การคํานวนค่าเสือ่ มราคามูลค่าทรัพย์สิน
อัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

(ตามรายละเอียด ของ กรมบัญชีกลางทีก่ ําหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1)
ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
อายุการใช้ งาน(ปี )

ประเภททรัพย์ สิน
1. อาคารถาวร
2. อาคารชัวคราว/โรงเรื
่
อน
3. สิง่ ก่อสร้าง
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็ก
เป็นส่วนประกอบ
3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอ่นื ๆเป็ นส่วนประกอบหลัก
4. ครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
5. ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ยกเว้นเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟ้าให้มอี ายุการใช้งาน 15-20ปี)
7. ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
8.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
8.2 เครือ่ งจักรกล
9. ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
9.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
9.2 เครือ่ งจักรกล
10. ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
10.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
10.2 เครือ่ งจักรกล
11. ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ
12. ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
13. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

อัตราค่ าเสื่อมราคา/ปี
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หมายเหตุ :
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีน่ ํ ามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน ให้ตรี าคาโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนทัง้ ใน
ส่วนทีม่ กี รรมสิทธิ ์และไม่มกี รรมสิทธิ ์
- ทรัพย์สนิ รายการใดทีห่ มดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ไม่ตอ้ งตีราคาทรัพย์สนิ แต่ตอ้ ง
สํารวจตรวจนับและบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ให้ครบถ้วนทุกรายการ
- อัตราค่าเสื่อมราคามูลค่าทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยให้ใช้อตั ราค่าเสื่อมอย่างสูง

วิธีการตีราคาทรัพย์สิน

การตีราคาทรัพย์สนิ เพื่อให้ได้มลู ค่าสุทธิของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะใช้ในการบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์
ตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้างทีก่ ระทรวงการคลังจะได้มกี ารปรับเปลีย่ นในระยะต่อไปนัน้ จะดําเนินการได้
เมือ่ ทรัพย์สนิ นัน้ มีขอ้ มูลอันเป็ นสาระสําคัญเพื่อประโยชน์ในการตีราคาครบถ้วน โดยเฉพาะ วัน เดือน ปี
ทีไ่ ด้ทรัพย์สนิ นัน้ มาและราคาทุนของทรัพย์สนิ
ขัน้ ตอนการตีราคาทรัพย์สนิ เป็ นดังนี้
1. ราคาทรัพย์สนิ ต่อหน่ วยหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มต้องมีราคาไม่ต่าํ กว่า 30,000 บาท
2. ให้หวั หน้าส่วนราชการกําหนดอายุการใช้งานละอัตราเสื่อมราคาตามจํานวนปีทค่ี ่ด
ว่าจะใช้งานทรัพย์สนิ นัน้ อย่างมีประสิทธิภาพไม่สงู หรือตํ่ากว่าตารางอายุการใช้งาน
ทีก่ ําหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
3. พิจารณาราคาทุนและระยะเวลาทีไ่ ด้มาของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้สาํ รวจไว้ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 1 และ 2 ดังนี้
กรณีราคาทุนของทรัพย์สนิ ไม่ถงึ 30,000 บาท หรือหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ไม่
ต้องตีราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าว แต่ให้บนั ทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สนิ นัน้ ในแบบทะเบียนคุม
ทรัพย์สนิ ทีก่ ําหนดใหม่แทนทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์เดิม
กรณีทรัพย์สนิ มีราคาทุนทรัพย์สนิ สูงกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท และยังมีอายุการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพเหลืออยู่ ให้ดาํ เนินการดังนี้
คํานวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ นัน้ ด้วยวิธเี ส้นตรง ตามสูตรการคํานวนดังนี้
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ /ปี = _____ราคาทุนของทรัพย์สนิ ______
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คํานวนค่าเสื่อมราคาสะสมดังนี้
ค่าเสื่อมราคาสะสม = ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ /ปี X อายุการใช้งานที่
ผ่านมาจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
คํานวนหามูลค่าสุทธิดงั นี้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ = ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม

4. พิจารณาราคาสุทธิของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ว่าตํ่ากว่า 30,000 บาทหรือไม่ ถ้าตํ่ากว่า
ทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวไม่ตอ้ งบันทึกเป็ นบัญชีทรัพย์สนิ ในระบบบัญชีทจ่ี ะปรับเปลีย่ นเป็ นเกณฑ์คงค่ง
แต่ตอ้ งบันทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สนิ ในทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ตามแบบทีก่ ําหนดใหม่แทนรูป
แบบเดิม
5. ทรัพย์สนิ ประเภททีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีร่ าชพัสดุ ไม่ตอ้ งตีราคา
6. ตัวอย่างการตีราคาดังนี้

ตัวอย่างการตีราคาทรัพย์สิน

ข้อมูลในทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ระบุรายการระบบเครือ่ งเสียงมูลค่า 55,000 บาท ซือ้ มาเมือ่
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540 หัวหน้าส่วนราชการกําหนดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 10 ปี
ขัน้ ตอนการดําเนินการเป็ นดังนี้
1. ราคาทุนของระบบเครือ่ งขยายเสียง 55,000 บาท เกินเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าทีก่ ําหนดไว้
30,000 บาท รายการดังกล่าวจึงต้องมีการตีราคาทรัพย์สนิ
2. อายุการใช้งานตัง้ แต่ 10 มกราคม 2540 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 เป็นระยะเวลา
3 ปี 9 เดือน ซึง่ อยูใ่ นช่วงเวลาการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (การคํานวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ี
ได้รบั ในระหว่างเดือนให้ถอื เสมือนหนึ่งว่าได้สนิ ทรัพย์นนั ้ มาตัง้ แต่ตน้ เดือน)
3. คํานวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ส้นตรงเป็นดังนี้
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์/ปี
= _____ราคาทุนของทรัพย์สนิ ______
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
= 55,000
10
= 5,500 บาท/ปี
ค่าเสื่อมราคา 3 ปี 9 เดือน
= 5,500 x 3 + (5,000 x 9 / 12)
= 20,625 บาท
มูลค่าสุทธิของทรัพย์สนิ
= 55,000 – 20,625
= 34,375 บาท
4. บันทึกรายละเอียดข้อมูลของระบบเครือ่ งเสียงในทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ตามรูปแบบที่
กําหนด

