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โอนยายสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS 

สพด.สตูล 0700800097 

เดือน  มีนาคม 2558 

 สพด.สตูล รับโอนครุภัณฑคอมพิวเตอรจากสวนกลาง (ศสท.) จํานวน 2 รายการ 

ลํา 

ดับที่ 
ครุภัณฑ รายการ จํานวน 

รหัสสินทรัพย

ใหม 
จํานวนเงิน 

คาเสื่อม

ราคาสะสม 

ว/ด/ป 

คิดคาเสื่อม 

เลขทีเ่อกสาร

การโอน 
หมายเหตุ 

1 คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม 1 เครื่อง 100000014173 44,370.00 19,231.05 09.03.2015 5000001504    อางถึง ใบเบิกที่ 11/58 ครุภัณฑ-วัสดุ-วัสดุถาวร 

2 คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม 1 เครื่อง 100000014174 44,370.00 19,231.05 09.03.2015 5000003104  

   รวมจํานวนเงิน 88,740.00 38,462.10    

 

หมายเหต ุคูบัญชีที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS เปนดังนี ้

    เดบิต อุปกรณ     88,740.00  

      เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-อุปการณ      38,462.10 

        เครดิต รายไดระหวางกัน       50,277.90  

 ดังนั้น ขอใหหนวยงานบันทึกในทะเบียนคุมสินทรัพยถาวรดวย 
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สพด.สตูล  

รับโอนครุภณัฑคอมพิวเตอรจากสวนกลาง 

จํานวน 2 รายการ 

  1. เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม  จํานวน 1 เคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

(รหัสสินทรัพยใหมที่สพด.สตูลรับโอน) 

(รหัสสินทรัพยที่สวนกลางตัดโอน) 

รหัสสินทรัพย 100000014173 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ว.ด.ป.เร่ิมคิดคาเส่ือม 09.03.2015 

อายุการใชงาน  5  ป 

เลขท่ีเอกสารการโอน 5000001504  
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2. เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม  จํานวน 1 เคร่ือง 

 

(รหัสสินทรัพยที่สวนกลางตัดโอน) 

(รหัสสินทรัพยใหมที่สพด.สตูลรับโอน) 

รหัสสินทรัพย 100000014174 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ว.ด.ป.เร่ิมคิดคาเส่ือม 09.03.2015 

อายุการใชงาน  5  ป 

เลขท่ีเอกสารการโอน 5000003104 
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