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วงจรสินทรัพย์
วางแผนการ
จดัหา
สินทรัพย์
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สินทรัพย์
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ตรวจรับ
สนิทรัพย์

บนัทกึการเลิกใช้สินทรัพย์

ข้อมลูประกอบเพื่อการบนัทกึ
บญัชีและรายงาน

บันทกึบัญชีและรายงาน

บนัทกึสินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก

บนัทกึการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์



บันทกึใบส่ังซือ้
ระบุบัญชีพักสินทรัพย์

ตรวจรับพัสดุ

สินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่าย

ท าการเบกิจ่ายในระบบฯ

ด าเนินการล้างบญัชีพัก

กระบวนงานการจดัซือ้สินทรัพย์ในระบบGFMIS กรณีปกติ



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



61xx1 1xx1

5xx1หรือ1xx1
เลขที่เอกสาร

เดบิต พกัครุภณัฑ์.. 
เครดิต รับสินค้า/ใบส าคญั
เดบิต พกัครุภณัฑ์.. 
เครดิต รับสินค้า/ใบส าคญั

เดบิต ครุภณัฑ์../ค่าใช้จ่าย
เครดิต  พกัครุภณัฑ์.. 

เดบิต ครุภณัฑ์../ค่าใช้จ่าย
เครดิต  พกัครุภณัฑ์.. 

5.การล้างบัญชีพักฯ

สท.01

กรณีเบกิจ่ายงวดเดียว

สท.13

3. เบกิจ่ายในระบบฯ

4.สร้างรหัสสนิทรัพย์1.บส.01

ขัน้ตอนการล้างบัญชีพักครุภณัฑ์ฯ ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

2.ตรวจรับพัสดุ

เดบิต รับสินค้า/ใบส าคญั
เครดิต เจ้าหนี ้
เดบิต รับสินค้า/ใบส าคญั
เครดิต เจ้าหนี ้

***ที่ส าคัญ วันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการในการล้างบัญชีพัก 
ให้ใช้วันที่กรรมการตรวจรับ***



61xx1 8xx1+ 1xx1

5xx1
เลขที่เอกสาร

เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง
เครดิต รับสินค้า/ใบส าคญั

เดบิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง
เครดิต รับสินค้า/ใบส าคญั

เดบิต งานระหวา่งก่อสร้าง
เครดิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง

เดบิต งานระหวา่งก่อสร้าง
เครดิต พกังานระหวา่งก่อสร้าง

สท.01

กรณีเบกิจ่ายหลายงวด

สท.13 ทุกงวด

เดบิต สิ่งปลกูสร้าง/อาคาร
เครดิต งานระหวา่งก่อสร้าง

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 ้

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 คา่เสื่อมราคาสะสมท่ีได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว
+อายกุารใช้งาน 1 งวด(เดือน)

การบันทกึสินทรัพย์ที่กองคลังเป็นผู้ด 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



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับกรมพัฒนาที่ดนิ

หมวด
สินทรัพย์

ช่ือหมวดสินทรัพย์
อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี)

นโยบายบัญชี   
กรมพฒันาทีด่ิน

รหัสบัญชี           
แยกประเภท

บัญชีพกัสินทรัพย์
ช่ือบัญชีพกั

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

12050100 อาคารเพ่ือการพกัอาศัย 15/40 40 1205010102 พกั-อาคารเพ่ือพกัอาศัย

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

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

*12050400 ส่ิงปลูกสร้าง 15/25 15 1205040102 พกั-ส่ิงปลูกสร้าง

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

*ยกเว้นโทรศัพท์เคล่ือนที่ 3

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

12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 5/10 10 1206030102 พกั-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

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 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 2/15 5 1206160102 พกั-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

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

12110100 งานระหว่างก่อสร้าง 1211010102 บัญชีพกังานระหว่างก่อสร้าง



❖ให้ทุกหน่วยเบกิจ่ายใช้ส าหรับการบันทกึรายการขอเบกิเงนิดังต่อไปนี ้

1.คา่ก่อสร้างแหลง่น า้ 
(แหลง่น า้ชมุชน,แหลง่น า้ขนาดเลก็, แหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน)
2.งานจดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้
3.การถอนคืนเงินรายได้แผน่ดิน(กรณีถอนคืนคา่ปรับที่ข้ามปีงบประมาณ)

**ห้ามหน่วยงานบันทกึเป็นบัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก**

- ท่ีกษ 0803.05/ 423 ลว. 19 พ.ย. 2558
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจช่ือบญัชีค่าใช้จ่ายอ่ืน (5212010199)

ช่ือบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายอื่น 5212010199



บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 5212010199
1.ค่าก่อสร้างแหล่งน า้

1.1 แหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน (บอ่จิ๋ว) จ านวน 20 บอ่
1.2 แหลง่น า้ขนาดเล็ก (ขดุลอกคลอง) จ านวน 10 แหง่
1.3 ระบบสง่น า้ในไร่นา จ านวน ..... แหง่
1.4 แหลง่น า้ชมุชน จ านวน ....... แหง่

2.ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ
2.1 งานจดัท าระบบฯ
- จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู (จ านวน 20 ไร่)
- จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้โครงการพระราชด าริ(จ านวน 30 ไร่)
- จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้พืน้ท่ี ลุม่-ดอน (จ านวน 55 ไร่)
2.2 โครงการฟืน้ฟพืูน้ท่ีผ่านการเลีย้งกุ้งกลุาด า (จ านวน 5 ไร่)
2.3 ระบบสง่น า้ชลประทาน (จ านวน ...... กม.)

3.การถอนคืนเงนิรายได้แผ่นดนิ (กรณีถอนคืนค่าปรับฯที่ข้ามปีงปม.)



ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

❖ระหว่างปีงบประมาณ
ปิดงวดบัญชีทุกเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ยกต.ย. ข้อมูลเดอืนเมษายน 2563

ระบบจะให้แก้ไขข้อมูลถงึวันที่ 10 พ.ค.63

-ท่ี กค 0410/ ว36  ลว. 3 ก.พ. 2563
เร่ือง การปิดงวดบญัชีส าหรับการบญัชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

30 เม.ย. 10 พ.ค.1 เม.ย. 31 พ.ค.

ใหม่



ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

❖ระหว่างปีงบประมาณ
ปิดงวดบญัชีทกุเดือน  ภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป

❖สิน้ปีงบประมาณ

ปิดงวดเดือนกันยายน ภายในวันที่ 15 พฤศจกิายน ของทุกปี**
(ให้หน่วยงานส่วนภมูิภาคบันทกึปรับปรุงบัญชีสิน้ปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี)

-ท่ี กค 0410/ ว36  ลว. 3 ก.พ. 2563
เร่ือง การปิดงวดบญัชีส าหรับการบญัชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS



วันที่ปรับปรุงบัญชี

ระหวา่งปีงบประมาณปัจจบุนั

วนัที่ ๑ ของงวดเดือนก่อนที่ยงัไมปิ่ดงวด
หรือ

วนัที่ ๑ ของงวดเดือนที่พบข้อผิดพลาด

วนัท่ีผา่นรายการ



 การกลับรายการในระบบ GFMIS จะกลับได้2 ช่วงเวลาดงันี ้
❑ช่วงเช้า ก่อนเวลา   11.00 น.

❑ช่วงบ่ายตัง้แต่เวลา  13.00-15.00 น.



ดลุบญัชี

- ที่กษ 0803.05/ 34 ลว. 6 ก.พ. 2560
เร่ือง สรุปผังบญัชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 2560 ส าหรับกรมพฒันาที่ดิน

ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ,บัญชีรายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
บัญชีรายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยก, บัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด 
และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -รายได้แผ่นดนิรอน าส่งคลัง

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ฯ

บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน



การโอนสนิทรัพย์ภายในกรม 
เอกสารท่ีต้องจดัสง่ให้กลุม่บริหารสนิทรัพย์

 1.บนัทกึข้อความ แจ้งการโอนสินทรัพย์จากผู้ โอน หรือผู้ รับโอน
 2.ใบเบิกครุภณัฑ์ไปใช้ตอ่ (ส าคญัมากเพราะจะใช้เป็นวนัท่ีท าการตดั
โอนจากระบบฯ ด้วย)

 3.เอกสารท่ีกลุม่บญัชีเคยสง่กลบัไปให้หน่วยงาน (ท่ีแจ้งให้ทราบวา่
สินทรัพย์นัน้ ได้รหสัสินทรัพย์จากในระบบฯ เป็นเลขรหสัอะไร 1xx1) 
หรือเป็นเลขท่ีเอกสาร ขบ.01 ตอนตัง้เบิกในระบบฯครัง้แรกก็ได้ 
(36xx1)

 4.ใบแจ้งหนีห้รือใบเสร็จรับเงิน (ท่ีมีรายละเอียดของจ านวนเงินและ
จ านวนตอ่หน่วยของสนิทรัพย์ชดัเจน)

 5.ถ้าเป็นการโอนครุภณัฑ์ยานพาหนะ จะต้องมีเลขทะเบียนรถ
ด้วย



การปรับปรุงบญัชีสนิทรัพย์ของปีก่อน
เอกสารท่ีต้องจดัสง่ให้กลุม่บริหารสนิทรัพย์

 1.บนัทกึข้อความ
 2.ขบ.01 และ บส.01

 3.ใบตรวจรับพสัด ุ**(ส าคญัมากมีผลตอ่การคิดคา่เสื่อมราคา)

 4.ใบสง่ของหรือใบแจ้งหนีห้รือใบเสร็จรับเงิน (ท่ีมีรายละเอียดของ
จ านวนเงินและจ านวนตอ่หน่วยของครุภณัฑ์ท่ีชดัเจน)

และถ้าสนิทรัพย์นัน้มีการช าระหลายงวด เช่น การปลกูสร้างอาคาร
ส านกังาน  หรือสิง่ปลกูสร้างอ่ืน **อย่าลืมแนบสัญญาจ้างมาด้วย**

ตดิต่อ คุณสิรินาถ  นิลเขียว โทร. 0 - 2579 - 5213
E-mail:  panghk@outlook.co.th

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-35347


ใบตรวจรับพสัดุ
 ให้ระบวุนัที่คณะกรรมตรวจรับพสัดใุห้ชดัเจน วา่เป็นวนัที่เทา่ไร
 ตวัอยา่งการลงช่ือในใบตรวจรับพสัดทุี่ถกูต้อง

(ลงช่ือ) .............................ประธานกรรมการ
(นางบญุมี  ใจดี)

ต าแหนง่ นกัวิชาการเกษตรช านาญการ    
(ลงช่ือ) .............................กรรมการ

(นายวินยั   เถรตรง)

ต าแหนง่ นกัวิชาการเกษตรช านาญการ
(ลงช่ือ) .............................กรรมการ

(นางบญุมา  ซื่อตรง)

ต าแหนง่ เจ้าพนกังานการเกษตรปฏิบตัิงาน



กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเตมิตดิต่อ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
กองคลัง

โทร. 0-2579-5213 และเบอร์ภายใน 1760 ตอ่ 1260 หรือ 1241

E-mail : fid_9@ldd.go.th


