
คู่มือการล้างบัญชีพกัสินทรัพย์ 
ผ่าน Web Online 

 

 

นางบังอร  วนัริโก 

นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการพเิศษ 

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

1 



สารบัญ 

       หนา้ 
 บทท่ี 1 บทน า 
  ความเป็นมา      1 
  วตัถุประสงค ์     2 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ     3 
 บทท่ี 2 การบนัทึกสินทรัพยถ์าวรผา่นระบบจดัซ้ือจดัจา้ง   4 
  1.ขั้นตอนการลา้งบญัชีพกัสินทรัพยจ์ากใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง(PO)  5 
  2.ประเภทการบนัทึกรายการหักลา้ง (สท.13)   6 
   2.1กรณีสินทรัพยร์ายตวัทั้งจ  านวน   9 
   2.2 กรณีค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน  22 
   2.3 กรณีสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย  36  
   2.4 กรณีผา่นรายการหักลา้ง(JJ)  56  
 
 
 
 
 
 

2 



    สารบัญ (ต่อ)   

       หน้า 

 บทที่ 3 รายงาน 

  1.รายงานสินทรัพยร์ายตวั    37 
  2.รายงาน Online    82 
  3.รายงานยอดสินทรัพยค์งเหลือ   84 
 
   

3 



บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมา 

 ตามท่ีกรมบญัชีกลางไดพ้ฒันาและปรับปรุงการบนัทึกรายการเขา้สู่ระบบ GFMIS ดว้ย GFMIS Web 
Online ให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ช่นเดียวกบัเคร่ือง GFMIS Terminal ในทุกระบบงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เป็นตน้มา ประกอบดว้ย ระบบงบประมาณ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบรับและน าส่งเงินระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบญัชีแยก
ประเภท และระบบสินทรัพยถ์าวร 
 ทั้งน้ี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15  ไดน้ าเอาขั้นตอนการบนัทึกลา้งบญัชีพกัสินทรัพย์
ผา่น Web Online ตลอดจนการเรียกรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาจดัท าเป็นคู่มือในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 
  
 1.เพื่อให้ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัการบนัทึกลา้งบญัชีพกัสินทรัพยผ์า่น GFMIS 
Web Online ได ้
 2.เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินทรัพยถ์าวรผา่น GFMIS Web 
Online ได ้
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  

 1.หน่วยงานมีคู่มือการบนัทึกล้างบญัชีสินทรัพย์ถาวร ผ่านGFMIS Web Online 
สามารถบนัทึกรายการในระบบ GFMIS Web Online ได้อยา่งถกูต้อง มีประสิทธิภาพ สง่ผล
ให้การปฏิบติังานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

 2.ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ทราบขัน้ตอนและวิธีการบนัทึก 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ และก าหนดวิธีการควบคมุการปฏิบติัระบบบญัชี
สินทรัพย์ถาวรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 3.ลดภาระการปฏิบติังานของหน่วยงานต้นสงักดั ท่ีต้องด าเนินการเก่ียวกบั
ระบบสินทรัพย์ถาวรผ่านเคร่ือง GFMIS Web Online 
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บทท่ี 2 

การบนัทึกสินทรพัยถ์าวรผา่นระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 

บนัทึก PO ระบ ุบ/ช พกัสินทรพัย ์

ตรวจรบั สรา้งขอ้มลูหลกัสินทรพัย ์

ลา้ง บ/ช พกัสินทรพัย ์ตัง้เบิก 

สินทรพัยถ์าวร ค่าใชจ่้าย 
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ขัน้ตอนการลา้งบญัชีพกัสินทรพัยจ์ากใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO) 

ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (บส.01) 

ตรวจรบัในระบบ (บร.01) 

บนัทึกขอเบิกเงิน (ขบ.01) 

สรา้งขอ้มลูหลกัสินทรพัย ์(สท.01,11) 

ลา้งบญัชีพกัสินทรพัย ์(สท.13) 

เดบิต  พกัสินทรพัย/์พกังานระหว่างกอ่สรา้ง 

    เครดิต  รบัสินคา้/ใบส าคญั (GR/IR) 

เดบิต รบัสินคา้/ใบส าคญั (GR/IR) 
    เครดิต  เจา้หน้ี 

ระบหุมวดสินทรพัย ์ 

รหสัท่ีได ้1xxxxxxxxxxx 

               8xxxxxxxxxxx  

ระบ ุS พกัสินทรพัย ์

เดบิต  สินทรพัย ์1xxxxxxxxxxx 

            งานระหว่างกอ่สรา้ง  8xxxxxxxxxxx 

    เครดิต  พกัสินทรพัย/์พกังานระหว่างกอ่สรา้ง 8 



ประเภทการบนัทึกรายการหกัลา้ง (สท.13) 

1. สินทรัพยร์ายตวัทั้งจ  านวน (AA) 
2. ค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน (JV) 
3. สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย (AA)  
4. การผา่นรายการหกัลา้ง (JJ) 
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คลกิที่ บนัทึกรายการสินทรพัย ์>> สท13 
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หนา้จอ “ผา่นรายการดว้ยการหกัลา้ง (สท.13)” 
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- ประเภทเอกสาร AA 
- วนัท่ีเอกสาร 
- วนัท่ีผา่นรายการ 
- เลขท่ีเอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการ
ตรวจรับ (บร.01) รหสับญัชี บรรทดัรายการ และ
จ านวนเงิน 
- เลขท่ีสินทรัพยจ์าก สท.01หรือ สท.11 และ   
จ านวนเงิน 

1. กรณีสินทรัพยร์ายตวัทั้งจ  านวน 
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ระบุวนัท่ีเอกสาร,วนัท่ีผา่นรายการ,การอา้งอิง 
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กดปุ่ม “รายการเปิด” 
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หนา้จอ “รายการเปิด” 
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ระบุ เลขท่ีเอกสารหกัลา้ง,ปีเอกสาร 
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ระบบแสดงขอ้มูลเอกสารหกัลา้ง 
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ระบุ รหสับญัชีแยกประเภท,บรรทดัรายการ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงในตาราง” 
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กดปุ่ม “รายการสินทรัพย”์ 
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ระบุ เลขท่ีสินทรัพย ์, จ  านวนเงิน,ขอ้ความ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงในตาราง” 
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กดปุ่ม “จ าลองการบนัทึก” 
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เม่ือ “จ าลองการบนัทึก” และ “บนัทึกขอ้มูล” 
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2. กรณีค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน 

- ประเภทเอกสาร JV 
- วนัท่ีเอกสาร 
- วนัท่ีผา่นรายการ 
- เลขท่ีเอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการ
ตรวจรับ (บร.01) รหสับญัชี บรรทดัรายการ และ
จ านวนเงิน 
- รหสับญัชีแยกประเภท และจ านวนเงิน 
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ระบุ ประเภทเอกสาร JV 

26 



ระบุวนัท่ีเอกสาร,วนัท่ีผา่นรายการ,การอา้งอิง 
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กดปุ่ม “รายการเปิด” 
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หนา้จอ “รายการเปิด” 
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ระบุ เลขท่ีเอกสารหกัลา้ง , ปีเอกสาร 

30 



ระบบแสดงขอ้มูลเอกสารหกัลา้ง 
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ระบุ รหสับญัชีแยกประเภท,บรรทดัรายการ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงในตาราง” 
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กดปุ่ม “รายการบญัชีแยกประเภท” 
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ระบุ บญัชีแยกประเภท , จ  านวนเงิน,ขอ้ความ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงในตาราง” 
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กดปุ่ม “จ าลองการบนัทึก” 
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เม่ือ “จ าลองการบนัทึก” และ “บนัทึกขอ้มูล” 
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3. กรณีสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย 

- ประเภทเอกสาร AA 
- วนัท่ีเอกสาร 
- วนัท่ีผา่นรายการ 
- เลขท่ีเอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการ
ตรวจรับ (บร.01) รหสับญัชี บรรทดัรายการ และ
จ านวนเงิน 
- เลขท่ีสินทรัพยจ์าก สท.01หรือ สท.11 และ   
จ านวนเงิน 
- รหสับญัชีแยกประเภท และจ านวนเงิน 
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ระบุ ประเภทเอกสาร AA 
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ระบุวนัท่ีเอกสาร,วนัท่ีผา่นรายการ,การอา้งอิง 
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กดปุ่ม “รายการเปิด” 
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หนา้จอ “รายการเปิด” 
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ระบุ เลขท่ีเอกสารหกัลา้ง,ปีเอกสาร 

44 



ระบบแสดงขอ้มูลเอกสารหกัลา้ง 
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ระบุ รหสับญัชีแยกประเภท,บรรทดัรายการ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง” 
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เม่ือกดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง”แลว้ 
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ระบุ รหสับญัชีแยกประเภท,บรรทดัรายการ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง” 
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กดปุ่ม รายการสินทรัพย ์
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ระบุ เลขท่ีสินทรัพย,์จ านวนเงิน,ขอ้ความ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง” 
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เปล่ียนคียผ์า่นรายการเป็น40-รายการเดบิต 
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ระบุบญัชีแยกประเภท,จ านวนเงิน,ขอ้ความ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง” 

56 



กดปุ่ม “จ าลองการบนัทึก” 
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ตรวจสอบขอ้มูล แลว้กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” 
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4.กรณีการผา่นรายการหกัลา้ง (JJ) 

- ประเภทเอกสาร JJ 
- วนัท่ีเอกสาร 
- วนัท่ีผา่นรายการ 
- เลขท่ีเอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการ
ตรวจรับ (บร.01) รหสับญัชี บรรทดัรายการ และ
จ านวนเงิน 
- เลขท่ีเอกสารหกัลา้ง เช่น การปรับปรุงบญัชี 
และบรรทดัรายการ 
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ประเภทเอกสาร JJ 
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ระบุวนัท่ีเอกสาร,วนัท่ีผา่นรายการ,การอา้งอิง 
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กดปุ่ม “รายการเปิด” 
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หนา้จอ “รายการเปิด” 
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ระบุ เลขท่ีเอกสารหกัลา้ง,ปีเอกสาร 

64 



ระบบแสดงขอ้มูลเอกสารหกัลา้ง 
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ระบุ รหสับญัชีแยกประเภท,บรรทดัรายการ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง” 
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เม่ือกดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงตาราง”แลว้ 
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รายการเปิด ล าดบัท่ี 2 ระบุเลขท่ีเอกสารหกัลา้ง,ปีเอกสาร 
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ระบบแสดงขอ้มูลเอกสารหกัลา้ง 
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ระบุ รหสับญัชีแยกประเภท,บรรทดัรายการ 
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กดปุ่ม “จดัเกบ็รายการน้ีลงในตาราง” 

72 



กดปุ่ม “จ าลองการบนัทึก” 

73 



เม่ือ “จ าลองการบนัทึก” และ “บนัทึกขอ้มูล” 
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1. รายงานสินทรพัยร์ายตวั (สท.12) 

2. รายงานยอดสินทรพัยค์งเหลือ 

3. รายงานคา่เสื่อมราคาที่ผา่นรายการ 

รายงาน 
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คลกิที่ ขอ้มลูหลกัสินทรพัย ์>> สท12 
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หนา้จอ “รายงานสินทรพัยร์ายตวั (สท.12) 
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ระบ ุเลขที่สินทรพัยห์ลกั/เลขที่สินทรพัยย์อ่ย 
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รายละเอียดรายงาน “ค่าตามแผน” 

79 



รายละเอียดรายงาน “ค่าตามแผน” (หนา้ 2) 

80 



รายละเอียดรายงาน “มลูค่าผา่นรายการ” 

81 



รายละเอียดรายงาน “การเปรียบเทียบ” 

82 



รายละเอียดรายงาน “พารามเิตอร”์ 
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รายงาน Online 
 - รายงานยอดสินทรัพยค์งเหลือ 

 - รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผา่นรายการ 
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การเรียกรายงาน Online 
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เลือก “หมวดรายงาน” 
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รายงานยอดสินทรพัยค์งเหลือ 

87 



ระบเุงือ่นไขการเรียกรายงาน 

88 



รายงานยอดสินทรพัยค์งเหลือ 

89 



รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผา่นรายการ 
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ระบเุงือ่นไขการเรียกรายงาน 

91 



รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผา่นรายการ 
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