


เอกสารแนบ 1

1 วัสดุคงคลงั/ค่าวัสดุ

1.1 วสัดุคงคลงั/คา่วสัดุ ณ วนัส้ินปี เกิดจากในปีงบประมาณ หน่วยงานไดบ้นัทึกรายการซ้ือวสัดุเป็นคา่ใชจ่้ายในระบบ GFMIS
 ไดแ้ก่ บญัชีคา่วสัดุ (5104010104) ดงันั้นเม่ือส้ินปีงบประมาณ  หน่วยงานท าการตรวจนบัจ านวนวสัดุคงเหลือ  และจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงบญัชี
ดงัน้ี

ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 ZGL_JM เดบิต วสัดุคงคลงั* (1105010105) 100
บช01   เครดิต คา่วสัดุ (5104010104)                      100

ประเภท JM บนัทึกปรับปรุงบญัชีวสัดุคงคลงัส้ินเดือนก.ย. 64
 *ต้องระบุกลุ่มวัสดุ*(44102900)ที่ด้ำนเดบิตในระบบ GFMIS ด้วย

หมายเหตุ  ก าหนดวนัท่ีเอกสารและวนัท่ีผา่นรายการ เป็น งวด12 วนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี
***แหล่งของเงิน xx31300***,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008 และระบุกลุ่มวสัดุ(ดา้นเดบิต)

***ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 64:- แหล่งของเงิน  6431300***, กิจกรรมหลกั P1000, รหสังบประมาณ 07008

1.2 ตน้ปีงบประมาณถดัไป ใหก้ลบัรายการท่ีไดบ้นัทึกไว ้โดยก าหนดวนัท่ีเอกสารและวนัท่ีผา่นรายการ เป็นวนัท่ี 
1 ตุลาคม ของทุกปี ดงัน้ี

ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 ZGL_JM เดบิต คา่วสัดุ (5104010104)        100
บช01   เครดิต วสัดุคงคลงั* (1105010105)               100

ประเภท JM บนัทึกกลบัรายการวสัดุคงคลงัของเดือนก.ย. 64
 *ต้องระบุกลุ่มวัสดุ*(44102900)ที่ด้ำนเครดติในระบบ GFMIS ด้วย

หมายเหตุ สาเหตุท่ีตอนตน้ปีงบประมาณใหมต่อ้งท าการกลบัรายการบญัชี เพราะทุกหน่วยเบิกจ่ายของกรมพฒันาท่ีดิน รับรู้รายการทางบญัชี
เม่ือซ้ือวสัดุในปีงบประมาณ เป็นคา่ใชจ่้ายเสมอ(5xx..)    ดงันั้นทุกส้ินปีงบประมาณหน่วยงานจะตอ้งปรับปรุงบญัชีเป็นวสัดุคงเหลือ (1xx..) ในระบบ
 GFMISและควรท าทะเบียนคุมวสัดุคงคลงัประจ าเดือน ภายนอกระบบฯ เอง เพ่ือเป็นการควบคุมภายในของหน่วยงาน

***แหล่งของเงิน xx31300***,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008 และระบุกลุ่มวสัดุ(ดา้นเครดิต)

***ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 65:- แหล่งของเงิน  6531300***, กิจกรรมหลกั P1000, รหสังบประมาณ 07008

คู่บัญชีการปรับปรุงส้ินปีงบประมาณ

คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS    



เอกสารแนบ 2
2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เช่นค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ได้แก่ค่าไฟฟ้า,ค่าน า้ประปา และค่าโทรศัพท์ส านักงาน เท่านั้น)

2.1 คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัส้ินปีบญัชีใหห้น่วยงานตรวจสอบจ านวนเงินคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้  ถา้ยังไม่ได้จ่ายช าระเงิน
(จากใบแจง้หน้ีท่ีเกิคข้ึนจริงหรืออาจประมาณการคา่ใชจ่้ายของยอดท่ีคา้งจ่าย ณ วนัส้ินปี) แลว้น ามาปรับปรุงบญัชีส้ินปี  โดยก าหนดวนัท่ีเอกสารและ
วนัท่ีผา่นรายการ เป็นวนัท่ี30 กนัยายน ของทุกปี ดงัน้ี

ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 ZGL_JV เดบิต คา่ไฟฟ้า (5104020101)     100
บช01   เครดิต คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย(2102040101) 100

ประเภท JV บนัทึกประมาณการคา่ไฟฟ้า เดือนก.ย. 64
(และตอ้งท าการกลบัรายการวนัท่ี 1 ต.ค. 64)

2 ZGL_JV เดบิต คา่น ้าประปา (5104020103)    200
บช01   เครดิต คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย(2102040101) 200

ประเภท JV บนัทึกประมาณการคา่น ้าประปา  เดือนก.ย. 64
(และตอ้งท าการกลบัรายการวนัท่ี 1 ต.ค. 64)

3 ZGL_JV เดบิต คา่โทรศพัท ์(5104020105)     300
บช01   เครดิต คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย(2102040101) 300

ประเภท JV บนัทึกประมาณการคา่โทรศพัท ์เดือนก.ย. 64
(และตอ้งท าการกลบัรายการวนัท่ี 1 ต.ค. 64)

หมายเหตุ แหล่งของเงิน xx31000,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008
*ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 64:- แหล่งของเงิน  6431000, กิจกรรมหลกั P1000, รหสังบประมาณ 07008

2.2 ตน้ปีงบประมาณถดัไป ใหก้ลบัรายการท่ีไดบ้นัทึกไว ้โดยก าหนดวนัท่ีเอกสารและวนัท่ีผา่นรายการ เป็นวนัท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี ดงัน้ี
ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 ZGL_JV เดบิต คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย(2102040101)100
บช01   เครดิต คา่ไฟฟ้า (5104020101)                    100

ประเภท JV บนัทึกกลบัรายการประมาณการคา่น ้าประปาของเดือนก.ย. 64
2 ZGL_JV เดบิต คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย(2102040101)200

บช01   เครดิต คา่น ้าประปา (5104020103)               200
ประเภท JV บนัทึกกลบัรายการประมาณการคา่น ้าประปาของเดือนก.ย. 64

3 ZGL_JV เดบิต คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย(2102040101)300
บช01   เครดิต คา่โทรศพัท ์(5104020105)                    300

ประเภท JV บนัทึกกลบัรายการประมาณการคา่โทรศพัทข์องเดือนก .ย. 64
หมายเหตุ แหล่งของเงิน xx31000,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008

*ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 65:- แหล่งของเงิน  6531000, กิจกรรมหลกั P1000, รหสังบประมาณ 07008

คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS    



เอกสารแนบ 3
3 รายได้แผ่นดนิรอน าส่งคลงั (ถ้ามี)

3.1รายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั เป็นรายไดแ้ผน่ดินท่ีหน่วยงานจดัเกบ็ไดภ้ายในปีงบประมาณ   แต่ยงัไมไ่ดน้ าส่งรายไดแ้ผน่ดิน

ยกตวัอยา่งเช่น กรณีรับเงิน เป็นเช็คเงินสดมา 20.-ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน แต่ตอ้งน าเขา้บญัชีของหน่วยงานก่อน จึงท าให้
น าส่งเงินไมท่นั

ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 ZRP_RA เดบิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั(1101020601)       20
ปกติ นส 01           เครดิต รายได.้....(42xx..)                        20

บนัทึกรับเงินรายไดแ้ผน่ดิน(KTB Corporate Online)
2** ZFV50_SQ เดบิต รายไดรั้ฐบาลรอรับจากส่วนราชการ*(1103020113)  20

บช04   เครดิต รายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั(2104010101)                   20
ประเภท SQ บนัทึกปรับปรุงบญัชีรายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั

หมายเหตุ ขั้นตอนท่ี2 *ดา้นเดบิต บญัชีรายไดรั้ฐบาลรอรับจากส่วนราชการ ท่ีหน่วยงานบนัทึกเขา้ไปในระบบ GFMIS นั้น  เม่ือกรมบญัชีกลาง
ผา่นรายการเอกสารใหจ้ะเปล่ียนเป็น บญัชีคา่ใชจ่้ายระหว่างหน่วยงาน - รายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั (5210010112)

แหล่งของเงิน xx19400/xx19200,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008
*ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 64:- แหล่งของเงิน  6419400/64194200, กิจกรรมหลกั P1000, รหสังบประมาณ 07008

ส่วนหน่วยงานสามารถบนัทึกรายการน าส่งเงินเป็นรายไดแ้ผน่ดิน นส 02 ตามแบบปกติในระบบ GFMISไดเ้หมือนเดิมดงัน้ี
3.2 ตน้ปีงบประมาณถดัไป กรมบญัชีกลางจะด าเนินการกลบัรายการใหโ้ดยอตัโนมติัส าหรับบญัชีรายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั

ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 คู่บัญชี เดบิต รายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั(2104010101)   20
อตัโนมตัิ   เครดิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- ป.ป.คา้งรับคา้งจ่าย(5210010112)   20

RQ** บนัทึกกลบัรายการบญัชีรายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั
**กรมบญัชีกลางจะด าเนินการให ้หน่วยงานไมต่อ้งท าเอง*

2 ZRP_R1 เดบิต พกัเงินน าส่ง                                 20
นส02         เครดิต เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั(1101020601)         20
ปกติ บนัทึกน าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินท่ีรอน าส่งขา้มปีงบประมาณ

3 ธ.กรุงไทย เดบิต T/E -เบิกเกินส่งคืน**                            20
บนัทึกให้            เครดิต พกัเงินน าส่ง                                           20
ประเภททCJ บนัทึกลา้งบญัชีพกัน าส่งเป็นT/Eเบิกเกินส่งคืน ใหห้น่วยงาน

หมายเหตุ แหล่งของเงิน xx19400/xx19200,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008
*ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 65:- แหล่งของเงิน  6519400/6519200, กิจกรรมหลกั P1000, 

รหสังบประมาณ 07008

ภายในปีงบประมาณท่ีเกิดรายได ้ ณ วนัส้ินปีบญัชีจะตอ้งปรับปรุงรายการบญัชีดงัน้ี

คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS    



เอกสารแนบ 4
4 ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย

กรณีบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์มร่ะบุรายละเอียด (เฉพาะสินทรัพยก่์อนปี2548) 
หน่วยงานตอ้งคิดค านวณคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือท าการบนัทึกปรับปรุงบญัชีในระบบ GFMISเขา้ไป

ในระบบฯเองโดยก าหนดวนัท่ีเอกสารและวนัท่ีผา่นรายการ เป็นงวด12 ลงวนัท่ี30 กนัยายน ของทุกปี ดงัน้ี

ขั้นตอน ค ำส่ัง คู่บัญชีในระบบ GFMIS

1 ZGL_JV เดบิต คา่เส่ือมราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้างไมร่ะบุ  300
          (5105010194)

บช01   เครดิต คา่เส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้างไมร่ะบุ   300
ประเภท JV               (1205060102)

บนัทึกคา่เส่ือมราคา/คา่เส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ไมร่ะบุรายละเอียด

2 ZGL_JV เดบิต คา่เส่ือมราคาครุภณัฑไ์มร่ะบุฯ     200
          (5105010195)

บช01   เครดิต คา่เส่ือมราคาสะสมครุภณัฑไ์มร่ะบุฯ        200
ประเภท JV               (1206180102)

บนัทึกคา่เส่ือมราคา/คา่เส่ือมราคาสะสมครุภณัฑไ์มร่ะบุรายละเอียด
3 ZGL_JV เดบิต คา่ตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมไมร่ะบุฯ     50

          (5105010198)
บช01   เครดิต คา่ตดัจ าหน่ายสะสมโปรแกรมคอมไมร่ะบุฯ  50

ประเภท JV               (1209040102)
บนัทึกคา่ตดัจ าหน่าย/คา่ตดัจ าหน่ายสะสมโปรแกรมคอมไมร่ะบุ
รายละเอียดโดยโปรแกรมคอมฯนั้นตอ้งมีราคาตั้งแต่ 20,000 บาท
ข้ึนไปถึงคิดคา่เส่ือมฯ

หมายเหตุ แหล่งของเงิน xx31000,  กิจกรรมหลกั P(ตามดว้ยรหสัพ้ืนท่ี 4 หลกั) ,  รหสังบประมาณ 07008
*ยกตวัอยา่งของหน่วยงานส่วนกลางปีงบประมาณ 64:- แหล่งของเงิน  6431000, กิจกรรมหลกั P1000, รหสังบประมาณ 07008

คูบ่ญัชใีนระบบ GFMIS    


