
ระบบสินทรัพย์ถาวร 
GFMIS Terminal

กองระบบการคลงัภาครัฐ กรมบัญชีกลาง



ความหมายของสินทรัพย์

• สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดวา่จะท าใหเ้กิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงาน

• สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพยอ์นัมีลกัษณะคงทน ท่ีใชใ้นการ
ด าเนินกิจการและใชไ้ดน้านกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ตามปกติ มิไดมี้ไวเ้พื่อขาย



เกณฑ์มูลค่าขั้นต า่ในการรับรู้

 มูลค่าขั้นต ่าทีก่ าหนด 10,000 บาท ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวร
ทั้งนี ้สินทรัพย์แต่ละรายการอาจมมูีลค่าต ่ากว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่มูลค่า
โดยรวม ของสินทรัพย์ประเภทน้ัน สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดกใ็ห้น ามา
รวมกนัและรับรู้เป็นประเภทของสินทรัพย์น้ัน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน
(ชุดรับแขก) ชุดเคร่ืองเสียง เป็นต้น

 กรณเีป็นครุภัณฑ์ทีม่มูีลค่าไม่ถึง 10,000 บาท 
ไม่ต้องบนัทึกในระบบ GFMIS แต่ให้ควบคุมในทะเบยีนคุมสินทรัพย์ 
โดยบนัทกึบญัชีค่าครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 

ทีม่า : กค 0410.3/ว43 ลว 29 มกราคม 2562 เร่ือง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์



ตารางอายุการใช้งานและอตัราค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์
อายุการใช้งาน (ปี) อตัราค่าเส่ือมราคา/ปี (ร้อยละ)

อย่างต า่ อย่างสูง อย่างต า่ อย่างสูง

1.อาคารถาวร 15 40 2.5 6.5

2.อาคารช่ัวคราว/โรงเรือน 8 15 6.5 12.5

3.ส่ิงก่อสร้าง

3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหลก็หรือโครงสร้างเป็นส่วนประกอบหลกั 15 25 4 6.5

3.2 ใช้ไม้หรือวสัดุอ่ืนๆเป็นส่วนประกอบหลกั 5 15 6.5 20

4. ครุภัณฑ์ส านักงาน 3 12 8 33

5.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 30 3 20

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ (ยกเว้นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้มอีายุใช้งาน 15-20 ปี) 5 10 10 20

7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 10 10 20

8. ครุภัณฑ์การเกษตร

8.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2 5 20 50
8.2 เคร่ืองจกัรกล 3 10 10 33



ตารางอายุการใช้งานและอตัราค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์   
อายุการใช้งาน (ปี) อตัราค่าเส่ือมราคา/ปี (ร้อยละ)

อย่างต า่ อย่างสูง อย่างต า่ อย่างสูง

9. ครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2 5 20 50

9.2 เคร่ืองจกัรกล 3 10 10 33
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

10.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2 5 20 50

10.2 เคร่ืองจกัรกล 3 10 10 33

11. ครุภัณฑ์ส ารวจ 5 10 10 20
12. ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5 15 6.5 20

13. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 3 5 20 33

14. ครุภัณฑ์การศึกษา 2 5 20 50

15. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 5 20 50
16. ครุภัณฑ์กฬีา/กายภาพ 2 5 20 50



ตารางอายุการใช้งานและอตัราค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์
อายุการใช้งาน (ปี) อตัราค่าเส่ือมราคา/ปี (ร้อยละ)

อย่างต า่ อย่างสูง อย่างต า่ อย่างสูง
17. ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์ 2 5 20 50

18. ครุภัณฑ์อาวุธ 5 10 10 20

19. ครุภัณฑ์สนาม 2 5 20 50

20. สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

20.1 ถนนคอนกรีต 10 20 5 10

20.2 ถนนลาดยาง 3 10 10 33

20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 20 50 2 5

20.4 เข่ือนดนิ 20 50 2 5

20.5 เข่ือนปูน 50 80 1.25 2

20.6 อ่างเกบ็น า้ 30 80 1.25 3

21. ครุภัณฑ์อ่ืน 2 15 6.5 50

22. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 2 20 5 50



ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset : FA)

ข้อมูลหลกัสินทรัพย์

การได้มาของสินทรัพย์

การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

การประมวลผลส้ินงวด
รายงาน



ข้อมูลหลกัสินทรัพย์

ข้อมูลหลักสินทรัพย์ คือ การก าหนดรหัสสินทรัพย์
จากระบบ เพื่อรองรับการบันทึกการได้มาของ
สินทรัพย์และค านวณค่าเส่ือมราคาในระบบต่อไป
เลขท่ีสินทรัพยร์ายตวั (12 หลกั) ข้ึนตน้ดว้ย

1xxxxxxxxxxx หรือ
8xxxxxxxxxxx



รหัสหมวดสินทรัพย์/รหัสบัญชีพกัสินทรัพย์

รหัสหมวด
สินทรัพย์

รายละเอยีดหมวดสินทรัพย์
รหัสบัญชี

พกัสินทรัพย์
รหัสบัญชีพกัสินทรัพย์

อายุการใช้งาน 
สูงสุด

12040100 ทีด่นิ-กรรมสิทธ์ิของหน่วยงาน 1204010102 พกัทีด่นิทีม่กีรรมสิทธ์ิ 0
12040200 ทีด่นิ-ทีร่าชพสัดุ 1204020102 พกัทีด่นิราชพสัดุ 0
12050100 อาคารเพ่ือการพกัอาศัย 1205010102 พกัอาคารเพ่ือการพกัอาศัย 40
12050101 อาคารราชพสัดุ-เพ่ือการพกัอาศัย 1205010107 พกัอาคารราชพสัดุ-เพ่ือการพกัอาศัย 40
12050200 อาคารส านักงาน 1205020102 พกัอาคารส านักงาน 40
12050201 อาคารราชพสัดุ-ส านักงาน 1205020105 พกัอาคารราชพสัดุ-ส านักงาน 40
12050300 อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน 1205030102 พกัอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน 40
12050301 อาคารราชพสัดุ-เพ่ือประโยชน์อ่ืน 1205030102 พกัอาคารราชพสัดุ-เพ่ือประโยชน์อ่ืน 40
12050400 ส่ิงปลูกสร้าง 1205040102 พกัส่ิงปลูกสร้าง 25
12050401 ส่ิงปลูกสร้างทีร่าชพสัดุ 1205040107 พกัส่ิงปลูกสร้างทีร่าชพสัดุ 25
12050800 ส่วนปรับปรุงอาคาร 1205030107 พกัส่วนปรับปรุงอาคาร 40
12060100 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1206010102 พกัครุภัณฑ์ส านักงาน 12
12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1206020102 พกัครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30
12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1206030102 พกัครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 10
12060400 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1206040102 พกัครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10



รหัสหมวดสินทรัพย์/รหัสบัญชีพกัสินทรัพย์

รหัสหมวด
สินทรัพย์

รายละเอยีดหมวดสินทรัพย์
รหัสบัญชี
พกัสินทรัพย์

รหัสบัญชีพกัสินทรัพย์
อายุการใช้งาน 

สูงสุด
12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร 1206050102 พกัครุภัณฑ์การเกษตร 10
12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน 1206006102 พกัครุภัณฑ์โรงงาน 10
12060700 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1206070102 พกัครุภัณฑ์ก่อสร้าง 10
12060800 ครุภัณฑ์ส ารวจ 1206080102 พกัครุภัณฑ์ส ารวจ 10
12060900 ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1206090102 พกัครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 15
12061000 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1206100102 พกัครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 5
12061100 ครุภัณฑ์การศึกษา 1206110102 พกัครุภัณฑ์การศึกษา 5
12061200 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1206120102 พกัครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5
12061300 ครุภัณฑ์กฬีา 1206130102 พกัครุภัณฑ์กฬีา 5
12061400 ครุภัณฑ์ดนตรี 1206140102 พกัครุภัณฑ์ดนตรี 5
12061500 ครุภัณฑ์สนาม 1206150102 พกัครุภัณฑ์สนาม 5
12061600 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1206160102 พกัครุภัณฑ์อ่ืนๆ 15
12090100 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-Software 1209010102 พกัสินทรัพย์ไม่มตีวัตน-Software 20
12090200 สินทรัพย์ทีไ่ม่ตวัตน-อ่ืน 1209020102 พกัสินทรัพย์ทีไ่ม่ตวัตน-อ่ืน 20
12110100 งานระหว่างท า 1211010102 งานระหว่างท า 0



ข้อมูลหลกัสินทรัพย์

กระบวนงาน ค าส่ังงาน

1. การสร้างขอ้มูลหลกัสินทรัพย์ AS01

2. การสร้างขอ้มูลหลกัสินทรัพยย์อ่ย AS11

3. การแกไ้ขขอ้มูลหลกัสินทรัพย์ AS02

4. การแสดงขอ้มูลหลกัสินทรัพย์ AS03

5. การบลอ็กขอ้มูลหลกัสินทรัพย์ AS05



ข้อมูลส าหรับบนัทึกข้อมูลหลกัสินทรัพย์

 หมวดสินทรัพย์

 รหสัผูข้าย (ถา้มี จาก PO)

 รายละเอียดของครุภณัฑ์

 รหสัแหล่งของเงิน (จาก PO)

 รหสังบประมาณ (จาก PO)

 รหสักิจกรรมหลกั (จาก PO)

 อายกุารใชง้าน



การสร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์ : AS01



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AS01”



หน้าจอ “สร้างสินทรัพย์”



ระบุรายละเอยีด



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ทั่วไป”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ขึน้กบัเวลา”



หน้าจอ “การปันส่วน”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ต้นแบบ”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ต้นแบบ”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “เขตค่าเส่ือมราคา”



แสดงข้อความ “สินทรัพย์ถูกสร้าง”



การสร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์ย่อย : AS11



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AS11”



หน้าจอ “สร้างเลขที่ย่อย”

เลขท่ีสินทรัพยห์ลกั



แสดงรายละเอยีด “ข้อมูลสินทรัพย์หลกั”

ขอ้มูลสินทรัพยห์ลกั



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ทั่วไป”

ขอ้มูลสินทรัพยย์อ่ย



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ขึน้กบัเวลา”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “การปันส่วน”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ต้นแบบ”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “เขตค่าเส่ือมราคา”



แสดงข้อความ “สินทรัพย์ย่อยถูกสร้าง”



การเปลีย่นแปลงข้อมูลหลกัสินทรัพย์ : AS02



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AS02”



หน้าจอ “เปลีย่นสินทรัพย์”



หน้าจอ “ทั่วไป”



แก้ไขข้อมูล



แสดงข้อความ “สินทรัพย์ถูกเปลีย่นแปลงแล้ว”



การแสดงข้อมูลหลกัสินทรัพย์ : AS03



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AS03”



หน้าจอ “แสดงสินทรัพย์”



แสดงรายละเอยีดหน้าจอ “ทั่วไป”



แสดงรายละเอยีดหน้าจอ “ขึน้กบัเวลา”



แสดงรายละเอยีดหน้าจอ “ต้นแบบ”



แสดงรายละเอยีดหน้าจอ “เขตค่าเส่ือมราคา”



การบลอ็กข้อมูลหลกัสินทรัพย์ : AS05



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AS05”



หน้าจอ “ระงบัสินทรัพย์”



หน้าจอ “ระงบัสินทรัพย์”



แสดงข้อความ “สินทรัพย์ถูกระงบั”



การได้มาของสินทรัพย์

รับสินทรัพย์จาก
รายการคงค้าง

• F-04 : การบันทึกรับ
สินทรัพย์หักล้างบัญชีพกั
สินทรัพย์

รับสินทรัพย์ระหว่างท า
เป็นสินทรัพย์

• AIAB : การก าหนดกฎ
กระจายการโอน

• AIBU : การบันทึกการโอน

รับสินทรัพย์จากการบริจาค

• ABZON : การบันทึกรับ
สินทรัพย์บริจาค

รับสินทรัพย์จากการโอน 
(ภายในกรม/ระหว่างกรม)

• ABUMN : โอนสินทรัพย์
ภายในกรม

• โอนสินทรัพย์ระหว่างกรม -
กรมบัญชีกลาง



การบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง : F-04



การบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง



ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง

1. ตรวจสอบรายการคงค้างของบัญชีพกัสินทรัพย์ : FBL3N

2. บันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง : F-04

3. ตรวจสอบรายการคงค้างบัญชีพกัสินทรัพย์ : FBL3N

4. ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ : AW01N



1. ตรวจสอบรายการคงค้างของบญัชีพกัสินทรัพย์ : FBL3N



ระบุรายละเอยีด “รายการบญัชีแยกประเภท”



แสดงรายการคงค้าง “สถานะไฟสีแดง”



2. บันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง : F-04



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “ข้อมูลส่วนหัว”

1. ล้างเป็นสินทรัพย์ = AA
2. ล้างเป็นสินทรัพย์+ค่าใช้จ่าย = AA
3. ล้างเป็นค่าใช้จ่าย = JV

กรณบีันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
- PstKy = 40
- บัญชี = รหัสบัญชีแยกประเภท
- ประเภทรายการ = ไม่ต้องระบุ



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “เลือกรายการเปิด”

ข้อมูลจะถูกน ามาใส่อตัโนมัติ 
จากค่าที่ระบุอยู่ในข้อมูลหลกัสินทรัพย์



หน้าจอ “ประมวลผลรายการเปิด”



ระบุ “เลขที่เอกสารหักล้าง”



เลือก “บรรทัดรายการ”



เลือก “บรรทัดรายการ”

Double Click

ต้องมีค่า
เป็น 0 เสมอ



หน้าจอ “ภาพรวม”



เลือก “เอกสาร” เพ่ือจ าลองรายการ



หน้าจอ “ภาพรวม”

Double Click



ระบุรายละเอยีด “รายการบญัชีแยกประเภททั่วไป”

กรอกรหัสต่างๆ เหมือนด้านเดบิต



หน้าจอ “จ าลองเอกสาร”



แสดง “รายการเอกสารผ่านรายการ”



3. ตรวจสอบรายการคงค้างของบญัชีพกัสินทรัพย์ : FBL3N



ระบุรายละเอยีด “รายการบญัชีแยกประเภท”



แสดงรายการหักล้าง “สถานะไฟสีเขียว”



4. ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ : AW01N



หน้าจอ “ค่าตามแผน”



การบันทึกรับสินทรัพย์จากงานระหว่างก่อสร้าง



การบนัทึกรับสินทรัพย์จากงานระหว่างก่อสร้าง

บันทึก PO (S)
(บส01)

บันทึกตรวจรับงาน
(บร01)

บันทึกรายการขอเบิกเงนิ

สร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์
(AS01)

บันทึกล้างบัญชีพกัสินทรัพย์
(F-04)

สร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์
(AS01)

สร้างกฎกระจายการโอน
(AIAB)

โอนงานระหว่างท าเป็นสินทรัพย์
(AIBU)

ระบุบัญชีพกัสินทรัพย์

Dr. พกังานระหว่างก่อสร้าง
Cr. GR/IR

Dr. GR/IR
Cr. เจ้าหนี้

ระบุหมวดสินทรัพย์เป็นงานระหว่างท า 
รหัสสินทรัพย์ที่ได้ 8xxxxxxxxxxx

Dr. สินทรัพย์ระหว่างท า 8xxxxxxxxxxx
Cr. พกังานระหว่างก่อสร้าง

ระบุหมวดสินทรัพย์เป็นอาคาร
รหัสสินทรัพย์ที่ได้ 1xxxxxxxxxxx

เรียกรหัสสินทรัพย์ระหว่างท า 8xxxxxxxxxxx
เพ่ือโอนไปยงัรหัสสินทรัพย์ 1xxxxxxxxxxx

Dr. สินทรัพย์ 1xxxxxxxxxxx
Cr. สินทรัพย์ระหว่างท า 8xxxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8



การก าหนดกฎกระจายการโอน : AIAB



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AIAB”



การช าระบญัชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง



แสดงสถานะ “ไฟสีแดง”



กดเลือกรายการที่จะบนัทึกการโอน

กดเลือก



ระบุเลขที่สินทรัพย์ที่จะรับโอน



แสดงสถานะ “ไฟสีเขียว”



แสดงข้อความ “กฎการปันส่วนถูกเกบ็ข้อมูลแล้ว”



การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง : AIBU



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AIBU”



การช าระบญัชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง



กดปุ่ม “บรรทัดรายการ”



แสดงรายละเอยีดบรรทัดรายการที่เลือก



การช าระบญัชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

เอาเคร่ืองหมายออก
เพ่ือประมวลผลจริง



ระบบแสดงข้อความ “ผ่านรายการสินทรัพย์”



การบันทกึสินทรัพย์รับบริจาค : ABZON



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ABZON”



ระบุรายละเอยีด “ข้อมูลรายการ”



ระบุรายละเอยีด “รายละเอยีดเพิม่เตมิ”



แสดง “จ าลองการผ่านรายการ”



แสดงข้อความ “ผ่านรายการสินทรัพย์”



การโอนสินทรัพย์ภายในกรม : ABUMN



แสดงรายละเอยีด “สินทรัพย์เดมิ” และ “สินทรัพย์ใหม่”

สินทรัพย์เดิม สินทรัพย์ใหม่



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ABUMN”



ระบุรายละเอยีด “ข้อมูลรายการ”



ระบุรายละเอยีด “รายละเอยีดเพิม่เตมิ”



ระบุรายละเอยีด “การโอนบางส่วน”



แสดง “จ าลองการผ่านรายการ”



แสดงข้อความ “ผ่านรายการสินทรัพย์”



การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม : ABT1N (กรมบัญชีกลาง)



การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม

กรมผู้โอน กรมผู้รับโอน กรมบัญชีกลาง
แจง้รายละเอียดสินทรัพย์ให้ผูรั้บโอน
เพื่อสร้างขอ้มูลหลกัสินทรัพยแ์ละแจง้
เลขท่ีสินทรัพยข์องตนเองและผูรั้บโอน
ใหก้รมบญัชีกลางทราบ

สร้างขอ้มูลหลกัสินทรัพย ์(AS01) ตาม
รายละเอียดท่ีผูโ้อนแจง้ โดยมีอายุการ
ใชง้านคงเหลือ และแจง้เลขท่ีสินทรัพย์
ใหผู้โ้อนทราบ

บนัทึกการโอนสินทรัพย์
ระหวา่งกรม และแจง้คู่บญัชี
ใหผู้โ้อนและผูรั้บโอน
ปรับปรุงบญัชี

ปรับปรุงบญัชี : ZGL_JV
ประเภทเอกสาร : AA
เดบิต โอนสินทรัพยใ์หห้น่วยงานของรัฐ       

เครดิต พกัหกัลา้งการโอนสินทรัพย์

ปรับปรุงบญัชี : F-04
ประเภทเอกสาร : JV
เดบิต พกัหกัลา้งการรับโอนสินทรัพย ์                

เครดิต รายไดจ้ากการรับโอน   
สินทรัพยร์ะหวา่งหน่วยงาน



การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ : ABAVN



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ABAVN”



ระบุรายละเอยีด “ข้อมูลรายการ”



ระบุรายละเอยีด “รายละเอยีดเพิม่เตมิ”



ระบุรายละเอยีด “รายละเอยีดเพิม่เตมิ”



แสดง “จ าลองการผ่านรายการ”



แสดงข้อความ “ผ่านรายการสินทรัพย์”



การกลบัรายการ

ZFI_FBRA
• Reset เอกสารหกัลา้ง

AIST

• กลบัรายการโอนงานระหวา่งท า         
เป็นสินทรัพย์

AB08
• กลบัรายการสินทรัพยอ่ื์น



Reset เอกสารหักล้าง : ZFI_FBRA



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFI_FBRA”



ระบุรายละเอยีด



แสดงบัญชีแยกประเภท



แสดงรายการบญัชี



กดปุ่ม “บันทึก”



กดเลือก “การรีเซ็ทและการกลบัรายการ”



เลือกเหตุผลในการกลบัรายการ



ระบุข้อมูลการกลบัรายการ



แสดงเลขที่การหักล้างถูกรีเซ็ท



แสดงเลขที่เอกสารผ่านรายการหักล้าง



การกลบัรายการโอนสินทรัพย์ระหว่างท า
เป็นสินทรัพย์ : AIST



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AIST”



ระบุข้อมูล “การกลบัรายการของการช าระบัญชี AUC”



ระบบแสดง “ข้อมูลส่วนหัวเอกสาร”



กดปุ่ม “ด าเนินการ” เพ่ือกลบัรายการ

เอาเคร่ืองหมายออก
เพ่ือประมวลผลจริง



ระบบแสดง “ข้อมูลบญัชี”



ระบบแสดง “เลขที่เอกสารกลบัรายการ”



การกลบัรายการสินทรัพย์อ่ืน : AB08



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AB08”



ระบุรายละเอยีด



แสดงภาพรวมเอกสารบญัชีสินทรัพย์

กดเลือก



ระบุ “ข้อก าหนดการกลบัรายการ”



ระบบแสดงข้อมูลส่วนหัวเอกสาร



แสดงเลขที่เอกสารผ่านรายการ



การประมวลผลค่าเส่ือมราคา : ZAFAB



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZAFAB”



หน้าจอ “ด าเนินการผ่านรายการค่าเส่ือมราคา”



กดปุ่ม “ใช่”



ทดสอบการประมวลผล



กดปุ่ม “F9”

เอาเคร่ืองหมายออก เพ่ือ
ประมวลผลจริง จากนั้นกด F9



หน้าจอ “พารามเิตอร์การพมิพ์แบคกราวน์”



Double Click “เวลาในการพมิพ์”



กลบัสู่หน้าจอ “พารามเิตอร์การพมิพ์แบคกราวน์”



กดปุ่ม “Immediate”



กดปุ่ม “บนัทึกข้อมูล”



แสดงข้อความ “จดัเวลาของงานแบ็คกราวน์”



กดเลือก ระบบ บริการ งาน ภาพรวมของงาน



ระบุช่ืองาน กดปุ่ม “ด าเนินการ”



ระบบแสดงสถานะ “Complete”

สถานะของงาน



กดเลือกหน้า Job และ กดปุ่ม “สปูล”



แสดงรายละเอยีดสปูล



แสดงรายละเอยีดสินทรัพย์ที่ท าการประมวลผลค่าเส่ือมราคา



รายงาน

ระบบสินทรัพย์ถาวร



รายงานสินทรัพย์รายตัว : AW01N



เข้าสู่ค าส่ังงาน “AW01N”



ค่าตามแผน



มูลค่าการผ่านรายการ



การเปรียบเทียบ



พารามเิตอร์



รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ 
S_ALR_87012050



เข้าสู่ค าส่ังงาน “S_ALR_87012050”



ระบุรายละเอยีดหน้าจอ “การได้มาของสินทรัพย์”



แสดงรายงาน “บันทึกรับสินทรัพย์”



รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมูลหลกัสินทรัพย์ 
S_ALR_87012037



เข้าสู่ค าส่ังงาน “S_ALR_87012037”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “เปลีย่นแปลงข้อมูลหลกัสินทรัพย์”



รายงานสินทรัพย์ที่ยงัไม่ผ่านรายการ 
S_ALR_87012056



เข้าสู่ค าส่ังงาน “S_ALR_87012056”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “สินทรัพย์ที่ยงัไม่ผ่านรายการ”



รายงานการตรวจนับสินทรัพย์
ตามศูนย์ต้นทุนและสถานทีต่ั้ง
ZFA002



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA002”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและสถานทีต่ั้ง”



รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างท า
ZFA003



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA003”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การบนัทึกรับสินทรัพย์ระหว่างท า”



รายงานการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขาย
ZFA004



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA004”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขาย”



รายงานการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 
(ไม่รวมการขาย)
ZFA005



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA005”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวมการขาย)”



รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างจังหวดั
ภายในกรม
ZFA006



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA006”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การโอนสินทรัพย์ระหว่างจงัหวดัภายในกรม”



รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างจังหวดั
ภายในกรม (เฉพาะได้มาในปีปัจจุบนั)
ZFA007



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA007”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การโอนสินทรัพย์ระหว่างจังหวดัภายในกรม
(เฉพาะได้มาในปีปัจจุบนั)”



รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม
ZFA008



เข้าสู่ค าส่ังงาน “ZFA008”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม”



รายงานค่าเส่ือมราคาทั้งหมด
S_ALR_87012004



เข้าสู่ค าส่ังงาน “S_ALR_87012004”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “ค่าเส่ือมราคาทั้งหมด”



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ 
S_ALR_87011994



เข้าสู่ค าส่ังงาน “S_ALR_87011994”



ระบุรายละเอยีด



แสดงรายงาน “ยอดสินทรัพย์คงเหลือ”



การเปลีย่นแปลงโครงร่างรายงาน



Thank You


