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รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรในสังกัดดวยวิธกี าร Coaching
หัวขอ การบันทึกรายการสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS
วันที่ดําเนินการ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564
ผูดําเนินการบรรยาย นางธนภร ฉิมพัด ผูอํานวยการกลุมบริหารสินทรัพย
ผูรบั การบรรยาย นายพิทักษ์ ใจอารีย์
สรุปผลการดําเนินการ :กลุมบริหารสินทรัพย ไดดําเนินการพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจ และแนวทางในการบันทึก
รายการสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ใหกับบุคลากรในหนวยงานตามขอบเขตการสอนโดยสรุปดังนี้
1. สรุปภาพรวมของสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS คําสั่งงาน เกณฑมูลคาขั้นต่ําในการรับรู การคิดคา
เสื่อมราคา และรายงานตาง ๆ ในระบบ GFMIS (ตามคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562)
2. สรุปกระบวนงาน คําสั่งงาน และคูบัญชีในระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับ
กรมพัฒนาที่ดิน (ตามคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
คูมือการบันทึกขอมูลสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ผาน GFMIS Web Online ปงบประมาณ พ.ศ.2556)
3.สอนการตรวจสอบและการบันทึกแกไขปรับปรุงรายการสินทรัพย เมื่อพบขอผิดพลาด (ตามคูมือ
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562)
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1. สรุปภาพรวมของสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS คําสั่งงาน เกณฑมูลคาขั้นต่ําในการรับรู การคิดคา
เสื่อมราคา และรายงานตาง ๆ ในระบบ GFMIS
ภาพรวมของสิ นทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

สรุ ปคําสั่งงานที่ใช้ในการบันทึกรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการ
สรางรหัสสินทรัพยหลัก
สรางรหัสสินทรัพยยอย
แกไขขอมูลหลักสินทรัพย
ตรวจสอบขอมูลหลักสินทรัพย
การบล็อคขอมูลหลักสินทรัพย
การบันทึกสินทรัพยรบั บริจาค
การผานรายการสินทรัพยดวยการหักลาง
การตัดจําหนายภายในกรม
การโอนสินทรัพยภายในกรม
การกําหนดกฎกระจาย
การบันทึกการโอนงานระหวางทํา
การประมวลผลคาเสื่อมราคา

การบันทึกรายการ
คําสั่งงาน
Web
Terminal
Online
AS01
สท01
AS11
สท11
AS02
สท02
AS03
สท03
AS05
สท05
ABZON
สท16
F-04
สท13
ABAVN
สท18
ABUMN
สท17
AIAB
สท14
AIBU
สท15
ZAFAB

การกลับรายการ
คําสั่งงาน
Web
Terminal Online

AB08
ZFI_FBRA
AB08
AB08

สท19
สท21
สท19
สท19

AIST

สท20
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การกําหนดมูลคาขั้นต่ําในการรับรู
• บันทึกรับรูเปนสินทรัพย

ใหรับรูสินทรัพยซึ่งมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดหา
สินทรัพยนั้นใหรวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดในครั้งแรกดวย
-ที่มีมูลคาขั้นต่ําตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป)
-ที่มีมูลคาขั้นต่ําตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป (ปงบประมาณ พ.ศ.2548 - 2562)
• บันทึกรับรูเปนคาใชจาย ชื่อบัญชี “คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ”
โดยมีอายุการใชงานของสินทรัพยนั้นเกินกวา 1 ป หนวยงานตองจัดทําทะเบียนคุม
สินทรัพยไวเพื่อใชในการควบคุมและตรวจสอบ
-ที่มีมูลคาต่ํากวา 10,000 บาทขึ้นไป (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป)
-ที่มีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท
(ปงบประมาณ พ.ศ.2548 - 2562)
การคิดคาเสื่อมราคา คือการกระจายราคาทุนเพื่อไปเปนคาใชจายในแตละรอบระยะเวลา ซึ่งสามารถ
คํานวณคาเสื่อมราคาไดหลายวิธี แตที่หนวยงานราชการใชไดแกวิธีเสนตรง (Straight Line Method) เพื่อให
สอดคลองกับการประมวลผลคาเสื่อมราคาในระบบ GFMIS (คําสั่งงาน ZAFAB)
สูตรการคํานวณคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง
• ค่าเสื่อมราคาประจําปี =

ราคาทุนของทรัพย์สิน
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอยาง
วิธีการคํานวณ

สินทรัพยมีมูลคาทุน 25,000.- บาท อายุการใชงาน 10 ป
คาเสื่อมราคาประจําป

=

25,000

= 2,500 บาท/ตอป
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• ค่าเสื่อมราคาประจําเดือน
•

วิธีการคํานวณ

คาเสื่อมราคาประจําเดือน

= ค่าเสื่อมราคาประจําปี x จํานวนวันต่อเดือน
365
=

2,500×30 = 205.47 บาท/เดือน
365

คูบัญชีเปนดังนี้
เดบิต คาเสื่อมราคา (5)
xxx
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม (1)

xxx
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รายงานตาง ๆ ในระบบสินทรัพยถาวร
ตารางสรุปรายงานในระบบสินทรัพยถาวรทั้งหมด
ชื่อรายงานที่ใชในระบบสินทรัพย
คําสั่งงาน
จุดประสงคของการนําไปใชงาน
1.รายงานสินทรัพยรายตัว
AW01N
สําหรับตรวจสอบมูลคา และการบันทึก
(สท.12)
รายการตาง ๆ ที่บันทึกเขาสินทรัพยทีละ
รหัสสินทรัพย
2.รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก
S_ALR_87012037 แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขที่
สินทรัพย
เกิดขึ้นในขอมูลหลักสินทรัพย
3.รายงานสินทรัพยที่ยังไมผา นรายการ
S_ALR_87012056 แสดงรหัสสินทรัพยที่ไดสรางขึ้นมาใน
ระบบแตยังไมมีการทํารายการลงไป
4.รายงานการบันทึกรับสินทรัพย
S_ALR_87012050 แสดงการบันทึกรับ (ไดมา) สินทรัพย
ประเภทตาง ๆ เชน การบันทึกรับบริจาค
การรับโอนสินทรัพย เปนตน
5.รายงานการตรวจนับสินทรัพย
ZFA002
แสดงรายการวาแตละศูนยตนทุนมี
ตามศูนยตนทุนและสถานที่ตั้ง
สินทรัพยใดบางเพื่อนํารายงานไปตรวจ
นับสินทรัพย
6.รายงานการบันทึกรับสินทรัพยระหวางทํา
ZFA003
แสดงการบันทึกรายการตาง ๆ ของ
สินทรัพยระหวางทํา
7.รายงานการตัดจําหนายสินทรัพย
ZFA004
แสดงรายการสินทรัพยที่มีการตัด
โดยการขาย
จําหนายโดยการขาย
8.รายงานการตัดจําหนาย
ZFA005
แสดงรายการสินทรัพยที่มีการตัด
(ไมรวมการขาย)
จําหนายตาง ๆ ที่ไมใชการขาย
9. รายงานการโอนสินทรัพยระหวางจังหวัด
ZFA006
แสดงรายการโอนสินทรัพยระหวาง
ภายในกรม
หนวยงานที่อยูคนละจังหวัดภายใน
กรมเดียวกัน
10.รายงานการโอนสินทรัพยระหวางจังหวัด
ZFA007
แสดงรายการโอนสินทรัพยระหวาง
ภายในกรม (เฉพาะไดมาในปปจจุบัน)
หนวยงานที่อยูคนละจังหวัดภายในกรม
เดียวกัน เฉพาะสินทรัพยทไี่ ดมาใน
ปงบประมาณปจจุบัน
11.รายงานการโอนสินทรัพยระหวางกรม
ZFA008
แสดงรายการโอนสินทรัพยระหวางกรม
12.รายงานคาเสื่อมราคาทีผ่ านรายการโดย
S_P99_41000192 แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาของแต
สินทรัพยและงวดเวลา
ละรหัสสินทรัพยในแตละงวดบัญชี
13.รายงานคาเสื่อมราคาทีผ่ านรายการ
S_ALR_87010175 แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาไปที่ศูนย
สัมพันธกับศูนยตนทุน
ตนทุนวามีการผานคาเสื่อมราคาของรหัส
สินทรัพยใดบาง
14.รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด
S_ALR_87012004 แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาของทุก
รหัสสินทรัพย
15.รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือตาม
S_ALR_87011963 แสดงรายการยอดสินทรัพยคงเหลือ
รายการสินทรัพย
สรุปตามหมวดสินทรัพย
16.รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ
S_ALR_87011994 แสดงรายการยอดสินทรัพยคงเหลือ
แสดงรายสินทรัพย
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2.สรุปกระบวนงาน คําสั่งงาน และคูบัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน
สรุปกระบวนงาน คําสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน
กระบวนงาน
คําสั่งงาน
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
1.การสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวร
AS01
ไมบันทึกรายการบัญชี
(สท01)
2.การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก
สินทรัพยถาวร
3.การบันทึกรับสินทรัพยถาวร
3.1การลางบัญชีพักสินทรัพย
ตรวจสอบรายการคงคางของ
บัญชีพัก

AS02
(สท02)

ไมบันทึกรายการบัญชี

FBL3N

ระบบจะแสดงบัญชีพักสินทรัพยของ
หนวยงานตามขอบเขตทีร่ ะบุในการเรียก
รายงาน

การบันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
เปนสินทรัพยหรือคาใชจาย
1) กรณีบันทึกเปนสินทรัพย

F-04/AA
(สท13)

เดบิต สินทรัพย (ระบุประเภท)
เครดิต พักสินทรัพย (ระบุประเภท)

12XXXXX101
12XXXXX102

2) กรณีบันทึกเปนคาใชจาย

F-04/JV
บช01 (JV)

เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท)
คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
เครดิต พักสินทรัพย (ระบุประเภท)

5XXXXXXXXX
5104030206
12XXXXX102

ABZON/AA
(สท16)

เดบิต ครุภณ
ั ฑสํานักงาน/
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
เครดิต รายไดรอการรับรู

1206010101
1206020101
2213010101

ABAVN/AA
(สท18)

เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม
คาตัดจําหนาย – สินทรัพย
เครดิต สินทรัพย

12XXXXX103
52030101XX
12XXXXX101

ZRP_RA
(นส.01-1)

เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต รายรับจากการขายครุภัณฑ
(รหัสรายได 649)

1101010101
4205010110

Post รายการ
Bank
Statement

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานหนวยงานโอนเงินรายได
แผนดินใหกรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนําสง

5210010103

3.2 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรที่ไดรับ
บริจาค
ครุภณ
ั ฑตาง ๆ เชน ครุภณ
ั ฑ
สํานักงาน, ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะและขนสง เปนตน
4.การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
4.1 การตัดจําหนายสินทรัพยรายตัว
ในระบบ
- กรณีรายไดจากการขายตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน
1) บันทึกการจัดเก็บรายได

2) เมื่อนําสงเงินที่ธนาคาร
กรุงไทย จํากัดและบันทึกการนําสงเขา
ระบบ

1101010112
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สรุปกระบวนงาน คําสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน
กระบวนงาน
คําสั่งงาน
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
เดบิต พักเงินนําสง
ZRP_R1
1101010112
(นส.02-1) เครดิต เงินสดในมือ
1101010101
4.2 การตัดจําหนายสินทรัพยไมระบุ
รายละเอียด (สินทรัพยกอนปงบประมาณ
พ.ศ.2548)

5.การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวร
5.1 การบันทึกการโอนสินทรัพย
ถาวรภายในกรม
การโอนสินทรัพยถาวรที่อยูหนวย
เบิกจายเดียวกัน

การโอนสินทรัพยถาวรที่อยูคนละ
หนวยเบิกจาย
-หนวยเบิกจายที่โอนสินทรัพยในบัญชี
คาใชจายระหวางกัน ภายในกรมเดียวกัน
(5210010118)

ZGL_JV
บช01 (JV)

เดบิต คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพยไมระบุรายละเอียด
คาตัดจําหนาย-สินทรัพยไมระบุฯ
เครดิต สินทรัพยไมระบุรายละเอียด

5203010146
12XXXXX101

ABUMN/AA
(สท17)

เดบิต สินทรัพย (ที่โอน)
คาเสื่อมราคาสะสม (ที่รับโอน)
เครดิต สินทรัพย (ที่โอน)
คาเสื่อมราคาสะสม (ที่รับโอน)

12XXXXX101
12XXXXX103
12XXXXX101
12XXXXX103

ABUMN/AA
(สท17)

เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม (ที่โอน)
คาใชจายระหวางกัน-ภายในกรม
เครดิต สินทรัพย (ที่โอน)

12XXXXX103
5210010118
12XXXXX101

เดบิต สินทรัพย (ที่รับโอน)
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม (ที่รับโอน)
รายไดระหวางกัน-ภายในกรมฯ

12XXXXX101
12XXXXX103
4308010118

-หนวยเบิกจายที่รับโอนสินทรัพยในบัญชี
รายไดระหวางกัน ภายในกรมเดียวกัน
(4308010118)
5.2 การบันทึกการโอนสินทรัพย
ถาวรระหวางกรม

ABTIN/AA
เดบิต พักหักลางการโอนสินทรัพย
(กรมบัญชีกลาง
คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย(ที่โอน)
เปนผูบันทึกให) เครดิต สินทรัพย (ที่โอน)

12XXXXX102

5212010103
12XXXXX102
12XXXXX101

เดบิต สินทรัพย (ที่รับโอนดวยมูลคาสุทธิ)
เครดิต พักหักลางการรับโอน

12XXXXX101
1213010104

กรมผูโ อนสินทรัพย ปรับปรุงบัญชี

ZGL_JV/AA
บช01 (JV)

เดบิต โอนสินทรัพยใหหนวยงานรัฐ
เครดิต พักหักลางการโอนสินทรัพย

5212010101
5212010103

กรมผูร ับโอนสินทรัพย
ปรับปรุงบัญชี

F-04/JV
บช01 (JV)

เดบิต พักหักลางการรับโอนสินทรัพย
เครดิต รายไดจากการรับโอนสินทรัพย ระหวางหนวยงาน

1213010104
4309010101
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สรุปกระบวนงาน คําสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน
กระบวนงาน
คําสั่งงาน
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
5.3 การบันทึกการโอนสินทรัพย
ระหวางทําเปนสินทรัพย
AIAB
ไมบันทึกรายการบัญชี
การกําหนดกฎการกระจายการ
(สท14)
โอน เพื่อระบุอัตรารอยละ (%)
ของมูลคาสินทรัพยระหวาง
กอสรางที่จะทําการโอนเปน
สินทรัพย
การบันทึกรายการโอน

AIBU/AA
(สท15)

เดบิต สินทรัพย(ระบุประเภท)
เครดิต งานระหวางกอสราง

12XXXXX101
1211010101

6. การประมวลผลคาเสื่อมราคา

ZAFAB

เดบิต คาเสื่อมราคา-สินทรัพย
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย

51050101XX
12XXXXX103

ZGL_JV
บช01 (JV)

เดบิต คาเสื่อมราคา-สินทรัพย
(ไมระบุรายละเอียด)
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย
(ไมระบุรายละเอียด)

5105010194-97

7. การปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคาสินทรัพย
ประจําปที่มีขอมูลอยูนอกระบบ (สินทรัพย
กอนปงบประมาณ พ.ศ.2548)

12XXXXX102

3.การบันทึกแกไขปรับปรุงรายการสินทรัพย เมื่อพบขอผิดพลาด (ตามคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ)
กรณีมีสินทรัพยแตไมมีการบันทึกบัญชี
หลังจากดําเนินการตรวจนับพัสดุประจําปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แลวพบวา
หนวยงานมีสินทรัพยปรากฎในทะเบียนคุมทรัพยสินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป แตยังไมมีการ
บันทึกบัญชี แบงเปน 2 กรณีดังนี้
1) กรณีสินทรัพยยังมีอายุการใชงานคงเหลือ
2) กรณีสนิ ทรัพยหมดอายุการใชงานแลว
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วิธีการบันทึกแกไขปรับปรุงรายการสินทรัพย
รายการ

คําสั่งงาน

1.ปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรูสินทรัพย ในบัญชี
พักสินทรัพยดวยราคาทุนกับบัญชีผลสะสม
จากการแกไขขอผิดพลาด

ZGL_JV
บช01 (JV)

ชื่อบัญชี
เดบิต พักสินทรัพย (ระบุประเภท)
เครดิต ผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด

รหัสบัญชี
12XXXXX102
3102010102

2.การสรางขอมูลหลักสินทรัพย
2.1 สรางรหัสสินทรัพยหลัก ใหระบุอายุ
การใชงานที่เหลือในการสรางสินทรัพยหลัก
เปนป เศษของปนับเปนเดือนและเศษของ
เดือน กรณีสินทรัพยไดมากอนวันที่ 15
ของเดือนใหนับเปน 1 เดือน
กรณี
สินทรัพยไดมาหลังวันที่ 15 ของเดือนให
ปดเศษทิ้ง

AS01
(สท01)

ไมบันทึกบัญชี

2.2 สรางรหัสสินทรัพยยอย ใหระบุอายุ
การใชงานที่ใชประโยชนแลว 1 งวด เพื่อ
ประโยชนในการประมวลผลคาเสือ่ มราคา
สินทรัพยที่ใชประโยชนไปแลว

AS11

ไมบันทึกบัญชี

(สท11)

3 ลางบัญชีพักสินทรัพยเปนสินทรัพยราย
ตัว มูลคาของรหัสสินทรัพยหลักเทากับ
ราคาทุนของสินทรัพยนั้นหลังหักมูลคาของ
รหัสสินทรัพยยอย มูลคาของรหัสสินทรัพย
ยอยเทากับมูลคาคาเสื่อมราคาสะสมนั้น
ตั้งแตวันที่เริ่มคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ใช
ประโยชนไปแลวถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี

F-04/AA
(สท13)

4 ประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพยเพื่อ
รับรูคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ใชประโยชนไป
แลวถึงงวดเดือนปจจุบัน โดยหนวยงานตน
สังกัดประมวลผลคาเสื่อมราคาเปนประจํา
ทุกเดือนระหวางวันที่ 1 – 15ของเดือน
ถัดไป

ZAFAB

5 ปรับปรุงลางบัญชีคาเสื่อมราคาตามขอ
(1.4) เฉพาะมูลคาของปงบประมาณกอน
(ตั้งแตวันที่เริ่มคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยที่ใชประโยชนไปแลวจนถึงวันที่
30 กันยายนของปงบประมาณกอน
ปงบประมาณปจจุบัน)

ZGL_JV
บช 01 (JV)

เดบิต สินทรัพย(ระบุประเภท)
(รหัสสินทรัพยหลัก)
สินทรัพย(ระบุประเภท)
(รหัสสินทรัพยยอย)
เครดิต พักสินทรัพย (ระบุประเภท)

12XXXXX101

เดบิต คาเสื่อมราคา-สินทรัพย
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย

51050101XX
12XXXXX103

เดบิต ผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด
เครดิต คาเสื่อมราคา-สินทรัพย

3102010102

12XXXXX101
12XXXXX102

51050101XX

