ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
กรณีการล้างบัญชีพักเป็ นสิ นทรัพย์งวดเดียว หรื อเป็ นค่ าใช้ จ่ายอื่น
ตัวอย่าง ราคาทุนสิ นทรัพย์ 10,000 บาท มีภาษี 100 บาท
ขั้นตอน

คำสง่ ั

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS
เดบิต พักครุภัณฑ์

บส 01
K…

ขบ 01
3

PA

้ สินค ้า (PO)
บันทึกใบสัง่ ซือ
เดบิต รับสินค ้า

เดบิต อาคาร/สิง่ ปลูกสร ้าง/อุปกรณ์/คชจ. 10,000

10,000

เครดิต เจ ้าหนี้

JV
คูบ
่ ัญชี
อ ัตโนม ัติ

เครดิต เจ ้าหนี้

10,000

10,000

บันทึกขอเบิกเงินในงบประมาณ

บันทึกขอเบิกเงินในงบประมาณ

เดบิต เจ ้าหนี้

เดบิต เจ ้าหนี้

10,000
9,900

เครดิต ภาษี หก
ั ณ.ทีจ
่ า่ ยรอนาส่ง

เดบิตภาษี หก
ั ณ.ทีจ
่ า่ ยรอนาส่ง

ด้านทัว่ ไป
10,000

เครดิต รำยได้จำกงปม.-งบ...

9,900

เครดิต รำยได้จำกงปม.-งบ... (ภำษี)**

100

อนุมตั แิ ละจ่ ายให้ บันทึกการจ่ายเงินในงบประมาณให ้เจ ้าหนี้

4

ไม่เกิดคูบ
่ ัญชี

10,000

เครดิต T/R - ร ับงบ.......
กรมบ ัญชีกลำง

หมายเหตุ

10,000

เครดิต รับสินค ้า

1
2

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

100

บันทึกการจ่ายเงินในงบประมาณให ้เจ ้าหนี้

ด้านทัว่ ไป

100

เครดิต T/R - ร ับงบ.......

100

ระบบจะบ ันทึกรำยกำรให้อ ัตโนม ัติและเพิม
่ บ ัญชี
รำยได้ให้กรมฯ คูก
่ ับ กรมสรรพำกร

5

ส่ วนกลาง เดบิต อาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง/ครุภณั ฑ์ /คชจ. 10,000
ทาให้
เครดิต พักครุภณ
ั ฑ์
10,000
ส่ วนกลางล้างบัญชีพกั เป็ นสิ นทรัพย์ หรื อค่ าใช้ จ่ายให้ หน่ วยงาน

กรณีการล้ างบัญชีพกั เป็ นสิ นทรัพย์หลายงวด เป็ นงานระหว่างก่ อสร้ าง พอเบิกจ่ ายเงินครบทุกงวดจึงทาเป็ นสิ นทรัพย์ฯ
ตัวอย่ าง ราคาทุนสิ นทรัพย์ 30,000 บาท แบ่ งจ่ าย 3 งวด ( งวดละ 10,000 บาทพร้ อมภาษี 100 บาท)
ให้ ทาเบิกจ่ ายทีละงวดเป็ นบัญชีพัก และส่ งเอกสารมาให้ ส่วนกลางทาการโอนบัญชีพักเป็ นงานระหว่ างก่ อสร้ างให้ ก่อน จนครบทุกงวด
**ส่ วนกลางจะดาเนินการโอนงานระหว่ างก่ อสร้ างเป็ นสิ นทรัพย์ ในระบบให้ อกี ครั้งหนึง่ แต่ อย่ าลืมแนบสั ญญาจ้ างมาให้ ด้วย**
ขั้นตอน

คำสง่ ั

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS
เดบิต พักงานระหว่างก่อสร ้าง
เครดิต รับสินค ้า

1
2

บส 01
K…

ขบ 01
3

PA

ไม่เกิดคูบ
่ ัญชี

้ สินค ้า (PO)ตรวจรับครุภัณฑ์ทล
บันทึกใบสัง่ ซือ
ี ะงวดตามเบิกจ่ายจริง
เดบิต รับสินค ้า

เดบิต งานระหว่างก่อสร ้าง.

10,000

เครดิต เจ ้าหนี้

10,000

JV
คูบ
่ ัญชี
อ ัตโนม ัติ

10,000

เครดิต เจ ้าหนี้

10,000

บันทึกขอเบิกเงินในงบประมาณ

บันทึกขอเบิกเงินในงบประมาณเป็ นงานระหว่างก่อสร ้างทุกงวด

เดบิต เจ ้าหนี้

เดบิต เจ ้าหนี้

10,000
9,900

เครดิต ภาษี หก
ั ณ.ทีจ
่ า่ ยรอนาส่ง

100

อนุมตั แิ ละจ่ ายให้ บันทึกการจ่ายเงินในงบประมาณให ้เจ ้าหนี้

4

หมายเหตุ

10,000

เครดิต T/R - ร ับงบ.......
กรมบ ัญชีกลำง

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

10,000

เดบิตภาษี หก
ั ณ.ทีจ
่ า่ ยรอนาส่ง

ด้านทัว่ ไป

10,000

เครดิต รำยได้จำกงปม.-งบ...

9,900

เครดิต รำยได้จำกงปม.-งบ... (ภำษี)**
บันทึกการจ่ายเงินในงบประมาณให ้เจ ้าหนี้

100

ด้านทัว่ ไป

100

เครดิต T/R - ร ับงบ.......

100

ระบบจะบ ันทึกรำยกำรให้อ ัตโนม ัติและเพิม
่ บ ัญชี
รำยได้ให้กรมฯ คูก
่ ับ กรมสรรพำกร

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS คูก
่ ับบัญชีมอ
ื

กรณีการล้างบัญชีพกั เป็ นสินทรัพย์หลายงวด เป็ นงานระหว่างก่อสร้ าง พอเบิกจ่ ายเงินครบทุกงวดจึงทาเป็ นสิ นทรัพย์ฯ (ต่ อ)
ขั้นตอน
5

คำสง่ ั

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS

ส่ วนกลาง เดบิต งานระหว่างก่อสร้ าง
ทาให้
เครดิต พักครุภณ
ั ฑ์

หมายเหตุ

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

10,000
10,000

ส่ วนกลางล้างบัญชีพกั สินทรัพย์เป็ นงานระหว่ างก่ อสร้ างให้ ทลี ะงวด ( จนครบ 3 งวด )
6

ส่ วนกลาง เดบิต อาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง
30,000
ทาให้
เครดิต งานระหว่างก่อสร้ าง
30,000
ส่ วนกลางโอนงานระหว่ างก่ อสร้ างป็ นสินทรัพย์ ให้ หน่ วยงาน

เดบิต อาคาร/สิ่ งปลูกสร้ าง

30,000

เครดิต งานระหว่างก่ อสร้ าง

30,000

ด้านทัว่ ไป

เมื่อส่ วนกลางโอนงานระหว่ างก่ อสร้ างป็ นสิ นทรัพย์ ในระบบฯ ให้ หน่วยงาน

กรณีการโอนสิ นทรัพย์ภายในหน่ วยงานเดียวกัน แต่ อยู่คนละจังหวัด
ขั้นตอน
1

รห ัสบ/ช

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS

5210010118 เดบิต T/E ภายในกรม
10,000
เครดิต สิ นทรัพย์(ที่โอน)

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

10,000

หน่ วยงานที่โอนสิ นทรัพย์
2
4308010118

เดบิต สิ นทรัพย์ (ที่รับโอน)
10,000
เครดิต TR-ภายในกรมเดียวกัน
10,000
หน่วยงานทีร่ ับโอนสินทรัพย์

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
10,000
เครดิต อุปกรณ์ (สิ นทรัพย์ที่โอน)
10,000
หน่วยงานทีโ่ อนสิ นทรัพย์
เดบิต อุปกรณ์ (สิ นทรัพย์ที่รับโอน)
เครดิต รายได้ระหว่างกัน
หน่วยงานทีร่ ับโอนสิ นทรัพย์

หมายเหตุ
ด้านทัว่ ไป

10,000
10,000

ด้านทัว่ ไป

กรณีการโอนสิ นทรัพย์ภายในหน่ วยงานเดียวกัน แต่ อยู่คนละจังหวัด**และข้ ามปี งปม.มีค่าเสื่ อมราคาสะสมเกิดขึน้ แล้ ว **
ขั้นตอน
1

2

รห ัสบ/ช

้ ในระบบ GFMIS
คูบ
่ ัญชีทเี่ กิดขึน

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ นทรัพย์(ที่โอน) 2,000
5210010118 เดบิต T/E ภายในกรม
8,000
เครดิต สิ นทรัพย์(ที่โอน
10,000
หน่วยงานทีโ่ อนไปกรณีมคี ่าเสื่ อมราคาสะสมเกิดขึน้ ไปแล้ ว
เดบิต สิ นทรัพย์ (ที่รับโอน)
10,000
4308010118
เครดิต TR-ภายในกรมเดียวกัน
8,000
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ นทรัพย์(ที่รับโอน) 2,000
หน่วยงานทีร่ ับโอนสินทรัพย์พร้ อมค่าเสื่ อมราคาสะสม

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม- อุปกรณ์ (ที่โอน) 2,000
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
8,000
เครดิต อุปกรณ์ (ที่โอน)
10,000
หน่วยงานทีโ่ อนไปกรณีมคี ่ าเสื่ อมราคาสะสมเกิดขึน้ ไปแล้ว
เดบิต อุปกรณ์ (ที่รับโอน)
10,000
เครดิต รายได้ระหว่างกัน
8,000
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (ที่รับโอน) 2,000
หน่วยงานทีร่ ับโอนสิ นทรัพย์พร้ อมค่ าเสื่ อมราคาสะสม

หมายเหตุ
ด้านทัว่ ไป

ด้านทัว่ ไป

กรณีการโอนสิ นทรัพย์ถาวรระหว่ างกรมฯ
ขั้นตอน
1

คำสง่ ั

้ ในระบบ GFMIS
คูบ
่ ัญชีทเี่ กิดขึน

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

หมายเหตุ

เดบิต พักหักล้างการโอนสิ นทรัพย์ (5212010103) 80,000
กรมบัญชีกลาง เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ นทรัพย์ถาวร(ที่โอน) 20,000

กรมฯ
ทาให้
เครดิต สิ นทรัพย์ถาวร(ที่โอน)
100,000 เดบิต โอนสิ นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ
80,000
ผู้โอน
ABT1N บันทึกการโอนสินทรัพย์ ให้ หน่วยงานอื่น
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อาคาร/อุปกรณ์ (ที่โอน) 20,000
สินทรัพย์ กรมผู้รับโอน เดบิต โอนสิ นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ(5211010101) 80,000
เครดิต อาคาร/อุปกรณ์(ที่โอน)
100,000
ดาเนินการต่อ
เครดิต พักหักล้างการโอนสิ นทรัพย์ (5212010103) 80,000
F-04
บันทึกปรับปรุ งบัญชีพกั หักล้างการโอนสินทรัพย์ ระหว่ างกรม
บันทึกโอนสิ นทรัพย์ถาวรให้ หน่ วยงานอื่น
2

กรมบัญชีกลาง เดบิต สิ นทรัพย์ถาวร (ที่รับโอน)

ด้านทัว่ ไป
กรมผู้โอน

80,000

ทาให้
เครดิต พักรับโอนสิ นทรัพย์(1213010104)
80,000
กรมฯ
ABT1N บันทึกรับโอนสินทรัพย์ในมูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่าเสื่ อมสะสมแล้ ว**
ผู้รับโอน กรมผู้รับโอน เดบิต พักรับโอนสิ นทรัพย์(1213010104)
80,000
สินทรัพย์ ดาเนินการต่อ
เครดิต การรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงานฯ 80,000
F-04
บันทึกปรั บปรุ งบัญชีพักรับโอนสิ นทรัพย์ ระหว่ างกรม

เดบิต อาคาร/อุปกรณ์(ที่รับโอน)
80,000
เครดิต การรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงานฯ 80,000

ด้านทัว่ ไป

บันทึกรั บโอนสิ นทรั พย์ ถาวรในมูลค่ าสุ ทธิหลังหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม

กรมผู้รับโอน

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS คูก
่ ับบัญชีมอ
ื

สรุปขั้นตอนกรณีการโอนสิ นทรัพย์ถาวรระหว่ างกรมฯ
ขั้นตอน
1

2

รห ัสบ/ช

้ ในระบบ GFMIS
คูบ
่ ัญชีทเี่ กิดขึน

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ นทรัพย์(ที่โอน) 20,000
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (ที่โอน) 20,000
5211010101 เดบิต โอนสิ นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ
80,000
เดบิต โอนสิ นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ
80,000
เครดิต สิ นทรัพย์(ที่โอน)
100,000
เครดิต สิ นทรัพย์(ที่โอน)
100,000
กรมฯผู้โอนสินทรัพย์
กรมฯผู้โอนสิ นทรัพย์
เดบิต สิ นทรัพย์ (ที่รับโอน)
80,000
เดบิต อุปกรณ์ (ที่รับโอน)
80,000
4309010101
เครดิต การรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงานฯ 80,000
เครดิต การรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงานฯ 80,000
กรมฯ ผู้รับโอนสินทรัพย์ (สุ ทธิ)
กรมฯ ผู้รับโอนสิ นทรัพย์(สุ ทธิ)

หมายเหตุ
ด้านทัว่ ไป

ด้านทัว่ ไป

กรณีเป็ นการรับสิ นทรัพย์ที่ได้ รับจากการบริจาค
ขั้นตอน

รห ัสบ/ช

้ ในระบบ GFMIS
คูบ
่ ัญชีทเี่ กิดขึน

เดบิต สิ นทรัพย์ (ที่ได้จากการบริ จาค)
10,000
2213010101
เครดิต รายได้รอการรับรู้*
ในระบบGFส่วนกลางทาให้ หน่ วยงานบันทึกรับสิ นทรัพย์ ทไี่ ด้ จากการบริจาค

หมายเหตุ*
ขั้นตอน

รห ัสบ/ช

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

เดบิต อาคาร/อุปกรณ์ (ที่ได้จากการบริ จาค)
10,000
10,000
เครดิต รายได้รอการรับรู ้*
10,000
หน่วยงานบันทึกรับสิ นทรัพย์ ทไี่ ด้ จากการบริจาค

หมายเหตุ
ด้านทัว่ ไป

ทุกสิ้นปี ปรับบัญชีรายได้รอการรับรู้เป็ นรายได้ จากการบริจาคเท่ ากับค่ าเสื่ อมราคาของครุ ภณ
ั ฑ์ บริจาคในแต่ ละปี นั้น
้ ในระบบ GFMIS
คูบ
่ ัญชีทเี่ กิดขึน

2213010101 เดบิต รายได้รอการรับรู ้ *
2,000
4302030101
เครดิต รายได้ช่วยเหลือและบริ จาค
2,000
ในระบบGFส่วนกลางทาให้ หน่ วยงานบันทึกปรับปรุ งสิ นทรัพย์ ทไี่ ด้ จากการบริจาคทุกสิ้นปี

คูบ
่ ัญชีมอ
ื (ตำมหล ักเกณฑ์คงค้ำงเดิม)

เดบิต รายได้รอการรับรู้ *
2,000
เครดิต รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริ จาค
2,000
หน่วยงานบันทึกปรับปรุ งสิ นทรัพย์ ทไี่ ด้ จากการบริจาคทุกสิ้นปี

หมายเหตุ
ด้านทัว่ ไป

คูบ
่ ัญชีในระบบ GFMIS คูก
่ ับบัญชีมอ
ื

