คำนำ
คู่มือ “การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์/วัสดุ ” ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานสาหรับงานการเงิน ให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชี
ตามระบบส่วนราชการเกณฑ์คงค้างของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทุกแห่งให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีแนวปฏิบัติเป็น ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเงิน ให้ปฏิบัติง านได้อ ย่างถูกต้อง
รวดเร็ว สามารถพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น
นอกจากคู่มือ “การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์/วัสดุ” จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้ และ
ผู้บริหารแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับผู้ที่สนใจการปฏิบัติง านของระบบ
การเงินโดยคู่มือฉบับนี้ได้แสดงแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน อธิบายรายละเอียดงาน เอกสารหลั กฐาน
ทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การบั น ทึ ก บั ญ ชี บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแสดงตั ว อย่ า งเอกสาร ระเบี ยบ
ประกอบไว้ด้วย ผู้ รวบรวมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “การจัดทาบัญ ชีเกี่ยวกับสินทรัพย์/วัสดุ ”
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ทสี่ นใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้อย่างดีต่อไป

สารบัญ
หนวยที่ 1 หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนบันทึกสินทรัพย
1.1 สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
แผนภูมิที่ 2 การลางพักสินทรัพยเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน
แผนภูมิที่ 3 การลางพักสินทรัพยเปนคาใชจายทั้งจํานวน
แผนภูมิที่ 4 การลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัวและ
บางสวนเปนคาใชจาย
1.2 สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พักเบิก)
แผนภูมิที่ 5 การลางพักสินทรัพย เปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน
แผนภูมิที่ 6 การลางพักสินทรัพย เปนคาใชจายทั้งจํานวน
แผนภูมิที่ 7 การลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัวและ
บางสวนเปนคาใชจาย
1.3 แผนภูมิที่ 8 การลางพักสินทรัพยที่เกิน 18 รายการ
1.4 แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการโอนงานระหวางทําเปนสินทรัพยรายตัว
แผนภูมิที่ 10 การโอนงานระหวางทําเปนสินทรัพยรายตัว
กรณีที่มีหลายงวดงานและจายขามปงบประมาณ
1.5 แผนภูมิที่ 11 การตัดจําหนายสินทรัพย
1.6 แผนภูมิที่ 12 สินทรัพยที่ไดมาจากการรับบริจาค
หนวยที่ 2 หลักการเกี่ยวกับวัสดุ
แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการบันทึกวัสดุคงคลัง
2.1 แผนภูมิที่ 14 รับรูวัสดุเปนสินทรัพย
2.2 แผนภูมิที่ 15 รับรูวัสดุเปนคาใชจาย
หนวยที่ 3 เกณฑการประเมินการปฏิบัติงานดานสินทรัพย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หนา
1
2
3
5
6
8
10
11
13
14
15
18
19
21
23
24
25
26

หนวยที่ 1
หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยอันมีลักษณะคงทน ที่ใชในการดําเนิ นกิจการและใชได
นานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ มิไดมีไวเพื่อขาย โดยมีมูลคาขั้นต่ําที่บันทึกรับรู
เปนสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS คือ 5,000 บาท กรณีที่มีมูลคาไมถึง 5,000 บาท ใหบันทึกควบคุม
ไว ในทะเบี ยนคุ มทรั พย สิน สํ าหรั บสิ นทรัพย ถาวรที่ บันทึ ก ในระบบ GFMIS จะมี ก ารกํ าหนดรหั ส
สินทรัพยจากระบบ เพื่อรองรับการบันทึกการไดมาของสินทรัพย เพื่อใหระบบคํานวณคาเสื่อมราคา
และบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวของใหอัตโนมัติ โดยระบบจะคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยจนมูลคา
สุทธิคงเหลือเทากับ 1 บาท เมื่อมีการจําหนายสินทรัพยออกจากหนวยงาน สินทรัพยรายตัวที่อยูใน
ระบบก็ตองนํามาตัดจําหนายออกไปดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีสินทรัพยถาวร (แผนภูมิที่ 1) ผาน GFMIS Web Online
ประกอบดวย
1.1. สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
(1) รับรูเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน (แผนภูมิที่ 2)
(2) รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน (แผนภูมิที่ 3)
(3) รับรูบ างสวนเปนสินทรัพยรายตัวและบางสวนเปนคาใชจาย (แผนภูมิที่ 4)
1.2 สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (พักเบิก)
(1) รับรูเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน (แผนภูมิที่ 5)
(2) รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน (แผนภูมิที่ 6)
(3) รับรูบ างสวนเปนสินทรัพยรายตัวและบางสวนเปนคาใชจาย (แผนภูมิที่ 7)
1.3 การลางพักสินทรัพยที่เกิน 18 รายการ (แผนภูมิที่ 8)
1.4 ขั้นตอนการโอนงานระหวางทําเปนสินทรัพยรายตัว (แผนภูมิที่ 9)
การโอนงานระหวางทําเปนสินทรัพยรายตัว กรณี มีหลายงวดงานและจายขามปงบประมาณ
(แผนภูมิที่ 10)
1.5 การตัดจําหนายสินทรัพย (แผนภูมิที่ 11)
1.6 สินทรัพยที่ไดมาจากการรับบริจาค (แผนภูมิที่ 12)
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนบันทึกสินทรัพ ย
บันทึก PO ระบุบัญชีพักสินทรัพย
บันทึกตรวจรับงาน บร.01
บันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ.01
สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01
บันทึกลางรายการพักสินทรัพย (สท.13)

สินทรัพย (AA)

คาใชจาย (JV)

6666

รายงาน

สินทรัพยและคาใชจาย (AA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
แผนภูมิที่ 2 การลางพักสินทรัพยเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ
จัดซื้อ
สินทรัพย

กิจกรรม/รายละเอียด
รับรูเปนพักสินทรัพย
ใบสั่งซื้อสั่งจาง บส.01

เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
การบันทึกบัญชี
ประกอบรายการ
บัญชียอย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
2. ใบตรวจรับพัสดุ
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ
บร.01

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
12xxxxxxx2 งานพัสดุ
2101010103

ตรวจรับ บร.01

2
จายชําระหนี้
ขบ.01

จายชําระหนี้
1. ชุดเบิก
- บันทึกขอเบิกเงินจายตรงบัญชี
ผูขาย ขบ.01 อางใบสั่งซื้อสั่งจาง

ทะเบียนคุมฎีกา

เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก

2101010103 งานการเงิน

เดบิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - งบ...

2101010102

2101010102

43070101xx

3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
แผนภูมิที่ 2 (ตอ) การลางพักสินทรัพยเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน
ลําดับ

ที่
3

ผังกระบวนการ

สรางขอมูลหลัก
สินทรัพย สท.01
ลางพักสินทรัพย
สท.13

สินทรัพยรายตัว
4

กิจกรรม/รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

กรณีลางพักสินทรัพย เปนสินทรัพยรายตัว
3.1 สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01 1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน
2. ใบตรวจรับพัสดุ
บร.01

ไมเกิดคูบัญชี

3.2 บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท
สท.13 ประเภทเอกสาร AA 2. ใบตรวจรับพัสดุ
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
โดยอางอิงเลขที่เอกสารทางบัญชี บร.01
จากใบตรวจรับพัสดุ บร.01

ประมวลผลคาเสื่อมราคา ณ วันสิ้นงวด
ประมวลผลคาเสื่อมราคา ของแตละเดือน (ZAFAB)
ประเภทเอกสาร AF
ณ วันสิ้นงวด

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
งานบัญชี
งานพัสดุ

12xxxxxxx1 งานบัญชี
12xxxxxxx2 งานพัสดุ

เดบิต คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ..........
51xxxxxxx หนวยงาน
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ.... 12xxxxxxx ตนสังกัด
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หมายเหตุ กรณีเปดงวด ตองระบุวันที่เอกสารและผานรายการเปนวันที่ตรวจรับ
กรณีปดงวด ตองระบุวันที่เอกสารเปนวันตรวจรับ วันที่ผานรายการเปนวันที่ 1 ของเดือนปจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
แผนภูมิที่ 3 การลางพักสินทรัพยเปนคาใชจายทั้งจํานวน
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ
จัดซื้อ
สินทรัพย

2

ตรวจรับ บร.01
จายชําระหนี้ ขบ.01

3

ลางพักสินทรัพย
สท.13

คาใชจาย

กิจกรรม/รายละเอียด
รับรูเปนพักสินทรัพย
ใบสั่งซื้อสั่งจาง บส.01

เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ประกอบรายการ
บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
2. ใบตรวจรับพัสดุ
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ
บร.01

จายชําระหนี้
1. ชุดเบิก
- บันทึกขอเบิกเงินจายตรงบัญชี
ผูขาย ขบ.01 อางใบสั่งซื้อสั่งจาง

กรณีลางพักสินทรัพยเปนคาใชจายทั้งจํานวน
บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
สท.13 ประเภทเอกสาร JV
2. ใบตรวจรับพัสดุ
โดยอางอิงเลขที่เอกสารทางบัญชี บร.01
จากใบตรวจรับพัสดุ บร.01

ทะเบียนคุมฎีกา

รหัส
บัญชี

ผูรับผิดชอบ

12xxxxxxx2 งานพัสดุ
2101010103

เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
เดบิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - งบ...

2101010103 งานการเงิน
2101010102
2101010102
43070101xx

เดบิต คาใชจาย - ระบุประเภท
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท

5xxxxxxxxx งานบัญชี
12xxxxxxx2 งานพัสดุ

5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
แผนภูมิที่ 4 การลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัวและบางสวนเปนคาใชจาย
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
การบันทึกบัญชี
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
1
จัดซื้อ
รับรูเปนพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
ใบสั่งซื้อสั่งจาง บส.01
2. ใบตรวจรับพัสดุ
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ
สินทรัพย
2

ตรวจรับ บร.01

จายชําระหนี้ ขบ.01

3

สรางขอมูลหลัก
สินทรัพย สท.01

จายชําระหนี้
- บันทึกขอเบิกเงินจายตรงบัญชี
ผูขาย ขบ.01 อางใบสั่งซื้อสั่งจาง

บร.01
1. ชุดเบิก

ทะเบียนคุมฎีกา

กรณีลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัว และบางสวนเปนคาใชจาย
สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน
2. ใบตรวจรับพัสดุ
บร.01

เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
เดบิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - งบ...

ไมเกิดคูบัญชี

ผูรับผิดชอบ
12xxxxxxx2 งานพัสดุ
2101010103
2101010103 งานการเงิน
2101010102
2101010102
43070101xx

งานบัญชี
งานพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินงบประมาณ
แผนภูมิที่ 4 (ตอ) การลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัวและบางสวนเปนคาใชจาย
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
4
ลางพักสินทรัพย
สท.13

สินทรัพยรายตัว

5
ประมวลคาเสื่อมราคา
ฉสิทนlbl
ณ วันสิ้นงวด

การบันทึกบัญชี

สท.13 ประเภทเอกสาร AA
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท
- สินทรัพย คีย 70
2. ใบตรวจรับพัสดุ
คาใชจาย - ระบุประเภท
- คาใชจาย คีย 40
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
โดยอางอิงเลขที่เอกสารทางบัญชี
จากใบตรวจรับพัสดุ บร.01
ประมวลผลคาเสื่อมราคา ณ วันสิ้นงวด
ของแตละเดือน (ZAFAB)
ประเภทเอกสาร AF

ผูรับผิดชอบ
12xxxxxxx1 งานบัญชี
5xxxxxxxxx งานพัสดุ
12xxxxxxx2

เดบิต คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ..........
51xxxxxxx หนวยงาน
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ.... 12xxxxxxx ตนสังกัด

7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน (พักเบิก)
แผนภูมิที่ 5 การลางพักสินทรัพยเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
การบันทึกบัญชี
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
รับรูเปนพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
1
จัดซื้อ

บช.01 ประเภทเอกสาร JV

2. ใบตรวจรับพัสดุ

จายชําระหนี้
- บันทึกขอเบิกเงินจายเจาหนี้
บช.01 ประเภทเอกสาร PP

1. ชุดเบิก

เครดิต เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
12xxxxxxx2 งานบัญชี
2101020199

สินทรัพย
ตรวจรับ

2
จายชําระหนี้

เดบิต เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เครดิต เงินสดในมือ /
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน/
เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน

2101020199 งานการเงิน
1101010101 งานบัญชี
1101030101
1101030102
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน (พักเบิก)
แผนภูมิที่ 5 (ตอ) การลางพักสินทรัพยเปนสินทรัพยรายตัวทั้งจํานวน
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
การบันทึกบัญชี
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
3
สรางขอมูลหลัก
สินทรัพย สท.01
ลางพักสินทรัพย
สท.13
สินทรัพยรายตัว

4

กรณีลางพักสินทรัพย เปนสินทรัพยรายตัว
ทะเบียนคุมทรัพยสิน
3.1 สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01 1. ชุดเบิก
2. ใบตรวจรับพัสดุ
3.2 บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
สท.13 ประเภทเอกสาร AA
โดยอางอิงเลขที่เอกสารจาก
บช.01 ประเภทเอกสาร JV

ประมวลผลคาเสื่อมราคา
ประมวลผลคาเสื่อมราคา ณ วันสิ้นงวดของแตละเดือน
ณ วันสิ้นงวด
(ZAFAB) ประเภทเอกสาร AF

ไมเกิดคูบัญชี

1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท
2. ใบตรวจรับพัสดุ
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท

เดบิต คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ..........
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ....

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ

งานบัญชี
งานพัสดุ
12xxxxxxx1 งานบัญชี
12xxxxxxx2 งานพัสดุ

51xxxxxxx หนวยงาน
12xxxxxxx ตนสังกัด

หมายเหตุ กรณีเปดงวด ตองระบุวันที่เอกสารและผานรายการเปนวันที่ตรวจรับ
กรณีปดงวด ตองระบุวันที่เอกสารเปนวันตรวจรับ วันที่ผานรายการเปนวันที่ 1 ของเดือนปจจุบัน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน (พักเบิก)
แผนภูมิที่ 6 การลางพักสินทรัพยเปนคาใชจายทั้งจํานวน
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
การบันทึกบัญชี
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
รับรูเปนพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
1
จัดซื้อ

บช.01 ประเภทเอกสาร JV

2. ใบตรวจรับพัสดุ

จายชําระหนี้
- บันทึกขอเบิกเงินจายเจาหนี้
บช.01 ประเภทเอกสาร PP

1. ชุดเบิก

เครดิต เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

รหัส
บัญชี

ผูรับผิดชอบ

12xxxxxxx2 งานบัญชี
2101020199

สินทรัพย

2

ตรวจรับ

จายชําระหนี้

เดบิต เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เครดิต เงินสดในมือ /
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน/
เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน

3

ลางพักสินทรัพย
สท.13
คาใชจาย

กรณีลางพักสินทรัพยเปนคาใชจายทั้งจํานวน
1. ชุดเบิก
บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
สท.13 ประเภทเอกสาร JV
2. ใบตรวจรับพัสดุ
โดยอางอิงเลขที่เอกสารจาก
บช.01 ประเภทเอกสาร JV

เดบิต คาใชจาย - ระบุประเภท
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท

2101020199 งานการเงิน
1101010101 งานบัญชี
1101030101
1101030102

5xxxxxxxxx งานบัญชี
12xxxxxxx2 งานพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน (พักเบิก)
แผนภูมิที่ 7 การลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัวและบางสวนเปนคาใชจาย
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
การบันทึกบัญชี
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
รับรูเปนพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
1
จัดซื้อ
สินทรัพย

2

2. ใบตรวจรับพัสดุ

จายชําระหนี้
- บันทึกขอเบิกเงินจายเจาหนี้
บช.01 ประเภทเอกสาร PP

1. ชุดเบิก

เครดิต เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

ผูรับผิดชอบ

12xxxxxxx2 งานบัญชี
2101020199

ตรวจรับ

จายชําระหนี้

3

บช.01 ประเภทเอกสาร JV

รหัส
บัญชี

สรางขอมูลหลัก
สินทรัพย สท.01

เดบิต เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เครดิต เงินสดในมือ /
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน/
เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน

กรณีลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัว และบางสวนเปนคาใชจาย
สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01 1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน
2. ใบตรวจรับพัสดุ

ไมเกิดคูบัญชี

2101020199 งานการเงิน
1101010101 งานบัญชี
1101030101
1101030102

งานบัญชี
งานพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
สินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา/เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน (พักเบิก)
แผนภูมิที่ 7 (ตอ) การลางพักสินทรัพย บางสวนเปนสินทรัพยรายตัวและบางสวนเปนคาใชจาย
ลําดับ
เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ผังกระบวนการ
กิจกรรม/รายละเอียด
การบันทึกบัญชี
ที่
ประกอบรายการ
บัญชียอย
4
บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย ระบุประเภท
ลางพักสินทรัพย
สท.13

5

สินทรัพยรายตัวและ
คาใชจาย

สท.13 ประเภทเอกสาร AA
- สินทรัพย คีย 70
- คาใชจาย คีย 40
โดยอางอิงเลขที่เอกสารจาก
บช.01 ประเภทเอกสาร JV

ประมวลผลคาเสื่อมราคา
ณ วันสิ้นงวดของแตละเดือน
ประมวลคาเสื่อมราคา (ZAFAB) ประเภทเอกสาร AF

2. ใบตรวจรับพัสดุ

คาใชจาย - ระบุประเภท
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท

เดบิต คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ..........
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ....

รหัส
บัญชี

ผูรับผิดชอบ

12xxxxxxx1 งานบัญชี
5xxxxxxxxx งานพัสดุ
12xxxxxxx2

51xxxxxxx หนวยงาน
12xxxxxxx ตนสังกัด

lbl

ณ วันสิ้นงวด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 8 การลางพักสินทรัพยที่เกิน 18 รายการ
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ

กิจกรรม/รายละเอียด
รับรูเปนพักสินทรัพย

รับรูสินทรัพย

2

เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ประกอบรายการ
บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท
2. ใบตรวจรับพัสดุ
เครดิต รับสินคา / ใบสําคัญ

สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท. 01
เทากับจํานวนรายการสินทรัพย

1. ชุดเบิก
2. ใบตรวจรับพัสดุ

ลางพักสินทรัพย
สท.13

บันทึกลางบัญชีพักสินทรัพย
สท.13 ประเภทเอกสาร AA
(โดยอางอิงเลขที่เอกสารที่เกี่ยวของ)

1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 1
2. ใบตรวจรับพัสดุ
สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 2
สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 3

สินทรัพยรายตัว

- รายการที่ 1 -16 จํานวนเงิน
เทากับมูลคาสินทรัพยแตละรายการ
- รายการที่ 17 จํานวนเงินเทากับ
มูลคาสินทรัพยที่เหลือทั้งหมด

สรางขอมูลหลัก
สินทรัพย สท.01

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
12xxxxxxx2 งานพัสดุ
2101010103

งานบัญชี
งานพัสดุ

ไมเกิดคูบัญชี

3
12xxxxxxx1 งานบัญชี
12xxxxxxx1 งานพัสดุ
12xxxxxxx1
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สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 16 12xxxxxxx1
สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 17 12xxxxxxx1
เครดิต พักสินทรัพย - ระบุประเภท 12xxxxxxx2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 8 (ตอ) การลางพักสินทรัพยที่เกิน 18 รายการ
ลําดับ

ที่

ผังกระบวนการ

4
สินทรัพยโอนภายใน
หนวยเบิกจาย สท.17

5

ประมวลคาเสื่อมราคา
l

ณ วันสิ้นงวด

กิจกรรม/รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ประกอบรายการ
บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

บันทึกรับสินทรัพยจากการโอนภายใน 1. ชุดเบิก
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 18
เครดิต สินทรัพย-ระบุประเภท รายการที่ 17
หนวยเบิกจาย สท.17
2. ใบตรวจรับพัสดุ
- สินทรัพยหลักมาจาก
เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท รายการที่ 19
เครดิต สินทรัพย-ระบุประเภท รายการที่ 17
สินทรัพย รายการที่ 17
- โอนไปที่สินทรัพยหลักใหม
รายการที่ 18, 19,..จนครบ
(ทําทีละรายการสินทรัพย)
จนกวาจะครบจํานวนสินทรัพย
ประมวลผลคาเสื่อมราคา
เดบิต คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ..........
ณ วันสิ้นงวดของแตละเดือน
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ....
(ZAFAB) ประเภทเอกสาร AF

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
12xxxxxxx1 งานบัญชี
12xxxxxxx1 งานพัสดุ
12xxxxxxx1
12xxxxxxx1

51xxxxxxx หนวยงาน
12xxxxxxx ตนสังกัด
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14
แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการโอนงานระหวางกอสรางเปนสินทรัพ ยรายตัว
บันทึกใบสั่งซื้อ บส.01

ตรวจรับ บร.01

ตั้งเบิก ขบ.01
สรางขอมูลหลักสินทรัพย
สท.01

ไมเกิดคูบัญชี
เดบิต พักงานระหวางกอสราง
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก

ระบุหมวดสินทรัพย งานระหวางทํา รหัสคือ 8XXXXXXXXXXX

ลางบัญชีพักสินทรัพย
สท.13

เดบิต งานระหวางกอสราง (หมวดงานระหวางทํา) 8XXXXXXXXXXX
เคร เครดิต พักงานระหวางกอสรางCr.พักงานระหว่าง

สรางขอมูลหลักสินทรัพย
สท.01

ระบุหมวด ส/ท(ที่ไมใชงานระหวางทํา) รหัสคือ 1XXXXXXXXXXX
BXXXXXXXXXXX

กําหนดกฏกระจาย
การโอน สท.14
โอนสินทรัพยระหวาง
กอสราง สท.15

เรียกรหัส ส/ท 8XXXXXXXXXXXโโอนไปรหัส 1XXXXXXXXXXXอน
โอนสินทรัพยระหวางกอสรางเปนสินทรัพยรายตัว
เดบิต สินทรัพย 1XXXXXXXXXXX
เครดิต งานระหวางกอสราง 8XXXXXXXXXXX

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 10 การโอนงานระหวางกอสรางเปนสินทรัพยรายตัว กรณีมีหลายงวดงานและจายขามปงบประมาณ
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ
สรางสิ่งกอสราง

กิจกรรม/รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

กรณีรับรูเปนพักงานระหวางกอสราง
ใบตรวจรับพัสดุ บร.01
(ตามงวดงาน)

1. ชุดเบิก
2. ใบตรวจรับพัสดุ บร.01

จายชําระหนี้
- บันทึกขอเบิกเงินจายตรงบัญชี
ผูขาย ขบ.01 อางใบสั่งซื้อสั่งจาง
(ตามงวดงาน)

1. ชุดเบิก

สมุดบัญชี/ทะเบียน

บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ

เดบิต พักงานระหวางกอสราง
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ

1211010102

งานพัสดุ

เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก

2101010103 งานการเงิน

เดบิต เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน - งบ...

2101010102

2101010103

ตรวจรับ บร.01

2
จายชําระหนี้
ขบ.01

ทะเบียนคุมฎีกา

2101010102

43070101xx
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 10 (ตอ) การโอนงานระหวางกอสรางเปนสินทรัพยรายตัว กรณีมีหลายงวดงานและจายขามปงบประมาณ
ลําดับ

ที่
3

ผังกระบวนการ

งานระหวางทํา
สท.01

ลางบัญชีพักงาน
ระหวางกอสราง

รายงาน
งานระหวางทํา

4

สท.01
สท.13

กิจกรรม/รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

กรณีลางพักงานระหวางกอสราง เปนงานระหวางกอสราง
1. ชุดเบิก
3.1 สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01
หมวดสินทรัพยงานระหวางทํา
2. ใบตรวจรับพัสดุ บร.01
3.2 บันทึกมูลคาตามงวดเงินที่จาย
ดวยการผานรายการหักลาง
สท.13 โดยอางอิงเลขที่เอกสาร
ทางบัญชีจากใบตรวจรับพัสดุ
บร.01

ดําเนินการตามขอ 3 จนกระทั่ง
ตรวจรับงานและจายเงินงวดสุดทาย

1. ชุดเบิก
2. ใบตรวจรับพัสดุ บร.01

สมุดบัญชี/ทะเบียน

บัญชียอย

การบันทึกบัญชี
ไมเกิดคูบัญชี

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
งานบัญชี/
งานพัสดุ

เดบิต งานระหวางกอสราง
เครดิต พักงานระหวางกอสราง

1211010101 งานบัญชี/

เดบิต งานระหวางกอสราง
เครดิต พักงานระหวางกอสราง

1211010101 งานบัญชี/

1211010102 งานพัสดุ

1211010102 งานพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 10 (ตอ) การโอนงานระหวางกอสรางเปนสินทรัพยรายตัว กรณีมีหลายงวดงานและจายขามปงบประมาณ
ลําดับ

ที่
5

ผังกระบวนการ

กิจกรรม/รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/ทะเบียน

บัญชียอย

สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01
1. ชุดเบิก
เพื่อรองรับการโอนงานระหวางกอสราง 2. ใบตรวจรับพัสดุ
เปนสินทรัพยรายตัว
บร.01

การบันทึกบัญชี
ไมเกิดคูบัญชี

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
งานบัญชี/
งานพัสดุ

สรางขอมูลหลัก
สินทรัพย สท.01

6
กฎกระจาย
การโอน สท.14

7

สรางกฎกระจายการโอน สท.14
1.ชุดเบิก (ทุกงวดงาน)
- เลขที่งานระหวางกอสราง สท.01 (8...) 2.รายงานเอกสาร
- เลขที่เอกสาร สท.13 (5...)
สท.13 ทุกงวดงาน
- เลขที่สินทรัพย สท.01 (1...)

โอนงานระหวางทําเปน โอนเขาบัญชีสินทรัพย สท.15
สินทรัพยรายตัว

งานบัญชี/
งานพัสดุ

ทะเบียนคุมทรัพยสิน

ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท

เครดิต งานระหวางกอสราง

12xxxxxxx1 งานบัญชี/
1211010101 งานพัสดุ

ขอสังเกต - บัญชีอาคารในสวนของหนวยงานที่จะใชได ไดแก อาคารเพื่อการพักอาศัย(1205010101) อาคารสํานักงาน (1205020101)
อาคารเพื่อประโยชนอื่น (1205030101)
- สิ่งปลูกสราง หมายถึง สิ่งปลูกสรางที่ไมใชสวนหนึ่งของอาคาร เชน ศาลา เสาธง โรงรถ โรงเรือนเลี้ยงสัตว โรงเพาะชํา รั้ว เปนตน

ใหใชบัญชีสิ่งปลูกสราง (1205040101)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 11 การตัดจําหนายสินทรัพย
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ
สินทรัพยรายตัว

กิจกรรม/รายละเอียด
การตัดจําหนายสินทรัพยรายตัว
ออกจากระบบ สท.18
- เลือกประเภทรายการตัดจําหนาย
- เลขที่สินทรัพย 12 หลัก

เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ประกอบรายการ
บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต จําหนายสินทรัพย-ระบุประเภท
สินทรัพยรายตัว-คาเสื่อมราคาสะสม
เครดิต สินทรัพย - ระบุประเภท

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
52xxxxxxxx งานบัญชี/
12xxxxxxx3 งานพัสดุ
12xxxxxxx1

ตัดจําหนาย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 12 สินทรัพยที่ไดมาจากการรับบริจาค
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ

กิจกรรม/รายละเอียด

สินทรัพย

รับรูสินทรัพยที่ไดรับมาจากการบริจาค
ที่มีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท
บช.01 ประเภทเอกสาร JV

รับบริจาค

เอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี/ทะเบียน
ประกอบรายการ
บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
เครดิต รายไดจากการบริจาค

รหัสบัญชี

ผูรับผิดชอบ

5104030206 งานพัสดุ
4302030101 งานบัญชี

รับสินทรัพยบริจาค
บช.01

19

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย
แผนภูมิที่ 12 (ตอ) สินทรัพยที่ไดมาจากการรับบริจาค
ลําดับ

ที่
1

2

สมุดบัญชี
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

2.1 สรางขอมูลสินทรัพยหลัก สท.01

ทะเบียนคุมทรัพยสิน

ไมเกิดคูบัญชี

2.2 บันทึกรับสินทรัพยบริจาค
สท.16 ประเภทเอกสาร AA

ทะเบียนคุมทรัพยสิน เดบิต สินทรัพย - ระบุประเภท
เครดิต รายไดรอการรับรู

ผังกระบวนการ

กิจกรรม/รายละเอียด

สินทรัพย
รับบริจาค

รับรูสินทรัพยที่ไดรับมาจากการบริจาค
ที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป

สรางขอมูลหลักสินทรัพย

รับสินทรัพยบริจาค สท.16

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

รหัสบัญชี

ผูรับผิดชอบ

งานบัญชี
งานพัสดุ
12xxxxxxx1 งานบัญชี
2213010101 งานพัสดุ

สินทรัพยรายตัว

3
ประมวลผลคาเสื่อม
ราคา ณ วันสิ้นงวด

4

รับรูเปน
รายไดจาการบริจาค
บช.01

เดบิต คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ..........

เมื่อมีการประมวลคาเสื่อมราคาแลว
หนวยงานตองบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีรับรูเปนรายไดจากการบริจาค
ดวยมูลคาของคาเสื่อมราคา
บช.01 ประเภทเอกสาร JV

เดบิต รายไดรอการรับรู
เครดิต รายไดจากการบริจาค

.

51xxxxxxx

หนวยงาน

เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ.... 12xxxxxxx

ตนสังกัด

2213010101 งานบัญชี
4302030101
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ประมวลผลคาเสื่อมราคา ณ วันสิ้นงวด
ของแตละเดือน (ZAFAB)
ประเภทเอกสาร AF

หน่วยที่ 2
หลักการเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
วัสดุคงคลัง หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป
มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสานักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือ ใน
ราคาทุน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน
วัสดุคงคลังมีลักษณะเข้าตามนิยามของสินทรัพย์ เนื่องจากหน่วยงานสามารถได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากวัสดุคงคลังเมื่อใช้งาน และให้รับรู้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากคาด
ว่าวัสดุคงคลังจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในรอบระยะเวลาบัญชี
(รอบระยะเวลา
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ คือ 1 ปีงบประมาณ)
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อาจเรียกวัสดุคงคลังว่า “วัสดุสิ้นเปลือง (Suppiy)” ซึ่งเป็น
สินทรัพย์ที่ไม่มีอายุการใช้งาน ส่วนใหญ่ซื้อมาใช้แล้วหมดสภาพทันที ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
วัสดุอาจแบ่งตามประเภทการใช้งาน เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุใช้ในการโฆษณา วัสดุงานบ้าน เป็นต้น
โดยวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษไข หมึกโรเนียว เป็นต้ น วัสดุเหล่านี้
หน่วยงานมักสั่งซื้อคราวละมากๆ โดยเก็บไว้ที่คลังวัสดุ เมื่อต้องการใช้ก็ทาใบเบิกวัสดุออกจากคลังวัสดุ
และบันทึกปรับปรุงทางบัญชีเปลี่ยนสภาพวัสดุคงคลังดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
หลักการในการบันทึกบัญชีวัสดุ
1. รับรู้บัญชีวัสดุเป็นสินทรัพย์ แผนภูมิที่ 14
2. รับรู้บัญชีวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย แผนภูมิที่ 15
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ขันตอนบันทึกสิ นทรัพย์

บันทึก PO ระบุบัญชีพักสินทรัพย

บันทึกตรวจรับงาน บร.01

บันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ.01

สรางขอมูลหลักสินทรัพย สท.01

บันทึกลางรายการพักสินทรัพย (สท.13)

สินทรัพย (AA)

คาใชจาย (JV)

รายงาน

สินทรัพย (AA)
คาใชจาย
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แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการบันทึกวัสดุคงคลัง

วัสดุคงคลัง

สินทรัพ ย

คาใชจาย

บัญ ชีว ัสดุคงคลัง
1105010105

บัญ ชีคาวัสดุ5104010104

ปรับปรุงเปนคาวัสดุ
5104010104

ปรับปรุงเปนวัสดุคงคลัง
1105010105

ตนปงบประมาณถัดไป กลับ
รายการทางบัญ ชี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
แผนภูมิที่ 14 รับรูบัญชีวัสดุเปนสินทรัพย
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ
จัดซื้อวัสดุ
(Po)

กิจกรรม/รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน

สมุดบัญชี/ทะเบียน

ประกอบรายการ

บัญชียอย

จัดซื้อวัสดุ

1. ใบแจงหนี้/ใบสงของ

- บันทึกรับรูเปนสินทรัพย

2. ใบตรวจรับ

การบันทึกบัญชี

ทะเบียนคุมวัสดุ เดบิต วัสดุคงคลัง
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
1105010105

งานพัสดุ

2101010103

ตรวจรับ

2

จายชําระหนี้

เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก

เบิกจาย
ขบ.01

เดบิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-งบ..

3

ปรับปรุงบัญชีเกณฑคงคาง ปรับปรุงวัสดุคงคลังที่ใชไป

ในปงบประมาณ ณ วันสิ้นป
สิ้นปงบประมาณ

1. รายงานผลการตรวจสอบ ทะเบียนคุมวัสดุ เดบิต คาวัสดุ
การรับจายพัสดุประจําป

เครดิต วัสดุคงคลัง

2101010103
2101010102
2101010102
430xxxxxxx
5104010104 งานพัสดุ
1105010105 งานบัญชี

บช.01 ประเภทเอกสาร JM

24

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
แผนภูมิที่ 15 รับรูบัญชีวัสดุเปนคาใชจาย
ลําดับ

ที่
1

ผังกระบวนการ
จัดซื้อวัสดุ
(Po)

กิจกรรม/รายละเอียดงาน
จัดซื้อวัสดุ
- บันทึกรับรูเปนคาใชจาย

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ
1. ใบแจงหนี้/ใบสงของ
2. ใบตรวจรับ

สมุดบัญชี/ทะเบียน

บัญชียอย

การบันทึกบัญชี

ทะเบียนคุมวัสดุ เดบิต คาวัสดุ
เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ

รหัสบัญชี ผูรับผิดชอบ
5104010104

งานพัสดุ

2101010103

ตรวจรับ

2

จายชําระหนี้
เบิกจาย
ขบ.01

3

ปรับปรุงบัญชีเกณฑคงคาง ปรับปรุงวัสดุคงคลังที่ใชไป
สิ้นป
งบประมาณ

4

ปงบประมาณ
ถัดไป

เปนวัสดุคงคลัง ณ วันสิ้นป
บช.01 ประเภทเอกสาร JM

1. รายงานผลการตรวจสอบ ทะเบียนคุมวัสดุ เดบิต วัสดุคงคลัง
การรับจายพัสดุประจําป
เครดิต คาวัสดุ

ทะเบียนคุมวัสดุ เดบิต คาวัสดุ
เครดิต วัสดุคงคลัง

2101010103
2101010102
2101010102
430xxxxxxx
1105010105 งานพัสดุ
5104010104 งานบัญชี

5104010104 งานบัญชี
1105010105
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เมื่อขึ้นปงบประมาณใหม
ใหกลับรายการทางบัญชี
วัสดุคงคลัง
บช.01 ประเภทเอกสาร JM

เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ
เครดิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก
เดบิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-งบ..

หน่วยที่ 3
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติด้านสินทรัพย์
เกณฑ์การ
หลักฐานที่
เรื่องที่ประเมิน
แนวทางการประเมิน
คะแนน
ประเมิน
เกี่ยวข้อง
ความถูกต้อง บัญชีวัสดุคงคลัง ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง
สรุปรายงานผล
(1105010105) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การตรวจสอบ
ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
วัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ความถูกต้อง บัญชีครุภัณฑ์ ยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์
สรุปรายงานผล
(12xxxxxxxx) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การตรวจสอบ
ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
ทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
1. บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ระบุประเภทในงบทดลอง
ของหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัว หรือค่าใช้จ่าย
2. งบทดลองของหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงจานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ไม่มียอดคงค้าง
1.1 บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
1.2 บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (1213010104)
1.3 บัญชีพักหักล้างการโอนค่าใช้จ่าย (5212010103)
คาอธิบาย หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายต้องทยอยปรับปรุงไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลอง
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
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สถานที่ตั้ง / หนวยงานที่รับผิดชอบ ............................................................................... ชื่อผูขาย / ผูรับจาง / ผูบริจาค ............................................................................................
ที่อยู.................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท..............................................................
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