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2-ก.พ.-58 เอกสารแนบ 1

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

12050100 อาคารเพื่อการพักอาศัย 15/40 40 1205010102 พัก-อาคารเพื่อพักอาศัย

12050200 อาคารสํานักงาน 15/40 40 1205020102 พัก-อาคารสํานักงาน

*12050300 อาคารเพื่อประโยชนอ่ืน 15/40 15/40 1205030102 พัก-อาคารเพื่อประโยชนอ่ืน

*12050400 สิ่งปลูกสราง 15/25 15 1205040102 พัก-สิ่งปลูกสราง

*12060100 ครุภัณฑสํานักงาน 3/12 12 1206010102 พัก-ครุภัณฑสํานักงาน

*ยกเวนโทรศัพทเคล่ือนที่(มือถือ) 3

*12060200 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5/30 8 1206020102 พัก-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

12060300 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5/10 10 1206030102 พัก-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

12060400 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5/10 10 1206040102 พัก-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

*12060500 ครุภัณฑการเกษตร 3/10 5 1206050102 พัก-ครุภัณฑการเกษตร

*12060600 ครุภัณฑโรงงาน 3/10 5 1206060102 พัก-ครุภัณฑโรงงาน

*12060700 ครุภัณฑกอสราง 3/10 5 1206070102 พัก-ครุภัณฑกอสราง

12060800 ครุภัณฑสํารวจ 5/10 10 1206080102 พัก-ครุภัณฑสํารวจ

*12060900 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 5/15 8 1206090102 พัก-ครุภัณฑวิทยาศาสตร

12061000 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3/5 5 1206100102 พัก-ครุภัณฑคอมพิวเตอร

12061100 ครุภัณฑการศึกษา 2/5 5 1206110102 พัก-ครุภัณฑการศึกษา

12061200 ครุภัณฑงานบานงานครัว 2/5 5 1206120102 พัก-ครุภัณฑงานบานงานครัว

12061500 ครุภัณฑสนาม 2/5 5 1206150102 พัก-ครุภัณฑสนาม

*12061600 ครุภัณฑอ่ืนๆ 2/15 5 1206160102 พัก-ครุภัณฑอ่ืนๆ

*12090100 สินทรัพยไมมีตัวตน-Software 2/20 5 1209010102 พัก-โปรแกรมคอมพิวเตอร

12110100 งานระหวางกอสราง(งานระหวางทํา) 1211010102 บัญชีพักงานระหวางกอสราง

 หมายเหตุ  

* ขอควรระวังในการสรางรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS ระบบจะบันทึกอายุการใชงาน (ป)ของสินทรัพยทุกรายการ

เปนอายุการใชงาน (ป) อยางสูง ดังน้ันผูบันทึกจะตองทําการเปล่ียนอายุการใชงานใหเปนไปตามนโยบายบัญชีของกรมพัฒนาท่ีดิน (ชอง 4) 

หมวดสินทรัพย ช่ือหมวดสินทรัพย
รหัสบัญชีแยกประเภท

บัญชีพักสินทรัพย
ช่ือบัญชีพัก

อายุการใชงานของสินทรัพย สําหรับหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน

     อายุการ   

  ใชงาน (ป)

    นโยบายบัญชีของ 

  กรมพัฒนาที่ดิน


