
ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

เดบติ พักครุภัณฑ ์                  10,000

      เครดติ  รับสนิคา้                                   10,000

1 บส 01 บันทกึใบสัง่ซือ้สนิคา้ (PO)      

2 K… เดบติ รับสนิคา้                       10,000 เดบติ อาคาร/สิง่ปลกูสรา้ง/อปุกรณ์/คชจ.  10,000

ขบ 01      เครดติ  เจา้หนี ้                                     10,000        เครดติ เจา้หนี้                                          10,000

บันทกึขอเบกิเงนิในงบประมาณ บันทกึขอเบกิเงนิในงบประมาณ ด้านทัว่ไป

3 PA เดบติ เจา้หนี้                          10,000 เดบติ เจา้หนี้                                       10,000

      เครดติ T/R - รบังบ.......                       9,900           เครดติ รำยไดจ้ำกงปม.-งบ...                 9,900

กรมบญัชกีลำง     เครดติ ภาษีหกัณ.ทีจ่า่ยรอน าสง่                    100           เครดติ รำยไดจ้ำกงปม.-งบ... (ภำษ)ี**         100

อนุมตัแิละจ่ายให้ บันทกึการจา่ยเงนิในงบประมาณใหเ้จา้หนี้ บันทกึการจา่ยเงนิในงบประมาณใหเ้จา้หนี้

4 JV เดบติภาษีหกัณ.ทีจ่า่ยรอน าสง่       100

คูบ่ญัชี       เครดติ T/R - รบังบ.......                        100

อตัโนมตั ิ ระบบจะบนัทกึรำยกำรใหอ้ตัโนมตัแิละเพิม่บญัชี

รำยไดใ้หก้รมฯ คูก่บั กรมสรรพำกร

5 ส่วนกลาง เดบิต อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง/ครุภณัฑ์/คชจ. 10,000

ท าให้          เครดติ พกัครุภณัฑ์                                           10,000

ส่วนกลางล้างบัญชีพกัเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน

ตัวอย่าง ราคาทุนสินทรัพย์  30,000 บาท  แบ่งจ่าย 3 งวด ( งวดละ 10,000 บาทพร้อมภาษี 100 บาท)
ให้ท าเบิกจ่ายทีละงวดเป็นบัญชีพัก และส่งเอกสารมาให้ส่วนกลางท าการโอนบัญชีพักเป็นงานระหว่างก่อสร้างให้ก่อน จนครบทุกงวด 
**ส่วนกลางจะด าเนินการโอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ในระบบให้อกีคร้ังหนึง่  แต่อย่าลืมแนบสัญญาจ้างมาให้ด้วย**
ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

เดบติ พักงานระหวา่งกอ่สรา้ง     10,000

      เครดติ  รับสนิคา้                                  10,000

1 บส 01 บันทกึใบสัง่ซือ้สนิคา้ (PO)ตรวจรับครุภัณฑท์ลีะงวดตามเบกิจา่ยจรงิ

2 K… เดบติ รับสนิคา้                       10,000 เดบติ งานระหวา่งกอ่สรา้ง.                 10,000

ขบ 01      เครดติ  เจา้หนี ้                                    10,000        เครดติ เจา้หนี้                                        10,000

บันทกึขอเบกิเงนิในงบประมาณ บันทกึขอเบกิเงนิในงบประมาณเป็นงานระหวา่งกอ่สรา้งทกุงวด ด้านทัว่ไป

3 PA เดบติ เจา้หนี้                          10,000 เดบติ เจา้หนี้                                 10,000

      เครดติ T/R - รบังบ.......                       9,900           เครดติ รำยไดจ้ำกงปม.-งบ...                 9,900

กรมบญัชกีลำง     เครดติ ภาษีหกัณ.ทีจ่า่ยรอน าสง่                   100           เครดติ รำยไดจ้ำกงปม.-งบ... (ภำษ)ี**        100

อนุมตัแิละจ่ายให้ บันทกึการจา่ยเงนิในงบประมาณใหเ้จา้หนี้ บันทกึการจา่ยเงนิในงบประมาณใหเ้จา้หนี้

4 JV เดบติภาษีหกัณ.ทีจ่า่ยรอน าสง่    100

คูบ่ญัชี       เครดติ T/R - รบังบ.......                      100

อตัโนมตั ิ ระบบจะบนัทกึรำยกำรใหอ้ตัโนมตัแิละเพิม่บญัชี

รำยไดใ้หก้รมฯ คูก่บั กรมสรรพำกร

ระบบสินทรัพย์ถาวร
กรณีการล้างบัญชีพักเป็นสินทรัพย์งวดเดยีว หรือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน

ตัวอย่าง ราคาทุนสินทรัพย์ 10,000 บาท มีภาษ ี100 บาท

ไมเ่กดิคูบ่ญัชี

ด้านทัว่ไป

กรณกีารล้างบัญชีพกัเป็นสินทรัพย์หลายงวด เป็นงานระหว่างก่อสร้าง พอเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดจึงท าเป็นสินทรัพย์ฯ

ด้านทัว่ไป

ไมเ่กดิคูบ่ญัชี

คูบ่ัญชใีนระบบ GFMIS คูก่ับบัญชมีอื  



ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

5 ส่วนกลาง เดบิต งานระหว่างก่อสร้าง                10,000

ท าให้          เครดติ พกัครุภณัฑ์                                       10,000

ส่วนกลางล้างบัญชีพกัสินทรัพย์เป็นงานระหว่างก่อสร้างให้ทลีะงวด ( จนครบ 3 งวด )

6 ส่วนกลาง เดบิต อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง                  30,000 เดบิต อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง                  30,000

ท าให้          เครดติ งานระหว่างก่อสร้าง                        30,000          เครดติ งานระหว่างก่อสร้าง                        30,000 ด้านทัว่ไป

ส่วนกลางโอนงานระหว่างก่อสร้างป็นสินทรัพย์ให้หน่วยงาน เม่ือส่วนกลางโอนงานระหว่างก่อสร้างป็นสินทรัพย์ในระบบฯ ให้หน่วยงาน

ขั้นตอน รหสับ/ช คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

1 5210010118 เดบิต T/E ภายในกรม                         10,000 เดบิต ค่าใชจ่้ายระหว่างกนั                           10,000
                    เครดิต สินทรัพย(์ท่ีโอน)                     10,000                     เครดิต อุปกรณ์ (สินทรัพยท่ี์โอน)           10,000 ด้านทัว่ไป

หน่วยงานที่โอนสินทรัพย์ หน่วยงานทีโ่อนสินทรัพย์

2 เดบิต สินทรัพย ์(ท่ีรับโอน)                   10,000 เดบิต อุปกรณ์ (สินทรัพยท่ี์รับโอน)            10,000
4308010118               เครดิต TR-ภายในกรมเดียวกนั                10,000                     เครดิต รายไดร้ะหว่างกนั                         10,000 ด้านทัว่ไป

หน่วยงานทีรั่บโอนสินทรัพย์ หน่วยงานทีรั่บโอนสินทรัพย์

ขั้นตอน รหสับ/ช คูบ่ญัชที ีเ่กดิข ึน้ในระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

1 เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย(์ท่ีโอน) 2,000 เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม- อุปกรณ์ (ท่ีโอน) 2,000
5210010118 เดบิต T/E ภายในกรม                                   8,000 เดบิต ค่าใชจ่้ายระหว่างกนั                           8,000 ด้านทัว่ไป

                  เครดิต สินทรัพย(์ท่ีโอน                            10,000                            เครดิต อุปกรณ์  (ท่ีโอน)                  10,000
หน่วยงานทีโ่อนไปกรณีมค่ีาเส่ือมราคาสะสมเกดิขึน้ไปแล้ว หน่วยงานทีโ่อนไปกรณีมค่ีาเส่ือมราคาสะสมเกดิขึน้ไปแล้ว

2 เดบิต สินทรัพย ์(ท่ีรับโอน)                             10,000 เดบิต อุปกรณ์ (ท่ีรับโอน)                             10,000
4308010118        เครดิต TR-ภายในกรมเดียวกนั                               8,000        เครดิต รายไดร้ะหว่างกนั                                       8,000 ด้านทัว่ไป

       เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย(์ท่ีรับโอน)     2,000        เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ (ท่ีรับโอน)      2,000
หน่วยงานทีรั่บโอนสินทรัพย์พร้อมค่าเส่ือมราคาสะสม หน่วยงานทีรั่บโอนสินทรัพย์พร้อมค่าเส่ือมราคาสะสม

ขั้นตอน ค ำส ัง่ คูบ่ญัชที ีเ่กดิข ึน้ในระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

1 เดบิต พกัหกัลา้งการโอนสินทรัพย ์(5212010103) 80,000
กรมบัญชีกลาง  เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยถ์าวร(ท่ีโอน) 20,000

กรมฯ ท าให้           เครดิต สินทรัพยถ์าวร(ท่ีโอน)                             100,000 เดบิต โอนสินทรัพยใ์หห้น่วยงานของรัฐ              80,000
ผู้โอน ABT1N บันทกึการโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานอ่ืน  เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร/อุปกรณ์ (ท่ีโอน) 20,000

สินทรัพย์ กรมผู้รับโอน เดบิต โอนสินทรัพยใ์หห้น่วยงานของรัฐ(5211010101) 80,000          เครดิต อาคาร/อุปกรณ์(ท่ีโอน)                              100,000 ด้านทัว่ไป

ด าเนินการต่อ           เครดิต พกัหกัลา้งการโอนสินทรัพย ์(5212010103)    80,000
F-04 บันทกึปรับปรุงบัญชีพกัหักล้างการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม บันทกึโอนสินทรัพย์ถาวรให้หน่วยงานอ่ืน กรมผู้โอน

2 กรมบัญชีกลาง เดบิต สินทรัพยถ์าวร (ท่ีรับโอน)                          80,000
ท าให้          เครดิต พกัรับโอนสินทรัพย(์1213010104)              80,000

กรมฯ ABT1N บันทกึรับโอนสินทรัพย์ในมูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเส่ือมสะสมแล้ว** เดบิต อาคาร/อุปกรณ์(ท่ีรับโอน)                       80,000
ผู้รับโอน กรมผู้รับโอน เดบิต พกัรับโอนสินทรัพย(์1213010104)           80,000          เครดิต การรับโอนสินทรัพยร์ะหว่างหน่วยงานฯ    80,000 ด้านทัว่ไป

สินทรัพย์ ด าเนินการต่อ          เครดิต การรับโอนสินทรัพยร์ะหว่างหน่วยงานฯ     80,000
F-04 บันทกึปรับปรุงบัญชีพักรับโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม บันทกึรับโอนสินทรัพย์ถาวรในมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม กรมผู้รับโอน

กรณกีารล้างบัญชีพกัเป็นสินทรัพย์หลายงวด เป็นงานระหว่างก่อสร้าง พอเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดจึงท าเป็นสินทรัพย์ฯ (ต่อ)

กรณีการโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงานเดยีวกนั แต่อยู่คนละจงัหวดั

กรณกีารโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงานเดยีวกนั แต่อยู่คนละจังหวดั**และข้ามปีงปม.มีค่าเส่ือมราคาสะสมเกดิขึน้แล้ว**

กรณีการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมฯ 

คูบ่ัญชใีนระบบ GFMIS คูก่ับบัญชมีอื  



ขั้นตอน รหสับ/ช คูบ่ญัชที ีเ่กดิข ึน้ในระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

1 เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย(์ท่ีโอน)      20,000 เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ (ท่ีโอน)        20,000
5211010101 เดบิต โอนสินทรัพยใ์หห้น่วยงานของรัฐ          80,000 เดบิต โอนสินทรัพยใ์หห้น่วยงานของรัฐ          80,000 ด้านทัว่ไป

                           เครดิต สินทรัพย(์ท่ีโอน)                   100,000                            เครดิต สินทรัพย(์ท่ีโอน)                   100,000
กรมฯผู้โอนสินทรัพย์ กรมฯผู้โอนสินทรัพย์

2 เดบิต สินทรัพย ์(ท่ีรับโอน)                             80,000 เดบิต อุปกรณ์        (ท่ีรับโอน)                             80,000
4309010101          เครดิต การรับโอนสินทรัพยร์ะหว่างหน่วยงานฯ     80,000          เครดิต การรับโอนสินทรัพยร์ะหว่างหน่วยงานฯ     80,000 ด้านทัว่ไป

กรมฯ ผู้รับโอนสินทรัพย์(สุทธิ) กรมฯ ผู้รับโอนสินทรัพย์(สุทธิ)

ขั้นตอน รหสับ/ช คูบ่ญัชที ีเ่กดิข ึน้ในระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

เดบิต สินทรัพย ์(ท่ีไดจ้ากการบริจาค)           10,000 เดบิต อาคาร/อุปกรณ์ (ท่ีไดจ้ากการบริจาค)           10,000
2213010101          เครดิต รายไดร้อการรับรู้*                                         10,000          เครดิต รายไดร้อการรับรู้*                                         10,000 ด้านทัว่ไป

ในระบบGFส่วนกลางท าให้ หน่วยงานบันทกึรับสินทรัพย์ทีไ่ด้จากการบริจาค หน่วยงานบันทกึรับสินทรัพย์ทีไ่ด้จากการบริจาค

หมายเหตุ* ทุกส้ินปีปรับบัญชีรายได้รอการรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคเท่ากบัค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑ์บริจาคในแต่ละปีนั้น
ขั้นตอน รหสับ/ช คูบ่ญัชที ีเ่กดิข ึน้ในระบบ GFMIS คูบ่ญัชมีอื(ตำมหลกัเกณฑค์งคำ้งเดมิ) หมายเหตุ

2213010101 เดบิต  รายไดร้อการรับรู้*                                 2,000 เดบิต รายไดร้อการรับรู้*                                      2,000
4302030101          เครดิต รายไดช่้วยเหลือและบริจาค                            2,000          เครดิต รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือและบริจาค               2,000 ด้านทัว่ไป

ในระบบGFส่วนกลางท าให้ หน่วยงานบันทกึปรับปรุงสินทรัพย์ทีไ่ด้จากการบริจาคทุกส้ินปี หน่วยงานบันทกึปรับปรุงสินทรัพย์ทีไ่ด้จากการบริจาคทุกส้ินปี

สรุปขั้นตอนกรณีการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรมฯ

กรณีเป็นการรับสินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค

คูบ่ัญชใีนระบบ GFMIS คูก่ับบัญชมีอื  


