
แบบท่ี 1  หน้าท่ี 1

จ ำนวน เอกสำรสิทธ์ิ

(แปลง)

1 ท่ีราชพัสดุ 56 หมู่2 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 99-1-80 ทะเบียนท่ีราชพัสดุ ปท 578

2 ท่ีราชพัสดุ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 50-0-00 ทะเบียนท่ีราชพัสดุ ปท.579

รวมท้ังส้ิน 2 149-1-80

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำรำยงำน    และผู้ควบคุมกำรจัดท ำรำยงำน)   (ส ำหรับคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังฯ ให้ด ำเนินกำรตรวจนับพัสดุประจ ำปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้ำหน้ำท่ีรำยงำน           ลงช่ือ ........................................................................ประธำนกรรมกำร

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต ำแหน่ง...................................................................           ต ำแหน่ง...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้ำผู้ควบคุม           ลงช่ือ ........................................................................กรรมกำร

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต ำแหน่ง...................................................................           ต ำแหน่ง...................................................................

          ลงช่ือ ........................................................................กรรมกำร

                (.......................................................................)

          ต ำแหน่ง...................................................................

หมายเหตุ   ประเภทท่ีดิน ได้แก่ ท่ีราชพัสดุ ท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีป่าไม้ถาวร ท่ีนิคมสร้างตนเอง ท่ี สปก . และท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ เช่นท่ีเอกชน  ท่ีเช่า เป็นต้น

เอกสารสิทธ์ิ   หมายถึง เอกสารหลักฐานหรือหนังสือแสดงสิทธ์ิเก่ียวกับท่ีดินท่ีทางราชการออกให้ เช่น ทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.01) , หนังสือส าคัญท่ีหลวง, หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ,

หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน เป็นต้น

รำยงำนตรวจนับท่ีดินคงเหลือประจ ำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงำน สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565

ล ำดับ ประเภทท่ีดิน สถำนท่ีต้ัง เน้ือท่ี (ไร่-งำน-ตรว.) หมำยเหตุ

ต.ย.แบบที ่1



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 1

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

อาคารเพ่ือพักอาศัย

1 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ มีใต้ถุน) HO01-005-0114สพข.1#1 2514 40,000.00 40,000.00 1 1 รอด าเนินการร้ือถอน

2 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว จ านวน 4 ห้อง) HO01-004-0225สพข.1#1 2525 280,000.00 280,000.00 1 1

3 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว จ านวน 4 ห้อง) HO01-004-0226สพข.1#1 2526 301,000.00 301,000.00 1 1

4 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-001-0127สพข.1#1 2527 290,000.00 290,000.00 1 1

5 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-003-0129สพข.1#1 2529 183,000.00 183,000.00 1 1

6 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-003-0129สพข.1#2 2529 183,000.00 183,000.00 1 1

7 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-001-0129สพข.1#3 2529 183,000.00 183,000.00 1 1

8 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-001-0136สพข.1#1 2536 546,000.00 546,000.00 1 1

2,006,000.00 2,006,000.00 

อาคารส านักงาน

1 อาคารส านักงาน OF01-001-0236สพข.1#1 2536 3,000,000.00 3,000,000.00 1 1

2 อาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน (เดิมโรงเก็บวัสดุ) GO01-001-0445สพข.1#1 2545 776,000.00 776,000.00 1 1 ปี66 ให้ปรับปรุง

ย้ายรหัสOnline

3,776,000.00 3,776,000.00 

รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน......สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)** (ใช้ข้อมูลท่ีได้จากงบทดลองในระบบ GFMIS เป็นตัวต้ัง)**

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ต.ย.แบบที ่2



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 2

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน......สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)** (ใช้ข้อมูลท่ีได้จากงบทดลองในระบบ GFMIS เป็นตัวต้ัง)**

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ต.ย.แบบที ่2

อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน

1 อาคารฝึกอบรม OF01-002-0231สพข.1#1 2531 2,800,000.00 2,800,000.00 1 1

2,800,000.00 2,800,000.00 

ส่ิงปลูกสร้าง

1 ร้ัวลวดหนาม OH07-001-0122สพข.1#1 2522 180,000.00 180,000.00 1 1

2 โรงจอดรถยนต์ OH06-001-0126สพข.1#1 2526 69,836.00 69,836.00 1 1

3 ระบบประปา OH01-011-0141สพข.1#1 2541 1,267,999.00 1,267,999.00 1 1

1,517,835.00 1,517,835.00 

รวมท้ังส้ิน 10,099,835.00 10,099,835.00 14 13 0 1 0



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 3

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน......สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)** (ใช้ข้อมูลท่ีได้จากงบทดลองในระบบ GFMIS เป็นตัวต้ัง)**

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ต.ย.แบบที ่2

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน    และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน) (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน           ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง ...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง ...................................................................

          ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

                (.......................................................................)

          ต าแหน่ง ...................................................................



แบบที ่3  หนา้ที ่1

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย์ วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ในระบบGFMIS ในระบบGFMIS ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

อาคารเพ่ือพักอาศัย

1 100000015437 05.04.2559 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว จ านวน 6 ห้อง) 2,375,000.00 HO01-006-0159สพข.1#1 2,375,000.00 2559 1 1

2 100000015438 05.04.2559 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว จ านวน 6 ห้อง) 2,375,000.00 HO01-006-0159สพข.1#2 2,375,000.00 2559 1 1

4,750,000.00 4,750,000.00 

อาคารส านักงาน

1 100000016845 01.05.2560 ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน (ต่อเติมช้ันล่างของส านักงาน) 250,000.00 OF01-001-0159สพข.1#1 250,000.00 2559 1 1 ได้ปรับปรุงเข้าระบบ

250,000.00 250,000.00 GFMISในปี2560

อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน

1 100000016760 31.03.2560 ต่อเติมอาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน 412,000.00 OH02-001-0260สพข.1#1 412,000.00 2560 1 1 ปี2566 ให้ปรับปรุงย้ายไป

อาคารส านักงานในระบบ

412,000.00 412,000.00 GFMIS

ส่ิงปลูกสร้าง

1 100000015367 26.02.2559 โรงจอดรถยนต์ 450,000.00 OH01-003-0259สพข.1#1 450,000.00 2559 1 1

2 100000015368 26.02.2559 โรงจอดรถยนต์ 450,000.00 OH01-003-0259สพข.1#2 450,000.00 2559 1 1

3 100000016927 03.04.2560 ป้ายส านักงาน 266,000.00 OH08-001-0160สพข.1#1 266,000.00 2560 1 1

4 100000016928 03.04.2560 ป้อมยามคอนกรีต 145,000.00 OH01-006-0160สพข.1#1 145,000.00 2560 1 1

5 100000016935 27.06.2560 ร้ัวคอนกรีตและประตูเหล็ก 490,000.00 OH07-001-0160สพข.1#1 490,000.00 2560 1 1

6 100000014580 03.11.2557 ถนนคอนกรีต 1,265,000.00 OH06-001-0157สพข.1#1 1,265,000.00 2557 1 1

7 100000015650 01.08.2559 ลานคอนกรีต (หน้าบ้านพัก) 350,000.00 OH06-001-0159สพข.1#1 350,000.00 2559 1 1

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ .ศ. 2565 

หน่วยงาน สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ จ านวน หมายเหตุ

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

ต.ย.แบบที ่3



แบบที ่3  หนา้ที ่2

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย์ วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ในระบบGFMIS ในระบบGFMIS ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ .ศ. 2565 

หน่วยงาน สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ จ านวน หมายเหตุ

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

ต.ย.แบบที ่3

8 100000023523 27.09.2564 โรงจอดรถยนต์ 54,000.00 OH01-003-0264สพข.1#1 54,000.00 2564 1 1

3,470,000.00 3,470,000.00 

รวมท้ังส้ิน 8,882,000.00        8,882,000.00      12 12 0 0 0

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน) (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ต าแหน่ง................................................................... ต าแหน่ง...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ต าแหน่ง................................................................... ต าแหน่ง...................................................................

ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................



แบบที ่4 หนา้ที ่1

ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เน่ืองจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบปีท่ีได้มา/ไม่ทราบราคาทุน (อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่)

วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

อาคารเพ่ือพักอาศัย

1 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว 3 ห้อง) HO02-004-0150สพข.1#1 2550 1.00 1 1 ไม่มีเอกสารปรับGFMIS

และไม่ทราบราคาทุน

รวมท้ังส้ิน 1.00 1 1 0 0 0

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน    และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน) (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน           ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ต าแหน่ง...................................................................           ต าแหน่ง...................................................................

          ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

                (.......................................................................)

          ต าแหน่ง...................................................................

หมายเหตุ

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

มูลค่าทุนล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

(อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีการใช้งานอยู่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามแบบท่ี 2 - 3 ) 

รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สพข.1

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

จ านวน

ต.ย.แบบที ่4





สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ก่อนปี 2548 

GFMIS อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด  

1.บ้านพักเจ้าหน้าที่ รหัสครุภัณฑ์ HO01-005-0114 สพข.1#1  ปทีี่ได้มา 2514   

ราคา 40,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.บ้านพักเจ้าหน้าที่ (เรือนแถว 4 ห้อง) รหัสครุภัณฑ์ HO01-004-0225 สพข.1#1  

 ปีที่ไดม้า 2525  ราคา 280,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.บ้านพักเจ้าหน้าที่ (เรือนแถว 4 ห้อง) รหัสครุภัณฑ์ HO01-004-0226 สพข.1#1  

 ปีที่ไดม้า 2526  ราคา 301,000  บาท 

 

 
 

 

4.บ้านพักเจ้าหน้าที่ ( 2 ชั้น ) รหัสครุภัณฑ์ HO01-004-0127 สพข.1 #1  

 ปีที่ไดม้า 2527 ราคา  290,000  บาท 

 

 
 

 

 



5.บ้านพักเจ้าหน้าที่ ( 2 ชั้น ) รหัสครุภัณฑ์ HO01-003-0129 สพข.1#1  

 ปี่ที่ไดม้า 2529 ราคา 183,000 บาท 

 

 
 

6.บ้านพักเจ้าหน้าที่ ( 2 ชั้น ) รหัสครุภัณฑ์ HO01-003-0129 สพข.1#2 

 ปี่ที่ไดม้า 2529 ราคา 183,000 บาท 

 

 
 

 

 



7.บ้านพักเจ้าหน้าที่ ( 2 ชั้น) รหัสครุภัณฑ์ HO01-003-0129 สพข.1#3  

 ปี่ที่ไดม้า 2529 ราคา 183,000 บาท 

 

 
 

8.บ้านพักเจ้าหน้าที่ ( 2 ชั้น) รหัสครุภัณฑ์ HO01-001-0136 สพข.1#1  

ปีที่ได้มา 2536 ราคา 546,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ที่ทำการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รหัสครุภัณฑ์ OF01-001-0236 สพข.1#1  

 ปีที่ไดม้า 2536 ราคา 3,000,000  บาท 

 

 
 

 

10. อาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน (เดิมโรงเก็บวัสดุ) GO01-001-0445 สพข.1#1  

 ปีที่ไดม้า 2545  ราคา 776,000 บาท 

 
 

 



11.อาคารฝึกอบรม รหัสครุภัณฑ์ OF01-002-0231 สพข.1#1 ปีที่ได้มา 2531  

ราคา 2,800,000  บาท 

 

 
 

12.รั้วลวดหนาม รหัสครุภัณฑ์ OH07-001-0122 สพข.1#1  ปีที่ไดม้า 2522  

ราคา 180,000 บาท  

 

 
 



 

13.โรงจอดรถยนต์  รหัสครุภัณฑ์ OH06-001-0126 สพข.1#1  ปทีี่ได้มา 2526     

ราคา 69,836 บาท  

 

 

14. ระบบประปา  รหัสครุภัณฑ์ OH01-011-0141 สพข.1 #1  ปีทีไ่ด้มา 2541   

ราคา 1,267,999   บาท 

 

หมายเหตุ  เป็นระบบการเดินท่อประปาฝังดินภายในสำนักงานและบ้านพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาคารและสิ่งปลกูสร้าง หลังปี 2548 

ในระบบ GFMIS 
1.บ้านพักเจ้าหน้าที่ (จำนวน 6 ห้อง) รหัสครุภัณฑ์ HO01-006-0159 สพข.1#1  

รหัสสินทรัพย์ 100000015437 ปีที่ได้มา 2559 ราคา 2,375,000 บาท  

 

       
 

2.บ้านพักเจ้าหน้าที่ (จำนวน 6 ห้อง) รหัสครุภัณฑ์ HO01-006-0159 สพข.1#2   

รหัสสินทรัพย์ 100000015438  ปีที่ได้มา 2559 ราคา 2,375,000 บาท  

 

  
 

 

 

 
 



3.ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน (ต่อเติมชั้นล่างของอาคารสำนักงานเขต) รหัสครุภัณฑ์  

OF01-001-0159 สพข.1#1 รหัสสินทรัพย์ 100000016845 ปทีี่ไดม้า 2559  

ราคา 250,000 บาท 

 

 
 

4.ห้องโถง  (ต่อเติมหลังหอ้งพัสดุอาคารวิเคราะห์ดิน)  รหัสครุภัณฑ์ OH02-001-0260 

สพข.1#1 รหัสสินทรัพย์ 100000016760   ปีทีไ่ดม้า 2560 ราคา 412,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.โรงจอดรถ จำนวน 8 ชอ่ง รหัสครุภัณฑ์ OH01-003-0259 สพข.1#1  

รหัสสินทรัพย์ 100000015367 ปีที่ได้มา 2559 ราคา 450,000 บาท  

 

 

 
 

 

6.โรงจอดรถ จำนวน 8 ชอ่ง รหัสครุภัณฑ์ OH01-003-0259 สพข.1#2   

รหัสสินทรัพย์ 100000015368 ปีที่ได้มา 2559 ราคา 450,000 บาท  

 

 

 
 

 

 

 



7.ป้ายสำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ OH08-001-0160 สพข.1#1  

รหัสสินทรัพย์ 100000016927  ปีที่ได้มา 2560 ราคา 266,000 บาท  

 

 
 

8.ป้อมยามคอนกรีต รหัสครุภัณฑ์ OH01-006-0160 สพข.1#1   

รหัสสินทรัพย์ 100000016928  ปีที่ได้มา 2560 ราคา 145,000 บาท  

 

 

 
 



9.รั้วคอนกรีตและประตูเหล็ก รหัสครุภัณฑ์ OH07-001-0160 สพข.1#1  

รหัสสินทรัพย์ 100000016935  ปีที่ได้มา 2560 ราคา 490,000 บาท  

 

 
 

10.ถนนคอนกรีต  รหัสครุภัณฑ์ OH06-001-0157 สพข.1#1  

รหัสสินทรัพย์ 100000014580   ปีทีไ่ด้มา 2557 ราคา 1,265,000 บาท  

(ปรับปรุงใหม่ จาก ปี 2547 งบประมาณ 520,000.-บาท) 

 
 

 



11.ลานคอนกรีต (หน้าบา้นพัก)  รหัสครุภัณฑ์ OH06-001-0159 สพข.1#1  

รหัสสินทรัพย์ 100000015650   ปีทีไ่ด้มา 2559 ราคา 350,000 บาท  

 

 
 

12.โรงจอดรถ รหัสครุภัณฑ์ OH01-003-0264 สพข.1#1   

รหัสสินทรัพย์ 100000023523 ปีที่ได้มา 2564 ราคา 54,000 บาท  

 

 

 
 

 

 



*หมายเหตุ* ไม่มีในระบบGFMIS เนื่องจากไมท่ราบราคาทุน (อยู่ระหว่างตีราคาทรัพย์สินใหม่) 

 

1. บ้านพักเจ้าหน้าที่ (เรือนแถว 3 ห้อง) (ใช้ไม้เก่าจากการรื้อถอนมาปลูกสร้าง)   

รหัสครุภัณฑ์   HO02-004-0150 สพข.1 #1 ไดม้าเมื่อปี 2550 ไม่ทราบราคาทุน 

 
 


