
รายงานสรุปผลที่ตรวจสอบพัสดุ 
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

หมวดทรัพย์สิน อาคารประโยชน์อื่น ๆ                                   รหัสบัญชีแยกประเภท 120503010 
ที ่ รายการ ข้อมูลจากผลการตรวจนับครุภัณฑ์ ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS  

 
หมาย
เหต ุ

วันที่
ได้มา 

จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคา
สะสม ก.ย.64 

มูลค่าสุทธิ แหล่งที่มาของครุภัณฑ์ สภาพ
การใช้
งาน 

มูลค่าการได้มา 
จัดซื้อจาก

เงิน
งบประมาณ 

จัดซื้อจากเงิน
นอก

งบประมาณ 

อื่นๆ(บริจาค/ 
รับโอน) 

เลขที่สนิทรัพย์ 
GFMIS 

มูลค่าการได้มา 

1 อาคารเรียนแบบสร้างเอง (คสล.18ช้ัน) 29.08.2013 1 หลัง 9,143,000.00 -2,593,105.10 6,549,894.90 /    100000395862 9,143,000.00  
2 อาคารเรียนแบบ216ล/57-ข 07.02.2017 1 หลัง 19,596,703.00 -2,858,434.16 16,738,268.84 /    100000715317 19,596,703.00  
3 โรงอาหาร/หอประชุม 

แบบ 101ล/27 

24.07.2018 1 หลัง 11,172,500.00 -978,282.47 10,194,217.53 /    100000815365 11,172,500.00  

             39,912,203.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลที่ตรวจสอบพัสดุ 
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

หมวดทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง                                       รหัสบัญชีแยกประเภท 1205040101 
ที ่ รายการ ข้อมูลจากผลการตรวจนับครุภัณฑ์ ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS  

 
หมาย
เหต ุ

วันที่
ได้มา 

จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคา
สะสม ก.ย.64 

มูลค่าสุทธิ แหล่งที่มาของครุภัณฑ์ สภาพ
การใช้
งาน 

มูลค่าการได้มา 
จัดซื้อจาก

เงิน
งบประมาณ 

จัดซื้อจากเงิน
นอก

งบประมาณ 

อื่นๆ(บริจาค/ 
รับโอน) 

เลขที่สนิทรัพย์ 
GFMIS 

มูลค่าการได้มา 

1 ส้วม สปช.605/45 06.03.2017 1 หลัง 543,128.00 -129,358.69 413,769.31 /    100000724831 543,128.00  
2 ส้วม สปช.605/45 17.03.2017 1 หลัง 538,904.00 -127,269.92 411,634.08 /    100000724832 538,904.00  
3 ถังน้ า ค.ส.ล.9/9 12.05.2017 1 ชุด 258,000.00 -58,291.51 199,708.49 /    100000733756 258,000.00  
             1,304,032.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลที่ตรวจสอบพัสดุ 
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

หมวดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 รหัสบัญชีแยกประเภท 1206100101 
ที ่ รายการ ข้อมูลจากผลการตรวจนับครุภัณฑ์ ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS  

 
หมาย
เหต ุ

วันที่
ได้มา 

จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคา
สะสม ก.ย.64 

มูลค่าสุทธิ แหล่งที่มาของครุภัณฑ์ สภาพ
การใช้
งาน 

มูลค่าการได้มา 
จัดซื้อจาก

เงิน
งบประมาณ 

จัดซื้อจากเงิน
นอก

งบประมาณ 

อื่นๆ(บริจาค/ 
รับโอน) 

เลขที่สนิทรัพย์ 
GFMIS 

มูลค่าการได้มา 

1 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนฯ 1ชุด 02.08.2010 1 ชุด 273,500.00 -273,499.00 1.00 /    100000172219 273,500.00  
2 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนฯ 1ชุด 02.08.2010 1 ชุด 777,960.00 -777,959.00 1.00 /    100000172220 777,960.00  
3 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์

ห้องสมุด 
02.08.2010 1 ชุด 112,800.00 -112,799.00 1.00 /    10000172221 112,800.00  

4 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 350,000.00 -349,999.00 1.00 /    100000384167 350,000.00  
5 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 200,000.00 -199,999.00 1.00 /    100000384168 200,000.00  
6 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 50,000.00 -49,999.00 1.00 /    100000384169 50,000.00  
7 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 120,000.00 -119,999.00 1.00 /    100000384170 120,000.00  
8 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 75,000.00 -74,999.00 1.00 /    100000384171 75,000.00  
9 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 70,500.00 -70,499.00 1.00 /    100000384172 70,500.00  
10 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 08.07.2013  ชุด 55,000.00 -54,999.00 1.00 /    100000384173 55,000.00  
             2,084,760.00  

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลที่ตรวจสอบพัสดุ 
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

หมวดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์งานบ้าน                                  รหัสบัญชีแยกประเภท 1206120101 
ที ่ รายการ ข้อมูลจากผลการตรวจนับครุภัณฑ์ ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS  

 
หมาย
เหต ุ

วันที่
ได้มา 

จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคา
สะสม ก.ย.64 

มูลค่าสุทธิ แหล่งที่มาของครุภัณฑ์ สภาพ
การใช้
งาน 

มูลค่าการได้มา 
จัดซื้อจาก

เงิน
งบประมาณ 

จัดซื้อจากเงิน
นอก

งบประมาณ 

อื่นๆ(บริจาค/ 
รับโอน) 

เลขที่สนิทรัพย์ 
GFMIS 

มูลค่าการได้มา 

1 เครื่องท าน้ าเย็น 2 ก๊อก 09.11.2016 1 ชุด 30,000.00 -23,358.90 6,641.10 /    100000692664 30,000.00  
             30,000.00  

 


