


 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 

ขั้นตอนการบนัทึกรับสินทรัพยสํารวจพบในระบบ GFMIS 
การบันทึกรับสินทรัพยสํารวจพบ มีขั้นตอนดังนี ้
1. ทําการสรางขอมูลหลักสินทรัพย โดยใชคําส่ังงาน AS01 
2. บันทึกรับสินทรัพยสํารวจพบ ใชคําส่ังงาน F-90 
3. เรียกดูรายงานสินทรัพยรายตัวหลังจากทําการบันทึกรับสินทรัพยสํารวจพบ ใชคําส่ังงาน AW01N 
ตัวอยาง   สินทรัพยมูลคา 50,000 บาท ไดมาวันท่ี 30 ก.ย. 47 อายุการใชงาน 5 ป มีคาเส่ือมราคาสะสมจนถึง
วันท่ี 30 ก.ย. 49 เทากับ 20,000 บาท ดังนั้นเม่ือมีการสํารวจพบในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ก็จะตองนําเขาดวย
ยอดสุทธิคือ 30,000 บาท และระบุอายุการใชงานคงเหลือ 3 ป 

 
การสรางขอมูลหลักสินทรัพย 1 

 
ขั้นตอนการสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ GFMIS 

       เขาไปท่ีหนาจอ SAP R/3                     สวนเพิ่มเติม                     สวนเพิ่มเติม-ระบบสินทรัพยถาวร 
ขอมูลหลักสินทรัพย                     AS01- การสรางขอมูลหลักสินทรัพย 

รูปท่ี 1-1 



 
-2- 

รูปท่ี 1-2 
 

การสรางสินทรัพย : จอภาพเร่ิมตน 
หมวดสินทรัพย  ระบุหมวดสินทรัพยถาวร 
รหัสหนวยงาน   ระบุรหัสหนวยงาน เชน 1205 
จํานวนสินทรัพยท่ีเหมือนกนั ระบุจํานวนสินทรัพยถาวรท่ีตองการสราง : 1 

    กด   เพื่อไปยงัหนาจอถัดไป 
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รูปท่ี 1-3 
 

การสรางสินทรัพย : ขอมูลหลัก 
Tab : ท่ัวไป 
ขอมูลท่ัวไป 
คําอธิบาย  ระบุคําอธิบายสินทรัพยถาวร 
การกําหนดบัญชี ไมตองระบุเนือ่งจากระบบจะข้ึนหมวดสินทรัพยใหอัตโนมัติตามท่ีกําหนดไวในรูปท่ี 1-2 
เลขท่ีผลิตภัณฑ ระบุเลขท่ีผลิตภัณฑ (ถามี) 
ปริมาณ  ไมตองระบุ เพราะระบบจะบันทึกใหอัตโนมัติ 
หนวยนับ  ระบุหนวยนับของสินทรัพย 
จัดการเก็บประวัต ิ ให   คลิก                 เพื่อระบบเก็บประวัติสินทรัพยถาวร และนําไปแสดงในรายงาน     

ประวัติสินทรัพยได   



กด Tab                       เพื่อไปยงัหนาจอถัดไป    
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รูปท่ี 1-4 
 

สรางสินทรัพย : ขอมูลหลัก 
Tab : ขึ้นกับเวลา 
รหัสจังหวดั   ไมตองระบุระบบจะเรียกแสดงขอมูลใหอัตโนมัติหลังจากระบุศูนยตนทุน 
ศูนยตนทุน   ระบุศูนยตนทุน 
แหลงเงิน   ระบุแหลงเงิน xx3100 (รายไดอ่ืนๆ) 
กิจกรรมหลัก ระบุระบุ PXXXX (โดยท่ี XXXX คือรหัสพื้นท่ี ถาพบท่ีหนวยงานของสวน

ราชการท่ีอยูท่ีสวนกลางใช P1000) 
รหัสงบประมาณ ระบุ12005 (5หลักแรกของรหัสงบประมาณ) 
    กด Tab                        เพื่อไปยังหนาจอถัดไป  
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ใหสวนราชการระบุอายุการใช
งานของสินทรัพยเทาที่เหลืออยู 
ณ วันที่สํารวจพบ 

รูปท่ี 1-5 
สรางสินทรัพย : ขอมูลหลัก  
Tab : เขตคาเส่ือมราคา 
อายุงาน   ระบุอายุการใชงานสุทธิ 
    กด           เพื่อบันทึกขอมูลและระบบจะใหหมายเลขสินทรัพยอัตโนมัติ 
     

โดยมีขอความ     
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รูปท่ี 1-6 
                    
สรางสินทรัพย : จอภาพเร่ิมตน 
 
             กด                                            เพื่อยืนยันขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. การบันทึกรับสินทรัพยสํารวจพบ 

 
ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพยสํารวจพบในระบบ GFMIS 

      เขาไปท่ีหนาจอ SAP R/3                     สวนเพิ่มเติม                     สวนเพิ่มเติม-ระบบสินทรัพยถาวร 
การไดมาของสินทรัพย                     F-90- การบันทึกรับสินทรัพยท่ีสํารวจพบ 

 

 
รูปท่ี 2-1 
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รูปท่ี 2-2 

 
บันทึกการผานรายการบัญชีแยกประเภท : ขอมูลสวนหัว 
วันท่ีเอกสาร   ระบุวันท่ีท่ีสํารวจพบ 
วันท่ีผานรายการ  ระบุวันท่ีผานรายการ ณ วันท่ีสํารวจพบ ( ระบบจะแสดงวันท่ีในระบบซ่ึงเปน 

วันท่ีปจจุบัน ถาประสงคจะแกไขวันท่ีผานรายการก็สามารถทําได แตจะตอง
เปนวันท่ีภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ) 

ประเภทเอกสาร  ระบุประเภทเอกสารเปน AO คือสินทรัพยท่ีสํารวจพบ 
รหัสหนวยงาน   ระบุรหัสหนวยงาน 
สกุลเงิน/อัตรา   ระบุสกุลเงิน ”THB” 
บรรทัดรายการแรก 
PstKy    ระบุคียผานรายการ (Posting Key) : 50 
บัญชี    ระบุรหัสบัญชี : เครดิต 3105010101-ทุนของหนวยงาน 

    กด   เพื่อไปยงัหนาจอถัดไป 
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รูปท่ี 2-3 
ปอน สินทรัพยเกา : เพิ่มบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
รายการ 1 / รายการเครดิต / 50 
จํานวนเงิน   ระบุจํานวนเงินสุทธิ(ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม) 
ศูนยตนทุน   ระบุศูนยตนทุนของหนวยงาน 
แหลงของเงิน   ระบุ 5031000 (รายไดอ่ืนๆ) 
กิจกรรมหลัก ระบุระบุ PXXXX (โดยท่ี XXXX คือรหัสพื้นท่ี ถาพบท่ีหนวยงานของสวน

ราชการท่ีอยูท่ีสวนกลางใช P1000) 
รหัสงบประมาณ  ระบุ12005 (5หลักแรกของรหัสงบประมาณ) 
ขอความ   ระบุคําอธิบายรายการ (ถามี) 
บรรทัดรายการถัดไป 
PstKy    ระบุคียผานรายการ (Posting Key) : 70 
บัญชี    ระบุรหัสสินทรัพยท่ีจะบันทกึรับสินทรัพย : เดบิต 1000XXXXXXXX 
ประเภทรายการ  ระบุประเภทรายการ : 110 การไดมาของสินทรัพยถาวรท่ีสํารวจพบ 

    กด   เพื่อไปยงัหนาจอถัดไป 
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รูปท่ี 2-4 
 

ปอน สินทรัพยเกา : เพิ่ม รายการสินทรัพย 
รายการ 2 เดบิตสินทรัพย / 70 การไดมาของสินทรัพย / 110 
จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินผานรายการ ซ่ึงเทากับ มูลคาสินทรัพย หรือ เปนจํานวนเงิน

ผานรายการท่ีเทากับ การบันทึกรายการเครดิต 
ปริมาณ ระบุปริมาณเทากับ 1 และจํานวนนับคือ EA 
ศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุนของหนวยงาน 
แหลงของเงิน ระบุ 5031000 (รายไดอ่ืนๆ) 
กิจกรรมหลัก ระบุระบุ PXXXX (โดยท่ี XXXX คือรหัสพื้นท่ี ถาพบท่ีหนวยงานของสวน

ราชการท่ีอยูท่ีสวนกลางใช P1000) 
รหัสงบประมาณ ระบุ12005 (5หลักแรกของรหัสงบประมาณ) 
ขอความ   ระบุคําอธิบายรายการ (ถามี) 

    กด   เพื่อไปยงัหนาจอภาพรวมรายการ 
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รูปท่ี 2-5 

 
ปอน สินทรัพยเกา : แสดงภาพรวม 

ระบบจะแสดงการบันทึกบัญชี เพื่อใหทําการตรวจสอบความถูกตองของรายการกอนท่ีจะบันทึกจริง ดงันี ้
- Document type : AO 
- การบันทึกรายการ ท้ังดานเดบิต (70) และเครดิต (50) 

กด   Tab   เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปท่ี 2-6 

 
บันทึกการผานรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป :  ขอมูลสวนหัว 
ระบบแสดงขอความ “ เอกสาร 53XXXXXXXX ไดผานรายการสินทรัพยในบริษัท XXXX” 

กด   หรือ   หรือ    เพื่อออกจากหนาจอ 
 
*หลังจากนั้นใหทําการตรวจสอบขอมูลสินทรัพยรายตัวในคําส่ังงาน AW01N ตอไป3. การเรียกดูรายงาน
สินทรัพยรายตัว 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานสินทรัพยรายตัวหลังจากทําการบันทึกรับสินทรัพยสํารวจพบ 



เขาไปท่ีหนาจอ SAP R/3                     สวนเพิ่มเติม                     สวนเพิ่มเติม-ระบบสินทรัพยถาวร 
รายงานสินทรัพย                     AW01N- รายงานสินทรัพยรายตัว 

 
รูปท่ี 3-1 
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รูปท่ี 3-2 
 
 
 

 


	ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ
	รูปที่ 2-3


