ระบบสินทรัพย์ ถาวรในระบบGFMIS

ธนภร ฉิมพัด

กลุม่ บริ หารสินทรัพย์ กองคลัง
28 พ.ค.2563

ที่มาสินทรัพย์

จัดซื ้อ /
จัดจ้ าง
เพิ่ม
สินทรัพย์

โอน

ลด

จาหน่าย

เพิ่ม

รับ
บริ จาค

วงจรสินทรัพย์

วางแผนการ
จัดหา
สินทรัพย์

ข้ อมูลประกอบเพื่อการบันทึก
บัญชีและรายงาน

บันทึกการเลิกใช้ สินทรัพย์

จาหน่าย
สินทรัพย์

บันทึกบัญชีและรายงาน

ตรวจรับ
สินทรัพย์
บันทึกสินทรัพย์เมื่อเริ่ มแรก

บันทึกการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์

ใช้ งาน
สินทรัพย์

กระบวนงานการจัดซื ้อสินทรัพย์ในระบบGFMIS กรณีปกติ
บันทึกใบสั่งซือ้
ระบุบัญชีพักสินทรั พย์
ตรวจรั บพัสดุ
ทาการเบิกจ่ ายในระบบฯ
ดาเนินการล้ างบัญชีพัก

สินทรั พย์ ถาวร

ค่ าใช้ จ่าย

การบันทึกสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ผ่ าน Web Online
ที่หน่ วยงานส่ วนภูมิภาคสามารถดาเนินการด้ วยตนเอง
ดังนี ้
1.เบิกจ่ ายงวดเดียว ( สท.01 กับ สท.13 )
2.เบิกจ่ ายหลายงวด ( สท.01 ,สท.13 ,สท.14 และ สท.15 )

-ที่ กษ 0803.05/ 432 ลว. 9 ก.ย. 2556
เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้ อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
-ที่ กษ 0803.05/ 26 ลว. 3 ก.พ. 2558
เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจการกาหนดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์สาหรับกรมพัฒนาที่ดิน

ขัน้ ตอนการล้ างบัญชีพักครุ ภณ
ั ฑ์ ฯ ในระบบ GFMIS ผ่ าน Web Online

กรณีเบิกจ่ ายงวดเดียว
2.ตรวจรั บพัสดุ
เดบิต พักครุภณ
ั ฑ์..
เครดิต รับสินค้ า/ใบสาคัญ

1.บส.01
61xx1

3. เบิกจ่ ายในระบบฯ
เดบิต รับสินค้ า/ใบสาคัญ
เครดิต เจ้ าหนี ้

4.สร้ างรหัสสินทรั พย์
1xx1

สท.01

5.การล้ างบัญชีพักฯ
5xx1หรื อ1xx1
สท.13
เลขที่เอกสาร
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์../ค่าใช้ จ่าย
เครดิต พักครุภณ
ั ฑ์..

***ที่สาคัญ วันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการในการล้ างบัญชีพัก
ให้ ใช้ วันที่กรรมการตรวจรั บ***

ขัน้ ตอนการล้ างบัญชีพกั งานระหว่ างก่ อสร้ างในระบบ GFMIS ผ่ าน Web Online

กรณีเบิกจ่ ายหลายงวด

2.ตรวจรั บพัสดุ
เดบิต พักงานระหว่างก่อสร้ าง
เครดิต รับสินค้ า/ใบสาคัญ

1.บส.01
61xx1

3. เบิกจ่ ายในระบบฯ
เดบิต รับสินค้ า/ใบสาคัญ
เครดิต เจ้ าหนี ้

4.สร้ างรหัสสินทรั พย์
8xx1+ 1xx1

5xx1
เลขที่เอกสาร

สท.01

5.การล้ างบัญชีพักฯ
สท.13 ทุกงวด

เดบิต งานระหว่างก่อสร้ าง
เครดิต พักงานระหว่างก่อสร้ าง
6.เมื่อเบิกจ่ ายครบทุกงวดแล้ ว
สท.14,15
เดบิต สิ่งปลูกสร้ าง/อาคาร
เครดิต งานระหว่างก่อสร้ าง

การบันทึกสินทรั พย์ ท่ กี องคลังเป็ นผู้ดาเนินการให้ ส่วนภูมภิ าค
ดังนี ้
1.การตัดจาหน่ ายสินทรั พย์
(เฉพาะสินทรัพย์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2548 เป็ นต้ นไป)
2.การบันทึกรั บสินทรั พย์ บริจาค (บันทึกคูก่ บั บัญชีรายได้ รอการรับรู้)
3.การโอนสินทรั พย์ ระหว่ างหน่ วยเบิกจ่ าย
4.การปรั บปรุ งบัญชีสินทรั พย์ ของปี ก่ อน
4.1 สินทรัพย์หลัก = มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ+อายุการใช้ งานที่เหลือ
4.2 สินทรัพย์ย่อย = มูลค่า ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ได้ ใช้ ประโยชน์ไปแล้ ว
+อายุการใช้ งาน 1 งวด(เดือน)
- ที่ กค 0423.3/ว 212 ลว.18 มิ.ย. 2555
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
- ที่ กค 0423.3/ว 234 ลว.5 ก.ย. 2557
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

อายุการใช้ งานของสินทรัพย์ สาหรับกรมพัฒนาที่ดนิ
หมวด
สิ นทรัพย์

ชื่ อหมวดสิ นทรัพย์

(1)

(2)

อายุการ
รหัสบัญชี
นโยบายบัญชี
ใช้ งาน
แยกประเภท
กรมพัฒนาทีด่ ิน
(ปี )
บัญชีพกั สิ นทรัพย์

ชื่ อบัญชีพกั

(3)

(4)*

(5)

12050100 อาคารเพื่อการพักอาศัย

15/40

40

1205010102

พัก-อาคารเพื่อพักอาศัย

12050200 อาคารสานักงาน

15/40

40

1205020102

พัก-อาคารสานักงาน

*12050300 อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น

15/40

15/40

1205030102

พัก-อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น

*12050400 สิ่ งปลูกสร้ าง

15/25

15

1205040102

พัก-สิ่ งปลูกสร้ าง

*12060100 ครุภัณฑ์ สานักงาน

3/12

12

1206010102

พัก-ครุภัณฑ์ สานักงาน

*ยกเว้ นโทรศัพท์ เคลื่อนที่

(6)

3

*12060200 ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง

5/30

8

1206020102

พัก-ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และ ขนส่ ง

12060300 ครุภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ

5/10

10

1206030102

พัก-ครุภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ

12060400 ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

5/10

10

1206040102

พัก-ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

อายุการใช้ งานของสินทรัพย์ สาหรับกรมพัฒนาที่ดนิ (ต่ อ)
หมวด
สิ นทรัพย์

ชื่ อหมวดสิ นทรัพย์

(1)

(2)

อายุการ
รหัสบัญชี
นโยบายบัญชี กรม
ใช้ งาน
แยกประเภท
พัฒนาทีด่ ิน
(ปี )
บัญชีพกั สิ นทรัพย์
(3)
(4)*
(5)

ชื่ อบัญชีพกั
(6)

*12060500 ครุภัณฑ์ การเกษตร

3/10

5

1206050102

พัก-ครุภัณฑ์ การเกษตร

*12060600 ครุภัณฑ์ โรงงาน

3/10

5

1206060102

พัก-ครุภัณฑ์ โรงงาน

*12060700 ครุภัณฑ์ ก่อสร้ าง

3/10

5

1206070102

พัก-ครุภัณฑ์ ก่อสร้ าง

12060800 ครุภัณฑ์ สารวจ

5/10

10

1206080102

พัก-ครุภัณฑ์ สารวจ

*12060900 ครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์

5/15

8

1206090102

พัก-ครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์

12061000 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

3/5

5

1206100102

พัก-ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

12061100 ครุภัณฑ์ การศึกษา

2/5

5

1206110102

พัก-ครุภัณฑ์ การศึกษา

12061200 ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว

2/5

5

1206120102

พัก-ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว

12061500 ครุภัณฑ์ สนาม

2/5

5

1206150102

พัก-ครุภัณฑ์ สนาม

*12061600 ครุภัณฑ์ อื่นๆ

2/15

5

1206160102

พัก-ครุภัณฑ์ อื่นๆ

*12090100 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน-Software

2/20

5

1209010102

พัก-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1211010102

บัญชีพกั งานระหว่ างก่อสร้ าง

12110100 งานระหว่ างก่อสร้ าง

ชื่อบัญชีแยกประเภทค่ าใช้ จ่ายอื่น 5212010199
❖ ให้ ทุกหน่ วยเบิกจ่ ายใช้ สาหรั บการบันทึกรายการขอเบิกเงินดังต่ อไปนี ้

1.ค่าก่อสร้ างแหล่งน ้า
(แหล่งน ้าชุมชน,แหล่งน ้าขนาดเล็ก, แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน)
2.งานจัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า
3.การถอนคืนเงินรายได้ แผ่นดิน(กรณีถอนคืนค่าปรับที่ข้ามปี งบประมาณ)
**ห้ ามหน่ วยงานบันทึกเป็ นบัญชีค่าจ้ างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก**

- ที่กษ 0803.05/ 423 ลว. 19 พ.ย. 2558
เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจชื่อบัญชีค่าใช้ จ่ายอื่น (5212010199)

บัญชีค่าใช้ จ่ายอื่น 5212010199
1.ค่ าก่ อสร้ างแหล่ งนา้
1.1 แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว) จานวน 20 บ่อ
1.2 แหล่งน ้าขนาดเล็ก (ขุดลอกคลอง) จานวน 10 แห่ง
1.3 ระบบส่งน ้าในไร่นา จานวน ..... แห่ง
1.4 แหล่งน ้าชุมชน จานวน ....... แห่ง
2.ค่ าก่ อสร้ างอื่นๆ
2.1 งานจัดทาระบบฯ
- จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าชุมชนบนพื ้นที่สงู (จานวน 20 ไร่)
- จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าโครงการพระราชดาริ (จานวน 30 ไร่)
- จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าพื ้นที่ ลุม่ -ดอน (จานวน 55 ไร่)
2.2 โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ผ่านการเลี ้ยงกุ้งกุลาดา (จานวน 5 ไร่)
2.3 ระบบส่งน ้าชลประทาน (จานวน ...... กม.)
3.การถอนคืนเงินรายได้ แผ่ นดิน (กรณีถอนคืนค่ าปรั บฯที่ข้ามปี งปม.)

กาหนดระยะเวลาการปิ ดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
ใหม่

❖ระหว่ างปี งบประมาณ

ปิ ดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ยกต.ย. ข้ อมูลเดือนเมษายน 2563
ระบบจะให้ แก้ ไขข้ อมูลถึงวันที่ 10 พ.ค.63

1 เม.ย.

30 เม.ย.

10 พ.ค.

-ที่ กค 0410/ ว36 ลว. 3 ก.พ. 2563
เรื่ อง การปิ ดงวดบัญชีสาหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

31 พ.ค.

กาหนดระยะเวลาการปิ ดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
❖ระหว่ างปี งบประมาณ

ปิ ดงวดบัญชีทกุ เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
❖สิน
้ ปี งบประมาณ
ปิ ดงวดเดือนกันยายน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี **
(ให้ หน่ วยงานส่ วนภูมิภาคบันทึกปรับปรุ งบัญชีสนิ ้ ปี งบประมาณให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี )

-ที่ กค 0410/ ว36 ลว. 3 ก.พ. 2563
เรื่ อง การปิ ดงวดบัญชีสาหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

วันที่ปรั บปรุ งบัญชี
ระหว่างปี งบประมาณปั จจุบนั
วันที่ผา่ นรายการ

วันที่ ๑ ของงวดเดือนก่อนที่ยงั ไม่ปิดงวด
หรื อ
วันที่ ๑ ของงวดเดือนที่พบข้ อผิดพลาด

การกลับรายการในระบบ GFMIS จะกลับได้ 2 ช่ วงเวลาดังนี ้
❑ช่ วงเช้ า ก่ อนเวลา 11.00 น.
❑ช่ วงบ่ ายตัง้ แต่ เวลา 13.00-15.00 น.


ดุลบัญชี
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุ ภัณฑ์ ฯ

บัญชีรายได้ ท่ ีไม่ ใช่ ภาษีจ่ายคืน

ยกเว้ น บัญชีพักรอ Clearing ,บัญชีรายได้ สูง(ต่า)กว่ าค่ าใช้ จ่ายสุทธิ
บัญชีรายได้ สูง(ต่า)กว่ าค่ าใช้ จ่ายสะสมยก, บัญชีผลสะสมแก้ ไขข้ อผิดพลาด
และบัญชีค่าใช้ จ่ายระหว่ างหน่ วยงาน -รายได้ แผ่ นดินรอนาส่ งคลัง
- ที่กษ 0803.05/ 34 ลว. 6 ก.พ. 2560
เรื่อง สรุ ปผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 2560 สาหรับกรมพัฒนาที่ดิน

การโอนสินทรัพย์ภายในกรม
เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ กลุม่ บริ หารสินทรัพย์

1.บันทึกข้ อความ แจ้ งการโอนสินทรัพย์จากผู้โอน หรื อผู้รับโอน
 2.ใบเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ไปใช้ ตอ่ (สาคัญมากเพราะจะใช้ เป็ นวันที่ทาการตัด




โอนจากระบบฯ ด้ วย)
3.เอกสารที่กลุม่ บัญชีเคยส่งกลับไปให้ หน่วยงาน (ที่แจ้ งให้ ทราบว่า
สินทรัพย์นนั ้ ได้ รหัสสินทรัพย์จากในระบบฯ เป็ นเลขรหัสอะไร 1xx1)
หรื อเป็ นเลขที่เอกสาร ขบ.01 ตอนตังเบิ
้ กในระบบฯครัง้ แรกก็ได้
(36xx1)




4.ใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็ จรับเงิน (ที่มีรายละเอียดของจานวนเงินและ

จานวนต่อหน่วยของสินทรัพย์ชดั เจน)
5.ถ้ าเป็ นการโอนครุ ภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ จะต้ องมีเลขทะเบียนรถ
ด้ วย

การปรับปรุงบัญชีสนิ ทรัพย์ของปี ก่อน
เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ กลุม่ บริ หารสินทรัพย์


1.บันทึกข้ อความ



2.ขบ.01 และ บส.01



3.ใบตรวจรับพัสดุ **(สาคัญมากมีผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคา)



4.ใบส่งของหรื อใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็ จรับเงิน (ที่มีรายละเอียดของ

จานวนเงินและจานวนต่อหน่วยของครุภณ
ั ฑ์ที่ชดั เจน)
และถ้ าสินทรัพย์นนมี
ั ้ การชาระหลายงวด เช่น การปลูกสร้ างอาคาร
สานักงาน หรื อสิง่ ปลูกสร้ างอื่น **อย่ าลืมแนบสัญญาจ้ างมาด้ วย**
ติดต่ อ คุณสิรินาถ นิลเขียว โทร. 0 - 2579 - 5213
E-mail: panghk@outlook.co.th

ใบตรวจรับพัสดุ



ให้ ระบุวนั ที่คณะกรรมตรวจรับพัสดุให้ ชดั เจน ว่าเป็ นวันที่เท่าไร
ตัวอย่างการลงชื่อในใบตรวจรับพัสดุที่ถกู ต้ อง
(ลงชื่อ) .............................ประธานกรรมการ
(นางบุญมี

ใจดี)
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ลงชื่อ) .............................กรรมการ
(นายวินย
ั เถรตรง)
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ลงชื่อ) .............................กรรมการ
(นางบุญมา ซื่อตรง)
ตาแหน่ง เจ้ าพนักงานการเกษตรปฏิบตั ิงาน

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่ อ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
กองคลัง

โทร. 0-2579-5213 และเบอร์ ภายใน 1760 ต่อ 1260 หรื อ 1241
E-mail : fid_9@ldd.go.th

