 

 (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักฐำนที่ตกลงกันไว้ ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรทดลองหรือตรวจสอบ
ในทำงเทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร์ จะเชิญผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมำให้ค ำปรึกษำ 
หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถำนที่ของผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆก็ได้ 

 ในกรณีจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถตรวจนับเป็นจ ำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตำมหลักวิชำกำรสถิติ 

 (๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุมำส่งและให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุนั้นมำส่ง แล้วมอบแก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมกับท ำใบตรวจรับโดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ๑ ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ ๑ ฉบับเพ่ือด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบของหน่วยงำนของรัฐและรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบ 

 ในกรณีที่เห็นว่ำพัสดุที่ส่งมอบ มีรำยละเอียดไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำหรือข้อตกลงให้รำยงำน
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เพื่อทรำบและสั่งกำร 

 (๕) ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ ำนวน หรือส่งมอบครบจ ำนวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ถ้ำสัญญำหรือข้อตกลงมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพำะจ ำนวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตำม (๔) และให้รีบรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง
ทรำบภำยใน ๓ วันท ำกำร นับถัดจำกวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงำนของรัฐที่จะปรับผู้ขำยหรือผู้
รับจ้ำงในจ ำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

 (๖) กำรตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้ำขำดส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไปแล้วจะไม่
สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรำยงำน
หวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน ๓ วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ตรวจพบ 

 (๗) ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท ำควำมเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐสั่งกำรให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงด ำเนินกำรตำม (๔) หรือ (๕) 
แล้วแต่กรณี 

  หมวด ๙  กำรบริหำรพัสดุ 

  ส่วนที่ ๑ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย 

  ข้อ ๒๐๒ กำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐให้ด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทำง
รำชกำรหรือกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน กำรบริหำรพัสดุในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงำนบริกำร งำน
ก่อสร้ำง งำนจ้ำงท่ีปรึกษำและงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 

  กำรเก็บและกำรบันทึก  



๓๑ 

 

  ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรำยกำรตำมตัวอย่ำง
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด โดยให้มีหลักฐำนกำรรับเข้ำบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรำยกำรด้วยส ำหรับ
พัสดุประเภทอำหำรสด จะลงรำยกำรอำหำรสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 

  (๒) เก็บรักษำพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตำมบัญชี หรือ
ทะเบียน 

  กำรเบิกจ่ำยพัสดุ 

  ข้อ ๒๐๔ กำรเบิกพัสดุจำกหน่วยพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ ให้หัวหน้ำงำนที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

  ข้อ ๒๐๕ กำรจ่ำยพัสดุ ให้หัวหน้ำหน่วยพัสดุที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ำยพัสดุ  ผู้จ่ำยพัสดุต้อง
ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกและเอกสำรประกอบ (ถ้ำมี) แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีกำร
จ่ำย และเก็บใบเบิกจ่ำยไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

  ข้อ ๒๐๖ หน่วยงำนของรัฐใดมีควำมจ ำเป็นจะก ำหนดวิธีกำรเบิกจ่ำยพัสดุเป็นอย่ำงอ่ืนให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้น โดยให้รำยงำนคณะกรรมกำรวินิจฉัยและส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินทรำบด้วย 

  ส่วนที่ ๒ กำรยืม  

  ข้อ ๒๐๗  ......... 

  ส่วนที่ ๓  กำรบ ำรุงรักษำ กำรตรวจสอบ 

  กำรบ ำรุงรักษำ 

  ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้อยู่ในสภำพที่
พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ โดยให้มีกำรจัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงที่เหมำะสมและระยะเวลำในกำรซ่อมบ ำรุงด้วย
ในกรณีที่พัสดุเกิดกำรช ำรุด ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรซ่อมแซมให้กลับมำอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนโดยเร็ว 

  กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

  ข้อ ๒๑๓ ภำยในเดือนสุดท้ำยก่อนสิ้นปีงบประมำณของทุกปี ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือหัวหน้ำ
หน่วยพัสดุตำมข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อ
ตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุในงวด ๑ ปีท่ีผ่ำนมำ และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 



๓๒ 

 

  ในกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท ำกำรวันแรกของ
ปีงบประมำณเป็นต้นไป ว่ำกำรรับจ่ำยถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตำมบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
มีพัสดุใดช ำรุด เสื่อมคุณภำพ หรือสูญไปเพรำะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำนของรัฐ
ต่อไป แล้วให้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวต่อผู้แต่งตั้งภำยใน  ๓๐ วันท ำกำร นับแต่วันเริ่ม
ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุนั้น 

  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรำยงำนจำกผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
๑ ชุด และส่งส ำเนำรำยงำนไปยังส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งส ำเนำรำยงำนไปยัง
หน่วยงำนต้นสังกัด (ถ้ำมี) ๑ ชุด ด้วย 

  ข้อ ๒๑๔  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรำยงำนจำกผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพัสดุตำมข้อ ๒๑๓ และปรำกฏ
ว่ำมีพัสดุช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือสูญไป หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบหำข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น ำควำมในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่
เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ เป็นกำรเสื่อมสภำพเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติหรือสูญไปตำมธรรมชำติให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำสั่งกำรให้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยต่อไปได้ถ้ำผลกำรพิจำรณำปรำกฏว่ำ จะต้องหำตัวผู้รับ
ผิดด้วย ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทำงรำชกำรหรือของ
หน่วยงำนของรัฐนั้นต่อไป 

  ส่วนที ่๔ กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

  ข้อ ๒๑๕ หลังจำกกำรตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดควำมจ ำเป็นหรือหำกใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก ให้เจ้ำหน้ำที่เสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ เพื่อพิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำร
ตำมวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ขำย ให้ด ำเนินกำรขำยโดยวิธีทอดตลำดก่อน แต่ถ้ำขำยโดยวิธีทอดตลำดแล้วไม่ได้ผลดีให้น ำวิธีที่
ก ำหนดเกี่ยวกับกำรซื้อมำใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

  (ก) กำรขำยพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำซื้อหรือได้มำรวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำทจะขำยโดยวิธี
เฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกันโดยไม่ต้องทอดตลำดก่อนก็ได้ 

  (ข) กำรขำยให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กำรสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎำกร ให้ขำยโดยวิธีเฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกัน 

  (ค) กำรขำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
หน่วยงำนของรัฐมอบให้ไว้ใช้งำนในหน้ำที่ เม่ือบุคคลดังกล่ำวพ้นจำกหน้ำที่หรืออุปกรณ์ดังกล่ำวพ้น
ระยะเวลำกำรใช้งำนแล้ว ให้ขำยให้แก่บุคคลดังกล่ำวโดยวิธีเฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกัน 



๓๓ 

 

  กำรขำยโดยวิธีทอดตลำดให้ถือปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยท ำกำรประเมินรำคำทรัพย์สินก่อนกำรประกำศขำยทอดตลำด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีกำรจ ำหน่ำยเป็น
กำรทั่วไปให้พิจำรณำรำคำที่ซื้อขำยกันตำมปกติในท้องตลำด หรือรำคำท้องถิ่นของสภำพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลำที่จะท ำกำรขำย และควรมีกำรเปรียบเทียบรำคำตำมควำมเหมำะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีกำร
จ ำหน่ำยทั่วไป ให้พิจำรณำรำคำตำมลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอำยุกำรใช้งำนรวมทั้งสภำพและ
สถำนที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำคำประเมินดังกล่ำว
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนของรัฐด้วย 

  หน่วยงำนของรัฐจะจ้ำงผู้ประกอบกำรที่ให้บริกำรขำยทอดตลำดเป็นผู้ด ำเนินกำรก็ได้ 

  (๒) แลกเปลี่ยน ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรแลกเปลี่ยนที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กำรสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ ๔๗ (๗) แห่งประมวล
รัษฎำกร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐำนกำรส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

  (๔) แปรสภำพหรือท ำลำย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดกำรด ำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน นับถัดจำกวันที่หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐสั่งกำร 

 ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องทำงกำรเงินของหน่วยงำนของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้  หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณี 

 กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 

 ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรำกฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สำมำรถชดใช้ได้ หรือมีตัว
พัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑๕ ให้จ ำหน่ำยพัสดุนั้นเป็นสูญ ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ถ้ำพัสดุนั้นมีรำคำซื้อ หรือได้มำรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้
พิจำรณำอนุมัต ิ

 (๒) ถ้ำพัสดุนั้นมีรำคำซื้อ หรือได้มำรวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

   (ก) รำชกำรส่วนกลำง และรำชกำรส่วนภูมิภำค ให้อยู่ในอ ำนำจของกระทรวงกำรคลังเป็นผู้อนุมัติ 

   (ข) รำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ
นำยกเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัต ิ

   (ค) หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้เป็นไปตำมที่หน่วยงำนของรัฐนั้นก ำหนด 



๓๔ 

 

 รัฐวิสำหกิจใดมีควำมจ ำเป็นจะก ำหนดวงเงินกำรจ ำหน่ำยพัสดุเป็นสูญตำมวรรคหนึ่งแตกต่ำงไปจำกที่
ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยเพ่ือขอควำมเห็นชอบ และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบ
แล้วให้รำยงำนส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทรำบด้วย 

 กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 

 ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ลงจ่ำยพัสดุนั้นออกจำกบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ำยพัสดุนั้น 

 ส ำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยให้แจ้งแก่นำยทะเบียนภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด
ด้วย 

 ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงำนของรัฐเกิดกำรช ำรุด เสื่อมคุณภำพ หรือสูญไปหรือไม่จ ำเป็นต้องใช้
ในรำชกำรต่อไป ก่อนมีกำรตรวจสอบตำมข้อ ๒๑๓ และได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ำไม่มีระเบียบอ่ืนใดก ำหนดไว้เป็น
กำรเฉพำะ ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม 

 หมวด ๑๐  กำรร้องเรียน 

 ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่ำหน่วยงำนของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศที่ออกตำมควำมใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่ วยงำนของรัฐนั้นหรือ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้ 

 กำรยื่นข้อร้องเรียนตำมวรรคหนึ่ง ต้องด ำเนินกำรภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่ำหน่วยงำนของ
รัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศที่ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ข้อ ๒๒๑ ........ 

 ข้อ ๒๒๒ ...... 

 ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนตำมข้อ ๒๒๐ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์พิจำรณำข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๓วรรคสี่ แล้วแจ้งผล
ให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงำนของรัฐทรำบด้วย 

 ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 



๓๕ 

 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์อำจก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ใน
กำรด ำเนินกำร 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

 

****ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง รำชกิจจำนุเบกษำ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

บทที่ ๓ 

วัสดุคงคลังและกำรบริหำรจัดกำรของกองทัพเรือ 

วัสดุคงคลังและกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยเทคนิค 

 ๑. กองทัพเรืออนุมัติให้ระบบ SUPPINV1-3 V.4 และระบบ RTN Catalog เป็นระบบมำตรฐำนของ ทร. 
ส ำหรับกำรบริหำรพัสดุคงคลังของทุกหน่วยเทคนิค ตั้งแต่ ๑๔ มี.ค.๕๗ 

       

         

    



๓๗ 

 

                                    

 



๓๘ 

 

 ๒.  หน่วยเทคนิคต้องด ำเนินกำรเพ่ือก ำหนดหมำยเลขประจ ำพัสดุ(NSN) ส ำหรับรำยกำรพัสดุในควำม
รับผิดชอบรำยกำรใหม่ทุกรำยกำรด้วยระบบ RTN Catalog โดยเฉพำะรำยกำรพัสดุที่จัดเป็น “วัสดุคงคลัง” ที่
ต้องจัดซื้อด้วยใบสั่งซื้อ (PO) ประเภท Inventory จะต้องขอให้ ศูนย์บริหำรข่ำวสำรกำรพัสดุ พธ.ทร. น ำส่ง
ข้อมูลรำยกำรพัสดุเหล่ำนั้น พร้อมหมำยเลข NSN และหมำยเลข GPSC ไปบันทึกในระบบ RTN ERP ก่อนที่
จะกำรด ำเนินกำรจัดซื้อและตรวจรับในระบบ RTN ERP ทั้งนี้ หำกมีควำมเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะหมำยเลข 
NSN หรือหมำยเลข GPSC หน่วยเทคนิคจะต้องขอให้ ศูนย์บริหำรข่ำวสำรกำรพัสดุ พธ.ทร. น ำส่งข้อมูลควำม
เปลี่ยนแปลงของแต่ละรำยกำรพัสดุนั้น ให้บันทึกในระบบ RTN ERP ในโอกำสแรกเสมอด้วย 

  หน่วยเทคนิคจะต้องเข้ำใช้โปรแกรมขอหมำยเลขพัสดุ ซึ่งเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นทีต่้องใช้งำนผ่ำนเว็บ
เบรำว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera เป็นต้น ในกำรนี้จะใช้ Internet 
Explorer ประกอบกำรอธิบำย กำรเข้ำสู่โปรแกรมสำมำรถเข้ำใช้ได้ ๒ หนทำง คือ 

  ๒.๑ เข้ำโปรแกรมโดยตรง ใส่ Url: 10.106.113.203/ ลงในช่อง Url ของเบรำว์เซอร์ ดังรูป 

 

 ๒.๒  เข้ำผ่ำนเว็บไซต์กรมพลำธิกำรทหำรเรือ จะเข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์ของกรมพลำธิกำรทหำรเรือ ->คลิก
ที่ปุ่มงำนทั้งหมด ->เลือกโปรแกรมขอหมำยเลขพัสดุ ตำมล ำดับ ดังรูป 



๓๙ 

 

                  

 

                            

 



๔๐ 

 

            

   

 

 



๔๑ 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 ๓. หน่วยเทคนิคต้องน ำส่งข้อมูลกำรจ่ำยหรือกำรโอนพัสดุที่ก ำหนดเป็น “วัสดุคงคลัง” จำกคลังพัสดุใน
ควำมรับผิดชอบจำกระบบ SUPPINV1-3 มำยังระบบ RTN ERP ผ่ำนระบบเครือข่ำยกองทัพเรือทุกรอบ ๑๕ 
วัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

  ๓.๑  กำรตัดจ่ำยเข้ำศูนย์ต้นทุน (Movement type 201 Goods Issue to CC) เป็นกำรตัดพัสดุใช้
ไประหว่ำงปี จะเกิดกำรบันทึกลดยอดวัสดุคงคลังในศูนย์ต้นทุนหน่วย(คลัง)ท่ีจ่ำย และบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ศูนย์ต้นทุนหน่วยที่เบิกวัสดุนี้ไปใช้ 

  ๓.๒ กำรโอนข้ำม Plant (Movement type 301 Transfer Plant) เป็นกำรโอนยอดวัสดุคงคลัง
จำกศูนย์ต้นทุนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นคลังใหญ่ไปยังศูนย์ต้นทุนที่มีคุณสมบัติเป็นคลังใหญ่อีกแห่งหนึ่ง จะเกิด
กำรบันทึกลดยอดวัสดุคงคลังในศูนย์ต้นทุน(คลังใหญ่)หน่วยที่โอนออก และบันทึกเพ่ิมยอดวัสดุคงคลังในศูนย์
ต้นทุน(คลังใหญ่)หน่วยที่รับโอนเข้ำ 

  ๓.๓ กำรโอนข้ำม Storage Location (Movement type 311 Transfer Storage Location) 
เป็นกำรโอนยอดวัสดุคงคลังจำกศูนย์ต้นทุนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นคลังใหญ่หรือคลังสำขำ ไปยังศูนย์ต้นทุนที่มี
คุณสมบัติเป็นเพียงคลังสำขำแห่งหนึ่ง ซึ่งจะไม่เกิดกำรบันทึกลดยอดวัสดุคงคลังใดๆในศูนย์ต้นทุนหน่วยที่โอน
ออก และจะไม่มีกำรบันทึกเพ่ิมยอดวัสดุคงคลังใดๆในศูนย์ต้นทุนหน่วยที่รับโอนเข้ำเช่นกัน  

  ซึ่ง ข้อมูลกำรจ่ำยหรือกำรโอนพัสดุเหล่ำนี้จะถูกน ำไปปรับปรุงปริมำณวัสดุคงคลังคงเหลือ ในระบบ 
RTN ERP อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งระบบจะเชื่อมโยง (Interface) ปรับปรุงข้อมูลมูลค่ำวัสดุคงคลังคงเหลือใน
ระบบ GFMIS อย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 

 

วัสดุคงคลังและกำรบริหำรจัดกำรในระบบ RTN ERP 

 หน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบกำรแจกจ่ำยพัสดุในควำมรับผิดชอบตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ 
จะต้องพิจำรณำจัดหำพัสดุต่ำงๆเหล่ำนี้เพ่ือเข้ำมำเก็บรักษำเป็นพัสดุคงคลังหรือมีเป็นส ำรองคลังไว้ในคลังพัสดุ
ก่อนจะแจกจ่ำยให้หน่วยต่ำงๆใช้งำนตำมภำรกิจต่อไป ซึ่งกำรจัดซื้อวัสดุคงคลังนี้จะเป็นกำรจัดซื้อด้วย ใบสั่ง
ซื้อ (PO) แบบ Inventory ที่ก ำหนดประเภท “AcctAssCar (A)”   ด้วย “ค่ำว่ำง” 

๑. กระบวนงำนกำรสร้ำง PR ซื้อสินค้ำเข้ำคลัง (Transaction Code:ME51N – สร้ำง) 



๔๓ 

 

              

 

 



๔๔ 

 

 

“AcctAssCar (A)” ระบุประเภทรำยกำรขอซื้อขอจ้ำง  

K   ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ 5,000 บำท   J    ค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ 5,000 บำท 
S   บัญชีพักสินทรัพย์มำกกว่ำ 5,000 บำท  A   บัญชีสินทรัพย์มำกกว่ำ 5,000 บำท (ไม่ใช้แล้ว) 
R   บัญชีพักสินทรัพย์น้อยกว่ำ 5,000 บำท  Z   บัญชีสินทรัพย์น้อยกว่ำ 5,000 บำท (ไม่ใช้แล้ว)  
W   บัญชีงำนระหว่ำงท ำมำกกว่ำ 5,000 บำท    (ว่ำง) วัสดุคงคลัง 
 
“วัสดุ”  ระบุรหัสพัสดุ (NSN) ในกำรขอเสนอซื้อ /จ้ำง (ระบุเฉพำะกรณีกำรจัดซื้อวัสดุเข้ำคลัง) 

 



๔๕ 

 

 

 

 

 

 ๒. กระบวนงำนกำรสร้ำงใบสั่งซื้อสินค้ำในประเทศ ประเภทวัสดุคงคลัง (Transaction Code : ME21N 
– ผู้ขำย/โรงงำนที่จัดหำทีท่รำบ)  

 



๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

 

๓. กระบวนงำนกำรบันทึก/ยกเลิกตรวจรับในระบบ (Transaction Code : MIGO_GR – GR ส ำหรับ
ใบสั่งซื้อ ( MIGO ) 

 

 



๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 

 

๔. กระบวนกำรเรียกดูรำยงำนวัสดุคงคลัง (Transaction Code : MB52 – สต็อคคลังสินค้ำ)  
 

   



๕๐ 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 กำรเรียกงบทดลองรำยเดือนเพื่อตรวจสอบข้อมูล GL วัสดุคงคลัง 

 

 

 



๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

บทที่ ๔ 

        สินทรัพย์ถำวรและกำรบริหำรจัดกำรของกองทัพเรือ 

 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินทรัพย์ถำวรของหน่วยเทคนิค 

 หน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบกำรแจกจ่ำยพัสดุในควำมรับผิดชอบตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ 
จะต้องพิจำรณำจัดหำพัสดุต่ำงๆ เพ่ือเข้ำเก็บรักษำในคลังพัสดุ รวมทั้งสินทรัพย์ถำวรทั่วไปด้วย โดยเม่ือตรวจ
รับและรับพัสดุขึ้นบัญชีแล้ว ฝ่ำยอ ำนวยกำรจะจัดท ำแผนแจกจ่ำยเพื่อขออนุมัติแจกจ่ำยต่อไป ทั้งนี้ 
นอกจำกจะด ำเนินกำรทำงเอกสำรและทำงธุรกำรทั้งหมดแล้ว หน่วยเทคนิคจะต้องบันทึกกำรแจกจ่ำย
สินทรัพย์ถำวรทั่วไปเหล่ำนี้ในระบบ RTN ERP ด้วยทันที 

 ส ำหรับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรแจกจ่ำยสินทรัพย์ถำวรทั่วไป ให้หน่วยเทคนิคต่ำงๆ ถือปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรแจกจ่ำยครุภัณฑ์สำยพลำธิกำรของกรมพลำธิกำรทหำรเรือ รวมถึงกำรน ำเอำระบบสำรสนเทศ 
SUPPAsset มำใช้ในกำรควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ถำวรทั่วไปในควำมรับผิดชอบด้วย ตำมล ำดับดังนี้  

 ๑. แผนกคลัง กคพธ.พธ.ทร. ขึ้นบัญชีในระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติทุกระดับคลัง (SUPPINV1-3) 
โดยระบุประเภทเป็น ครุภัณฑ์ 

 ๒. แผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย กคพธ.พธ.ทร. จองพัสดุในระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติทุกระดับ
คลัง (SUPPINV1-3) 

 ๓. แผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย กคพธ.พธ.ทร. พิมพ์แบบรำยงำนขอให้ออกแผนแจกจ่ำยครุภัณฑ์ ใน
ระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset) เสนอ บก.พธ.ทร.(แผนกส่งก ำลังบ ำรุง ฯ) 

 ๔. แผนกส่งก ำลังบ ำรุง บก.พธ.ทร. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำของ
ครุภัณฑ์ ให้ประสำนแผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย ฯ จอง และพิมพ์แบบรำยงำนขอให้ออกแผนแจกจ่ำยครุภัณฑ์ 
ใหม ่

 ๕. แผนกส่งก ำลังบ ำรุง บก.พธ.ทร. จัดท ำแผนแจกจ่ำยครุภัณฑ์ , แจ้งหน่วยงำนเจ้ำของครุภัณฑ์ให้เบิก 
และ สร้ำงรหัสสินทรัพย์ในระบบงำน RTN ERP เฉพำะรำยกำรที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท แล้วน ำรหัสที่
ได้มำกรอกในระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset)  

 ๖. แผนกส่งก ำลังบ ำรุง บก.พธ.ทร. พิมพ์แบบรำยงำนขอให้ตรวจสอบและล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ ใน
ระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset) เสนอ กกง.พธ.ทร.(แผนกบัญชี ฯ) 



๕๔ 

 

 ๗. แผนกบัญชี กกง.พธ.ทร. ล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบงำน RTN ERP  

 ๘. แผนกบัญชี กกง.พธ.ทร. น ำเลขที่เอกสำรที่ได้จำกกำรล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบงำน RTN ERP 
มำกรอกในระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset)  

 ๙. แผนกบัญชี กกง.พธ.ทร. พิมพ์แบบรำยงำนขอให้ตรวจสอบและโอนสินทรัพย์ในระบบงำน RTN ERP 
ในระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset) เสนอ กคพธ.พธ.ทร.(แผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย ฯ) 

 ๑๐. แผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย กคพธ.พธ.ทร. สร้ำงใบสั่งจ่ำยพัสดุที่ได้จองเอำไว้ในขั้นตอนที่ 1 , แผนก
คลัง กคพธ.พธ.ทร. จ่ำยครุภัณฑ์ และยืนยันกำรจ่ำยพัสดุออกจำกคลังในระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติทุก
ระดับคลัง (SUPPINV1-3)  

 ๑๑. แผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย กคพธ.พธ.ทร. โอนสินทรัพย์ในระบบงำน RTN ERP แล้วน ำรหัส
สินทรัพย์ของหน่วยงำนเจ้ำของครุภัณฑ์ มำกรอกในระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset)  

 ๑๒. แผนกควบคุมกำรเบิกจ่ำย กคพธ.พธ.ทร. พิมพ์แบบรำยงำนผลกำรโอนสินทรัพย์ในระบบงำน RTN 
ERP ในระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPINV1-3) เสนอ บก.พธ.ทร.(แผนกส่งก ำลังบ ำรุง ฯ) 

 ๑๓. แผนกส่งก ำลังบ ำรุง บก.พธ.ทร. รับทรำบผลกำรโอน และจัดท ำบันทึกฯ แจ้งผลกำรโอนให้กำรเงิน
ของหน่วยงำนเจ้ำของครุภัณฑ์ทรำบ 

 ๑๔. แผนกส่งก ำลังบ ำรุง บก.พธ.ทร. บันทึกวันที่แจ้งกำรเงินของหน่วยงำนเจ้ำของครุภัณฑ์ ในระบบ
บริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset) 

 ทั้งนี้ เมื่อมีกำรอนุมัติให้โอนย้ำยหน่วยครอบครองใช้ หรือมีกำรอนุมัติให้จ ำหน่ำยบัญชี หน่วยเทคนิคจะ
ด ำเนินกำรต่ำงๆทั้งในระบบบริหำรสินทรัพย์ (SUPPAsset) และในระบบงำน RTN ERP อย่ำงสอดคล้อง
ตรงกัน 

 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินทรัพย์ถำวรในระบบ RTN ERP 

 หน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบกำรแจกจ่ำยพัสดุในควำมรับผิดชอบตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ 
จะต้องพิจำรณำจัดหำพัสดุเพ่ือเข้ำเก็บรักษำในคลังพัสดุ ซึ่งกำรจัดซื้อสินทรัพย์ถำวรทั่วไปจะเป็นกำรจัดซื้อ
ด้วย ใบสั่งซื้อ (PO) แบบ Asset ที่ก ำหนดประเภท “AcctAssCar (A)”   ด้วย “S” พักสินทรัพย์มำกกว่ำ 
5,000 บำท  และ “W” งำนระหว่ำงท ำมำกกว่ำ 5,000 บำท  

 ๑. กระบวนงำนกำรสร้ำง PR  จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นบัญชีสินทรัพย์และงำนระหว่ำงท ำ (Transaction Code : 
ME51N – สร้ำง) 



๕๕ 

 

 

“AcctAssCar (A)” ระบุประเภทรำยกำรขอซื้อขอจ้ำง  

K   ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ 5,000 บำท   J    ค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ 5,000 บำท 

S   บัญชีพักสินทรัพย์มำกกว่ำ 5,000 บำท  A   บัญชีสินทรัพย์มำกกว่ำ 5,000 บำท (ไม่ใช้แล้ว) 

R   บัญชีพักสินทรัพย์น้อยกว่ำ 5,000 บำท  Z   บัญชีสินทรัพย์น้อยกว่ำ 5,000 บำท (ไม่ใช้แล้ว)  

W   บัญชีงำนระหว่ำงท ำมำกกว่ำ 5,000 บำท   (ว่ำง) วัสดุคงคลัง 



๕๖ 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 ๒. กระบวนงำนกำรสร้ำงใบสั่งซื้อสินค้ำประเภทบันทึกบัญชีเป็นบัญชีพักสินทรัพย์หรือบัญชีงำนระหว่ำง
ท ำมำกกว่ำ 5,000 บำท (Transaction Code :  ME21N – ผู้ขำย/โรงงำนที่จัดหำที่ทรำบ) 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 



๖๐ 

 

 

  

 ๓.  เมื่อถึงก ำหนดส่งของ และหน่วยเทคนิคได้ก ำเนินกำรเพื่อตรวจรับสินทรัพย์ถำวรทั่วไปตำมใบสั่งซื้อ
(PO) แบบ S และแบบ W ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจรับสินทรัพย์ถำวรทั่วไปนั้นๆแล้ว จะปรำกฎมูลค่ำในบัญชีพัก
สินทรัพย์ และบัญชีงำนระหว่ำงท ำ ซึ่งหน่วยเทคนิคจะต้องล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รำยตัวในโอกำส
แรก และด ำเนินกำรตำมล ำดับต่อไปนี้ 

  ๓.๑  กำรสร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ถำวร ( Transaction code : AS01 ) 

   เพ่ือบันทึกข้อมูลหลักสินทรัพย์ถำวร และออกเลขที่สินทรัพย์ในระบบ ส ำหรับบันทึกกำร
ได้มำของสินทรัพย์จำกกำรบันทึกโอนสินทรัพย์กรณีต่ำงๆ  กำรบันทึกรับสินทรัพย์จำกรำยกำรคงค้ำงบัญชีพัก
สินทรัพย์เข้ำบัญชีสินทรัพย์แต่ละประเภท รหัสสินทรัพย์ที่ได้จำกระบบที่ใช้ผ่ำนรำยกำร จะมี ๑๒ หลัก ข้อมูล
หลักสินทรัพย์ ที่ Tab : เขตค่ำเสื่อมรำคำ เมื่อมีกำรสร้ำงสินทรัพย์ ระบบจะก ำหนดอำยุกำรใช้งำนให้อัตโนมัติ 
โดยระบบจะก ำหนดอำยุงำนตำมแต่ละหมวดของสินทรัพย์ที่ก ำหนด ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลง เพ่ือก ำหนดอำยุ
กำรใช้งำนให้สอดคล้องกับระเบียบของส่วนรำชกำรได้  แต่จะต้องไม่ก ำหนดสูงกว่ำที่ระบบก ำหนดให้ในครั้ง
แรก 



๖๑ 

 

 

 

  ๓.๒  กำรเปลี่ยนแปลง / แก้ไข ข้อมูลหลักสินทรัพย์ถำวร ( Transaction code : AS02 ) 

      เมื่อสินทรัพย์ที่มีกำรสร้ำงรหัสในระบบแล้ว แต่ยังไม่มีกำรน ำไปผ่ำนรำยกำรรับรู้สินทรัพย์ 
สำมำรถที่ท ำกำรแก้ไขข้อมูลรำยละเอียดของสินทรัพย์  แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก และรำยกำรอื่นๆ ได้  เช่น 
ศูนย์ต้นทุน แต่ถ้ำมีกำรน ำไปผ่ำนรำยกำรรับรู้สินทรัพย์แล้ว ภำยหลังตรวจพบว่ำระบุรหัสกิจกรรมหลักไม่
ถูกต้อง ให้สร้ำงรหัสสินทรัพย์ตัวใหม่ขึ้นโดยระบุรหัสแหล่งของเงินและกิจกรรมหลักที่ถูกต้อง จำกนั้น จึงโอน
สินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องนั้นไปยังรำยกำรสินทรัพย์ตัวใหม่ ที่ระบุรหัสแหล่งของเงินและกิจกรรมหลักที่ถูกต้อง โดย
ต้องระบุ วันที่คิดมูลค่ำสินทรัพย์ ให้ตรงกับกำรบันทึกตรวจรับสินทรัพย์เมื่อแก้ไขแล้ว  ให้ตรวจสอบว่ำ  แหล่ง
ของเงินและกิจกรรมหลักได้แก้ไขถูกต้องแล้ว  ส ำหรับรหัสสินทรัพย์ที่มำจำกเงินกันฯ  จะต้องระบุรหัสกิจกรรม
หลักให้สอดคล้องกับรหัสงบประมำณและแหล่งของเงินที่ได้รับ  ดังนั้น กำรสร้ำงรหัสสินทรัพย์ใน field รหัส
กิจกรรมหลักจึงไม่ต้องอ้ำงอิงกับรหัสกิจกรรมหลักอยู่ในเอกสำรส ำรองเงิน 

 

 



๖๒ 

 

  ๓.๓.  กำรแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ถำวร  ( Transaction code : AS03 ) 

     กรณีที่ต้องกำรเรียกดูข้อมูลหลักสินทรัพย์ถำวร สำมำรถดูด้วยโปรแกรมค ำสั่ง AS03 ได้ 
โดยใส่รหัสสินทรัพย์ที่ต้องกำรดูข้อมูล ในกำรเรียกดูข้อมูลใน AS03 นั้น ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ต้องเข้ำไป
แก้ไขท่ีค ำสั่งงำน AS02 

  ๓.๔. กำรระงับข้อมูลหลักสินทรัพย์ ( Transaction code : AS05 ) 

      กรณียังไม่ได้บันทึกตรวจรับสินทรัพย์และไม่ต้องกำรใช้งำนข้อมูลสินทรัพย์หลัก เพื่อเป็นกำร 
Lock ข้อมูลหลักสินทรัพย์โดยค ำสั่งงำน  AS05 เมื่อต้องกำรใช้งำนซึ่งสำมำรถ Unblock ภำยหลังได้ ในกรณี
ที่ต้องกำรรับสินทรัพย ์

   ๓.๕. กำรลบข้อมูลหลักสินทรัพย์ ( Transaction code : AS06 ) 

     เป็นกำรลบข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบโดยค ำสั่งงำน AS06 โดยจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่ยัง
ไม่ได้รับมูลค่ำ และหน่วยงำนจะไม่สำมำรถน ำเลขสินทรัพย์ที่ถูกลบกลับมำใช้ได้อีก 

  ๓.๖ กำรได้มำของสินทรัพย์ถำวร ( Transaction code : ZABZON ) 

    เพ่ือกำรบันทึกรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำค หรือรับมูลค่ำเพ่ิมเติมของสินทรัพย์ กำรบันทึกรับรู้
เข้ำระบบ RTN ERP โดยค ำสั่งงำน ZABZON กำรบันทึกรับสินทรัพย์รับบริจำค จะต้องบันทึกบัญชีแยก
ประเภทตำมประเภทของสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องระบุวันที่ได้มำของสินทรัพย์และวันที่ผ่ำนรำยกำรเป็นวันที่
เดียวกันในงบปีประมำณเดียวกัน โดยระบุมูลค่ำของสินทรัพย์ด้วยยอดสุทธิ 

    ทั้งนี้ ค ำสั่งงำน ZABZON นี้ จะได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมเพ่ือบันทึกกำรรับรู้สินทรัพย์เฉพำะ
ทำงกำรทหำรเข้ำระบบ RTN ERP โดยจะจัดท ำคู่มือเพ่ิมเติมในโอกำสต่อไป 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

  ๓.๗  กำรบันทึกรับสินทรัพย์จำกรำยกำรคงค้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ 

   เพ่ือบันทึกล้ำงรำยกำรบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรบันทึกใบ PO ระบุบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่ำนเครื่อง Terminal หรือ Excel loader เพ่ือจะให้ระบบท ำกำรรับสินทรัพย์ และประมวลค่ำเสื่อมรำคำของ
สินทรัพย์ในภำพรวมของหน่วยงำนให้ครบถ้วนต่อไป ประกอบด้วยกระบวนงำน ๓ งำน คือ 

   ๓.๗.๑ งำนกำรตรวจสอบรำยกำรคงค้ำงของบัญชีพักสินทรัพย์ (Transaction Code : 
FBL3N )  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลคงค้ำงของบัญชีพักสินทรัพย์ที่บันทึกผ่ำนระบบของหน่วยงำน และบันทึกใน
กระบวนงำน ในส่วน ๓.๗.๒ ต่อไป  

       ๓.๗.๒ งำนกำรบันทึกรับสินทรัพย์จำกรำยกำรพักสินทรัพย์เป็นบัญชีสินทรัพย์ 
(Transaction Code : ZF_04 )  ตำมประเภทของสินทรัพย์ให้เรียบร้อยก่อนด ำเนินกำรประมวลผลค่ำเสื่อม
รำคำ 



๖๔ 

 

   ๓.๗.๓  กระบวนงำนตรวจสอบรำยกำรสินทรัพย์ทรัพย์รำยตัวว่ำได้มีกำรท ำรำยกำร
เรียบร้อยแล้วว่ำได้มีกำรท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว (Transaction Code : AW01N ) เพ่ือตรวจสอบ
รำยกำรที่บันทึกล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นบัญชีสินทรัพย์จำกกระบวนงำน ข้อ ๓.๗.๒ ว่ำท ำรำยกำรแล้วหรือไม่ 

    

   ๓.๘  กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร (Transaction : ABAVN ) 

     วัตถุประสงค์ กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

   - เพ่ือบันทึกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรที่น ำไปบริจำคให้แก่ หน่วยงำนเอกชนอื่น  

   - เพ่ือบันทึกตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรที่หน่วยงำนท ำสูญหำย หรือ ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ถำวรที่ไม่พบในกำรตรวจนับประจ ำปี  

   - เพ่ือบันทึกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรที่เกิดจำกกำรรื้อถอน 

   - เพ่ือบันทึกตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรที่เสื่อมสภำพ 

  - เพ่ือบันทึกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรที่ขำยให้บุคคล หรือหน่วยงำนภำยนอก โดย
แบ่งเป็นกำรขำยที่ต้องน ำเงินรำยได้จำกกำรขำยส่งคลัง และเงินรำยได้จำกกำรขำยที่ไม่ต้องน ำส่งคลัง 



๖๕ 

 

   ในขั้นตอนกำรใช้ค ำสั่งงำน  ABAVN เพ่ือบันทึกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรในระบบ
จะต้องระบุประเภทรำยกำรให้ถูกต้องว่ำเป็นกำรตัดจ ำหน่ำยในกรณีใด และประเภทรำยกำรจะต้องมี
ควำมสัมพันธ์กับปีที่ได้มำของสินทรัพย์ที่ก ำลังจะตัดจ ำหน่ำยด้วย  

   ในกรณีที่เป็นกำรขำยสินทรัพย์ถำวร เมื่อท ำกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรในระบบแล้ว ให้
น ำเลขที่เอกสำรที่ได้จำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร ไปบันทึกใน ฟิลด์กำร  ”อ้ำงอิง” ของกำรบันทึกรับ 
และ น ำส่งรำยได้แผ่นดิน ต่อไป 

 

 

  

  ๓.๙ กำรโอนสินทรัพย์ถำวร  

   ๓.๙.๑  กำรแจกจ่ำยหรือโอนสินทรัพย์ภำยในกรมเดียวกันครำวละหลำยรำยกำร
Transaction Code :  ZAA_RPT001 – กำรโอนสินทรัพย์แบบใหม่   ) เพ่ือเป็นกำรโอนสินทรัพย์ไปยัง
ศูนย์ต้นทุนต่ำงๆ ครำวละหลำยรำยกำร (Batch processing)  โดยในกระบวนกำรบันทึกแจกจ่ำยหรือโอน



๖๖ 

 

สินทรัพย์ ระบบจะสร้ำงรหัสสินทรัพย์ใหม่ ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์รับโอนของเขตตำมพ้ืนที่ของศูนย์ต้นทุนที่จะ
บันทึกรับสินทรัพย์ ให้อัตโนมัติทุกรำยกำร รวมทั้ง ระบบจะระบุ หริอค ำนวณอำยุกำรใช้งำนที่เหลือก่อนโอน
ของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรที่โอนนั้นให้อย่ำงอัตโนมัติ อนึ่งสำมำรถใช้ค ำสั่งงำน ZAA_RPT001 ในกำรโอน
สินทรัพย์ครำวละหนึ่งรำยกำรได้เช่นเดียวกับกำรใช้ค ำสั่งงำน ABUMN 

 

               

 

 

    



๖๗ 

 

 เมื่อเรียกข้อมูลสินทรัพย์รำยตัวเพ่ือต้องกำรโอนย้ำยไปยังศูนย์ต้นทุนอ่ืน จะปรำกฎดังนี้ 

 

 

 

  เมื่อตกลงใจจะโอนให้ระบุควำมต้องกำรในช่อง “เลือก” 

     



๖๘ 

 

  หลังจำกด ำเนินกำรโอนเรียบร้อยแล้ว สำมำรถเรียกรำยงำนผลกำรโอนได้ด้วยค ำสั่ง  ZAA_RPT002- 
รำยงำนกำรโอนสินทรัพย์แบบใหม่ 

                 

 

 



๖๙ 

 

 

     ๓.๙.๒  กำรโอนสินทรัพย์ภำยในกรมเดียวกันแต่อยู่คนละหน่วยเบิกจ่ำย ( Transaction 
Code : ABUMN ) เพ่ือเป็นกำรโอนสินทรัพย์ต่ำงศูนย์ต้นทุน ครำวละ ๑ รำยกำร โดยกำรบันทึกโอนแต่ละ
ครั้งจะต้องสร้ำงรหัสสินทรัพย์ใหม่ ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์รับโอนของเขตตำมพ้ืนที่ของศูนย์ต้นทุนที่จะบันทึกรับ
สินทรัพย์ ทั้งนี้ จะต้องค ำนวณอำยุกำรใช้งำนที่เหลือก่อนโอนของสินทรัพย์ที่โอนอย่ำงถูกต้องด้วย  

   ๓.๙.๓  กำรโอนสินทรัพย์งำนระหว่ำงท ำเป็นสินทรัพย์ถำวร (Transaction Code :  
AIAB , AIBU) เพ่ือบันทึกโอนบัญชีสินทรัพย์งำนระหว่ำงท ำเป็นสินทรัพย์ถำวรตำมประเภทสินทรัพย์เมื่อได้มี
กำรตรวจรับงำนงวดสุดท้ำยและสินทรัพย์ดังกล่ำวพร้อมที่จะใช้งำนแล้ว 

                

    



๗๐ 

 

  ๓.๑๐ กำรประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ ณ สิ้นเดือน  (Transaction Code : AFAB ) 

     เป็นกำรด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนในส่วนกลำงเพ่ือให้ระบบค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของ
สินทรัพย์ถำวรในภำพรวมของหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนต้องตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ในรำยงำน  FBL3N  ณ 
สิ้นเดือนว่ำไม่มีรำยกำรคงค้ำงอยู่ 

 ๔.  ในระหว่ำงงวด หรือเมื่อต้องกำรตรวจสอบยอดสินทรัพย์คงเหลือในครอบครองแต่ละหน่วย (ศูนย์
ต้นทุน) ให้เรียกดูรำยงำนด้วยค ำสั่งงำน S_ALR_87011963 – รำยงำนยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมรำยกำร
สินทรัพย ์ 

 

 

 



๗๑ 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 แต่ละหน่วยศูนย์ต้นทุนสำมำรถเรียกดูรำยงำนงบทดลองรำยเดือนเพ่ือตรวจสอบมูลค่ำสินทรัพย์ทำง
บัญชีได้ด้วยค ำสั่งงำน ZGL_MVT_GMONTH –รำยงำนงบทดลอง รำยเดือน - รวมหน่วยเบิกจ่ำย 

 

 

 



๗๓ 

 

 

 

 อนึ่ง กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร กองทัพเรือได้ก ำหนดให้หน่วยเกี่ยวข้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบแยกไว้ต่ำงหำก แต่ให้มีกำรบันทึกทะเบียนสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำรไว้ในระบบ 
RTN ERP ด้วย ซึ่งคู่มือปฏิบัติส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำรจะได้จัดท ำแยกต่ำงหำก
ในโอกำสต่อไป จึงมิได้รวมอยู่ในคู่มือฉบับนี้ 

 อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรเรือได้ออกแบบและปรับปรุงให้ระบบ RTN ERP รองรับกำร
จัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร ทั้งรำยกำรยุทโธกรณ์หลักและรำยกำรยุทโธกรณ์รอง ไว้ในระบบ 
RTN ERP ด้วยแล้ว ด้วย โปรแกรม AS91 ทั้งนี้  ระบบ RTN ERP จะได้เชื่อมโยงกับระบบ ForceAsset-IT ใน
กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์เฉพำะทำงกำรทหำร คั้งแต่ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
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หน้ำจอค ำสั่งงำนที่ใช้บันทึก สินทรัพย์กลุ่มยุทโธปกรณ์หลัก และยุทโธปกรณ์รอง (AS91) 
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ผนวก ก 

รหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (GPSC) 

 

 ข้อมูลและข้อความส่วนนี้  คัดลอกมาจากเอกสารคู่ มือกรมบัญชีกลาง “GPSC Government 
Product and Service Code” จัดพิมพ์โดยความร่วมมือของกรมบัญชีกลาง (นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง) และ บริษัท ซัพพลายเออร์คอนเนกซ์ จ ากัด 

 กรมบัญชีกลำงมีควำมมุ่งหวังที่จะให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของไทยมีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ และเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม กำรพัฒนำรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (Government Product and Service 
Code: GPSC) จึงเป็นก้ำวที่ส ำคัญ ที่จะท ำให้เกิดมำตรฐำนรหัสกลำง สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งทำงด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรควบคุม และกำรวิเครำะห์ภำพรวมของภำครัฐ 

 ในระยะแรกได้มีกำรน ำรหัส GPSC ไปใช้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: 
GFMIS) แล้ว  ซึ่งอำจยังมีปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้รหัสฯ อยู่บ้ำง ซึ่งกรมบัญชีกลำงมิได้นิ่งนอนใจ พยำยำม
พัฒนำให้มีควำมสะดวกในกำรใช้มำกยิ่งข้ึน 

 กรมฯ จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มีควำม
เข้ำใจถึงหลักกำร และวิธีกำรใช้รหัสฯ มำกยิ่งขึ้นรหัส GPSC ที่ได้จัดพิมพ์ในหนังสือ GPSC เล่มนี้ยังไม่ครบถ้วน
ทั้งหมดจะมีเฉพำะรหัสฯ ที่มีคุณสมบัติ และรำคำกลำงตำมที่ทำงรำชกำร คือกระทรวงกำรคลังและส ำนัก
งบประมำณได้ก ำหนดไว้ เช่น รหัสกระดำษและรหัสครุภัณฑ์ต่ำงๆ พร้อมรำคำกลำง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ใน
เร็วๆนี้ กรมฯ จะจัดท ำและแจกจ่ำยแผ่นซีดีรอม ซึ่งบรรจุรหัส GPSC ครบทุกรำยกำรพร้อมระบบที่ใช้ค้นหำ
อัตโนมัติ (Search Engine) ให้หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมดซึ่งสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกได้ในระดับหนึ่ง ก่อนจะ
ขยำยผลไปสู่กำรจัดหำพัสดุโดยวิธีกำร เลือกซ้ือสินค้ำ/บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping) ผ่ำนรำยกำรแสดง
รำยละเอียดสินค้ำ/บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Catalogue) อันจะท ำให้กำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีควำมสมบูรณ์ และส่งผลให้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว 
คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยรวมต่อไป 

 แนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (Guide to Government Product and 
Service Codification System) 

๑. ระบบโครงสร้ำงรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (Government Product and Service Codification 
System)  กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดโครงสร้ำงรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ บนพ้ืนฐำนของมำตรฐำน



๗๖ 

 

รหัสสินค้ำ และบริกำรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มำประยุกต์ในกำรสร้ำงรหัส GPSC ซึ่งมีทั้งหมด ๒๒ 
หลัก โดยสำมำรถแบ่งรหัสออกเป็น 3 กลุ่ม  XXXXXXXX - MM - YYYYYY - ZZZZZZ 

 กลุ่มที่ ๑ Classification Identification ใช้ระบุถึงหมวดหมู่สินค้ำและบริกำร เป็นโครงสร้ำงระดับบนสุด 
แสดงรหัส Classification Code คือ รหัส XXXXXXXX ๘ หลักแรก 

 กลุ่มที่ ๒ Product Identification ใช้ระบุถึงรำยกำรสินค้ำและบริกำร เป็นโครงสร้ำงระดับกลำง แสดง
รหัส Item Name Code (INC) คือ รหัส MM-YYYYYY ๘ หลักกลำง 

 กลุ่มที่ ๓ Specification Identification ใช้ระบุถึงรำยละเอียดคุณสมบัติของรำยกำรสินค้ำและบริกำร
เป็นโครงสร้ำงระดับล่ำงสุด แสดงรหัส Government Item Identification Number (GIIN) หรือรหัส 
Manufacturer Item Identification Number (MIIN) คือ รหัส INC รวมกับรหัส ZZZZZZ ๖ หลักหลัง 

 ๒. รำยละเอียดโครงสร้ำงรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ 

      ๒.๑ Classification Code (รหัสหมวดหมู่) กำรจัดหมวดหมู่สินค้ำและบริกำรภำครัฐได้จัดหมวดหมู่
ตำมมำตรฐำนรหัส กลุ่มพัสดุที่ เรียกว่ำ United Nation Standard Products and Services Code 
(UNSPSC Version 6.0801) ซึ่งระบบกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ และบริกำร UNSPSC เป็นระบบเปิดสำกล 
(Open Source Standard) ที่ใช้ส ำหรับกำรจัดหมวดหมู่ของรำยกำรสินค้ำ และบริกำรทั่วโลก โดยรหัส 
UNSPSC มีโครงสร้ำงกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำและบริกำรแบบเป็นล ำดับชั้น กำรที่จัดโครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้นก็
เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำประเภทของสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง (โดยกำรค้นหำจะจ ำกัดขอบเขตด้วย
ประเภทหรือกลุ่มสินค้ำและบริกำรที่ เหมำะสม และคัดเอำประเภทหรือกลุ่มที่ ไม่ เกี่ยวข้องออกไป) 
ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก แบ่งเป็น ๔ ล ำดับชั้น ชั้นละ ๒ หลัก แทนแต่ละล ำดับชั้นอธิบำยได้ ดังนี้ 

   Classification Code (UNSPSC): XX-XX-XX-XX 

   ระดับท่ี 1 คือ XX Segment (หมวด) 

   ระดับท่ี 2 คือ XX Family (ตระกูล) 

   ระดับท่ี 3 คือ XX Class (ระดับ) 

   ระดับท่ี 4 คือ XX Commodity (สินค้ำ) 

 ตัวอย่ำงเช่น รหัสของไส้ดินสอ คือ 44-12-19-02 อยู่ใน Segment ที4่4 เครื่องใช้และอุปกรณ์ส ำนักงำน, 
Family ที่ 12 เครื่องใช้ส ำนักงำน, Class ที่ 19 สินค้ำประเภทหมึกเติมและไส้ดินสอ, และ Commodity ที่ 
02 ไส้ดินสอ 
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ไส้ดินสอ รหัส UNSPSC คือ 44-12-19-02 

Segment ============== 44 เครื่องใช้และอุปกรณ์ส ำนักงำน 

    10 เครื่องจักรส ำนักงำน และเครื่องใช้ และอุปกรณ์ประกอบ 

      11 อุปกรณ์ประกอบของส ำนักงำนและโต๊ะ 

 Family ================= 12 เครื่องใช้ส ำนักงำน 

  15 เครื่องใช้ไปรษณีย์ 

  16 เครื่องใช้บนโต๊ะท ำงำน 

  17 เครื่องเขียน 

  18 อุปกรณ์ลบค ำผิด 

Class ==================== 19 หมึกเติมและไส้ดินสอ 

Commodity ===================== 02 ไส้ดินสอ 

      05 หมึกเติม 
      06 แท่นประทับตรำยำง 
 
 

 ๒.๒  Item Name Code: INC (รหัสรำยกำรสินค้ำและบริกำร) 
 รหัสรำยกำรสินค้ำและบริกำร ซึ่งเป็นรหัสหลักของ GPSC และเป็นรหัสที่น ำไปใช้ในระบบ 
GFMIS เพ่ืออ้ำงอิงถึง ชนิดหรือรำยกำรสินค้ำและบริกำรที่ภำครัฐจัดซื้อจัดจ้ำง 
          Item Name Code (INC): MM-YYYYYY 

 MM หมำยถึง ที่มำของรหัส YYYYYY 
 YYYYYY ในเบื้องต้นจะหมำยถึง รหัสตำมมำตรฐำน ECCMA Global Item Schema (EGIS) 
 กำรก ำหนดรหัส INC ได้มีกำรน ำมำตรฐำนสำกลมำประยุกต์ใช้เช่นกัน คือ มำตรฐำน ECCMA 

Global Item Schema (EGIS) version 2.01 หรือถ้ำหมำยถึงเลขรหัส จะเรียกว่ำรหัส ECCMA Global 
Item Identifier (EGII) พัฒนำโดยสถำบัน  Electronic Commerce Code Management Association 
(ECCMA) ครอบคลุมสินค้ำและบริกำรมำกกว่ำ 60,000 ชนิด อย่ำงไรก็ตำมในอนำคต ถ้ำมีสินค้ำและบริกำรซึ่ง
ไม่มีอยู่ในรหัส EGII หรือไม่เหมำะสมที่จะใช้รหัส EGII กรมบัญชีกลำงอำจจะพิจำรณำก ำหนดให้ใช้ชื่อมำตรฐำน
อ่ืนเพ่ิมเติม รหัส INC จึงต้องระบุที่มำ ของรหัส คือ เลข ๒ หลักหน้ำ (MM) เพ่ือหมำยถึงที่มำของรหัส ๖ หลัก
หลัง ในเบื้องต้นจะหมำยถึง รหัส EGII เท่ำนั้น MM จึงก ำหนดไว้ที่ 01 เพียงรหัสเดียว เช่น รหัส EGII 043980 
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หมำยถึงปำกกำหมึกแห้ง เมื่อปรับเป็นรหัส INC ในระบบ GPSC จะเป็น 01-043980  แต่ก็ยังหมำยถึง
ปำกกำหมึกแห้งเช่นเดิม 

๒ .๓  Government Item Identification Number: GIIN ห รื อ  รหั ส  Manufacturer Item 
Identification Number: MIIN (รหัสคุณสมบัติ) รหัสส่วนนี้เกิดจำกกำรน ำรหัส INC มำประกอบกับเลขอีก ๖ 
หลัก ซึ่งในที่นี้จะใช้วิธีก ำหนดตัวเลขเรียงล ำดับไปเรื่อย ๆ (Non-signification Number) เพ่ือใช้ในก ำกับ
รำยละเอียดของคุณสมบัติของสินค้ำและบริกำร (Specification Identification) โดยกำรให้รหัสนี้จะต้อง
ควบคุม ไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงรำยกำรที่มีรหัส INC เหมือนกัน ซึ่งมีกำรควบคุมรหัสไม่ให้เกิดควำม
ซ้ ำซ้อนกัน 
 Government Item Identification Number (GIIN) เป็นรหัสสินค้ำและบริกำรที่ทำง
รำชกำรก ำหนดคุณสมบัติกลำงไว้ เช่น บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ และรำคำกลำง
กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษของกระทรวงกำรคลัง เป็นต้น โดยรหัส GIIN จะเกิดจำกกำรน ำรหัส INC มำ
ประกอบกับเลข ๖ หลักซ่ึงเลข ๖ หลักดังกล่ำวจะข้ึนต้นด้วยเลข 9 ดังตำรำงที่ ๑ 
 

ตำรำงท่ี ๑ ตัวอย่ำงในกำรก ำหนดเลขรหัส GIIN ๑๔ หลัก 
รหัส INC                  รหัส GIIN                ชื่อรำยกำรสินค้ำ             รำยละเอียดของสินค้ำ 
                                                          และบริกำรภำครัฐ           และบริกำรภำครัฐ 
01-044652          01-044652-90-0001       โทรทัศน์                    โทรทัศน์, ขนำด 14 นิ้ว 
01-044652          01-044652-90-0002       โทรทัศน์                    โทรทัศน์, ขนำด 20-21 นิ้ว 
01-044652          01-044652-90-0003       โทรทัศน์                    โทรทัศน์, ขนำด 25 นิ้ว 
01-044652          01-044652-90-0004       โทรทัศน์                    โทรทัศน์, ขนำด 29 นิ้ว 
 
 Manufacturer Item Identification Number (MIIN) เป็ น ร หั ส สิ น ค้ ำ ที่ ร ะ บุ ถึ ง
คุณสมบัติและผู้ผลิต (ยี่ห้อ) โดยรหัส MIIN จะเกิดจำกกำรน ำรหัส INC มำประกอบกับเลข ๖ หลัก ซึ่งเลข ๖ 
หลักดังกล่ำวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ดังตำรำงที่ ๒ 
 
 ตำรำงท่ี ๒ ตัวอย่ำงในกำรก ำหนดเลขรหัส MIIN ๑๔ หลัก 
รหัส INC                รหัส MIIN             ชื่อรำยกำรสินค้ำ            รำยละเอียดของสินค้ำ 
      และบริกำรภำครัฐ           และบริกำรภำครัฐ 
01-044652          01-044652-00-0001            โทรทัศน์  โทรทัศน์ LG 34” 
01-044652          01-044652-00-0002            โทรทัศน์                     โทรทัศน์ LG 29” 
01-044652          01-044652-00-0003            โทรทัศน์                     โทรทัศน์ LG 29” Digital 
01-044652          01-044652-00-0004            โทรทัศน์                     โทรทัศน์ LG 29” 2 ภำษำ 
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 ในกำรใส่รหัสสินค้ำและบริกำรที่ต้องกำรจะซื้อในใบ PO ของระบบ GFMIS ในเบื้องต้น ให้ใส่รหัส INC 
แล้วตำมด้วยหมำยเลขศูนย์อีก ๖ หลัก เพ่ือก ำหนดรหัส GIIN/MIIN แบบชั่วครำวไปพลำงก่อน เมื่อระบบ 
GFMIS มีควำมพร้อมจะแก้ไขให้สำมำรถใส่รหัส GIIN/MIIN ที่แท้จริงต่อไป (ดูตำรำงท่ี ๓) 

 ตำรำงท่ี ๓ ตัวอย่ำงรหัส GIIN แบบชั่วครำวที่ใช้เลขศูนย์ ๖ หลักต่อท้ำย 

รหัส UNSPSC    รหัส INC       รหัส GIIN                   ชื่อรำยกำรสินค้ำและบริกำรภำครัฐ 

52-14-15-12   01-009470  01-009470-00-0000   เครื่องปรับอำกำศ : แบบเคลื่อนย้ำยได;้ ใช้ภำยในบ้ำน                                                                                                   
52-14-15-09   01-049593  01-049593-00-0000   ตู้เย็น-ตู้แช่งแข็ง : ครัว 
56-10-15-20   01-042443  01-042443-00-0000   ตู้เก็บ : เสื้อผ้ำ 
43-21-15-00   01-041862  01-041862-00-0000   ชุดคอมพิวเตอร์ : ดิจิตอล 

 ๒.๔  สรุปมำตรฐำนสำกลที่ใช้เป็นรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ 

XXXXXXXX-MM-YYYYYY-ZZZZZZ 
XXXXXXXX = UNSPSC 8 หลัก 
MM         = ที่มำของรหัสของ YYYYYY ในเบื้องต้นจะมีเพียงรหัส 01 คือมำตรฐำน EGIS 
YYYYYY = เลขรหัสรำยกำรสินค้ำและบริกำรตำมมำตรฐำน EGIS version 2.01 (ในกรณีที่ MM = 01) 
ZZZZZZ = ตัวเลขเรียงล ำดับไปเรื่อย ๆ ซึ่งควบคุมไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงรำยกำรที่มีรหัส 
INC เหมือนกัน (ในเบื้องต้นให้แทนด้วยเลขศูนย์ทั้ง ๖ หลัก) 
 

 ๓. วิธีก ำหนดชื่อสินค้ำและบริกำรของ Item Name Code (Approved Item Name) รำยชื่อสินค้ำ
และบริกำรภำครัฐ (Approved Item Name: AIN) จะแสดงทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งโครงสร้ำงของ 
AIN ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ  

 ๓.๑  ชื่อพื้นฐำน (Basic Name) หมำยถึง ค ำนำมหรือวลีที่เป็นพ้ืนฐำนของชื่อรำยกำรสินค้ำและ
บริกำรภำครัฐจะต้องอยู่ในทุกชื่อรำยกำรสินค้ำและบริกำรภำครัฐดังตำรำงที่ ๔ 

 
ตำรำงท่ี ๔  ตัวอย่ำงชื่อพ้ืนฐำนของรหัส INC 
รหัส INC                       รำยช่ือสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (AIN) 
                            ภำษำอังกฤษ                        ภำษำไทย 

01-044615                      RADIO                            วิทยุ 
01-043185                      RECORD PLAYER               เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
 



๘๐ 

 

  ๓.๒   ค ำขยำย (Modifier) หมำยถึง ค ำขยำยของชื่อพ้ืนฐำน ซึ่งมีเครื่องหมำย : เป็นตัวแบ่งระหว่ำง
ชื่อพ้ืนฐำน (Basic Name) และ ค ำขยำย (Modifier) ดังตำรำงที่ ๕ 

 
ตำรำงท่ี ๕  ตัวอย่ำงชื่อพ้ืนฐำน : ค ำขยำย ของรหัส INC 
รหัส INC                          รำยช่ือสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (AIN) 

                        ภำษำอังกฤษ                         ภำษำไทย 
01-043980                  PEN: BALL-POINT            ปำกกำ: หมึกแห้ง 
01-043983                  PEN: CORRECTION           ปำกกำ: ลบค ำผิด 
 
 ๓.๓  ค ำขยำยย่อย (Additional Modifier) หมำยถึง ค ำขยำยเพ่ิมเติมของค ำขยำย (Modifier) อีก

ที ซึ่งต้องมี เครื่องหมำย ; เป็นตัวแบ่งระหว่ำงค ำขยำย (Modifier) และค ำขยำยย่อย (Additional Modifier) 
ดังตำรำงที่ ๕ 

 
ตำรำงท่ี ๕  ตัวอย่ำงรหัส INC ที่แสดงรำยชื่อสินค้ำและบริกำรภำครัฐที่มีค ำขยำยย่อย 
รหัส INC                            รำยช่ือสินค้ำและบริกำรภำครัฐ (AIN) 

                        ภำษำอังกฤษ                          ภำษำไทย 

  01-043184                    OPEN: CAN; ELECTRIC          ที่เปิด: กระป๋อง; ไฟฟ้ำ 

01-043185                    OPEN: CAN; HAND               ที่เปิด: กระป๋อง; ใช้มือ 
 
ตัวอย่ำง รหัส GPSC ที่ก ำหนดแล้วในเอกสำรคู่มือกรมบัญชีกลำง “GPSC Government Product 

and Service Code”  

         EGIS    UNSPSC  INC  PAGE                    

แองเกิลโดเซอร์:กำรขนย้ำยดิน  22-10-15-00  01-008265 1 

แบ็คโฮ:รถขุด    22-10-15-09  01-008280  

รถเข็นสองล้อ: กำรลำกดึงโดยทั่วไป  24-10-15-01  01-009136  

รถตัก:แบ็คโฮ    22-10-15-00  01-008692    

รถตัก:ล้อ    22-10-15-28  01-008697 2 

เครื่องผสมคอนกรีต: ชนิดติดตั้งบนฐำน  22-10-19-01  01-008727  

เครื่องสั่น:คอนกรีต    27-11-22-05  01-009083 
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แผ่นเหล็กสั่นสะเทือน: กำรเทพ้ืน  22-10-16-04  01-009086  

รอก:โซ่     24-10-16-02  01-009209  

ชุดเครื่องอัดอำกำศ: แบบลูกสูบชัก  40-15-16-06  01-010091  

แทร็คเตอร์ :แบบใช้ล้อ; เพื่อกำรเกษตรกรรม 25-10-19-01  01-004602            3  

เครื่องพ่น:ยำฆ่ำำแมลง; ยกด้วยมือ                21-10-18-01                 01-008219  

แทร็คเตอร์:เดิน;แรงขับ                             25-10-19-01                 01-008237  

ชุดเครื่องสูบ:แบบหอยโข่ง                          40-15-15-03                 01-010226    

 

รำยละเอียด       รอก:โซ่  HOIST: CHAIN  

24-10-16-02-01-009209       ORG ส ำนักงบประมำณ IPN N/A  

GIIN 01-009209-900001 

รอก ขนำด 1 ตัน เป็นรอกแม่แรง ชนิดแขวน ชักด้วยมือ มีขอเกำะด้ำนบน 1 ตัว ขอเกี่ยว ยกน้ ำหนักด้ำนล่ำง 
1 ตัว ใช้โซ่ เป็นตัวยกน้ ำหนัก ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพ่ิมก ำลังยก ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอก
ท ำงำน ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดน้ ำหนักขั้นต่ ำที่ยกได้  

บรรจุ 1 ชุด รำคำ (บำท) 3,700.00 
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ผนวก ข 

หมวดหมู่พัสดุตำมมำตรฐำนรหัสกลุ่มวสัดุที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 

ตัวอย่ำงต่อไปนี้ คัดลอกมำจำกข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งปรำกฏในระบบ GFMIS เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๒ ซึ่งมี
จ ำนวนประมำณ ๒,๐๐๐ กลุ่มวัสดุ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลังจะได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้ง เพ่ิมเติมและยกเลิกรหัสกลุ่มวัสดุ (UNSPSC หรือ Material Group code) โดยตรงในระบบ GFMIS 
และมิได้แจ้งหน่วยใดๆทรำบ ส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรเรือจึงรับผิดชอบในกำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงรหัส
กลุ่มวัสดุในระบบ GFMIS อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือจะแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบ RTN ERP ทรำบตำมควำม
เหมำะสมอยู่เสมอ 

Classification Code (UNSPSC): XX-XX-XX-XX 

         ระดับท่ี 4 คือ XX Commodity (สินค้ำ) 

                                      ระดับท่ี 3 คือ XX Class (ระดับ) 

             ระดับท่ี 2 คือ XX Family (ตระกูล) 

     ระดับท่ี 1 คือ XX Segment (หมวด) 

กลุ่มวัสดุ         ค ำอธิบำยกลุ่มวัสดุ                       

10000000 พืชและสัตว์มีชีวิต รวมถึงวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 

10101500 ปศุสัตว์ 

10101600 นกและสัตว์ปีก 

10101700 ปลำที่มีชีวิต 

10101800 สัตว์น ้ำประเภทมีเปลือกและสัตว์น ้ำไม่มีกระดูกสันหลัง 

10101900 แมลง 

10102000 สัตว์ป่ำ 
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10111300 อุปกรณ์และเครื่องมือส ำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง 

10121500 อำหำรส ำหรับกำรเลี้ยงปศุสัตว์ 

10121600 อำหำรนกและสัตว์ปีก 

10121700 อำหำรปลำ 

10121800 อำหำรสุนัขและอำหำรแมว 

10121900 อำหำรส ำหรับสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ 

10122000 อำหำรส ำหรับสัตว์เลื้อยคลำน 

10122100 อำหำรส ำหรับสัตว์ประเภทอ่ืนๆ 

10131500 ที่พักส ำหรับสัตว์ 

10131600 กรงสัตว์ 

10131700 ที่อยู่ส ำหรับสัตว์ 

10141500 เครื่องอำนม้ำ 

10141600 เครื่องบังเหียน 

10151500 เมล็ดและต้นอ่อนของผัก 

10151600 เมล็ดธัญพืช 

10151700 หญ้ำและเมล็ดพืชและต้ต้นอ่อนที่เป็นอำหำรปศุสัตว์ 

10151800 เมล็ดและต้นอ่อนของพืชจ ำพวกเครื่องเทศ 

10151900 เมล็ด หัว ต้นอ่อนและและกิ่งช ำของดอกไม้ 

10152000 เมล็ดและก่ิงช ำของต้นไม้และไม้พุ่ม 
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11000000 แร่ธำตุ สิ่งทอและวัตถุดิบจำกพืชและสัตว์ที่บริโภคไม่ได้ 

11101500 แร่ 

11101600 สินแร่ 

11101700 โลหะพ้ืนฐำน 

11101800 โลหะมีค่ำ 

11111500 ดินป่นและดิน 

12000000 เคมีภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุที่อยู่ในรูปของชีวเคมีและแก๊ส  

12131500 วัตถุระเบิด  
12131600 พลุดอกไม้ไฟ  

12131700 เชื้อจุดระเบิด  

12131800 เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรขับเคลื่อน  
13000000 เรซิน ชันสน ยำง โฟม ฟิล์มและวัสดุที่มีควำมยืดหยุ่น  
13101500 ยำงธรรมชำติ  
13101600 ยำงแปรรูปและยำงสังเครำะห์  
14000000 วัสดุส ำหรับท ำกระดำษและผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ  
14101500 วัตถุดิบ  
14111500 กระดำษส ำหรับพิมพ์และเขียน  
14111600 กระดำษมีลวดลำย  
14111700 ผลิตภัณฑ์กระดำษส ำหรับใช้ส่วนตัว  
15000000 เชื้อเพลิงและสำรเติมแต่งในน ้ำมันเชื้อเพลิง สำรหล่อลื่นและวัสดุ  
15101500 ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้  
15101600 เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งและเชื้อเพลิงที่เป็นเจล  
20000000 เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบในกำรท ำเหมืองแร่และกำรขุดเจำะหลุม  
20101500 อุปกรณ์ในกำรตัด  
20101600 อุปกรณ์ในกำรร่อนและกำรป้อน  
20101700 เครื่องบด เครื่องกะเทำะและเครื่องเจียร  
21000000 เครื่องจักรและอุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำไร่ ประมง ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ  
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21101500 เครื่องจักรเกษตรกรรมในกำรเตรียมดิน  
21101600 เครื่องจักรเกษตรกรรมส ำหรับกำรเพำะปลูกและกำรหว่ำน  
22000000 เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับงำนอำคำรและกำรก่อสร้ำง  
22101500 เครื่องจักรในกำรขนถ่ำยดิน  
25000000 ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบของยำนพำหนะส ำหรับกำร

พำณิชย์  
 

25101500 ยำนยนต์ส ำหรับโดยสำร  
25101600 ยำนยนต์ส ำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์และวัสดุ  
30000000 ส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองของโครงสร้ำง อำคำร สิ่งก่อสร้ำง  
30101500 วัสดุที่มีมุมฉำก  
32000000 ชิ้นส่วนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  
32101500 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ำและคลื่นควำมถี่วิทยุ  
32101600 วงจรรวม  
32111500 ไดโอดส์  
41000000 เครื่องมืออุปกรณ์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร กำรวัด กำรสังเกต  
41101500 วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรผสม กำรแยกและกำรท ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
43000000 เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสือ่สำรและโทรคมนำคม  
43191500 เครื่องมือสื่อสำรส่วนบุคคล  
43191600 อุปกรณ์สื่อสำรส่วนบุคคลและอุปกรณ์  
43201400 กำร์ดอิเล็กทรอนิกส์  
43201500 แผ่นวงจรระบบหรือหน่วยที่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวเอง  
48000000 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมบริกำร  
48100000 อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัว  
48101500 อุปกรณ์ปรุงและอุ่นอำหำร  
48101600 อุปกรณ์เตรียมอำหำร  
48101700 อุปกรณ์ส ำหรับจ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
50000000 ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ  
50101500 ผัก  
50101600 ผลไม้  
50101700 ถั่วและเมล็ดพืช  
50111500 เนื้อและ เนื้อสัตว์ปีก  
51000000 ผลิตภัณฑ์ยำและเภสัชกรรม  
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51101500 ยำปฏิชีวนะ  
51101600 ยำฆ่ำเชื้ออะมีบำ ยำฆ่ำไตรโคโมนำไซด์และยำฆ่ำโปรโตซัว  
51101700 ยำฆ่ำพยำธิและยำฆ่ำเชื้อปรสิต  
51101800 ยำฆ่ำเชื้อรำ  
51101900 ยำฆ่ำเชื้อมำลำเรีย  
51102000 ยำฆ่ำเชื้อวัณโรค  
51102100 ยำรักษำโรคเรื้อน  
51102200 ยำฆ่ำเชื้อในทำงเดินปัสสำวะและยำแก้ปวด  
53000000 เครื่องแต่งกำย กระเป๋ำเดินทำงและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพส่วนบุคคล  
53101500 กำงเกงทรงสแล็ค กำงเกงขำยำว กำงเกงขำสั้น  
60000000 วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองส ำหรับ เครื่องดนตรี เกม ของเล่น  
60101000 ชุดสื่อกำรสอนทำงคณิตศำสตร์  
60101100 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วยกำรเรียนรู้  
60131500 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรี  
60131600 ชุดเครื่องดนตรี  
60131700 เครื่องดนตรีที่ให้เสียง  
60131800 อุปกรณ์ส ำหรับกำรเต้นร ำและเสียงดนตรี  
70000000 บริกำรรับเหมำด้ำนกำรท ำไร่ กำรประมง กำรป่ำไม้และสัตว์  
70101500 กำรประกอบกำรประมง  
70101600 กำรควบคุมกำรประมง  
70101700 อุตสำหกรรมกำรประมงและเทคโนโลยี  
70101800 ทรัพยำกรด้ำนกำรประมง  
70101900 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ำ  
71000000 บริกำรเหมืองแร่ น ้ำมันและก๊ำซ  
71101500 กำรส ำรวจเหมืองแร่  
71101600 บริกำรขุดเจำะและระเบิดเหมืองแร่  
72000000 บริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำอำคำร  
72101500 บริกำรเครื่องสนับสนุนอำคำร  
72101600 งำนหลังคำ ผนังและโลหะแผ่น  
72101700 งำนคอนกรีต  
72101800 งำนท ำควำมสะอำดภำยนอก  
72101900 งำนตกแต่งภำยใน  
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72102000 กำรเคลือบ กำรอุดรอยรั่วและกำรป้องกันสภำพอำกำศ น ้ำและอัคคีภัย  
73000000 บริกำรด้ำนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม  
73101500 กำรผลิตพลำสติกและปิโตรเคมี  
76000000 บริกำรท ำควำมสะอำดทำงอุตสำหกรรม  
76101500 บริกำรฆ่ำเชื้อ  
76101600 กำรก ำจัดวัตถุอันตรำย  
76111500 บริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและส ำนักงำนทั่วไป  
77000000 บริกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม  
77101500 กำรประเมินผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม  
77101600 กำรวำงแผนเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม  
77101700 บริกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม  
80000000 บริกำรด้ำนกำรบริหำร กำรด ำเนินธุรกิจและธุรกำร  
80101500 บริกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับธุรกิจและกำรบริหำรบริษัท  
80101600 กำรบริหำรโครงกำร  
80101700 กำรบริหำรอุตสำหกรรม  
80111500 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
80111600 บริกำรจัดหำบุคลำกรชั่วครำว  
81000000 บริกำรด้ำนวิศวกรรม วิจัยและเทคโนโลยี  
81101500 วิศวกรรมโยธำ  
81101600 วิศวกรรมเครื่องกล  
81101700 วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
82000000 บริกำรด้ำนกำรสิ่งพิมพ์ กำรออกแบบกรำฟฟิคและวิจิตรศิลป์  
82101500 สิ่งพิมพ์โฆษณำ  
82101600 กำรโฆษณำโดยกำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ  
82101700 กำรโฆษณำทำงอำกำศ  
82101800 บริกำรรับท ำโฆษณำ  
82111500 บริกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำร  
82111600 บริกำรเขียนเอกสำรแบบไม่เป็นวิชำกำร  
83000000 บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณะด้ำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
83101500 สำธำรณูปโภคน ้ำและท่อน ้ำทิ้ง  
83101600 สำธำรณูปโภคน ้ำมันและก๊ำซ  
83101800 สำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ  



๘๘ 

 

83101900 กำรอนุรักษ์พลังงำน  
83102000 บริกำรกำรฝังศพ  
83111500 กำรสื่อสำรด้วยโทรศัพท์ภำยในประเทศและกำรสื่อสำรทำงไกล  
84000000 บริกำรด้ำนกำรเงินและประกันภัย  
84101500 ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำ  
84101600 กำรให้เงินช่วยเหลือ  
84101700 กำรจัดกำรหนี้สิน  
84111500 บริกำรด้ำนกำรท ำบัญชี  
85000000 บริกำรดูแลสุขภำพ  
85101500 ศูนย์ดูแลสุขภำพ  
85101600 ผู้ให้บริกำรดูแลสุขภำพและผู้สนับสนุน  
90000000 กำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว อำหำร ห้องพักและควำมบันเทิง  
90101500 สถำนที่ให้บริกำรรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม  
90101600 บริกำรจัดเลี้ยงและจัดเลี้ยงนอกสถำนที่  
90101700 ร้ำนขำยอำหำร  
90101800 บริกำรอำหำรส่งถึงบ้ำนและอำหำรส ำหรับซื้อ  
94000000 องค์กรและสโมสรต่ำง ๆ  
94101500 สมำคมธุรกิจ  
94101600 สมำคมวิชำชีพ  
94101700 สมำคมพนักงำน  
99999999 อ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

ผนวก ค 

กำรแบ่งมอบหมวดและประเภทพัสดุตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ 

  

 ต่อไปนี้คือ หมวดพัสดุที่คัดมำจำกคู่มือกำรจ ำแนกพัสดุและหน่วยรับผิดชอบพัสดุของกองทัพเรือซึ่งป็น
ส่วนหนึ่งของตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตำมคู่มือฯ ได้แบ่งมอบรำยกำรตำม
ประเภทพัสดุ ที่บำงประเภทพัสดุอำจจะมอบให้หน่วยเทคนิครับผิดชอบมำกกว่ำ ๑ หน่วย ซึ่งหน่วยเทคนิคใด
จะรับผิดชอบรำยกำรใดภำยใต้ประเภทพัสดุดียวกันนี้ได้หรือไม่เพียงใด หน่วยเทคนิคจะต้องพิจำรณำ
รำยละเอียดในคู่มือกำรจ ำแนกพัสดุและหน่วยรับผิดชอบพัสดุของกองทัพเรือ ดังนั้น หำกปรำกฏมีควำม
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตำมระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ รวมทั้งรำยละเอียดกำรแบ่งมอบ
ประเภทพัสดุคู่มือกำรจ ำแนกพัสดุและหน่วยรับผิดชอบพัสดุของกองทัพเรือ     กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือ จะ
เป็นหน่วยชี้แจงให้หน่วยเกี่ยวข้องทรำบตำมควำมเหมำะสมอยู่เสมอ 

หมวดพัสดุ      หน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบ 

หมวด ๑๐ อำวุธ     สพ.ทร.    

หมวด ๑๑ สรรพำวุธนิวเคลียร์   สพ.ทร.  

หมวด ๑๒ ระบบเครื่องควบคุมกำรยิง  อล.ทร. อศ. ศกล.พธ.ทร.  

หมวด ๑๓ กระสุน และวัตถุระเบิด   สพ.ทร. วศ.ทร.  

หมวด ๑๔ อำวุธปล่อยน ำวิถี   สพ.ทร.  

หมวด ๑๕ อำกำศยำนและส่วน    

ประกอบโครงสร้ำงอำกำศยำน   สพ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๑๖ ส่วนประกอบอำกำศยำน  

และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม   สพ.ทร. ศกล.พธ.ทร.     

หมวด ๑๗ เครื่องมือปล่อยอำกำศยำน 

เครื่องมือช่วยร่อนลงและเครื่องมือยก 

ขนทำงพ้ืนดิน     ศกล.พธ.ทร. 



๙๐ 

 

หมวด ๑๘ ยำนอวกำศ 

หมวด ๑๙ เรือ เรือเล็ก ท่ำเทียบเรือลอยน้ ำ   

และอู่ลอย     อร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๒๐ บริภัณฑ์กำรเรือ   อร. อศ.  

หมวด ๒๒ บริภัณฑ์กำรรถไฟ  

หมวด ๒๓ ยำนพำหนะทำงบก   อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. ขส.ทร. 
       อศ. วศ.ทร. ศกล.พธ.ทร. สสท.ทร.  

หมวด ๒๕ ส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ 

เกี่ยวข้องกับยำนพำหนะ    สพ.ทร. ขส.ทร.      

หมวด ๒๖ ยำงนอกและยำงใน    ชย.ทร. ขส.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๒๘ เครื่องยนต์ เครื่องกังหัน  

และส่วนประกอบ     อร. สพ.ทร. ขส.ทร.  ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๒๙ อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมเครื่องยนต์ อร. อล.ทร. ชย.ทร. ขส.ทร. ศกล.พธ.ทร.  

หมวด ๓๐ เครื่องส่งก ำลังกล   อร. อล.ทร.  

หมวด ๓๑ แบริ่ง     อร. อล.ทร.  

หมวด ๓๒ เครื่องจักรและเครื่องมือท ำ 

ไม้แปรรูป     อร.  

หมวด ๓๔ เครื่องจักรงำนโลหะ   อร. อล.ทร.  สพ.ทร. 

หมวด ๓๕ เครื่องบริกำรและกำรค้ำ  พธ.ทร. 

หมวด ๓๖ เครื่องจักรอุตสำหกรรมเฉพำะอย่ำง อร.  อล.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. วศ.ทร. 

หมวด ๓๗ เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตร ชย.ทร. พธ.ทร.  พร. ขส.ทร. 

หมวด ๓๘ อุปกรณ์กำรก่อสร้ำง เหมืองแร่  

กำรขุดและกำรซ่อมบ ำรุงถนน   ชย.ทร. พธ.ทร. 



๙๑ 

 

หมวด ๓๙ เครื่องยกขนวัสดุ   อร. ชย.ทร. พธ.ทร. ขส.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๔๐ เชือก เคเบิล โซ่ และชิ้นส่วนประกอบ พธ.ทร.  

หมวด ๔๑ เครื่องท ำควำมเย็น เครื่องปรับอำกำศ 

และเครื่องถ่ำยเทอำกำศ    อร. อล.ทร. ชย.ทร. พธ.ทร. พร. ขส.ทร. 
      ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๔๒ อุปกรณ์ดับเพลิง กู้ภัย นิรภัย พัสดุและ 

อุปกรณ์ป้องกันผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อม อร. สพ.ทร.  พธ.ทร. พร. ขส.ทร. วศ.ทร. 
      ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๔๓ เครื่องสูบ และเครื่องอัดอำกำศ  อร. ชย.ทร. สพ.ทร. สสท.ทร. 

หมวด ๔๔ เตำ เครื่องจักรไอน้ ำ อุปกรณ์ท ำแห้ง 

และเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู   อร. พธ.ทร. ขส.ทร. สสท.ทร.  

หมวด ๔๕ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ควำมร้อน 

 และอุปกรณ์สุขำภิบำล    อร. ชย.ทร. ขส.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๔๖ อุปกรณ์ท ำน้ ำบริสุทธิ์และ 

บ ำบัดน้ ำเสีย     อร.  ชย.ทร. ขส.ทร. 

หมวด ๔๗ ท่อ ท่ออ่อน และชุดติดตั้ง  อร. ชย.ทร. 

หมวด ๔๘ ลิ้นต่ำง ๆ     อร. ชย.ทร. 

หมวด ๔๙ อุปกรณ์ส ำหรับโรงซ่อมบ ำรุง  อร.  อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. ขส.ทร. 
      ศกล.พธ.ทร. สสท.ทร. 

หมวด ๕๑ เครื่องมือ     อร. อล.ทร. สพ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๕๒ เครื่องมือวัด    อร. อล.ทร.  สพ.ทร. 

หมวด ๕๓ ของใช้เบ็ดเตล็ดส ำหรับงำนช่ำง อร. อล.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. 

หมวด ๕๔ โครงสร้ำงที่ถอดประกอบได้  

และเครื่องนั่งร้ำน     ชย.ทร. พธ.ทร. 



๙๒ 

 

หมวด ๕๕ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้อัดและ 

ไม้เคลือบ     อร. ชย.ทร  

หมวด ๕๖ วัสดุก่อสร้ำง    ชย.ทร 

หมวด ๕๘ อุปกรณ์กำรสื่อสำร อุปกรณ์ตรวจจับ 

และอุปกรณ์กำรกระจำยคลื่น   อล.ทร. สพ.ทร. อศ. ยศ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 
      สสท.ทร.  

หมวด ๕๙ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

และอิเล็กทรอนิกส์     อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. อศ. สสท.ทร. 

หมวด ๖๐ วัสดุใยแก้วน ำแสง ส่วนประกอบ 

ชุดประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม  อล.ทร. สสท.ทร.  

หมวด ๖๑ สำยไฟฟ้ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  

และอุปกรณ์จ่ำยกระแสไฟฟ้ำ อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. ขส.ทร. อศ.  
ศกล.พธ.ทร. สสท.ทร. 

หมวด ๖๒ อุปกรณ์ติดตั้งให้แสงสว่ำงและ 

หลอดไฟ     อร. อล.ทร. ชย.ทร. พธ.ทร. ขส.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๖๓ อุปกรณ์ระบบกำรเตือนและ 

แจ้งสัญญำณ     อร.  อล.ทร. ชย.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๖๕ อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 

ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์   สพ.ทร. พธ.ทร. พร. อศ.     

หมวด ๖๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร อร.  อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. 
      ขส.ทร. อศ. วศ.ทร. ศกล.พธ.ทร.  

หมวด ๖๗ อุปกรณ์กำรภำพ   อล.ทร. สพ.ทร. ยศ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๖๘ สำรเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี  อร. อล.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. วศ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 



๙๓ 

 

หมวด ๖๙ เครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์  อร. อล.ทร. สพ.ทร. พร. ขส.ทร. อศ. 
      ยศ.ทร. ศกล.พธ.ทร. สสท.ทร.  

หมวด ๗๐ อุปกรณ์ส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูล 

อัตโนมัติโดยทั่วไป (รวมทั้ง FIRMWARE, 

SOFTWARE และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม ) อล.ทร. พธ.ทร. อศ. สสท.ทร. 

หมวด ๗๑ เครื่องตกแต่ง    พธ.ทร.  

หมวด ๗๒ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่ง 

ประจ ำบ้ำนและร้ำนค้ำ    พธ.ทร.  

หมวด ๗๓ เครื่องครัวและอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยง  พธ.ทร. 

หมวด ๗๔ เครื่องใช้ประจ ำส ำนักงำน  

ระบบประมวลผลข้อควำมและ 

อุปกรณ์กำรบันทึกที่มองเห็น   อล.ทร. พธ.ทร. ยศ.ทร. สสท.ทร. 

หมวด ๗๕ สิ่งอุปกรณ์และของใช้ประจ ำส ำนักงำน พธ.ทร.  

หมวด ๗๖ หนังสือ แผนที่ และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ อร. อล.ทร. ชย.ทร. พธ.ทร. อศ. ยศ.ทร. 
      ศกล.พธ.ทร. สสท.ทร. 

หมวด ๗๗ เครื่องดนตรี เครื่องเล่นจำนเสียง 

และวิทยุแบบใช้ประจ ำบ้ำน   อล.ทร. พธ.ทร.  ยศ.ทร. 

หมวด ๗๘ อุปกรณ์นันทนำกำรและกำรกีฬำ พธ.ทร. 

หมวด ๗๙ เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ท ำ 

ควำมสะอำด     พธ.ทร.  

หมวด ๘๐ แปรง สี อุปกรณ์กันรั่ว และติดผนึก อล.ทร. ชย.ทร. พธ.ทร. ขส.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๘๑ ภำชนะบรรจุ หีบห่อ และ 

สิ่งอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง     สพ.ทร. พธ.ทร.  



๙๔ 

 

หมวด ๘๓ สิ่งถักทอ หนัง ขนสัตว์ เครื่องตกแต่ง 

และอุปกรณ์เย็บรองเท้ำ กระโจมและธง  สพ.ทร. พธ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๘๔ เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ประจ ำกำย  

และเครื่องหมำย     สพ.ทร. พธ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๘๕ ของใช้และเครื่องส ำอำงที่ 

เกี่ยวข้องกับอนำมัยภัณฑ์และกำรสุขำ  พธ.ทร.  

หมวด ๘๗ สิ่งอุปกรณ์กำรเกษตร   สพ.ทร. อศ. 

หมวด ๘๘ ปศุสัตว์     สพ.ทร. อศ.  

หมวด ๘๙ เสบียงอำหำร    พธ.ทร.  

หมวด ๙๑ เชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น และไข  พธ.ทร.  

หมวด ๙๓ วัสดุประดิษฐ์ที่เป็นอโลหะ  อร. พธ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๙๔ วัตถุดิบที่เป็นอโลหะ  

หมวด ๙๕ โลหะที่เป็นแท่ง แผ่น หรือรูปทรง อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. ศกล.พธ.ทร. 

หมวด ๙๖ สินแร่ แร่ และผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ อร.  

หมวด ๙๙ เบ็ดเตล็ด     อล.ทร. ชย.ทร. พธ.ทร. ยศ.ทร. 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

ผนวก ง 

หมวดบัญชีสินทรัพย์ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดในระบบ GFMIS 

  

ผังบัญชีมำตรฐำนถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรจ ำแนกข้อมูลทำงกำรเงินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดย
กำรจัดกลุ่มรำยกำรทำงกำรเงินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งจะท ำให้หน่วยงำนสำมำรถรำยงำนข้อมูล
ในรูปแบบงบกำรเงินที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้ใช้งบกำรเงินได้สะดวกและรวดเร็ว 

ในปัจจุบันมีควำมต้องกำรข้อมูลภำพรวมทำงกำรเงินขององค์กรภำครัฐในหลำยระดับจำกระดับกรม
ระดับกระทรวง ไปจนถึงระดับแผ่นดิน รวมทั้งระดับกรมในมิติของจังหวัด กำรจัดท ำงบกำรเงินในระดับต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ล้วนแต่ต้องใช้ข้อมูลที่จ ำแนกไว้ตำมผังบัญชีที่จัดโครงสร้ำงกำรจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ผัง
บัญชีมำตรฐำน จึงต้องสนองวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระดับต่ำงๆ นอกจำกระดับกรมที่เป็น
พ้ืนฐำนด้วย ซึ่งกำรจัดทำงบกำรเงินรวมท ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรแยกข้อมูลรำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐด้วยกันไว้ในผังบัญชีมำตรฐำนเพ่ือตัดรำยกำรระหว่ำงกันภำยหลัง 

นอกจำกวัตถุประสงค์ในกำรใช้จัดท ำงบกำรเงินแล้ว ผังบัญชีมำตรฐำนยังจัดเก็บข้อมูลบัญชีไว้ใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ด้วย เช่น กำรเก็บข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรโดยเฉพำะกำรเก็บข้อมูลบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรค ำนวณต้นทุน กำรสร้ำงบัญชีเพ่ือรองรับขั้นตอนกำรทำงำนเฉพำะตัวในระบบ GFMIS เป็น
ต้น 

ผังบัญชีมำตรฐำนมีกำรปรับเปลี่ยนมำเป็นระยะโดยตลอดจนเป็น Version 2560 ในฉบับนี้ เพ่ือให้
เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำนในแต่ละช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ และเป็นที่แน่นอนว่ำ
สภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินงำนในภำครัฐจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งจะท ำให้ขอบเขตและ
รูปแบบกำรด ำเนินงำนรวมทั้งขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ต้องมีกำรพัฒนำเพ่ือให้สอดรับกับสภำพแวดล้อม
ของกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อควำมต้องกำรข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำร
ที่ผังบัญชีมำตรฐำนเป็นเครื่องมือที่สำคัญประกำรหนึ่งในกำรจัดเก็บข้อมูลย่อมท ำให้ต้องมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยนในอนำคต
เป็นระยะเมื่อมีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้เหมำะกับกำรใช้งำนในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลำงจะแจ้งให้
หน่วยงำนทรำบต่อไป 

ต่อไปนี้ คัดมำจำกส่วนหนึ่งในผังบัญชี “ผังบัญชีมำตรฐำนสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ Version 2560”
เพ่ือประกอบกำรอธิบำยกำรปฏิบัติทำงบัญชีด้ำนสินทรัพย์ โดยเฉพำะควำมเข้ำใจในกำรแยกแยะระบุรำยกำร
สินทรัพย์ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

 



๙๖ 

 

รหัสหมวดบญัชี ชื่อหมวดบัญช ี รำยละเอียด 
1 1 05 00 00 00 1.1.5 บัญชีสินค้ำและวัสดุ

คงเหลือ 
 

1 1 05 01 01 01 บัญชีวัตถุดิบ หมำยถึง สินค้ำที่ซื้อหรือได้มำ เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมหรือ
ส่วนประกอบอันส ำคัญในกำรท ำหรือผลิตสินค้ำส ำเร็จรูป 

1 1 05 01 01 02 บัญชีสินค้ำระหว่ำงผลิต หมำยถึง สินค้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตบำงส่วนแล้วแต่ยัง
ไม่เสร็จสิ้นจนเป็นสินค้ำส ำเร็จรูป และยังต้องผ่ำนขั้นตอนที่
เหลือตำมกระบวนกำรผลิตซึ่งค้ำงอยู่เมื่อสิ้นงวดที่รำยงำน 

1 1 05 01 01 03 บัญชีสินค้ำส ำเร็จรูป หมำยถึง สินค้ำที่ผลิตเสร็จจนเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปแล้วซึ่งมี
ไว้เพ่ือขำยรวมทั้งสินค้ำส ำเร็จรูปที่ซื้อมำเพ่ือขำย 

1 1 05 01 01 05 บัญชีวัสดุคงคลัง หมำยถึง สิ่งของที่โดยสภำพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คง
สภำพเดิม ไม่คงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนสั้น ตำมสภำพไม่
สำมำรถซ่อมแซมได้ หรือเสี่ยงต่อกำรสูญหำยได้ง่ำย ซึ่งมีไว้
ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติของหน่วยงำน โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือขำย หน่วยงำนต้องระบุรหัสหมวดพัสดุ
ทุกครั้งที่บันทึก 

1 1 05 01 01 10 บัญชีวัสดุคงคลัง - 
Interface 

หมำยถึง สิ่งของที่โดยสภำพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คง
สภำพเดิม ไม่คงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนสั้น หรือตำม
สภำพไม่สำมำรถซ่อมแซมได้เสี่ยงต่อกำรสูญหำยได้ง่ำย ซึ่ง
มีไว้ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติของหน่วยงำน โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือขำย หน่วยงำนไม่ต้องระบุรหัสหมวดพัสดุ
ในกำรบันทึก (ไม่เปิดให้ใช้แก่ส่วนรำชกำรทั่วไป) 

12 05 00 00 00 1.2.5 บัญชีอำคำร  
1 2 05 01 00 00 1.2.5.1 บัญชีอำคำรเพ่ือ

กำรพักอำศัย 
 

1 2 05 01 01 01 บัญชีอำคำรเพ่ือกำรพัก
อำศัย 

หมำยถึง อำคำรโครงสร้ำงถำวรเพ่ือกำรพักอำศัย รวมทั้ง
รำยจ่ำยเพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของอำคำรหรือดัดแปลง ต่อ
เติมให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนดีขึ้นกว่ำเดิม เป็นบัญชีที่
เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 01 01 02 บัญชีพักอำคำรเพ่ือกำรพัก
อำศัย 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรเพ่ือกำรพักอำศัย ผ่ำน
ระบ บ  Web Online ห รือ ยั ง ไม่ ได้ ส ร้ ำ งข้ อมู ล ห ลั ก
สินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 05 01 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรเพ่ือกำรพักอำศัย 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรเพ่ือกำรพักอำศัยที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 01 01 06 บัญชีอำคำรรำชพัสดุ           
-  เพ่ือกำรพักอำศัย 

หมำยถึง อำคำรที่ปลูกบนที่รำชพัสดุหรืออำคำรที่ต้องขึ้น
ทะเบียนกับกรมธนำรักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน
เพ่ือกำรพักอำศัย เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน



๙๗ 

 

ระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำรักษ์) 
1 2 05 01 01 07 บัญชีพักอำคำรรำชพัสดุ     

- เพ่ือกำรพักอำศัย 
หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรรำชพัสดุ - เพ่ือกำรพัก
อำศัย ที่ไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้
เป็นรำยกำรเปิด (Open item) (เปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำ
รักษ์) 

1 2 05 01 01 08 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรรำชพัสดุเพื่อกำร
พักอำศัย 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรรำชพัสดุ - เพ่ือกำรพักอำศัย
ที่ สะสมมำจนถึ งงวดบัญ ชีปั จจุบัน  เป็ นบัญ ชีที่ เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ  (Recon A/C) (เปิดให้ ใช้
เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 02 00 00 1.2.5.2 บัญชีอำคำร
ส ำนักงำน 

 

1 2 05 02 01 01 บัญชีอำคำรส ำนักงำน หมำยถึง อำคำรโครงสร้ำงถำวรเพ่ือใช้เป็นส ำนักงำนใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน รวมทั้งรำยจ่ำยเพ่ือยืดอำยุ
กำรใช้ งำนของอำคำรหรือดั ดแปลง ต่ อ เติ มท ำ ให้
ประสิทธิภำพกำรทำงำนดีขึ้นกว่ำเดิม เป็นบัญชีที่ เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 02 01 02 บัญชีพักอำคำรส ำนักงำน หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรส ำนักงำน ผ่ำนระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 05 02 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรส ำนักงำน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรส ำนักงำนที่สะสมมำจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบันเป็นบัญชีที่ เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 02 01 04 บัญชีอำคำรรำชพัสดุ           
- ส ำนักงำน 

หมำยถึง อำคำรที่ปลูกบนที่รำชพัสดุหรืออำคำรที่ต้องขึ้น
ทะเบียนกับกรมธนำรักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน
เพ่ือเป็นส ำนักงำน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 02 01 05 บัญชีพักอำคำรรำชพัสดุ     
- ส ำนักงำน 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรรำชพัสดุ - ส ำนักงำน ที่
ไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำร
เปิด (Open item) (เปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 02 01 06 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรรำชพัสดุส ำนักงำน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรรำชพัสดุ - ส ำนักงำน ที่
ส ะสมมำจนถึ งงวดบั ญ ชี ปั จ จุ บั น  เป็ น บั ญ ชี ที่ เก็ บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ ใช้
เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 03 00 00 1.2.5.3 บัญชีอำคำรเพ่ือ
ประโยชน์อื่น 

 

1 2 05 03 01 01 บัญชีอำคำรเพ่ือประโยชน์
อ่ืน 

หมำยถึง อำคำรโครงสร้ำงถำวรเพ่ือประโยชน์ อ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกที่ระบุข้ำงต้น เช่น โรงงำน คลังสินค้ำ เป็น
ต้น รวมทั้งรำยจ่ำยเพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของอำคำรหรือ
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ดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธิภำพกำรท ำงำนดีขึ้นกว่ำเดิม 
เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 03 01 02 บัญชีพักอำคำรเพ่ือ
ประโยชน์อื่น 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรเพ่ือประโยชน์อ่ืน ผ่ำน
ระบ บ  Web Online ห รือ ยั ง ไม่ ได้ ส ร้ ำ งข้ อมู ล ห ลั ก
สินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 05 03 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรเพ่ือประโยชน์อื่น 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรเพ่ือประโยชน์อ่ืนที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 03 01 04 บัญชีอำคำร - ภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หมำยถึง อำคำรที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนซึ่งเกิดจำกกำรทำสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำ
กำรเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ 
GFMIS 

1 2 05 03 01 05 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม    
- อำคำรภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร - ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึก
รำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 05 03 01 06 บัญชีส่วนปรับปรุงอำคำร หมำยถึ ง  รำยจ่ ำยที่ เกิ ดจำกกำรปรับปรุงอำคำรที่
หน่วยงำนเช่ำและอำคำรที่หน่วยงำนได้รับอนุญำตให้ใช้
โดยไม่เสียค่ำเช่ำ ซึ่งหน่วยงำนไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชี
อำคำร เช่น รำยจ่ำยเพ่ือดัดแปลงหรือตกแต่งอำคำรเช่น 
รำยจ่ำยเพ่ือดัดแปลงหรือตกแต่งอำคำร ทั้งกำรกั้นห้อง 
ปรับปรุงห้องใหม่ ติดตั้งครุภัณฑ์ Build in ปูพื้นอำคำรใหม่ 
เดินงำนระบบไฟฟ้ำระบบประปำ ระบบปรับอำกำศ เป็น
ต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1 2 05 03 01 07 บัญชีพักส่วนปรับปรุง
อำคำร 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีกำรจ้ำงปรับปรุง
อำคำรที่หน่วยงำนเช่ำและอำคำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้โดย
ไม่เสียค่ำเช่ำ ผ่ำนระบบWeb Online หรือยังไม่ได้สร้ำง
ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ หรือเพ่ือบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ภำยหลัง บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 05 03 01 08 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำรที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 03 01 09 บัญชีอำคำรรำชพัสดุเพื่อ
ประโยชน์อื่น 

หมำยถึง อำคำรที่รำชพัสดุที่กรมธนำรักษ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้จัดหำประโยชน์ รวมทั้งรำยจ่ำยเพ่ือยืด
อำยุกำรใช้งำนของอำคำรหรือปรับปรุงให้ประสิทธิภำพ
กำรทำงำนดีขึ้นกว่ำเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 03 01 10 บัญชีพักอำคำรรำชพัสดุ หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีกำรซื้อหรือจ้ำง
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เพ่ือประโยชน์อื่น ก่อสร้ำงอำคำรรำชพัสดุเพ่ือประโยชน์อื่น หรือจัดหำอำคำร
มำโดยวิธีอ่ืน ผ่ำนระบบWeb Online หรือยังไม่ได้สร้ำง
ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ หรือเพ่ือบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ภำยหลัง บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) (เปิดให้ใช้
เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 03 01 11 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรรำชพัสดุเพื่อ
ประโยชน์อื่น 

หมำยถึง มูลค่ำของกำรปันส่วนค่ำเสื่อมสภำพของอำคำร
รำชพัสดุเพ่ือประโยชน์อ่ืนอย่ำงเป็นระบบตลอดอำยุกำรใช้
งำนที่ประมำณขึ้นตั้งแต่สินทรัพย์เริ่มใช้งำนจนถึงปัจจุบัน 
เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 
(เปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 04 00 00 1.2.5.4 บัญชีสิ่งปลูกสร้ำง  
1 2 05 04 01 01 บัญชีสิ่งปลูกสร้ำง หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอำคำร แต่สร้ำง

ขึ้นมำในบริเวณเดียวกับอำคำร เช่น ศำลำ เสำธง โรงรถ 
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพำะช ำ รั้ว เป็นต้น รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงอำคำร เป็นบัญชีที่เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 04 01 02 บัญชีพักสิ่งปลูกสร้ำง หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสิ่งปลูกสร้ำง ผ่ำนระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 05 04 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สิ่งปลูกสร้ำง 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่สะสมมำจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบันเป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 05 04 01 04 บัญชีสิ่งปลูกสร้ำง - ภำย
ใต้สัญญญำเช่ำกำรเงิน 

หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำงที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กำรด ำเนินงำนซึ่งเกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำประเภทสัญญำ
เช่ำกำรเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวใน
ระบบ GFMIS 

1 2 05 04 01 05 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม    
- สิ่งปลูกสร้ำงภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำสิ่งปลูกสร้ำง - ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงินที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึก
รำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 05 04 01 06 บัญชีสิ่งปลูกสร้ำง - ที่รำช
พัสดุ 

หมำยถึง สิ่งปลูกสร้ำงที่ปลูกบนที่รำชพัสดุหรืออำคำรที่
ต้ อ งขึ้ นทะเบี ยนกับ กรมธนำรักษ์  เป็ นบัญ ชีที่ เก็ บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) (ปิดให้ใช้เฉพำะ
กรมธนำรักษ์) 

1 2 05 04 01 07 บัญชีพักสิ่งปลูกสร้ำง - ที่
รำชพัสดุ 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีกำรสร้ำงสิ่งปลูก
สร้ำงผ่ำนระบบWeb Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูล
สินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 
(ปิดให้ใช้เฉพำะกรมธนำรักษ์) 

1 2 05 04 01 08 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำสะสมสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุที่
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สิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ สะสมมำจนถึ งงวดบั ญ ชี ปั จ จุ บั น  เป็ น บั ญ ชี ที่ เก็ บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 05 05 00 00 1.2.5.5 บัญชีอำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง - Interface 

 

1 2 05 05 01 01 บัญชีอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ำง - Interface 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงจำก
ระบบของตนเองเข้ำระบบ GFMIS ซึ่ งไม่ต้องบันทึก
รำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบGFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับ
ส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 05 05 01 02 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง      
-  Interface 

หมำยถึ ง  ค่ ำ เสื่ อมรำคำอำคำรและสิ่ งปลู กสร้ำง - 
interface ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้อง
บันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้
ใช้กับส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 05 05 01 03 บัญชีส่วนปรับปรุงอำคำร   
- Interface 

หมำยถึ ง  รำยจ่ ำยที่ เกิ ดจำกกำรปรับปรุงอำคำรที่
หน่วยงำนเช่ำและอำคำรที่หน่วยงำนได้รับอนุญำตให้ใช้
โดยไม่เสียค่ำเช่ำ นอกเหนือจำกกำรบ ำรุงรักษำให้คงสภำพ 
โดยหน่วยงำนไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชีอำคำรซึ่งไม่ต้อง
บันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้
ใช้กับส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 05 05 01 04 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุงอำคำร           
- Interface 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำรที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชี
รำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่ เปิดให้ ใช้กับส่วนรำชกำร
โดยทั่วไป) 

1 2 05 06 00 00 1.2.5.6 บัญชีอำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำงไม่ระบุ
รำยละเอียด 

 

1 2 05 06 01 01 บัญชีอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ำงไม่ระบุรำยละเอียด 

หมำยถึง บัญชีที่ ใช้บันทึกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงทุก
ประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้ำสู่ระบบครั้งแรกเท่ำนั้น แต่
หน่วยงำนไม่มีรำยละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ใช้บันทึก
ในระบบ 

1 2 05 06 01 02 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงไม่
ระบุรำยละเอียด 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงไม่ระบุ
รำยละเอียดที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

1 2 05 07 00 00 1.2.5.7 บัญชีอำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง - หน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ 

 

1 2 05 07 01 01 บัญชีอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ำง-หน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศ 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศซึ่งไม่ต้องบันทึกรำยละเอียด
สินทรัพย์รำยตัวไว้ในระบบGFMIS (ใช้เฉพำะหน่วยงำนใน
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ต่ำงประเทศ) 
1 2 05 07 01 02 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง      
- หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศท่ีสะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

1 2 06 00 00 00 1.2.6.1 บัญชีครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

 

1 2 06 01 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ส ำนักงำน หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในส ำนักงำน เช่น โต๊ะทำงำน เก้ำอ้ี
ท ำงำน โต๊ะประชุม ตู้ เก็บเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร 
เครื่องปรับอำกำศ เครื่องฟอกอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ 
กล้องวงจรปิด ตู้นิรภัย ตู้เหล็ก ตู้ไม้ โต๊ะหมู่บูชำ ชุดรับแขก 
เครื่องโทรสำร เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 01 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์ส ำนักงำน หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ส ำนักงำน ผ่ำนระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 01 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ส ำนักงำนที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 02 00 00 บัญชีครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

หมำยถึง อุปกรณ์และยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่ง ทั้งที่ใช้
ส ำหรับ เคลื่อนย้ำยวัตถุสิ่ งของหรือคน เช่น รถยนต์ 
รถบรรทุก รถจักรยำนยนต์เรือ เครื่องบิน เป็นต้น เป็น
บัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 02 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
ผ่ำนระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลัก
สินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 02 01 03 บัญชีคค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
ที่ สะสมมำจนถึ งงวดบัญ ชีปั จจุบัน  เป็ นบัญ ชีที่ เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 03 00 00 1.2.6.3 บัญชีครุภัณฑ์ไฟ
ฟ ้ำและวิทยุ 

 

1 2 06 03 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทยุ 

หมำยถึ ง  อุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ ก ำรผลิ ต และควบ คุ ม
กระแสไฟฟ้ำ และเกี่ยวกับกำรรับ - ส่งคลื่นวิทยุ เพ่ือกำร
ติดต่อสื่อสำร เช่น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ 
เครื่องรับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำย
ตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 03 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ผ่ำน
ระบ บ  Web Online ห รือ ยั ง ไม่ ได้ ส ร้ ำ งข้ อมู ล ห ลั ก
สินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 



๑๐๒ 

 

1 2 06 03 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ที่ สะสมมำจนถึ งงวดบัญ ชีปั จจุบัน  เป็ นบัญ ชีที่ เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ(Recon A/C) 

1 2 06 04 00 00 1.2.6.4 บัญชีครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ 

 

1 2 06 04 01 01 บัญชีครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

หมำยถึง ครุภัณฑ์ใช้เพ่ือกำรอบรม ถ่ำยทอด โฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์เช่น กล้องถ่ำยรูป กล้องถ่ำยวีดีโอ เครื่อง
ฉำยสไลด์ เครื่องฉำยภำพข้ำมศีรษะ จอรับภำพ โทรทัศน์ 
เป็นต้น เป็นบัญชีที่ เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 06 04 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่ 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
ผ่ำนระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลัก
สินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 04 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ที่
ส ะสมมำจนถึ งงวดบั ญ ชี ปั จ จุ บั น  เป็ น บั ญ ชี ที่ เก็ บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 05 00 00 1.2.6.5 บัญชีครุภัณฑ์
กำรเกษตร 

 

1 2 06 05 01 01 บัญชีครุภัณฑ์กำรเกษตร หมำยถึง ครุภัณฑ์ใช้เพ่ือเกษตรกรรม เช่น รถไถ รถแทรค
เตอร์ เครื่องพ่นยำ เครื่องหว่ำนปุ๋ ย เครื่องนวดธัญพืช 
เครื่องสูบน้ ำ เครื่องชั่ง เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียด
รำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 05 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์
กำรเกษตร 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์กำรเกษตร ผ่ำนระบบ 
Web online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 05 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์กำรเกษตรที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 06 00 00 1.2.6.6 บัญชีครุภัณฑ์
โรงงำน 

 

1 2 06 06 01 01 บัญชีครุภัณฑ์โรงงำน หมำยถึง ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงำน เช่น แท่นพิมพ์ เครื่องท ำ
เหรียญกษำปณ์เครื่องตีตรำและอัดแบบ เครื่องจักรกล 
เครื่องกลั่น เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 06 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์โรงงำน หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โรงงำน ผ่ำนระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 06 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์โรงงำนที่สะสมมำ



๑๐๓ 

 

ครุภัณฑ์โรงงำน จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 07 00 00 1.2.6.7 บัญชีครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง 

 

1 2 06 07 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้ำง หมำยถึง ครุภัณฑ์ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น เครื่องกระทุ้งดิน 
เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องพ่นสี รถบด 
รถตักดิน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 07 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์ก่อสร้ำง หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ผ่ำนระบบ 
Web Onlineหรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด(Open item) 

1 2 06 07 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ก่อสร้ำงที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 08 00 00 1.2.6.8 บัญชีครุภัณฑ์
ส ำรวจ 

 

1 2 06 08 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ส ำรวจ หมำยถึง ครุภัณฑ์ใช้ในกำรส ำรวจ เช่น กล้องส่องทำงไกล 
เครื่องเจำะส ำรวจ กล้องวัดมุม เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 08 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์ส ำรวจ หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ส ำรวจ ผ่ำนระบบ Web 
Onlineหรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 08 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์ส ำรวจ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ส ำรวจที่สะสมมำจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 09 00 00 1.2.6.9 บัญชีครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 

 

1 2 06 09 01 01 บัญชีครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
และกำรแพทย์ 

หมำยถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือกำรทดลองค้นคว้ำวิจัยและ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และกำรปฏิบัติทำงกำรแพทย์ 
เช่น เครื่องตรวจหัวใจเครื่องตรวจตำ เครื่องตรวจเม็ดเลือด 
เตี ยงคนไข้  รถ็ญ  เครื่องวัดควำมกดอำกำศ เครื่อง
ตรวจสอบมำตรไฟฟ้ำ เครื่องวัดควำมถี่ เครื่องตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำ เครื่องตรวจวิเครำะห์สำรเคมี กล้องจุลทรรศน์ 
เป็นต้น เป็นบัญชีที่ เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 06 09 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์และ

หมำยถึง บัญชีที่ ใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ ผ่ำนระบบWeb Online หรือยังไม่ได้สร้ำง



๑๐๔ 

 

กำรแพทย์ ข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้ เป็นรำยกำรเปิด 
(Open item) 

1 2 06 09 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และ 
กำรแพทย์ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่
เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 10 00 00 1.2.6.10 บัญชีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

1 2 06 10 01 01 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพำ เครื่องพิมพ์  และอุปกรณ์ สำหรับระบบ
เครือข่ำย เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 10 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 10 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สะสม
มำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำย
ตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 11 00 00 1.2.6.11 บัญชีครุภัณฑ์
กำรศึกษำ 

 

1 2 06 11 01 01 บัญชีครุภัณฑ์กำรศึกษำ หมำยถึง ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือ
กำรเรียนกำรสอน เช่น  โต๊ะนักเรียน เก้ำ อ้ีนัก เรียน 
หุ่นจ ำลอง เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 11 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์
กำรศึกษำ 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์กำรศึกษำ ผ่ำนระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 11 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์กำรศึกษำที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 12 00 00 1.2.6.12 บัญชีครุภัณฑ์
งำนบ้ำนงำนครัว 

 

1 2 06 12 01 01 บัญชีครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

หมำยถึง ครุภัณฑ์ประเภทงำนบ้ำนงำนครัว เช่น เครื่อง
กรองน้ ำ ตู้เย็น เครื่องซักผ้ำ เตำอบ เตำแก๊ส เครื่องตัด
หญ้ำ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 06 12 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์งำนบ้ำน หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ผ่ำน



๑๐๕ 

 

งำนครัว ระบบ WebOnline หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์
ในระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 12 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ที่
ส ะสมมำจนถึ งงวดบั ญ ชี ปั จ จุ บั น  เป็ น บั ญ ชี ที่ เก็ บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 13 00 00 1.2.6.13 บัญชีครุภัณฑ์
กีฬ ำ 

 

1 2 06 13 01 01 บัญชีครุภัณฑ์กีฬำ หมำยถึง ครุภัณฑ์กีฬำ เพ่ือกำรออกก ำลังกำยและฝึกซ้อม 
กำรแข่งกีฬำ เช่น โต๊ะปิงปอง จักรยำนออกก ำลังกำย 
เหล็กยกน้ ำหนัก เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำย
ตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 13 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์กีฬำ หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์กีฬำ ผ่ำนระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 13 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์กีฬำ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์กีฬำที่สะสมมำจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 14 00 00 1.2.6.14 บัญชีครุภัณฑ์
ดนตรี 

 

1 2 06 14 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี หมำยถึง ครุภัณฑ์เพ่ือใช้บรรเลงและฝึกซ้อมดนตรี เช่น 
เครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสำกล อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ
ดนตรี เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 06 14 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์ดนตรี หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ดนตรี ผ่ำนระบบ Web 
Onlineหรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 14 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์ดนตรี 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ดนตรีที่สะสมมำจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 15 00 00 1.2.6.15 บัญชีครุภัณฑ์
สนำม 

 

1 2 06 15 01 01 บัญชีครุภัณฑ์สนำม หมำยถึง ครุภัณฑ์เพ่ือกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม เช่น เต้นท์ 
ถุ งนอน  เป ล เตี ย งสน ำม  เป็ น ต้ น  เป็ นบั ญ ชี ที่ เก็ บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 15 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์สนำม หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์สนำมผ่ำนระบบ Web 
Onlineหรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 06 15 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์สนำมที่สะสมมำจนถึง



๑๐๖ 

 

ครุภัณฑ์สนำม งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 16 00 00 1.2.6.16 บัญชีครุภัณฑ์อ่ืน  
1 2 06 16 01 01 บัญชีครุภัณฑ์อ่ืน หมำยถึง ครุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ที่ไม่ได้จ ำแนกไว้ข้ำงต้น เช่น 

อำวุธปืน เสื้อเกรำะกันกระสุน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 16 01 02 บัญชีพักครุภัณฑ์อ่ืน หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์อ่ืน ผ่ำนระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Openitem) 

1 2 06 16 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์อ่ืน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์อ่ืนที่สะสมมำจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบันเป็นบัญชีที่ เก็บรำยละเอียดรำยตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 

1 2 06 16 01 04 บัญชีครุภัณฑ์ - ภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หมำยถึง ครุภัณฑ์ทุกประเภทที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งเกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำ
ประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียด
บัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 06 16 01 05 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม - 
ครุภัณฑ์ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์  - ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้อง
บันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 06 17 00 00 1.2.6.17 บัญชีครุภัณฑ์        
- Interface 

 

1 2 06 17 01 01 บัญชีครุภัณฑ์  - 
Interface 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์จำกระบบของตนเองเข้ำ
ระบบGFMIS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวใน
ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 06 17 01 02 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ครุภัณฑ์  - Interface 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ - interface ที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชี
รำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่ เปิดให้ ใช้กับส่วนรำชกำร
โดยทั่วไป) 

1 2 06 18 00 00 1.2.6.18 บัญชีครุภัณฑ์ไม่
ระบุรำยละเอียด 

 

1 2 06 18 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รำยละเอียด 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ทุกประเภท เมื่อยกยอด
ข้อมูลเข้ำสู่ ระบบครั้งแรกเท่ ำนั้น  แต่หน่วยงำนไม่มี
รำยละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ท่ีใช้บันทึกในระบบ 

1 2 06 18 01 02 บัญชีค่ำเสื่อมสะสม
ครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รำยละเอียด 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียดที่
สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

1 2 06 19 00 00 1.2.6.19 บัญชีครุภัณฑ ์       
- หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

 



๑๐๗ 

 

1 2 06 19 01 01 บัญชีครุภัณฑ์  -  
หน่วยงำนในต่ำง ประเทศ 

หมำยถึง บัญชีที่ ใช้บันทึกครุภัณฑ์ของหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศซึ่งไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดสินทรัพย์รำยตัวไว้
ในระบบ GFMIS (ใช้เฉพำะหน่วยงำนในต่ำงประเทศ) 

1 2 06 19 01 02 บัญชีครุภัณฑ์ – หน่วย 
งำนในต่ำงประเทศ  -  ค่ำ
เสื่อมสะสม 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์ของหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศท่ีสะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

1 2 08 00 00 00 1.2.8 บัญชีสินทรัพย์
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 

1 2 08 01 00 00 1.2.8.1 บัญชีถนน  
1 2 08 01 01 01 บัญชีถนน หมำยถึง ถนน และโครงข่ำยกำรจรำจรทำงบกเพ่ือใช้

ส ำหรับสำธำรณประโยชน์ เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำย
ตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 08 01 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ถนน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของถนนที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่ เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 08 02 00 00 1.2.8.2 บัญชีสะพำน  
1 2 08 02 01 01 บัญชีสะพำน หมำยถึง สินทรัพย์พ้ืนฐำนที่สร้ำงขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อโครงข่ำย

กำรจรำจรทำงบกในกำรข้ำมทำงเดินน้ ำขนำดใหญ่ เป็น
บัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 08 02 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สะพำน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของสะพำนที่สะสมมำจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 08 03 00 00 1.2.8.3 บัญชีเขื่อน  
1 2 08 03 01 01 บัญชีเขื่อน หมำยถึง สินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สร้ำงขึ้นขวำงกั้นล ำ

น้ ำธรรมชำติที่กักเก็บน้ ำไว้ใช้ทั้งเพ่ือกำรชลประทำน และ
เพ่ือประโยชน์อ่ืนนอกจำกกำรชลประทำน เป็นบัญชีที่เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 08 03 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
เขื่อน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของเขื่อนที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่ เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 08 04 00 00 1.2.8.4 บัญชีอ่ำงเก็บน้ ำ  
1 2 08 04 01 01 บัญชีอ่ำงเก็บน้ ำ หมำยถึง สินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนประเภทอ่ำงเก็บน้ ำ ที่

สร้ำงขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ ำไว้เพ่ือกำรชลประทำน และเพ่ือกำร
อ่ืนนอกจำกำรชลประทำนเป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำย
ตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 08 04 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อ่ำงเก็บน้ ำ 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของอ่ำงเก็บน้ ำสะสมมำจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบันเป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 



๑๐๘ 

 

1 2 08 05 00 00 1.2.8.5 บัญชีสินทรัพย์
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่น 

 

1 2 08 05 01 01 บัญชีสินทรัพย์โครง สร้ำง
พ้ืนฐำนอื่น 

หมำยถึง สินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน นอกเหนือจำก
ประเภทที่ระบุข้ำงต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 08 05 01 03 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สินทรัพย์โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนอื่น 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน 
ที่ สะสมมำจนถึ งงวดบัญ ชีปั จจุบัน  เป็ นบัญ ชีที่ เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 08 06 00 00 1.2.8.6 บัญชีสินทรัพย์
โครงสร้ ำงพื้นฐำน  - 
Interface 

 

1 2 08 06 01 01 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน -  Interface 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนจำก
ระบบของตนเองเข้ำระบบ GFMIS ซึ่ งไม่ต้องบันทึก
รำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับ
ส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 08 06 01 02 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สินทรัพย์โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน - Interface 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน - 
interface ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้อง
บันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้
ใช้กับส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 08 07 00 00 1.2.8.7 บัญชีโครงสร้ ำง
พ้ืนฐำนไม่ระบุรำยละเอียด 

 

1 2 08 07 01 01 บัญชีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่
ระบุรำยละเอียด 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทุกประเภท 
เมื่อยกยอดข้อมูลเข้ำสู่ระบบครั้งแรกเท่ำนั้น แต่หน่วยงำน
ไม่มีรำยละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ท่ีใช้บันทึกในระบบ 

1 2 08 07 01 02 บัญชีโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่
ระบุรำยละเอียด - ค่ำ
เสื่อมรำคำสะสม 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่ระบุ
รำยละเอียดที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

1 2 09 00 00 00 1.2.9 บัญชีสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

 

1 2 09 01 00 00 1.2.9.1 บัญชีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 

1 2 09 01 01 01 บัญชีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

หมำยถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ ซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชั่น และฐำนข้อมูล พัฒนำเว็บไซต์ พัฒนำระบบ
ซอฟต์แวร์ จัดท ำโปรแกรมฐำนข้อมูลห้องสมุด ติดตั้ง
โปรแกรมซอฟแวร์ โปรแกรม Anti Virus โปรแกรม E-
book โปรแกรม E-Leaning เป็นต้น เป็นบัญชีที่ เก็บ
รำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 09 01 01 02 บัญชีพักโปรแกรม หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบ 



๑๐๙ 

 

คอมพิวเตอร์ Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 09 01 01 03 บัญชีค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หมำยถึง ค่ำตัดจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 09 01 01 04 บัญชีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ - ภำยใต้ 
สัญญำช่ำทำงกำรเงิน 

หมำยถึง บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในกำรด ำนินงำนซึ่งเกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำ
ประเภทสัญญำเช่ำกำรเงินโดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียด
บัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 09 01 01 05 บัญชีค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดย
ไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 09 02 00 00 1.2.9.2 บัญชีสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนอื่น 

 

1 2 09 02 01 01 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อ่ืน 

หมำยถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน นอกเหนือจำกซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์เช่น สิทธิกำรเช่ำ ใบอนุญำต ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1 2 09 02 01 02 บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนผ่ำนระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 09 02 01 03 บัญชีค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

หมำยถึง ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ที่สะสมมำ
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1 2 09 02 01 04 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อ่ืน - ภำยใต้สัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน 

หมำยถึง บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนซึ่งเกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำ
ประเภทสัญญำเช่ำกำรเงินโดยไม่ต้องบันทึกรำยละเอียด
บัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 09 02 01 05 บัญชีค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

หมำยถึง ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - ภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงินที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่
ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS 

1 2 09 03 00 00 1.2.9.3 บัญชีสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน - Interface 

 

1 2 09 03 01 01 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
- Interface 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำกระบบ
ของตนเองเข้ำระบบ GFMIS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรำยละเอียด
บัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนรำชกำร
โดยทั่วไป) 

1 2 09 03 01 02 บัญชีค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม หมำยถึง ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - interface 



๑๑๐ 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 
Interface 

ที่สะสมมำจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึก
รำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับ
ส่วนรำชกำรโดยทั่วไป) 

1 2 09 04 00 00 1.2.9.4 บัญชีสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนไม่ระบุรำยละเอียด 

 

1 2 09 04 01 01 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ไม่ระบุรำยละเอียด 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท 
เมื่อยกยอดข้อมูลเข้ำสู่ระบบครั้งแรกเท่ำนั้น แต่หน่วยงำน
ไม่มีรำยละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ท่ีใช้บันทึกในระบบ 

1 2 09 04 01 02 บัญชีค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุ 
รำยละเอียด 

หมำยถึง ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่
ระบุรำยละเอียดซึ่งไม่ได้เก็บรำยละเอียดไว้ในระบบ 

1 2 11 00 00 00 1.2.11 บัญชีงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 

1 2 11 01 01 01 บัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำง หมำยถึง สินทรัพย์ถำวรทั้งประเภทที่มีตัวตนและไม่มี
ตัวตน ที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง หรือกำรพัฒนำ เป็น
บัญชีที่เก็บรำยละเอียดรำยตัวในระบบ (Recon A/C) 

1 2 11 01 01 02 บัญชีพักงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ผ่ำนระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์ใน
ระบบ บัญชีนี้เป็นรำยกำรเปิด (Open item) 

1 2 11 01 01 03 บัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำง    
- Interface 

หมำยถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจำกระบบ
ของตนเองเข้ำระบบ GFMIS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรำยละเอียด
บัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนรำชกำร
โดยทั่วไป) 

5 1 06 00 00 00 5.1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรรักษำควำม
มั่นคงของประเทศ 

 

5 1 06 01 01 01 บัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรรักษำควำม
มั่นคงของประเทศ 

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร
รักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

5 1 06 01 01 02 บัญชีเงินรำชกำรลับในกำร
รักษำควำมมั่นคงของ
ประเทศ 

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือเป็นเงินรำชกำรลับในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงของประเทศ 

   

 

 



๑๑๑ 
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