
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๑๓                                       

ที ่ {BookID} วันที ่ {BookDate} 

เรื่อง   ซ้อมความเข้าใจเรื่องการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับกรมพัฒนาที่ดิน 

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือให้สอดคล้องกับการประมวลผลค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS และให้
หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยใช้ตารางการก าหนดอายุการใช้งาน     
และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามที่ก าหนด และตามระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ นั้น 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง จึงขอซ้อมความเข้าใจเรื่องการก าหนดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์โดยให้ระบุอายุการใช้งานของสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ตามตารางที่ก าหนดเป็นนโยบายบัญชีของ
กรมพัฒนาที่ดิน (ตามเอกสารแนบ) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยเบิกจ่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

                

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๑๘ {XXXXXXXXXXXXX}๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ (เฉพาะทางเดินหนังสือ กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

หน้า  ๑  จาก  ๑

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑๖:๑๓

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่วนก

ลาง ส่วนภูมิภาค ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๑๓

กองคลัง

เลขรับ   ๑๑๙๘๓

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๖:๓๑

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๒

เรียน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง , ผอ.สพข.๑-๑๒

เพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๒๕

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๕๕

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

(นางธนภร ฉิมพัด)

นางธนภร  ฉิมพัด

( ปิดเรื่อง วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๕๕ )

ผู้พิมพ์ สิทธิพล ปุริโสดม (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๖ ต.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๒๓



(1) (2) (3) (4)* (5) (6)

12050100 อาคารเพ่ือการพกัอาศยั 15/40 40 1205010102 พกั-อาคารเพ่ือพกัอาศยั

12050200 อาคารส านกังาน 15/40 40 1205020102 พกั-อาคารส านกังาน

*12050300 อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน 15/40 15/40 1205030102 พกั-อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน

*12050400 ส่ิงปลูกสร้าง 15/25 15 1205040102 พกั-ส่ิงปลูกสร้าง

*12060100 ครุภณัฑส์ านกังาน 3/12 12 1206010102 พกั-ครุภณัฑส์ านกังาน

*ยกเวน้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี(มือถือ) 3

*12060200 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5/30 8 1206020102 พกั-ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

12060300 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 5/10 10 1206030102 พกั-ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

12060400 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 5/10 10 1206040102 พกั-ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

*12060500 ครุภณัฑก์ารเกษตร 2/10 5 1206050102 พกั-ครุภณัฑก์ารเกษตร

*12060600 ครุภณัฑโ์รงงาน 2/10 5 1206060102 พกั-ครุภณัฑโ์รงงาน

*12060700 ครุภณัฑก่์อสร้าง 2/10 5 1206070102 พกั-ครุภณัฑก่์อสร้าง

12060800 ครุภณัฑส์ ารวจ 5/10 10 1206080102 พกั-ครุภณัฑส์ ารวจ

*12060900 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 5/15 8 1206090102 พกั-ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์

12061000 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 3/5 5 1206100102 พกั-ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

12061100 ครุภณัฑก์ารศึกษา 2/5 5 1206110102 พกั-ครุภณัฑก์ารศึกษา

12061200 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 2/5 5 1206120102 พกั-ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

12061300 ครุภณัฑกี์ฬา 2/5 5 1206130102 พกั-ครุภณัฑกี์ฬา

12061400 ครุภณัฑด์นตรี 2/5 5 1206140102 พกั-ครุภณัฑด์นตรี

12061500 ครุภณัฑส์นาม 2/5 5 1206150102 พกั-ครุภณัฑส์นาม

*12061600 ครุภณัฑอ่ื์นๆ 2/15 5 1206160102 พกั-ครุภณัฑอ่ื์นๆ

*12090100 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-Software 2/20 5 1209010102 พกั-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

12110100 งานระหวา่งก่อสร้าง(งานระหวา่งท า) 1211010102 บญัชีพกังานระหวา่งก่อสร้าง

 หมายเหตุ  

* ขอ้ควรระวงัในการสร้างรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ระบบจะบนัทึกอายกุารใชง้าน (ปี)ของสินทรัพยท์ุกรายการ

เป็นอายกุารใชง้าน (ปี) อยา่งสูง ดงันั้นผูบ้นัทึกจะตอ้งท าการเปล่ียนอายกุารใชง้านใหเ้ป็นไปตามนโยบายบญัชีของกรมพฒันาท่ีดิน (ช่อง 4) 

หมวดสินทรัพย์ ช่ือหมวดสินทรัพย์
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีพกัสินทรัพย์
ช่ือบัญชีพกั

อายุการใช้งานของสินทรัพย์ ส าหรับหน่วยงานกรมพฒันาที่ดนิ

     อายุการ   

  ใช้งาน (ปี)

    นโยบายบัญชีของ 

  กรมพฒันาทีด่นิ
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