
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างส าหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการตีราคาและแสดงมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้าง โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ให้ตีราคาตามราคาทุนที่ซื้อหรือได้มา และค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธี
เส้นตรงตามจ านวนปีที่คาดว่าจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาคารและสิ่งปลูกสร้างรายการใดที่ไม่อยู่
ในวิสัยที่จะค้นหาราคาทุนเพื่อตีราคาได้ ให้ค านวณหามูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีหาพื้นที่ใช้ประโยชน์
แล้วคูณด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรตามบัญชีหมายเลข ๑๘ บัญชี ก ของกรมธนารักษ์ เมื่อได้มูลค่า
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วให้ค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงเพ่ือหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพ่ือบันทึก
ควบคุมไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรายการใดที่หมดอายุการใช้  งานอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วแต่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมจนสามารถใช้งานต่อไปได้อีกให้ถือราคาทุนที่ปรับปรุงและอายุการใช้
งานที่จะใช้ต่อไปได้เป็นเกณฑ์ในการตีราคา นั้น 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
ส าหรับการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ทราบราคาทุนหรือปีที่ได้มา จึงขอให้หน่วยงานสพข. แต่งตั้ง
คณะกรรมการการตีราคาทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างส าหรับหน่วยงานในสังกัด 
และเพ่ือให้การตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ ก าหนด ขอให้
รายงานผลการตีราคาทรัพย์สิน มายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง เพื่อบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรในระบบ 
GFMIS ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ รธพ.ปก เพ่ือทราบและกองคลังจะได้แจ้งให้หน่วยงาน         
ส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติต่อไป                

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๘๑ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๕๐

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน ผอ.กค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก

พิจารณา

หากเห็นชอบกองคลังจะได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกหน่วยงาน

ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

( ดึงกลับ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๓:๔๖ )

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๔๓

กองคลัง

เลขรับ   ( ดึงกลับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน ผอ.กค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก

พิจารณา

หากเห็นชอบกองคลังจะได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกหน่วยงาน

ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๔๗

กองคลัง

เลขรับ

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๕๐

ผู้ส่ง: กองคลัง

ส่งคืนเพื่อแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๔:๕๐ )

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๐

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๓๐

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน ผอ.กค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ รธพ.ปก

เพื่อทราบและกองคลังจะได้แจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๔๐

กองคลัง

เลขรับ   ๖๘๓๕

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๓๖

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน รธพ.ปก.

เพื่อโปรดทราบ และ กค.

จะได้แจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๐๔

สำนักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

เลขรับ   ๑๐๐๗

วันที่ ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๔๒

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๗ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๕๙



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๖๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๒  จาก  ๕๐

ผู้ส่ง: สำนักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

-ทราบ

-มอบหมาย กค. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
( นายถวิล มั่งนุ้ย )

รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๑๗

กองคลัง

เลขรับ   ๖๘๓๕

วันที่ ๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๑๗

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๖

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

เลขรับ   ๒๖๐๓

วันที่ ๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๓๐

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

เลขรับ   ๑๙๙๙

วันที่ ๐๖ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘:๕๕

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

เลขรับ   ๑๐๙๐

วันที่ ๐๖ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๑:๑๖

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน ผอ.สพข.,ผอ.สพด. และ ผอ.ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๕๖

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

เลขรับ   ๑๔๔๑  ( ปิดเรื่อง )

วันที่ ๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๔๕

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๐๗ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๕๙
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	แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำห



