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บทที่ 7 
การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13) 

 
 การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท. 13) เป็นการบันทึกรายการหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ รหัสบัญชี 
120XXX0102 เพื่อรับรู้รายการบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของสินทรัพย์ถาวรรายตัวเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 การบันทึกรายการด้วยการหักล้าง จําแนกเป็น 
 1.) การหักล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวทั้งจํานวน 
     1.1) เป็นสินทรัพย์หลัก 
     1.2) เป็นสินทรัพย์ย่อย 
 2.) การหักล้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวน 
 3.) การหักล้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์รายตัวและบางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย 
 4.) การผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
 

1.) การหักล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวทั้งจํานวน มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1) เป็นสินทรัพย์หลัก    
  - เข้าสู่ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
 - เลือกบันทึกรายการสินทรัพย์ 
 - เลือก สท.13 >> ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
 - หน้าจอการบันทึกรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรัพย์ และรายการเปิด 
 - การบันทึกขอ้มูลทั่วไป ระบุวันที่เอกสาร เป็นวันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา เช่น วันที่กรรมการ
ตรวจรับ  วันทีผ่่านรายการ คอืวันที่มีผลทางด้านบัญชี (กรณีวันที่ผ่านรายการปิดงวดบัญชีไปแล้ว ใหร้ะบุวันที่
ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 ของงวดบัญชีที่เปิดอยู่) เลือกประเภทเอกสาร เป็น AA (ผ่านรายการสินทรัพย์) การ
อ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารหกัล้างเอกสารที่ระบุบัญชีพักครุภัณฑ์ รหัสบัญชี 120XXX0102 ทางด้านเดบิต เช่น 
เอกสาร FI ขึ้นต้นด้วย 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก เป็นต้น แล้วกดปุ่ม รายการเปิด  
 - การบันทึกรายการเปิด (บันทึกรายการทางด้านเครดิต) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก 
ตามท่ีระบุใน PO ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง ขึ้นต้นด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปี
เอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการของบัญชีแยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง 
 - การบันทึกรายการสินทรัพย์ (บันทึกรายการทางด้าน เครดิต) ระบุ คีย์ผ่านรายการ เป็น 70 – เดบิต
สินทรัพย์ ระบุเลขที่สินทรัพย์หลัก ที่สร้างจาก สท.01 จํานวน 12 หลัก (สร้างจาก สท.01) ระบุจํานวนเงินตาม 
PO ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง (ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร) และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง 
 -กดปุ่มจําลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูล (Save) 
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 5XXXXXXXXX 
 

 1.2) เป็นสินทรัพย์ย่อย 
  - เข้าสู่ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
 - เลือกบันทึกรายการสินทรัพย์ 
 - เลือก สท.13 >> ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
 - หน้าจอการบันทึกรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรัพย์ และรายการเปิด 
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 - การบันทึกข้อมูลทั่วไป ระบุวันที่เอกสาร เป็นวันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา เช่น วันที่กรรมการ
ตรวจรับ  วันที่ผ่านรายการ คือวันที่มีผลทางด้านบัญชี (กรณีวันที่ผ่านรายการปิดงวดบัญชีไปแล้ว ให้ระบุวันที่
ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 ของงวดบัญชีที่เปิดอยู่) เลือกประเภทเอกสาร เป็น AA (ผ่านรายการสินทรัพย์) การ
อ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารหักล้างเอกสารที่ระบุบัญชีพักครุภัณฑ์ รหัสบัญชี 120XXX0102 ทางด้านเดบิต เช่น 
เอกสาร FI ขึ้นต้นด้วย 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก เป็นต้น แล้วกดปุ่ม รายการเปิด  
 - การบันทึกรายการเปิด (บันทึกรายการทางด้านเครดิต) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก 
ตามท่ีระบุใน PO ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง ขึ้นต้นด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปี
เอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการของบัญชีแยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง 
 - การบันทึกรายการสนิทรพัย์ (บันทึกรายการทางด้าน เครดิต) ระบุ คย์ีผ่านรายการ เป็น 70 – เดบิต
สินทรัพย์ ระบเุลขที่สินทรัพยห์ลัก ทีส่ร้างจาก สท.01 จํานวน 12 หลัก (สร้างจาก สท.01) ระบุจํานวนเงินตาม 
PO ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง (ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร) และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง 
 -กดปุ่มจําลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บขอ้มูล (Save) 
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 5XXXXXXXXX 
 
 

2.) การหักล้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวน มีขั้นตอนดังนี้ 
  - เข้าสู่ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
 - เลือกบันทึกรายการสินทรัพย์ 
 - เลือก สท.13 >> ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
 - หน้าจอการบันทึกรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรัพย์ และรายการเปิด 
 - การบันทึกข้อมูลทั่วไป ระบุวันที่เอกสาร เป็น วันที่กรรมการตรวจรับ  วันที่ผ่านรายการ คือวันที่มี
ผลทางด้านบัญชี (กรณีที่วันที่ผ่านรายการปิดงวดบัญชีไปแล้ว ให้ระบุวันที่ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 ของงวด
บัญชีที่เปิดอยู่) เลือกประเภทเอกสาร เป็น JV (บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
สด) การอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง FIขึ้นต้นด้วย 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก แล้วกด
ปุ่ม รายการเปิด  
 - การบันทึกรายการเปิด ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลกั ตามท่ีระบุใน PO ระบุเลขที่
เอกสารหักล้าง ด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปีเอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการ
ของบัญชีแยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง 
 - การบันทึกรายการสินทรัพย์ ระบุ คีย์ผ่านรายการ เป็น 40 – รายการเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทค่าใช้จ่าย จํานวน 10 หลัก ระบุจํานวนเงินตาม PO ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง (ระบุได้
สูงสุด 50 ตัวอักษร) และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง 
 -กดปุ่มจําลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูล (Save) 
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 01XXXXXXXXX 
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3.) การหักล้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์รายตัวและบางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนดังนี้ 
  - เข้าสู่ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
 - เลือกบันทึกรายการสินทรัพย์ 
 - เลือก สท.13 >> ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
 - หน้าจอการบันทึกรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรัพย์ และรายการเปิด 
 
 - การบันทึกข้อมูลทั่วไป ระบุวันที่เอกสาร เป็นวันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา เช่น วันที่กรรมการ
ตรวจรับ  วันที่ผ่านรายการ คือวันที่มีผลทางด้านบัญชี กรณีที่วันที่ผ่านรายการปิดงวดบัญชีไปแล้ว ให้ระบุวันที่
ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 ของงวดบัญชีที่เปิดอยู่เลือกประเภทเอกสาร เป็น AA (ผ่านรายการสินทรัพย์) การ
อ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง FI ขึ้นต้นด้วย 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก แล้วกดปุ่ม 
รายการเปิด  
 
 - การบันทึกรายการเปิด บันทึกรายการด้านเครดิต 
   ลําดับที่ 1 ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก ตามท่ีระบุใน PO ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง 
ขึ้นต้นด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปีเอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการของบัญชี
แยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง  
   ลําดับที่ 2 ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก ตามท่ีระบุใน PO ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง 
ขั้นต้นด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปีเอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการของบัญชี
แยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง  
 
 - บันทึกรายการสินทรัพย์ บันทึกรายการด้านเครดิต 
   ลําดับที่ 1 บันทึกเป็นสินทรัพย์  ระบุ คีย์ผ่านรายการ เป็น 70 – เดบิตสินทรัพย์ ระบุเลขที่สินทรัพย์
หลัก ที่สร้างจาก สท.01 จํานวน 12 หลัก หรือระบุเลขที่สินทรัพย์ย่อย กรณีสร้างจาก สท.11 ระบุจํานวนเงิน
ตาม PO ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงใน
ตาราง 
   ลําดับที่ 2 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ระบุ คีย์ผ่านรายการ เป็น 40 – รายการเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทค่าใช้จ่าย จํานวน 10 หลัก ระบุจํานวนเงินตาม PO ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง ระบุได้สูงสุด 
50 ตัวอักษร และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง 
 -กดปุ่มจําลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูล (Save) 
เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 5XXXXXXXXX 
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4.) การผ่านรายการด้วยการหักล้าง เป็นจับคู่หักล้าง บัญชีพักครุภัณฑ์ รหัสบัญชี 120XXX0102 ทางด้านเดบิต 
และทางด้านเครดิต เพื่อเปลี่ยนสถานะจากเอกสารคงค้าง (ไฟสีแดง) ให้เป็นเอกสารหักล้าง (ไฟสีเขียว) มีขั้นตอนดังนี้ 
  - เข้าสู่ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
 - เลือกบันทึกรายการสินทรัพย์ 
 - เลือก สท.13 >> ผ่านรายการด้วยการหักล้าง ระบุประเภทเอกสารเป็น JJ 
 - หน้าจอการบันทึกรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  และรายการเปิด 
 
 - การบันทึกข้อมูลทั่วไป ระบุวันที่เอกสาร เป็นวันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา เช่น วันที่กรรมการ
ตรวจรับ  วันที่ผ่านรายการ คือวันที่มีผลทางด้านบัญชี กรณีที่วันที่ผ่านรายการปิดงวดบัญชีไปแล้ว ให้ระบุวันที่
ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 ของงวดบัญชีที่เปิดอยู่ เลือกประเภทเอกสาร JJ (การผ่านรายการหักล้าง) การอ้างอิง
ให้ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง FI ขึ้นต้นด้วย 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก แล้วกดปุ่ม รายการเปิด  
 
 - การบันทึกรายการเปิด 
   ลําดับที่ 1 ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก ตามท่ีระบุใน PO ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง 
ขึ้นต้นด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปีเอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการของบัญชี
แยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง  
   ลําดับที่ 2 ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก ตามที่ระบุใน PO หรือเอกสารบันทึก
รายการบัญชี ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง ขั้นต้นด้วยเลข 61XXXXXXXX จาก PO จํานวน 10 หลัก ระบุปี
เอกสารหักล้าง ระบุบรรทัดรายการของบัญชีแยกประเภท และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง  
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1.) การหักล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวทั้งจํานวน 
 1.1) เป็นสินทรัพย์หลัก    
 ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 เมื่อ Log on เข้าระบบ GFMIS Web online โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ
ระบบงาน เข้าสู่ระบบบัญชีสนิทรัพย์ถาวร ตามภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 
-กดปุ่ม    > บันทึกรายการสนิทรัพย์ > สท.13 >>ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ตามภาพที่ 2 และภาพที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  

กดปุ่ม 



7-6 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 

 ระบบแสดงหน้าจอ “ผา่นรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)” ให้เลือกประเภทเอกสารเป็น AA – 
ผ่านรายการสินทรัพย์ ระบบจะแสดงหน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรพัย์ และรายการเปิด 
 

 ข้อมูลทั่วไป  
 -รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับกรมให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล 
 -รหัสพ้ืนที ่ ระบบแสดงรหัสพ้ืนที่ ตามสทิธิที่บันทึกข้อมลู 
 -รหัสหน่วยเบกิจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน  10 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ 
  บันทึกข้อมูล 
 -วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสาร (วันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา)  

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี  
  ดังกล่าว 
 -วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี  
  ดังกล่าว 
 -งวด ระบบแสดงงวดที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ 
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 -การอ้างอิง ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง สําหรับการอ้างอิงรายการ ระบุ
ได้สูงสุด 16 ตัวอักษร เอกสารที่ระบุบัญชีพักสินทรัพย์ 
(ระบุประเภท) 1206XX0102 อยู่ทางด้านเดบิต ตัวอย่าง
ระบุ 6100000003 (เอกสาร FI จากการตรวจรับ (บร.01) 

     
 

 -กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการเปิด ตามภาพที่ 4 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 4 
 

 รายการเปิด เป็นการบันทึกรายการทางด้านเครดิต ตัวอย่างระบุ 6100000003  ข้อมูลตามเอกสารหักล้าง 
FI จากการตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในใบสั่งซือ้สั่งจ้าง (PO) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการระบุเลขที่เอกสารหกัล้าง และปี
บัญชีเอกสาร แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 5 และ 6  
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ภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7 
 

 บันทึกรายการเปิด  ตามภาพที่ 7 
 

 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 
ตัวอย่างระบุ 1206100102 

 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีพักครุภัณฑ์ ตัวอย่างระบุ 1 
 
 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล ตามภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 
  
หมายเหตุ สามารถบันทึกรายการเปิดได้ 18 บรรทัดรายการ ถึง (ลําดับที่ 18) 
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- กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการสินทรัพย์ (บันทึกรายการด้านเดบิต) ตามภาพที่ 9 
 
 

   
 

ภาพที่ 9 
 

 บันทึกรายการสินทรัพย ์ตามภาพที่ 9 
 -คีย์ผ่านรายการ ระบุคีย์ผ่านรายการเป็น 70-เดบิตสินทรัพย์ 
 -เลขทีส่ินทรัพย์หลัก ระบุเลขที่สินทรัพย์หลัก  ขึ้นต้นด้วย 1XXXXXXXXXXX 

หรือ 8XXXXXXXXXXX จํานวน 12 หลัก ทีส่ร้างไว้ 
 -เลขทีส่ินทรัพย์ย่อย ระบุเลขที่สินทรัพย์ย่อย จํานวน 4 หลัก 
 -ปริมาณ ระบบแสดงปริมาณเป็น 1 
 -จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงิน (ราคาทุนของสินทรัพย์ที่หกัล้าง) 
 -ข้อความ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง  
  ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร 
 

 -กดปุ่ม   ระบบจะแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่  10 
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ภาพที่ 10 
 

หมายเหต ุสามารถบันทึกรายการสินทรัพยไ์ด้ 18 บรรทัดรายการ (ถึง ลาํดับที่ 18) 
 
 

เมื่อตรวจสอบผลการบันทึกรายการแล้วให้กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 11 
 

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึก” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
สถานะ  รหสัขอ้ความ  และคาํอธิบาย   ใหต้รวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 11 
 

  -กดปุ่ม                          กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก 
   รายการที่ผ่านมา  หรือ           

   -กดปุ่ม                           กรณีที่ไมม่ีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ 
     ตามภาพที่ 12 
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ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงสถานะ  เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน และปีบัญชี ให้เลือกปุ่ม
ใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 12 
 

 -กดปุ่ม                      เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ  
        -กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลสร้างผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13) 
  -กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่สินทรัพย์หลกั  
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1.2) เป็นสินทรัพย์ย่อย 
ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 เมื่อ Log on เข้าระบบ GFMIS Web online โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ
ระบบงาน เข้าสู่ระบบบัญชีสนิทรัพย์ถาวร > บันทึกรายการสินทรัพย์ > สท.13 >>ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ตามภาพที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 
 

กดปุ่ม    > บันทึกรายการสนิทรัพย์ > สท.13 >>ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ตามภาพที่  14 และตามภาพที่ 15 

 

 
 

ภาพที่ 14   

กดปุ่ม 
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ภาพที่ 15 
 

 ระบบแสดงหน้าจอ “ผา่นรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)” ให้เลือกประเภทเอกสารเป็น AA – 
ผ่านรายการสินทรัพย์ ระบบจะแสดงหน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรพัย์ และรายการเปิด 
 

 ข้อมูลทั่วไป  
 -รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับกรมให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล 
 -รหัสพ้ืนที ่ ระบบแสดงรหัสพ้ืนที่ ตามสทิธิที่บันทึกข้อมลู 
 -รหัสหน่วยเบกิจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน  10 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ 
  บันทึกข้อมูล 
 -วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสาร (วันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา)   

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 
 -วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 -งวด  ระบบแสดงงวดที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ   
 -การอ้างอิง ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง สําหรับการอ้างอิงรายการ ระบุ

ได้สูงสุด 16 ตัวอักษร เอกสารที่ระบุบัญชีพักสินทรัพย์ 
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(ระบุประเภท) 1206XX0102 อยู่ทางด้านเดบิต ตัวอย่าง
ระบุ 6100000003 (เอกสาร FI จากการตรวจรับ (บร.01) 

 

 -กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการเปิด ตามภาพที่ 16 
 

 
 

 

ภาพที่ 16 
 

 รายการเปิด เป็นการบันทึกรายการทางด้านเครดิต ตัวอย่างระบุ 6100000003  ข้อมูลตามเอกสารหักล้าง 
FI จากการตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในใบสั่งซือ้สั่งจ้าง (PO) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการระบุเลขที่เอกสารหกัล้าง และปี
บัญชีเอกสาร แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 17 และ 18  
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ภาพที่ 17 
 

  
 

ภาพที่ 18 
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ภาพที่ 19 
 รายการเปิด ตามภาพที่ 19 
 

 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 
ตัวอย่างระบุ 1206100102 

 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีพัก  ตัวอย่างระบุ 1 
 
 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล ตามภาพที่ 20 
 

  
 

ภาพที่ 20 
 

หมายเหต ุสามารถบันทึกรายการเปิดได้ 18 บรรทัดรายการ (ถึง ลําดับที่ 18) 
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 - กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการสินทรัพย์ (บันทึกรายการด้านเดบิต) ตามภาพที่ 21 
 

 
 

ภาพที่ 21 
 

 บันทึกรายการสินทรัพย์ ตามภาพที่ 17  
 -คีย์ผ่านรายการ ระบุคีย์ผ่านรายการเป็น 70-เดบิตสินทรัพย์ 
 -เลขทีส่ินทรัพย์หลัก ระบุเลขที่สินทรัพย์หลัก  ขึ้นต้นด้วย 1XXXXXXXXXXX 

หรือ 8XXXXXXXXXXX จํานวน 12 หลัก ทีส่ร้างไว้ 
 -เลขทีส่ินทรัพย์ย่อย ระบุเลขที่สินทรัพย์ย่อย จํานวน 4 หลัก 
 -ปริมาณ ระบบแสดงปริมาณเป็น 1 
 -จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงิน (ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ต้องการหักล้าง) 
 -ข้อความ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง 
 

  ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร 
 -กดปุ่ม   ระบบจะแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 22 
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ภาพที่ 22 
 

หมายเหต ุสามารถบันทึกรายการเปิดได้ 18 บรรทัดรายการ (ถึง ลําดับที่ 18) 
 
เมื่อตรวจสอบผลการบันทึกรายการแล้วให้กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 23 
 

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย สถานะ  รหสัขอ้ความ  และคาํอธิบาย   ใหต้รวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 23 
 

  -กดปุ่ม                          กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก 
   รายการที่ผ่านมา  หรือ           

   -กดปุ่ม                           กรณีที่ไมม่ีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ 
     ตามภาพที่ 24 
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ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงสถานะ  เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน และปีบัญชี ให้เลือกปุ่มใด
ปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 24 
 

 -กดปุ่ม                      เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ  
        -กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลสร้างผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13) 
  -กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่สินทรัพย์ย่อย  
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2.) การหักล้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวน 
ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 เมื่อ Log on เข้าระบบ GFMIS Web online โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ
ระบบงาน เข้าสู่ระบบบัญชีสนิทรัพย์ถาวร  ตามภาพที่ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 
 

กดปุ่ม    > บันทึกรายการสนิทรัพย์ > สท.13 >>ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ตามภาพที่  26 และตามภาพที่ 27 
 

ภาพที่ 26 
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ภาพที่ 27 
 

 ระบบแสดงหน้าจอ “ผา่นรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)” ให้เลือกประเภทเอกสารเป็น 
JV – บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสดผ่านรายการสินทรพัย์ ระบบจะแสดง
หน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชีแยกประเภท และรายการเปิด 
 

 ข้อมูลทั่วไป  
 -รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับกรมให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล 
 -รหัสพ้ืนที ่ ระบบแสดงรหัสพ้ืนที่ ตามสทิธิที่บันทึกข้อมลู 
 -รหัสหน่วยเบกิจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน  10 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ 
  บันทึกข้อมูล 
 -วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสาร (วันที่ตรวจรับตามระเบียบพัสดุ)  

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 
 -วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 -งวด  ระบบแสดงงวดที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ 
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 -การอ้างอิง ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง สําหรับการอ้างอิงรายการ ระบุ
ได้สูงสุด 16 ตัวอักษร เอกสารที่ระบุบัญชีพักสินทรัพย์ 
(ระบุประเภท) 1206XX0102 อยู่ทางด้านเดบิต ตัวอย่าง
ระบุ 6100000011 (เอกสาร FI จาก (บร.01) 

 

 -กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการเปิด ตามภาพที่ 28 
 

 
 

ภาพที่ 28 
 

 รายการเปิด เป็นการบันทึกรายการทางด้าน เครดิต ตัวอย่างระบุ 61000000011 ข้อมูลตามเอกสาร
หักล้าง FI จากการตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในใบสั่งซื้อสั่งจา้ง (PO) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการระบุเลขที่เอกสารหักลา้ง 
และปีบัญชีเอกสาร แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 29 และ 30 
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ภาพที่ 29 
 

 
ภาพที่ 30 



7-25 
 

 
 

ภาพที่ 31 
 

 บันทึกรายการเปิด ตามภาพที่ 31 
 

 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 
ตัวอย่างระบุ 1206010102 

 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีพัก  ตัวอย่างระบุ 1 
 

 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล ตามภาพที่ 32 
 

 
 

ภาพที่ 32 
 

หมายเหต ุสามารถบันทึกรายการเปิดได้ 18 บรรทัดรายการ (ถึง ลําดับที่ 18) 
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 - กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 33 
 

 

   
 

ภาพที่ 33 
 

 รายการบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 33 
 

 -คีย์ผ่านรายการ ระบุคีย์ผ่านรายการเป็น 40-รายการเดบิต 
 -บัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชแียกประเภทค่าใช้จ่าย จํานวน 10 หลัก 

ตัวอย่างระบุ 5104010107 
 -จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงิน ตัวอย่างระบุ 35,000 บาท 
 -ข้อความ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้างเพื่อให้มีข้อมูลปรากฏ 
  ในบัญชีแยกประเภท (รายละเอียดบรรทัดรายการ) 
 

 -กดปุ่ม   ระบบจะแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 34 
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ภาพที่ 34 
 

 

เมื่อตรวจสอบผลการบันทึกรายการแล้วให้กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 35 
 

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย สถานะ  รหสัขอ้ความ  และคาํอธิบาย   ใหต้รวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 35 
 

  -กดปุ่ม                          กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก 
   รายการที่ผ่านมา  หรือ           

   -กดปุ่ม                           กรณีที่ไมม่ีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ 
     ตามภาพที่ 36 
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ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
สถานะ  รหสัขอ้ความ  และคาํอธิบาย   ใหต้รวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 36 
 

 -กดปุ่ม                      เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ  
        -กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลสร้างผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13) 
   -กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสาร   
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3.) การหักล้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์รายตัวและบางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย 
ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 เมื่อ Log on เข้าระบบ GFMIS Web online โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ
ระบบงาน เข้าสู่ระบบบัญชีสนิทรัพย์ถาวร ตามภาพที่ 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 
 

กดปุ่ม    > บันทึกรายการสนิทรัพย์ > สท.13 >>ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ตามภาพที่  38 และตามภาพที่ 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 
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ภาพที่ 39 
 

 ระบบแสดงหน้าจอ “ผา่นรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)” ให้เลือกประเภทเอกสารเป็น AA – 
ผ่านรายการสินทรัพย์ ระบบจะแสดงหน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายการสินทรพัย์ และรายการเปิด 
 

 ข้อมูลทั่วไป  
 -รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับกรมให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล 
 -รหัสพ้ืนที ่ ระบบแสดงรหัสพ้ืนที่ ตามสทิธิที่บันทึกข้อมลู 
 -รหัสหน่วยเบกิจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน  10 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ 
  บันทึกข้อมูล 
 -วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสาร (วันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคา)    

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 
 -วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 -งวด ระบบแสดงงวดที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ 
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 -การอ้างอิง ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง สําหรับการอ้างอิงรายการ ระบุ
ได้สูงสุด 16 ตัวอักษร เอกสารที่ระบุบัญชีพักสินทรัพย์ 
(ระบุประเภท) 1206XX0102 อยู่ทางด้านเดบิต ตัวอย่าง
ระบุ 6100000050 

 

 -กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการเปิด ตามภาพที่ 40 
 

 
 

ภาพที่ 40 
 

 รายการเปิด เป็นการบันทึกข้อมูลรายการทางด้าน เครดิต ตัวอย่างระบุ 6100000050  ข้อมลูตามเอกสาร
หักล้าง FI จากการตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในใบสั่งซื้อสั่งจา้ง (PO) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการระบุเลขที่เอกสารหักลา้ง 
และปีบัญชีเอกสาร แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 41 และ ตามภาพที่ 42 
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ภาพที่ 41 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 
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ภาพที่ 43 
 

 รายการเปิด ลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 43 
 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 

ตัวอย่างระบุ 1206100102 
 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีพัก ตัวอย่างระบุ 1 
 

 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 36 
 

 
 

ภาพที่ 44 
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ภาพที่ 45 
 

 รายการเปิด ลาํดับที่ 2 ตามภาพที่ 45 
 

 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 
ตัวอย่างระบุ 1206100102 

 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีพัก 3 
 

 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 46 
 

 

 
 

ภาพที่ 46 
 - กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการสินทรัพย์ ตามภาพที่ 47 
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ภาพที่ 47 
 
 บันทึกรายการสินทรัพย์ ลําดับที่ 1ตามภาพที่ 47 
 -คีย์ผ่านรายการ ระบุคีย์ผ่านรายการเป็น 70-เดบิตสินทรัพย์ 
 -เลขทีส่ินทรัพย์หลัก ระบุเลขที่สินทรัพย์หลัก  ขึ้นต้นด้วย 1XXXXXXXXXXX 

หรือ 8XXXXXXXXXXX จํานวน 12 หลัก ทีส่ร้างไว้ 
ตัวอย่างระบุ 100000000301 

 -เลขทีส่ินทรัพย์ย่อย ระบุเลขที่สินทรัพย์ย่อย จํานวน 4 หลัก (กรณีเป็นสินทรพัย์ย่อย) 
 -ปริมาณ ระบบแสดงปริมาณเป็น 1 
 -จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงิน (ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ต้องการหักล้าง) 

ตัวอย่างระบุ 7,600 บาท 
 -ข้อความ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง 
 

  ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร 
 -กดปุ่ม   ระบบจะแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 48 
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ภาพที่ 48 
 

 
 

ภาพที่ 49 
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 บันทึกรายการสินทรัพย์ ลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 49 
 -คีย์ผ่านรายการ ระบุคีย์ผ่านรายการเป็น 40-รายการเดบิต 
 -บัญชีแยกประเภท ระบุบัญชีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่าย ตัวอย่างระบุ 

5104010107 
 -จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงิน ตัวอย่างระบุ 5,0000 บาท 
 -ข้อความ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักล้าง 
 

  ระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร 
 

 -กดปุ่ม   ระบบจะแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 50 
 

 

 
 

ภาพที่ 50 
 

เมื่อตรวจสอบผลการบันทึกรายการแล้วให้กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 51 
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย สถานะ  รหสัขอ้ความ  และคาํอธิบาย   ใหต้รวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 51 
 

  -กดปุ่ม                          กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก 
   รายการที่ผ่านมา  หรือ           

   -กดปุ่ม                           กรณีที่ไมม่ีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ 
     ตามภาพที่ 52 
ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงสถานะ  เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน และปีบัญชี ให้เลือกปุ่ม
ใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 52 

 -กดปุ่ม                      เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ  
        -กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลสร้างผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13) 
  -กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่สินทรัพย์หลกั  
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4.) การผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ขั้นตอนการบันทึกรายการ 
 เมื่อ Log on เข้าระบบ GFMIS Web online โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ
ระบบงาน เข้าสู่ระบบบัญชีสนิทรัพย์ถาวร ตามภาพที่ 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 53 
 

กดปุ่ม > บันทกึรายการสินทรัพย์ >สท.13 >>ผ่านรายการด้วยการหักล้าง 
ตามภาพที่  54 และตามภาพที่ 55 
 

 
ภาพที่ 54 
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ภาพที่ 55 
 

 ระบบแสดงหน้าจอ “ผา่นรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)” ให้เลือกประเภทเอกสารเป็น JJ-การ
ผ่านรายการหักล้าง ระบบจะแสดงหน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และรายการเปิด 
 

 ข้อมูลทั่วไป  
 

 -รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับกรมให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล 
 -รหัสพ้ืนที ่ ระบบแสดงรหัสพ้ืนที่ ตามสทิธิที่บันทึกข้อมลู 
 -รหัสหน่วยเบกิจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน  10 หลัก และ 
  ช่ือหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ 
  บันทึกข้อมูล 
 -วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสาร (วันที่บันทึกรายการหักล้างบัญชี 
  พักสินทรัพย์)  

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 
 -วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 

  ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทนิ) เลือก เดือน ปี 
  และดับเบิ้ลคลกิที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
 -งวด  ระบบแสดงงวดที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ 
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 -การอ้างอิง ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง สําหรับการอ้างอิงรายการ ระบุ
ได้สูงสุด 16 ตัวอักษร เอกสารที่ระบุบัญชีพักสินทรัพย์ 
(ระบุประเภท) 1206XX0102 อยู่ทางด้านเดบิต ตัวอย่าง
ระบุ 6100000005 

 

 -กดปุ่ม   เพื่อบันทึกรายการเปิด ตามภาพที่ 56 
 

 

 
ภาพที่ 56 

 

 รายการเปิด เป็นการบันทึกข้อมูลตามเอกสารหักล้าง FI จากการตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในใบสั่งซื้อสัง่จ้าง 
(PO) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการระบุเลขที่เอกสารหักล้าง และปีบัญชีเอกสาร แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 57 และ 
ตามภาพที่ 58 
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ภาพที่ 57 
 

  
 

 

 ภาพที่ 58 
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ภาพที่ 59 
 

 รายการเปิด ลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 59 
 

 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 
ตัวอย่างระบุ 1206100102 

 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภท (บัญชีพัก) ตัวอย่างระบุ 1 
 
 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 60 
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ภาพที่ 60 
 

 
 

ภาพที่ 61 
 

 รายการเปิด ลาํดับที่ 2 ตามภาพที่ 61 ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 62 
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ภาพที่ 62 
 

 
 

ภาพที่ 63 
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 รายการเปิด ลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 63 
 -รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามเอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก 

ตัวอย่างระบุ 1206100102 
 -เลขที่เอกสารหักล้าง ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง จํานวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 
    1000000004 (เอกสาร FI จากการตรวจรับพัสดุ) 
 -ปีเอกสาร ระบุปีงบประมาณของเอกสารหักล้าง ตัวอย่างระบุ 2554 
 -บรรทัดรายการ ระบุบรรทัดรายการบัญชีพัก ตัวอย่างระบุ 2 
 
 - กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 64 
 

 
 

ภาพที่ 64 
 

เมื่อตรวจสอบผลการบันทึกรายการแล้วให้กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
รายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 65 
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุ่ม “จําลองการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย สถานะ  รหสัขอ้ความ  และคาํอธิบาย   ใหต้รวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 65 
 

  -กดปุ่ม                          กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก 
   รายการที่ผ่านมา  หรือ           

   -กดปุ่ม                           กรณีที่ไมม่ีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ 
     ตามภาพที่ 66 
 

ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงสถานะ  เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน และปีบัญชี ให้เลือกปุ่ม
ใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 66 
 

 -กดปุ่ม                      เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ  
        -กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลสร้างผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13) 
  -กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่สินทรัพย์หลกั  



รายงาน สท.1

ช่ืองาน/โครงการ (1)
เจ้าของงาน/โครงการ (1) กอง/ส านัก (2) รหัสบัญชีแยกประเภท (2)

รายละเอยีด งบประมาณจ้างเหมา
รหัสด้านงบประมาณ (3) ด ำเนินกำรเอง ด ำเนินกำรเอง ด ำเนินกำรโดย

ทั้งหมด บำงส่วน กำรไฟฟ้ำฯ หน่วยงำนรับโอน
ศูนย์ต้นทุน
หน่วยเบิกจ่าย
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
กจิกรรมหลกั
เอกสารส ารองเงิน
รหัสพื้นที่
จ านวนเงิน
รหัสสินทรัพย์งานระหว่างท า

เลขที่สัญญา วนัเร่ิมตน้สญัญำ

วนัท่ีลงนำมสญัญำ วนัส้ินสุดสญัญำ งบประมาณทั้งส้ิน จ้างเหมา ด าเนินการ + ค่าควบคุมงาน

ปี ....... ตั้งงบประมำณ
ปี ....... ตั้งงบประมำณ
ปี ........  ผกูพนังบประมำณ
ปี .......  ผกูพนังบประมำณ

-                                  -                              

(1) ระบุรำยละเอียดช่ืองำน/โครงกำร เจำ้ของงำน/โครงกำร
(2) ระบุรหสับญัชีแยกประเภทของงำน/โครงกำร
(3) ระบุรำยละเอียดงบประมำณจำ้งเหมำท่ีไดรั้บกำรจดัสรร
(4) ระบุรำยละเอียดงบประมำณท่ีไดรั้บกำรจดัสรรเป็นงำนด ำเนินเอง
(5) ระบุรำยละเอียดงบประมำณท่ีไดโ้อนใหห้น่วยงำนอ่ืน จำก งปม.ด ำเนินกำรเอง
(6) ระบะรำยละเอียดของสญัญำท่ีใชง้บประมำณจำ้งเหมำ
(7) ระบุรำยละเอียดของำนท่ีจดัสรรงบประมำณ จำก ง.241

รายงานข้อมูลสินทรัพย์ ส าหรับสร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์ (งานก่อสร้าง)

งบประมาณด าเนินการเอง  (4)

ขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ถูกต้อง ครบถ้วน

มลูคำ่เงินตำมสญัญำ
คู่สญัญำ

ท่ีอยู่

รายละเอยีดสัญญาจากงบประมาณจ้างเหมา (6)

โอนเงินงบประมาณบางส่วน ให้หน่วยงานอ่ืน (5)คำ่ควบคุมงำน

รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณ  (ตาม ง.241) (7)

(ลงช่ือ)

ต ำแหน่ง หวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีพสัด  ุ
วนั เุือน ปี

(ลงช่ือ)

ต ำแหน่ง หวัหนำ้กล ่ม/ฝ่ำยวศิวกรรม
วนั เุือน ปี

(ลงช่ือ)

ต ำแหน่ง หวัหนำ้หน่วยงำน/โครงกำร
วนั เุือน ปี

สง่รายงานให ้กพพ. ตน้ฉบับ 1 ฉบับ พรอ้มส าเนา 1 ฉบับ Version 1.02



รายงาน สท.1-1

ช่ืองาน/โครงการ

ช่ือหน่วยงานเจ้าของงาน/โครงการ

ช่ือหน่วยงาน ส านัก/กอง
จังหวัด ศูนย์ต้นทุน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (ตาม ง.241) งปม.1 <1>

รายละเอียดรหัสด้านงบประมาณ หมายเหตุ
ศูนย์ต้นทุน
หน่วยเบิกจ่าย
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

เอกสารส ารองเงิน
รหัสพ้ืนท่ี
จ านวนเงิน

รหัสสินทรัพย์งานระหว่างท าท่ีได้จากระบบ GFMIS WEBONLINE <2>

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (ตาม ง.241) งปม.2 <3>

รายละเอียดรหัสด้านงบประมาณ หมายเหตุ
ศูนย์ต้นทุน
หน่วยเบิกจ่าย
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
เอกสารส ารองเงิน
รหัสพ้ืนท่ี
จ านวนเงิน

รหัสสินทรัพย์งานระหว่างท าท่ีได้จากระบบ GFMIS WEBONLINE <2>

(ลงช่ือ) (ลงช่ือ)

ต าแหน่ง  ต าแหน่ง

หมายเหตุ <1> ให้หน่วยงานผู้รับโอนงบประมาณจากหน่วยงานเจ้าของงาน/โครงการบันทึกข้อมูลตามตารางรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตาม

<2> ให้หน่วยงานผู้รับโอนงบประมาณสร้างรหัสสินทรัพย์งานระหว่างท าในระบบ GFMIS WEBONLINE ในศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานและน ารหัสท่ีได้มากรอกในช่องรหัส

สินทรัพย์งานระหว่างท าท่ีได้จากระบบ GFMIS WEBONLINE

<3> กรอกข้อมูลในกรณีท่ีมีการเพ่ิมเติมข้อมูลหรือรหัสข้อมูลตามตารางรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณมีการเปล่ียนแปลงจากวงเล็บหน่ึง โอนคร้ังท่ี

* เม่ือบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้จัดท าเอกสาร ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 2 ชุด พร้อมแนบใบโอนจัดสรรงบประมาณ (ง.241) ต้นฉบับเก็บไว้ท่ีหน่วยงาน ส าเนาส่งให้หน่วยงาน

              ผส.ชป.2

ข้อมูลรหัสด้านงบประมาณ

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง ครบถ้วน

(ลงช่ือ)

รายงานรหัสสินทรัพย์งานระหว่างท าและข้อมูลการรับโอนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานเจ้าของงาน /โครงการ

พด.ชป.2 ต าแหน่ง           ผง.ชป.2

ข้อมูลรหัสด้านงบประมาณ



ช่ืองาน/โครงการ

ช่ือหน่วยงาน ส านัก/กอง
จังหวัด ศูนย์ต้นทุน

ปีงบประมาณ ส าหรับสัญญาท่ีลงนามก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 และไม่มีการต้ังเบิก
ผ่านระบบ GFMIS และงานจบส้ินปีปัจจุบัน ให้ระบุจ านวนเงินท่ีต้ังเบิก
แต่ละปีงบประมาณ  (จ่ายเงินก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2547)

รวม

รหัส งปม. 1
รหัสงบประมาณ งานจ้างเหมาบางส่วน และด าเนินการเองบางส่วน
กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน
รหัสสินทรัพย์งานระหว่างท า (จากระบบ GFMIS)

เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี จ านวนค าขอเบิก
(ด าเนินการเอง)

รวม -                     

รหัส งปม. 2
รหัสงบประมาณ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน
รหัสสินทรัพย์งานระหว่างท า (จากระบบ GFMIS)

เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี จ านวนค าขอเบิก

รวม

จ านวนเงินท่ีเบิกท้ังส้ิน (1) + (2) + (3) +... -                     

(ลงช่ือ)
..................................................)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

    

จ านวนเงิน

เอกสารสรุปแนบท้ายรายงานข้อมูลสินทรัพย์เม่ือจบส้ินงาน/โครงการ (รายงาน สท.3)

-                                      

รายละเอียดรายงาน สท.2
จ านวนเงิน

หมายเหตุ
เลขท่ีหนังสือรายงาน สท.2

จ านวนเงิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1) ให้หน่วยเบิกจ่ายสรุปยอดจากรายงาน สท.2 ท่ีรายงาน กชง. สง่ให้หน่วยงาน
พสัดขุองเจ้าของงาน/โครงการ  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบยอดเงินของสินทรัพย์ในรายงาน สท.3
2)  กรณีสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้มากกวา่ 1 รหสังบประมาณ/รหสัสินทรัพย์งานระหวา่งท า ให้แยก
ตามรหสังบประมาณ/รหสัสินทรัพย์ แล้วสรุปยอดรวมของงาน/โครงการนัน้

(1)

(2)

(3)

หมายเหตุ 1) ให้หน่วยเบิกจ่ายสรุปยอดจากรายงาน สท.2 ท่ีรายงาน กชง. สง่ให้หน่วยงาน
พสัดขุองเจ้าของงาน/โครงการ  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบยอดเงินของสินทรัพย์ในรายงาน สท.3
2)  กรณีสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้มากกวา่ 1 รหสังบประมาณ/รหสัสินทรัพย์งานระหวา่งท า ให้แยก
ตามรหสังบประมาณ/รหสัสินทรัพย์ แล้วสรุปยอดรวมของงาน/โครงการนัน้

(1)

(2)

(3)


