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d.!l

แนวทางการบันทึกขอมูลสินทรัพยในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)
1. เลือกเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพยสนิ > ฐานขอมูลทรัพยสิน

2. กดปุม “เพิ่มขอมูล”

-23. เพิ่มรายการขอมูลทรัพยสิน

หมายเหตุ : สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เลือกวิธีคํานวณดวยอัตราคาเสื่อมราคา ใหใสอายุการใชงานดวย
เนื่องจากมีผลตอการคํานวณคาเสื่อมราคาสะสม

-34. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการเปลี่ยนการคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดมาจากคํานวณดวย
อัตราคาเสื่อมราคาเปนคํานวณดวยอายุการใชงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนังสือราชการมายังกลุมงาน
พัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น เพื่อขอเปลี่ยนวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา และดําเนินการแกไขคาเสื่อมราคาสะสม
ดังนี้
4.1 เขาเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพยสิน > ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย

4.2 กดปุม “เพิ่มรายการปรับปรุง”

-44.3 ใสรหัสทรัพยสิน และกดปุม “คนหา” จากนั้นปรับปรุงจํานวนคาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพยใหเปนยอด
คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพยที่คํานวณดวยวิธีอายุการใชงาน ตั้งแตที่ไดมาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (สามารถ
แกไขขอมูลไดหลายรายการ) เมื่อแกไขขอมูลเสร็จแลว กดปุม “กลับสูหนาหลัก”

4.4 กดปุม “อนุมัติ”

-55. เลือกเมนู ระบบบัญชี > รายงานสรุปการคํานวณคาเสื่อมราคา

6. เลือกปงบประมาณ 2563 และกดปุม “คนหา”

-67. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการคํานวณคาเสื่อมราคา

8. ใหตรวจสอบขอมูลตามรายงานสรุปการคํานวณคาเสื่อมราคา โดยขอมูลที่แสดงนี้เปนสินทรัพยที่ระบบ
จะนําไปบันทึกใบผานรายการบัญชีทั่วไปเปนสินทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ที่ดิน อาคาร
อุปกรณ สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ และคาเสื่อมราคาสะสมใหอัตโนมัติ (คาเสื่อมราคาสะสมจะยังไมรวม
ค า เสื่ อ มราคาประจํา ป พ.ศ. 2563 เนื่อ งจากระบบจะคํา นวณใหเ มื่อ ปด บัญ ชีป ระจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2563) สําหรับขอมูลสินทรัพยที่จะนําไปบันทึกบัญชีสินทรัพยนั้น จะเปนสินทรัพยตามหลักเกณฑ ดังนี้
8.1 ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป
8.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ฯลฯ ยังไมหมดอายุการใชงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยกเวน
ที่ดินซึ่งไมมีการคํานวณคาเสื่อมราคา
8.3 สินทรัพยตามขอ 8.1 - 8.2 ตองมีมูลคาไมต่ํากวา 10,000 บาท
และระบบจะบันทึกรายการสินทรัพย ดังนี้
เดบิต ที่ดิน
อาคาร
ครุภัณฑ (ระบุประเภท)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
ฯลฯ
เงินสะสม (กรณีผลตางเกิดทางดาน เดบิต)
เครดิต ทรัพยสินที่เกิดจากเงินกู
คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภท)
เงินสะสม (กรณีผลตางเกิดทางดาน เครดิต)
ทั้งนี้ สินทรัพยที่ไมเขาเกณฑดังกลาว จะไมถูกบันทึกเปนบัญชีสินทรัพย แตจะตองบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
หมายเหตุ : หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีใดก็ตาม ตอมาหลังจากที่
ระบบไดบันทึกรายการสินทรัพยและคาเสื่อมราคาสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการเปลี่ยนวิธีการ
คํานวณคาเสื่อมราคานั้น ตองเปดเผยนโยบายและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 ดวย

-79. สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บันทึกขอมูลสินทรัพยไมครบถวน ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) จะจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไปเทาที่มีขอมูลสมบูรณเทานั้น สําหรับขอมูล
ที่ระบบไมสามารถจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไปได ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําใบผานรายการบัญชี
ทั่วไปเพิ่มเติม ดังนี้
เดบิต ที่ดิน
อาคาร
ครุภัณฑ (ระบุประเภท)
ฯลฯ
เงินสะสม (กรณีผลตางเกิดทางดาน เดบิต)
เครดิต ทรัพยสินที่เกิดจากเงินกู
คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภท)
เงินสะสม (กรณีผลตางเกิดทางดาน เครดิต)

