
ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบGFMIS 

 
 
 

ธนภร   ฉิมพัด 
 กลุม่บญัชี กองคลงั 
24 พ.ค.2560 



ท่ีมาสินทรัพย์ 
จดัซือ้ / 
จดัจ้าง 

จ าหน่าย 

สนิทรัพย์ 

โอน 
รับ

บริจาค 
ลด 

เพิ่ม 

เพิ่ม 



วงจรสินทรัพย์ 
วางแผนการ
จดัหา
สินทรัพย์ 

ใช้งาน
สนิทรัพย์ 

จ าหน่าย
สนิทรัพย์ 

ตรวจรับ
สนิทรัพย์ 

บนัทกึการเลิกใช้สินทรัพย์ 

ข้อมลูประกอบเพ่ือการบนัทกึ
บญัชีและรายงาน 

บันทกึบัญชีและรายงาน 

บนัทกึสินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก 

บนัทกึการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ 



บันทกึใบส่ังซือ้ 
   ระบุบัญชีพักสนิทรัพย์  

ตรวจรับพัสดุ 

สินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่าย 

ท าการเบกิจ่ายในระบบฯ 

ด าเนินการล้างบญัชีพกั 

 กระบวนงานการจดัซือ้สนิทรัพย์ในระบบGFMIS กรณีปกต ิ



 ดงันี ้

         1.เบกิจ่ายงวดเดียว ( สท.01 กบั สท.13 ) 
      2.เบกิจ่ายหลายงวด ( สท.01 ,สท.13 ,สท.14 และ สท.15 ) 
 

-ท่ี กษ 0803.05/ 432  ลว. 9 ก.ย. 2556 
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกบัการบนัทกึข้อมลูสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 

-ท่ี กษ 0803.05/ 26    ลว. 3 ก.พ. 2558  
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจการก าหนดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับกรมพฒันาท่ีดิน 
 

การบันทกึสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 
ที่หน่วยงานส่วนภมิูภาคสามารถด าเนินการด้วยตนเอง 



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับกรมพัฒนาที่ดนิ 

หมวด
สินทรัพย์ 

ช่ือหมวดสินทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

นโยบายบัญชี   
กรมพฒันาทีด่ิน 

รหัสบัญชี           
แยกประเภท 

บัญชีพกัสินทรัพย์ 
ช่ือบัญชีพกั 

(1) (2) (3) (4)* (5) (6) 

12050100  อาคารเพือ่การพกัอาศัย 15/40 40 1205010102  พกั-อาคารเพือ่พกัอาศัย 

12050200  อาคารส านักงาน 15/40 40 1205020102  พกั-อาคารส านักงาน 

*12050300  อาคารเพือ่ประโยชน์อืน่ 15/40 15/40 1205030102  พกั-อาคารเพือ่ประโยชน์อืน่ 

*12050400  ส่ิงปลูกสร้าง 15/25 15 1205040102  พกั-ส่ิงปลูกสร้าง 

*12060100  ครุภัณฑ์ส านักงาน 3/12 12 1206010102  พกั-ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   *ยกเว้นโทรศัพท์เคลือ่นที่   3     

*12060200  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5/30 8 1206020102 
 พกั-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
 และ ขนส่ง 

12060300  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ 5/10 10 1206030102  พกั-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ

12060400  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5/10 10 1206040102  พกั-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับกรมพัฒนาที่ดนิ (ต่อ) 

หมวด
สินทรัพย์ 

ช่ือหมวดสินทรัพย์ 
อายุการ     
ใช้งาน 
(ปี) 

นโยบายบัญชี กรม
พฒันาทีด่ิน 

รหัสบัญชี          
แยกประเภท 

บัญชีพกัสินทรัพย์ 
ช่ือบัญชีพกั 

(1) (2) (3) (4)* (5) (6) 

*12060500  ครุภัณฑ์การเกษตร 3/10 5 1206050102  พกั-ครุภัณฑ์การเกษตร 

*12060600  ครุภัณฑ์โรงงาน 3/10 5 1206060102  พกั-ครุภัณฑ์โรงงาน 

*12060700  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 3/10 5 1206070102  พกั-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

12060800  ครุภัณฑ์ส ารวจ 5/10 10 1206080102  พกั-ครุภัณฑ์ส ารวจ 

*12060900  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 5/15 8 1206090102  พกั-ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 

12061000  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 3/5 5 1206100102  พกั-ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

12061100  ครุภัณฑ์การศึกษา 2/5 5 1206110102  พกั-ครุภัณฑ์การศึกษา 

12061200  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2/5 5 1206120102  พกั-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

12061500  ครุภัณฑ์สนาม 2/5 5 1206150102  พกั-ครุภัณฑ์สนาม 

*12061600  ครุภัณฑ์อืน่ๆ 2/15 5 1206160102  พกั-ครุภัณฑ์อืน่ๆ 

*12090100  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน-Software 2/20 5 1209010102  พกั-โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

12110100  งานระหว่างก่อสร้าง     1211010102  บัญชีพกังานระหว่างก่อสร้าง 



61xx1 
 

1xx1 
 

 
5xx1หรือ1xx1 
เลขที่เอกสาร 

 

เดบิต พกัครุภณัฑ์..  
  เครดิต รับสินค้า/ใบส าคญั 

เดบิต ครุภณัฑ์../ค่าใช้จ่าย 
       เครดิต  พกัครุภณัฑ์..  

5.การล้างบัญชีพักฯ 

สท.01 

กรณีเบกิจ่ายงวดเดยีว 

สท.13 

3. เบกิจ่ายในระบบฯ 

4.สร้างรหัสสินทรัพย์ 1.บส.01 

ขัน้ตอนการล้างบัญชีพักครุภณัฑ์ฯ ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 

2.ตรวจรับพัสดุ 

เดบิต รับสินค้า/ใบส าคญั 
  เครดิต เจ้าหนี ้

***ที่ส าคัญ วันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการในการล้างบัญชีพัก  
ให้ใช้วันที่กรรมการตรวจรับ*** 



61xx1 
 

8xx1+ 1xx1 
 

 
5xx1 

เลขที่เอกสาร 
 

เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 
    เครดิต รับสินค้า/ใบส าคญั 

เดบิต งานระหวา่งก่อสร้าง 
     เครดิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง 

สท.01 

กรณีเบกิจ่ายหลายงวด 

 สท.13 ทุกงวด 

เดบิต สิ่งปลกูสร้าง/อาคาร 
     เครดิต งานระหวา่งก่อสร้าง 

สท.14,15 

ขัน้ตอนการล้างบัญชีพกังานระหว่างก่อสร้างในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 

2.ตรวจรับพัสดุ 1.บส.01 4.สร้างรหัสสินทรัพย์ 

3. เบกิจ่ายในระบบฯ 5.การล้างบัญชีพักฯ 

6.เมื่อเบกิจ่ายครบทุกงวดแล้ว 

เดบิต รับสนิค้า/ใบส าคญั 
    เครดิต เจ้าหนี ้



 ดังนี ้    
     1.การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์  
  (เฉพาะสนิทรัพย์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ 2548 เป็นต้นไป) 
      2.การบันทกึรับสนิทรัพย์บริจาค (บนัทกึคูก่บับญัชีรายได้รอการรับรู้) 
      3.การโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยเบกิจ่าย 
      4. การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของปีก่อน 
  4.1 สินทรัพย์หลกั = มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ+อายกุารใช้งานท่ีเหลือ 

  4.2 สินทรัพย์ย่อย =  มลูค่า ค่าเสื่อมราคาสะสมท่ีได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว 
        +อายกุารใช้งาน 1 งวด(เดือน) 

 

การบันทกึสนิทรัพย์ที่กองคลังเป็นผู้ด าเนินการให้ส่วนภมูภิาค 

- ท่ี กค 0423.3/ว 212  ลว.18 มิ.ย. 2555  
เร่ือง แนวปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกบัการปรับปรุงบญัชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 

- ท่ี กค 0423.3/ว 234  ลว.5 ก.ย. 2557  
เร่ือง แนวปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกบัการปรับปรุงบญัชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 


