
บทที่ 1  

ความเปนมา 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในระบบ GFMISเปนการปฏิบัติงานท่ีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช มี
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตั้งแตตนทางของจุดท่ีขอมูลเขามาจากระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและ
เชื่อมโยงกัน การนําขอมูลเขาระบบ GFMISคือ บันทึกขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminal และ GFMIS Web 
Online ขอมูลท่ีบันทึกเขาในระบบจะถูกประมวลผลออกมาเปนรายงานประเภทตางๆ ทําใหในระบบมี
รายงานอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงตองศึกษาเรียนรูวิธีการเรียกรายงาน และประโยชนของรายงานแตละประเภท 
และระบบ GFMIS มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรู ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ และตองติดตามศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหปฏิบัติงาน แตละข้ันตอนได
ถูกตองซ่ึงจะสงผลใหขอมูลบัญชีมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 

กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดตรวจสอบหนวยงานในสังกัด เก่ียวกับการ

ไดมา และการบันทึกบัญชีของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ท่ีมีการบันทึกขอมูลเขาระบบ GFMIS จากการ

ตรวจสอบและประเมิน พบวาขอมูลบัญชีเก่ียวกับทรัพยสินของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ยังมีการจัดทําบัญชีคลาดเคลื่อนอยูสาเหตุมาจากการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ไมเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS การบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ของปงบประมาณท่ี

ผานมาและปกอนๆ ไมครบถวน หรือบันทึกแลวแตยังมีขอผิดพลาดท่ียังไมไดปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึง

มีผลทําใหขอมูลทางการเงินของหนวยงานไมครบถวนถูกตองและไมเปนปจจุบัน สงผลใหขอมูลทางการเงิน 

และการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และระดับกระทรวงไมถูกตอง 

ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนกลไกท่ีจะชวยใหมีการสอบทานขอมูลและแกไขขอผิดพลาดโดยเร็วและ
สามารถวางระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลใหรายงานการเงินของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และระดับกระทรวงมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได จึงไดจัดทําคูมือ      
การตรวจสอบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโดยผานหนวยเบิกแทนเพ่ือเปน
แนวทางเบื้องตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการตรวจสอบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS  

 2. เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในทราบวิธีการตรวจสอบและข้ันตอนการเรียกรายงานสินทรัพยถาวรใน

ระบบ GFMIS  
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ขอบเขตของคูมือการตรวจสอบ 

ใชเปนแนวทางการตรวจสอบสินทรัพยถาวร ในระบบ GFMIS โดยการเรียกรายงานสินทรัพยในระบบ 
GFMIS ผานเครื่อง GFMIS Terminal ท่ีตั้งอยูในกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
และ/หรือ GFMIS Web Online  ท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาค ซ่ึงหนวยงานตนสังกัด (สวนกลาง) เปนผูสั่ง
ประมวลผลคาเสื่อมราคาในแตละงวดของสํานักงานท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค  สวนการเรียกรายงานรายละเอียด
บัญชีแยกประเภทผาน GFMIS Web Online นั้นมีขอจํากัดคือ สามารถเรียกเปนรายวันหรือรายเดือน แตไม
สามารถเรียกขอมูลท่ีมีจํานวนสะสมตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงวันท่ีปจจุบัน 

ประโยชนท่ีไดรับ  

1. ผูตรวจสอบภายในสามารถใชเปนแนวทางในการตรวจสอบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS       
โดยสามารถเลือกใชชุดคําสั่งหรือชื่อรายงานท่ีใชในระบบสินทรัพยในการเรียกรายงานในระบบ GFMIS          
และดําเนินการตรวจสอบเพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนได 

2. ทําใหรายงานการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และระดับกระทรวงมีความครบถวน 
ถูกตอง สามารถนําขอมูลไปใชเพ่ือประโยชนในการบริหารและตัดสินใจได   
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บทที่ 2 

กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ    
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 
  หมวด 13 การบริหารพัสดุ 
  มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครองใหมี
การใชและการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด 
  มาตรา 113 การดําเนินการตามมาตรา 112 ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 
การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  หมวด 9 การบริหารพัสด ุ
  สวนท่ี 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 
  ขอ 202 การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหดําเนินการตามหมวดนี้ เวนแตมีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวอยางอ่ืน 
  การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและ
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

 การเก็บและการบันทึก 
 ขอ ๒๐๓ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยาง
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 

การเบิกจายพัสดุ 
 ขอ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 
 ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ 
 ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี 
หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
 ขอ ๒๐๖ หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนใหอยู   
ในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบดวย 

ฯลฯ 
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 สวนท่ี ๓ การบํารุงรักษา การตรวจสอบ 

 การบํารุงรักษา 
 ขอ ๒๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครองใหอยูในสภาพท่ี
พรอมใชงานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย 
 ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอม
ใชงานโดยเร็ว 
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ กําหนดวา
หลักเกณฑในการบันทึกบัญชีวัสดุ หรือครุภัณฑ หนวยงานจะตองปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้ 

 วัสดุ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไม
สูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานักงาน เปนตน หนวยงานจะรับรูวัสดุคงเหลือในราคาทุน ซ่ึงโดย
หลักการหนวยงานอาจรับรูวัสดุเปนสินทรัพยหรือคาใชจายกอน แลวจึงปรับปรุงสิ้นปก็ได  
 หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ไดแจงสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุ แบงการพิจารณาออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้   

 ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ 
ซอมแซมแลวไมคุมคา  
 ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ไดแก  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  

 ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ หรือ อะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ คาซอมกลาง 
 ครุภัณฑ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทน และมี
อายุ การใชงานเกินกวา ๑ ป  และมีมูลคาตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ตามราคาทุนเปนรายการสินทรัพยถาวรใน
บัญชีของหนวยงาน โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสินและใหคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป  
 หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ครุภัณฑ  ไดแก  
สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เม่ือชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิม   
 สําหรับ ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ หมายถึง วัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีราคาตอหนวย หรือตอ
ชุด ไมถึง  ๕,๐๐๐ บาท และใหบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑดังกลาวในทะเบียนคุมทรัพยสินเพ่ือประโยชน
ในการควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการโดยไมตองคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ 

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS  

  หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/ว263 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 หรือเปดดูหนังสือไดท่ี

เว็บไซดของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

 

 

http://www.cgd.go.th/
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บทที่ 3  

การตรวจสอบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

โดยผานหนวยเบิกแทน  

วัตถุประสงคการตรวจสอบ  

1. เพ่ือพิสูจนความมีอยูจริงของสินทรัพยถาวร และเปนกรรมสิทธิ์ของหนวยงาน  

2. เพ่ือตรวจสอบความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายการเพ่ิม/ลด ของบัญชีสินทรัพย  

3. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณคาเสื่อมราคา วาเปนไปตามอัตราท่ีสํานักงานปลัด    

กระทรวงยุติธรรมกําหนดหรือไม  

วิธีการตรวจสอบ  

1. ตรวจสอบการแตงตั้ง หัวหนาเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ี จากผูมีอํานาจในการแตงตั้งถูกตอง ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุการจายพัสดุ วาผูท่ีทําหนาท่ีดังกลาวเปนหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ี

เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 205 

3. ตรวจสอบการบันทึกรายการในทะเบียนคุมสินทรัพย ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน ดังนี้  

- การคํานวณคาเสื่อมราคาวาถูกตองเปนไปตามอัตราท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกําหนด 

- ตรวจสอบวันท่ีไดมาของสินทรัพย ถูกตองตรงตามหลักฐานการไดมา  

 4. ตรวจสอบการโอนสินทรัพยโดยหนวยเบิกแทนจัดซ้ือใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัด วาไดบันทึก

รายการบัญชีถูกตอง และไดดําเนินการโอนสินทรัพย นั้นใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (เจาของ

งบประมาณ) ครบถวนถูกตอง  

 5. ตรวจสอบรายการโอนสนิทรัพยระหวางจังหวัดภายในกรม(เปนหนวยเบิกจายเดียวกัน) วาไดแสดง

รายละเอียดสินทรัพยท่ีโอนระหวางศูนยตนทุนถูกตอง 

 6. ตรวจสอบยอดคงเหลือในรายละเอียดสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ของหนวยเบิกแทนวา

ปรากฎรายการทรัพยสินของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด หรือไม โดยเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมทรัพยสินของ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

5. ตรวจสอบรายการจําหนายสินทรัพย ถูกตองตามหลักฐานและไดผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

และไดแจงรายการจําหนายทรัพยสิน ใหบันทึกบัญชีตัดจําหนาย พรอมท้ังไดนําเงินท่ีไดจากการจําหนาย

ทรัพยสิน สงคลังเปนรายไดแผนดิน ครบถวนถูกตอง 

6. ตรวจสอบจากรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง จากระบบ GFMIS 

ผานเครื่อง GFMIS Terminal  ดังนี้  

     6.1 รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง จากระบบ GFMIS โดยการ

เรียก รหัส 1602 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  แลวใหดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้  
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1) ทดสอบการตรวจนับสินทรัพยถาวร เชน สินทรัพยถาวรประเภทครุภัณฑ ยานพาหนะ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน เพ่ือตรวจสอบความมีอยูจริงและความเหมาะสมในการเก็บรักษา 

2) ตรวจสอบยอดคงเหลือในรายละเอียดสินทรัพยถาวร โดยเปรียบเทียบกับทะเบียนคุม

ทรัพยสิน และยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทสินทรัพยถาวรวามีรายการสินทรัพยคงเหลือถูกตองตรงกัน 

3) ตรวจสอบรายการบัญชีสินทรัพยวาไดมีการบันทึกรายการบัญชีถูกตองครบถวน

4) ตรวจสอบการจําหนายหรือการโอนหรือการบริจาค สินทรัพยถาวรและสอบทานการ

คํานวณคาเสื่อมราคา ผลกําไรขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดจําหนายสินทรัพย หรือการโอนหรือการบริจาคนั้น 

และไดบันทึกรายการบัญชีการตัดจําหนายสินทรัพยหรือการโอนหรือการบริจาค นั้นถูกตองครบถวน 

     6.2 รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง จากระบบ GFMIS จากการ

เรียกรหัสของผูเบิกแทน (กรมคุมประพฤติ รหัส 1603 เปนตน) ดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้  

1) ตรวจสอบยอดคงเหลือในรายละเอียดสินทรัพยถาวร โดยเปรียบเทียบกับทะเบียนคุม

ทรัพยสินของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ีมีหนวยเบิกแทน วามีรายการสินทรัพยปรากฏอยูในรายงานฯ      

ของหนวยเบิกแทนหรือไม   

2) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี การไดมาของสินทรัพยของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ีมี

หนวยเบิกแทน วาไดมีการบันทึกบัญชีถูกตอง 

3) ตรวจสอบการจําหนายหรือการโอนหรือการบริจาค สินทรัพยถาวรและสอบทานการ

คํานวณคาเสื่อมราคา ผลกําไรขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดจําหนายสินทรัพย หรือการโอนหรือการบริจาคนั้น 

และไดบันทึกรายการบัญชีการตัดจําหนายสินทรัพยหรือการโอนหรือการบริจาค นั้นถูกตองครบถวน 

หมายเหตุ  การตรวจสอบเพ่ิมเติม 

1. หนวยงานท่ีรับโอนทรัพยสิน คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินตอจากผูโอนท่ีไดคํานวณไวแลว จนสิ้น

อายุการใชงาน 

2. การโอนทรพัยสินถาวรระหวางหนวยงานภายในกรม ทอียูในหนวยเบิกจายเดยีวกนั ไมตองบันทึก

บัญชี แตใหบันทึกโอนเปลี่ยนแปลงศูนยตนทุนระหวางกัน 

3. การตัดจําหนายทรัพยสิน ท้ังท่ีมีรายตัวและไมมีขอมูลสินทรัพยในระบบ GFMIS ตองบันทึก

รายการบัญชี พรอมกับบันทึกการจําหนายทางทะเบียนดวย 

เอกสารท่ีใชในการตรวจสอบ 

- เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง  

- รายงานการตรวจรับพัสดุ  

- รายงานสินทรัพยของหนวยเบิกแทน  

- รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

- ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

- หลักฐานหรือหนังสือแจงการโอนทรัพยสิน หรือโอนพัสดุใหหนวยงานอ่ืน 

- เอกสารการรับบริจาคครุภัณฑ / เอกสารหลักฐานการจําหนายพัสดุ 
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ก. การเรียกรายงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ท่ีปฏิบัติงานผานเครื่อง GFMIS 

Terminal  ดังนี้ 

รายงานในระบบสินทรัพยถาวร ประกอบดวย  

 1. รายงานท่ีแสดงรายละเอียดของสินทรัพยรายตัว  

 2. รายงานท่ีแสดงขอมูลสินทรัพยท่ียังไมผานรายการและสินทรัพยท่ีบันทึกการไดมาจากกระบวนงาน

ท่ีเก่ียวของแลวตามหมวดของสินทรัพย  

 3. รายงานเพ่ือใชในการตรวจนับสินทรัพยของหนวยงาน   

  -รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง  

 4. รายงานท่ีแสดงการตัดจําหนายสินทรัพย  

 5. รายงานท่ีแสดงการโอนสินทรัพยท้ังภายในกรมและระหวางกรม 

 6. รายงานท่ีแสดงคาเสื่อมราคาของสินทรัพย  

 7. รายงานท่ีแสดงยอดสินทรัพยคงเหลือ  

ชื่อรายงานท่ีใชในระบบสินทรัพย ชื่อทางเทคนิค (Transaction Code) รวมถึงจุดประสงคของการ

นําไปใชงาน สรุปไวในตารางแนบ 1  

วิธีการเรียกรายงานในระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS เพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตนกอนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ดังนี้  

 เม่ือเขาสูหนาจอ ระบบ SAP R/3  

 ข้ันตอน  คลิกไปท่ี  สวนเพ่ิมเติม      สวนเพ่ิมเติม-ระบบสินทรัพยถาวร      รายงานสินทรัพย       

รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง แสดงตามภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 

 1. เม่ือเขาสูหนาจอรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง ตามภาพท่ี 2  ให

ระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้  

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
1. รหัสบริษัท  ระบุรหัสหนวยงาน ท่ีตองการแสดงยอดสินทรัพยคงเหลือ เชน “1602” 

หมายถึงสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม “1603” หมายถึงกรมคุมประพฤติ  
2. หมวดสินทรัพย  ระบุหมวดสินทรัพย เชน 12060100 (ครุภัณฑสํานักงาน ) ระบบจะแสดง

รายงานเฉพาะสินทรัพยท่ีระบุ  หรือ ไมระบหุมวดสินทรัพย ระบบจะแสดง
รายงานสินทรัพยท้ังหมด  

3. ศูนยตนทุน  ระบุศูนยตนทุนท่ีตองการเรียกดูขอมูล  
4. วันท่ีรายงาน ระบุวันท่ีตองการเรียกดูขอมูล  เชน 30.09.2019 
5. เขตคาเสื่อมราคา  ระบุเขตคาเสื่อมราคา เชน 01 คาเสื่อมราคาตามบัญชี  
6. ปุมดําเนินการ  กด   เพ่ือดําเนินการประมวลผลรายงาน  
 

5 

3 

4 

1 

6 

2 

ตัวอยางท่ี 1 เรียกรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและท่ีตั้ง ใชรหัสสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ภาพท่ี 3 

  

 2. เม่ือเขาสูหนาจอรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง  

  หนาจอจะแสดง วันท่ีรายงาน เลขท่ีสินทรัพย ศูนยตนทุน รหัสหนวยงาน คําอธิบายของ

สินทรัพยเปนตน  

 ตามภาพท่ี 3 รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง ท่ีเรียกรายงานฯ ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แลวดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินท่ีปรากฏตามรหัสศูนยตนทุน  

1. รหัสหนวยงาน 1602 หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

2. ศูนยตนทุน 1600200019  หมายถึง สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม  เปนตน  

รหัสศูนยตนทุน ปรากฏตามรายละเอียดแนบ 2 

ตัวอยางท่ี 2 เรียกรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและท่ีตั้ง ใชรหัสหนวยเบิกแทน รหัส 1603  

(กรมคุมประพฤติ) 

 1. เม่ือเขาสูหนาจอรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง ตามภาพท่ี 4  ให

ระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้  

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
1. รหัสบริษัท  ระบุรหัสหนวยงาน ท่ีตองการแสดงยอดสินทรัพยคงเหลือ เชน “1603” 

หมายถึงกรมคุมประพฤติ  
2. หมวดสินทรัพย  ไมระบุหมวดสินทรัพย ระบบจะแสดงรายงานสินทรัพยท้ังหมด  
3. ศูนยตนทุน  ระบุศูนยตนทุนท่ีตองการเรียกดูขอมูล หรือ ไมระบุศูนยตนทุน 
4. วันท่ีรายงาน ระบุวันท่ีตองการเรียกดูขอมูล  เชน 30.09.2019 
5. เขตคาเสื่อมราคา  ระบุเขตคาเสื่อมราคา เชน 01 คาเสื่อมราคาตามบัญชี  
6. ปุมดําเนินการ  กด   เพ่ือดําเนินการประมวลผลรายงาน  

 

2 
1 
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ภาพท่ี 4 

2. เม่ือเขาสูหนาจอรายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง  

  หนาจอจะแสดง วันท่ีรายงาน เลขท่ีสินทรัพย ศูนยตนทุน รหัสหนวยงาน คําอธิบายของ

สินทรัพยเปนตน  

 ตามภาพท่ี 5 รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานท่ีตั้ง ท่ีเรียกรายงานฯ ของกรม

คุมประพฤติ แลวดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินท่ีปรากฏตามรหัสศูนยตนทุน ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 

1 

6 
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ข. การเรียกรายงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ท่ีปฏิบัติงานผาน GFMIS Web  

Online จากหนวยเบิกแทน ดังนี้  

 เม่ือ Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานของหนวยเบิกแทน แลว 

ระบบแสดงหนาจอ ตามภาพท่ี 6 เลือกหมวด “รายงาน” 

 

ภาพท่ี 6 

- กดปุม  (รายงาน เพ่ือเรียกรายงาน Online ตามภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 7 
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 - กดปุม ท่ีหมวดรายงาน ตามภาพท่ี 8 แลวเลือก ระบบสินทรัพยถาวร ระบบจะแสดงรายงาน

ตามภาพท่ี 9 ตามลําดับ 

  

ภาพท่ี 8 

 

 

ภาพท่ี 9 

  - กดปุม   (รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ) เพ่ือเขาสูหนาจอการระบุ

เง่ือนไขการเรียกรายงาน ตามภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 

 เม่ือเขาสูหนาจอรายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ ตามภาพท่ี 10  ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้  

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
1. รหัสหนวยงาน  ระบบจะแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลักและชือ่หนวยงานระดับกรมให

อัตโนมัติ   
2. เลขท่ีสินทรัพยหลัก ไมตองระบุ หรือระบุเลขท่ีสินทรัพยยอย(ถามี) จํานวน 4 หลัก เปนชวงจาก ถึง   
3. เลขท่ีสินทรัพยยอย ไมตองระบุ หรือระบุเลขท่ีสินทรัพยหลัก จํานวน 12 หลัก เปนชวงจาก ถึง   
4. หมวดสินทรัพย ไมตองระบุ หรือระบุหมวดสินทรัพย จํานวน 8 หลัก  
5. รหัสจังหวัด  ระบบแสดงจังหวัด และชื่อจังหวัดตามสิทธิท่ีบันทึก  
6. รหัสศูนยตนทุน  ระบุศูนยตนทุนภายใตหนวยเบิกจายจํานวน 10 หลัก หรือไมตองระบุ กรณี

รหัสศูนยตนทุนกับรหัสหนวยเบิกจายใชรหัสเดียวกัน  
7. วันท่ีรายงาน ระบุเดือน ท่ีตองการเรียกดูขอมูลดวยการกดปุม   

ระบุป ท่ีตองการเรียกดูขอมูลดวยการกดปุม  
8. เขตคาเสื่อมราคา  ระบบแสดงเปน 01 คือคาเสื่อมราคาตามบัญชี  
9. ปุมดําเนินการ  กดปุม “เรียกดูรายงาน” เพ่ือเขาสูหนาจอรายงาน ตามภาพท่ี 11  
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7 
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ภาพท่ี 11 

 หากตองการเรียกรายงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย สามารถดําเนินการได เม่ือ Log on เขาระบบ 

ตามภาพท่ี 9 แลวสามารถเรียกรายงานอ่ืนเพ่ือดําเนินการตรวจสอบได 

 

 

------------------------------------------------------ 
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กระดาษทําการสินทรัพยถาวร 

หนวยรับตรวจ ........................................................................        ผูตรวจสอบ.................................................. 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตรวจสอบความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายการเพ่ิม/ลดของบัญชีสินทรัพย  

2. เพ่ือตรวจสอบความครบถวนของการคํานวณคาเสื่อมราคา วาเปนไปตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกําหนดหรือไม  

ท่ี รายการ 
เอกสาร 
อางอิง 

ราคาสินทรัพย คาเสื่อมราคาสะสม 
ราคาสินทรัพย

สุทธิ 
ราคาทุน เพ่ิม (ลด)

ระหวางป 
รวม ยกมา เพ่ิม(ลด)

ระหวางป 
ยกไป 

1. ฯ         
2. สิ่งปลูกสราง         
3. ครุภัณฑสํานักงาน         
4.  ครุภัณฑยานพาหนะ         
5. ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร         
 ฯลฯ         
          

 รวม  - - - - - - - 

สรุปผลการตรวจสอบ 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ   .................................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

รหัสกระดาษทําการ ..... 


