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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินราคาหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2555 

************************** 
 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   ขอ้  79 (11) 
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  51  ในการประชุมคร้ังท่ี 10  เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2555  ไดพ้ิจารณาก าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินราคาหลกัทรัพย ์ ส าหรับเงินกูพ้ิเศษ   เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไว้
ดงัน้ี 
  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธีิการประเมินราคาหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555” 
  ขอ้ 2.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินราคาหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2549  โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 3.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ  2555  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
   “ราคาประเมินท่ีดิน”  หมายถึง  การก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยข์องทางราชการ 
   “ราคาตลาด”  หมายถึง  ราคาท่ีทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายส่วนมากยนิดีตกลงซ้ือขายกนั 
   “วธีิตน้ทุนทดแทน”  หมายถึง เป็นวธีิการคิดหามูลค่าของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีจะท า
การประเมินราคาโดยการประมาณราคาตน้ทุนราคาค่าก่อสร้างใหม่ในลกัษณะทดแทนของเก่าหักดว้ยค่าเส่ือม
ตามอายกุารก่อสร้าง 
   “ตน้ทุนราคาค่าก่อสร้างใหม่”  หมายถึง  การประเมินราคาค่าก่อสร้างท่ีสมมุติวา่สร้าง
ข้ึนใหม่ทดแทนของเดิม  ณ วนัท่ีท าการประเมินราคาโดยใหมี้  ขนาด  รูปร่าง  ลกัษณะ  วสัดุก่อสร้างและ
ประโยชน์ใชส้อยเหมือนเดิม 
   “ค่าเส่ือม”  หมายถึง  การเส่ือมค่าอนัเน่ืองมาจากอายกุารก่อสร้างของโรงเรือน  ส่ิงปลูก
สร้างโดยคิดหกัเป็นร้อยละต่อปี  ตามประเภทของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ 
   “พื้นท่ีใชส้อย”   หมายถึง   พื้นท่ีของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอนัประกอบดว้ยพื้นห้อง
ต่าง ๆ  และใหร้วมถึงเฉลียง  ระเบียบ   และส่วนโล่งหลงัคาคลุม 
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หมวด 1 
การก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีด่ิน 

  ขอ้ 5.  การประเมินราคาท่ีดิน 
5.1 การประเมินราคาท่ีดินท่ีไม่มีส่ิงปลูกสร้างถาวรไดไ้ม่เกิน 70% ของราคาประเมิน

ทางราชการ 
5.2 การประเมินราคาท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างถาวรไดไ้ม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

ทางราชการ 
ขอ้ 6.  การประเมินราคาท่ีดินอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

6.1 การประเมินราคาท่ีดินอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                                                6.1.1  การถมท่ีดิน 

               6.1.1.1   การถมท่ีดินโดยไม่มีเข่ือน 
6.1.1.2  การถมท่ีดินโดยมีเข่ือน 

                                                      6.1.2   ท่ีดินติดถนนมาตรฐาน  ถนนหลกั  ถนนซอย  หรือแหล่งชุมชน      
                                                                 หนาแน่น    หรือการคมนาคม  สะดวก  หรือติดแม่น ้าล าคลอง  ใหเ้พิ่ม    
                                                                 หรือลด   ตามแต่สภาพแวดลอ้ม  ดงัน้ี 
                6.1.2.1  สภาพแวดลอ้มท่ีดีใหบ้วกเพิ่ม 10% ของราคาประเมินทางราชการ เช่น 

- มีการคมนาคมสะดวก 
- อยูย่า่นศูนยก์ารคา้ 
- ติดแม่น ้าล าคลอง 

ฯ ล ฯ 
6.1.2.2 สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี  ใหล้ด 10%  ของราคาประเมินทางราชการ เช่น 

- ใกลโ้รงงานอุตสาหกรรม 
- ใกลแ้หล่งขยะมูลฝอย 
- ใกลป่้าชา้ 
- ใกลแ้หล่งเส่ือมโทรม 
- มีสายไฟแรงสูงผา่น 
- มีท่อก๊าซผา่น 

ฯ ล ฯ 
         6.1.3  มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ไฟฟ้า  น ้า  น ้าประปา  โทรศพัทพ์ื้นฐาน  

   ใหคิ้ดราคาตามเป็นจริง  แต่ทั้งน้ีไม่เกินรายการละหน่ึงหม่ืนบาท 
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หมวด 2 
การก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 

  ขอ้ 7.  การก าหนดราคาประเมินโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างให้ค  านวณตามรายละเอียดแต่ละประเภท
ดงัน้ี 

ประเภท / รายละเอยีด 1 
ราคาประเมนิ / ตารางเมตร 

พอใช้ ปานกลาง ด ี
บ้านพกัอาศัย    

บ้านไม้ช้ันเดยีว      โครงสร้างและโครงหลงัคาเป็นไมท้ั้งหมด  หลงัคามุง 4,000 5,000 8,000 
กระเบ้ืองผนงัส่วนใหญ่เป็นไมห้รือกระเบ้ืองกระดาษ  พ้ืนเป็น ค.ส.ล. วางบนดิน
หรือพ้ืนไมย้กระดบั  ประตู – หนา้ต่างเป็นไม ้ลูกฟักกระจกหรือไม ้ มีฝ้าเพดาน 

4,500 7,000 9,000 

บ้านไม้ 2 ช้ัน  โครงสร้างและโครงหลงัคาเป็นไมท้ั้งหมด  หลงัคามุงกระเบ้ือง  ผนงั
ชั้นบน – ล่าง ส่วนใหญ่เป็นไมห้รือกระเบ้ืองกระดาษ  พ้ืนชั้นบนเป็นไม ้ ส่วนชั้น
ล่างเป็น ค.ส.ล. วางบนดิน หรือพ้ืนไมย้กระดบั มีฝ้าเพดาน  ประตู - หนา้ต่างเป็นไม้
ลูกฟักกระจกหรือไม ้

5,000 
5,500 

6,000 
7,000 

8,000 
10,000 

บ้านคร่ึงตกึคร่ึงไม้ 2 ช้ัน   โครงสร้างชั้นล่างเป็น ค.ส.ล.  ส่วนชั้นบนเป็นไมห้ลกัคา
โครงไมมุ้งกระเบ้ือง  ผนงัชั้นล่างก่ออิฐ  ชั้นบนเป็นไมห้รือกระเบ้ืองกระดาษ  พ้ืน
ชั้นล่างเป็น ค.ส.ล. วางบนดิน  ส่วนชั้นบนเป็นพ้ืนไม ้ ประตู – หนา้ต่างเป็นไมลู้ก
ฟัก  กระจกหรือไมฝ้้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษหรือยิปซัม่บอร์ด 

5,000 
5,500 

6,000 
7,000 

7,500 
9,500 

บ้านตกึช้ันเดียว   โครงสร้าง ค.ส.ล. หลงัคาเป็นโครงไมห้รือเหลก็มุงกระเบ้ือง  
ผนงัก่ออิฐ  พ้ืน ค.ส.ล.  วางบนดินหรือยกระดบั  ประตู – หนา้ต่างเป็นไมลู้กฟัก  
กระจกฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษหรือยิปซัม่บอร์ดไมห้รือ ที – บาร์ 

4,000 
4,500 

5,000 
7,000 

7,000 
9,000 

บ้านตกึ 2 ช้ัน  โครงสร้าง ค.ส.ล.  หลงัคาเป็นโครงไมห้รือเหลก็มุงกระเบ้ือง  ผนงั
ส่วนใหญ่ก่ออิฐ  พ้ืนชั้นล่างเป็น ค.ส.ล.  วางบนดินหรือยกระดบั ส่วนชั้นบนอาจ
เป็นไมห้รือ ค.ส.ล.  ท าผิวประตู – หนา้ต่างเป็นไมห้รืออลูมิเนียมลูกฟัก  กระจก ฝ้า
เพดานหรือยิปซัม่เคร่าไม ้/ เหลก็ / ทีบาร์ 

6,000 
7,000 

7,500 
8,500 

9,000 
10,000 

พอใช้   การออกแบบอยา่งง่าย ๆ  พ้ืนผิดส่วนใหญ่ขดัมนั(ไม่ท าผิว) การใชว้สัดุแบบง่าย ๆ และราคาถูก  หอ้งน ้าผิวพ้ืน
ผนงัท าผิวขดัมนั  การตกแต่งภายในมีนอ้ย  เฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตรึงมีนอ้ยหรือไม่มี 
ปานกลาง   การออกแบบดีข้ึน  มีการจดัสดัส่วนของหอ้งใหเ้หมาะสมกบัการใชส้อย พ้ืนผิวมีการตกแต่งผิว  เช่น ปูปาร์เก้
ลายโมเสด  หรือกระเบ้ืองยาง  หอ้งน ้าผิวพ้ืน – ผิวผนงัจะปูกระเบ้ืองเคลือบ  มีการตกแต่งภายในพอประมาณ  เกณฑก์าร
ใชว้สัดุทัว่ไปปานกลาง  เฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตรึงมีเป็นบางส่วน  วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ือง 
ด ี  การออกแบบดีเยี่ยม  มีการจดัส่วนของหอ้งใหเ้หมาะสมดีมากข้ึน  พ้ืนผิวมีการตกแต่งดว้ยวสัดุราคาแพงข้ึน  เช่น  
พ้ืนหินอ่อน  หรือกระเบ้ืองเซรามิคแผน่ใหญ่ 12 น้ิว  ข้ึนไป / ปาร์เกไ้มส้กั – มะค่า  สลกัลายใหญ่เขา้ล้ิน  ผนงัจะปิดทบั
ดว้ยวอลลเ์ปเปอร์  ประตูหนา้ต่างส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียม  ลูกฟักกระจกสีชา  มีการตกแต่งภายในดีเยี่ยม 
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ประเภท / รายละเอยีด 2 
ราคาประเมนิ / ตารางเมตร 

พอใช้ ปานกลาง ด ี
ทาวน์เฮ้าส์/เรือนแถว และอาคารพาณิชย์    

ทาวน์เฮ้าส์/เรือนแถวช้ันเดียว     โครงสร้างทัว่ไปเป็น ค.ส.ล.  หลงัคาโครงไม ้เหลก็
มุงดว้ยกระเบ้ืองลอนดา้นหลงั  ส่วนดา้นหนา้โชวเ์ป็นมอร์เนีย     ผนงัก่ออิฐพ้ืนเป็น 
ค.ส.ล.   วางบนดินหรือยกระดบั  ประตู – หนา้ต่างเป็นไมลู้กฟัก  กระจกฝ้าเพดาน
กระเบ้ืองกระดาษ/ยิปซ ่มบอร์ด  เคร่าไมห้รือ ที - บาร์ 

4,000 
5,000 

5,500 
6,000 

6,500 
7,500 

ทาวน์เฮาส์/เรือนแถว 2 ช้ัน ขึน้ไป   โครงสร้างทัว่ไปเป็น ค.ส.ล.  หลงัคาเป็นโครง
ไม/้เหลก็  มุงดว้ยกระเบ้ืองลอนดา้นหลงั  ส่วนดา้นหนา้เป็นมอร์เนีย  ผนงัก่ออิฐ  
พ้ืนชั้นล่างเป็น ค.ส.ล.  วางบนดินหรือยกระดบั  ส่วนชั้นบนเป็นไมห้รือ ค.ส.ล.  
ประตู  - หนา้ต่าง  เป็นลูกฟัก  กระจก  ฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษ/ยิปซัม่บอร์ดเคร่า
ไมห้รือ ที – บาร์   

4,000 
5,000 

5,500 
6,000 

7,000 
8,000 

ตกึแถวชนิดคร่ึงตกึคร่ึงไม้ 2 ช้ัน    โครงสร้างชั้นล่างเป็น ค.ส.ล.  ส่วนชั้นบนเป็น
ไมห้ลงัคาโครงไมมุ้งกระเบ้ืองลอน  ผนงัชั้นล่างก่ออิฐ  ส่วนชั้นบนเป็นผนงัไมห้รือ
กระเบ้ืองกระดาษ  พ้ืนชั้นล่างเป็น ค.ส.ล.  วางบนดินหรือยกระดบั ส่วนชั้นบนเป็น
พ้ืนไม ้ ฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษ/ยิปซัม่บอร์ด  เคร่าไม ้ ประตู – หนา้ต่างเป็นไม้
ลูกฟักกระจก 

4,000 
4,500 

5,000 
6,000 

6,500 
7,000 

ตกึแถวช้ันเดียว    โครงสร้างทัว่ไป  ค.ส.ล. หลงัคาโครงไมห้รือเหลก็  มุงกระเบ้ือง 
ผนงัก่ออิฐ  พ้ืน ค.ส.ล.  วางบนดินหรือยกระดบั  ประตู – หนา้ต่าง  เป็นไมลู้กฟัก
กระจก  เพดานกระเบ้ืองกระดาษหรือยิปซัม่บอร์ด  เคร่าไม ้

3,500 
4,000 

5,000 
6,000 

6,500 
7,000 

ตกึแถว 2 ช้ันขึน้ไป   โครงสร้างทัว่ไปเป็น ค.ส.ล. หลงัคาอาจเป็น ค.ส.ล. หรือเป็น
โครงไมห้รือเหลก็  มุงดว้ยกระเบ้ืองลอน  พ้ืนเป็น ค.ส.ล. ในส่วนชั้นล่างซ่ึงวางบน
ดินหรือยกระดบั  ส่วนชั้นบนอาจเป็นพ้ืน ค.ส.ล. หรือพ้ืนไม ้ผนงัก่ออิฐ ประตู-
หนา้ต่างเป็นไมลู้กฟักกระจก  ฝ้าเพดานฉาบปูนหรือเปลือยผิว 

3,500 
4,500 

5,000 
6,000 

7,000 
8,000 

พอใช้  การออกแบบ รูปแบบเป็นอยา่งง่าย ๆ ผนงัภายในไม่มีการกั้น  เปิดโล่งตลอด  ผิวพ้ืนไม่มีการท าผิว (ขดัมนั) วสัดุ
ท่ีใชเ้ป็นชนิดเรียบและราคาถูก  ผิวพ้ืน – ผนงัในหอ้งน ้าจะเป็นฉาบปูนขดัมนั (ไม่ปูกระเบ้ืองเคลือบ) การตกแต่งภายใน
มีนอ้ย 
ปานกลาง   การออกแบบ  รูปแบบดีข้ึน  มีการจดัสัดส่วนภายในเป็นห้อง ๆ  เฉพาะมีการตกแต่งภายในอาคารมากข้ึน 
เช่น อาจเป็นเฟอร์นิเจอร์ติดตรึงบางส่วน  ผิวพ้ืนมีการปูวสัดุแต่งผิว  เช่น  ปาร์เกล้ายโมเสส  ภายในหอ้งน ้ามีการ 
ปูกระเบ้ืองท่ีพ้ืนและผนงั 
ด ี (เฉพาะหอ้งน ้า – ส้วม) ผิวผนงัและผิวพ้ืนปูดว้ยกระเบ้ืองเคลือบเซรามิคชนิดสีพิเศษ  หรือลวดลายหรือปูดว้ยหินอ่อน
เคร่ืองสุขภณัฑเ์ป็นสีพิเศษหรือสีพรีเม่ียม  ชนิดสุขภณัฑเ์ป็นชนิดดีเยี่ยม  มีอ่างอาบน ้า  มีสุขภณัฑค์รบ 
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ประเภท / รายละเอยีด 3 
ราคาประเมนิ / ตารางเมตร 

พอใช้ ปานกลาง ด ี

ทาวน์เฮ้าส์/เรือนแถวช้ันเดยีว 
 

รายละเอียดเหมือนทาวนเ์ฮา้ส์/เรือนแถว 
 

4,000 
 

6,000 
 

7,000 

ทาวส์เฮ้าส์/เรือนแถว 2 ช้ันขึน้ไป 
 

รายละเอียดเหมือนทาวนเ์ฮา้ส์/เรือนแถว 
 

4,000 
 

6,000 
 

7,500 

                อาคารพกัอาศัยส าหรับประเมนิต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการจดัสรร 
บ้านตกึช้ันเดยีว 
                                    รายละเอียดเหมือนบา้นตึกชั้นเดียวของบา้นพกัอาศยั 

 
5,000 

 
6,000 

 
8,000 

บ้านคร่ึงตกึคร่ึงไม้  2  ช้ัน 
 
                            รายละเอียดเหมือนบา้นคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 3  ชั้นของบา้นพกัอาศยั 

 
6,000 

 
7,000 

 
8,500 

บ้านตกึ  2  ช้ัน 
 
                            รายละเอียดเหมือนบา้นตึก 2 ชั้น ของบา้นพกัอาศยั 

 
6,000 

 
7,000 

 
9,000 
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ประเภท / รายละเอยีด 4 
ราคาประเมนิ / ตารางเมตร 

พอใช้ ปานกลาง ด ี
การประเมนิราคาพื้นทีภ่ายนอกอาคารและพืน้ทีภ่ายในอาคารส่วนพเิศษ    

เฉลยีง     -  พอใช ้ เป็นพ้ืน ค.ส.ล. วางบนดินไม่มีหลงัคาคุมไม่ท าผิว 
               -  ปานกลาง  เป็นพ้ืน ค.ส.ล.  วางบนดิน  ผิวปูกระเบ้ือง  ไม่มีหลงัคาคลุม 
               -  ดี  เป็นพ้ืน ค.ส.ล. วางบนดิน  ผิวปูกระเบ้ือง  มีหลงัคาคลุม 

500 
 

 

 
2,000 

 
 

3,500 

ระเบียง   -  พอใช ้ คาน – พ้ืน  ค.ส.ล.  ผิวขดัเรียบ  รวมเป็นเหลก็/ไมลู้กกรง 3,000   
               -  ปานกลาง  คาน – พ้ืน  ค.ส.ล.  ผวิปูกระเบ้ือง ราวกนัตก ค.ส.ล. ฉาบปูน 
                   ลูกกรงปูนป้ันไม่เคลือบทาสี 

 4,000  

               -  ดี  เป็นพ้ืน ค.ส.ล. คาน – พ้ืน  ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ือง  รวมกนัตก ค.ส.ล.     
                   ฉาบป้ันบวั  ลูกกรงปูนป้ันเคลือบเซรามิค 

  5,000 

โรงรถ     -  พอใช ้ เป็นพ้ืน ค.ส.ล. ไม่ท าผิว  ไม่มีหลงัคา  ไม่อยูใ่ตอ้าคารเป็นลาน 
                   โล่งเท่านั้น 
               -  ปานกลาง  เป็นพ้ืน ค.ส.ล. ไม่ท าผิว  แต่มีหลงัคาคลุมเฉพาะหรือเป็น 
                   ส่วนอยูใ่ตอ้าคาร 
               -  ดี  เป็นพ้ืน ค.ส.ล. อาจท าผิว เช่น  กรวดลา้ง  หรือเป็นพ้ืนซีแพค - บลอ็ก 
                   มีหลงัคาคลุม  โดยเฉพาะ  และแยกเป็นอาคารหน่ึงต่างหาก 

500  
 

3,000 

 
 
 
 

4,000 

ลานซักผ้า    เป็นพ้ืน ค.ส.ล. ไม่ท าผิว (พอใช)้ และท าผิวปูกระเบ้ือง 
 

500 1,000 2,000 

ห้องน า้ – ส้วม   ราคาประเมินท่ีก าหนดน้ีใหบ้วกเพ่ิมข้ึนจากราคาประเมิน 
                           -  ชนิดไม่มีอ่างอาบน ้า 
                           -  ชนิดมีอ่างอาบน ้า 

 
2,000 

 
3,000 
4,000 

 
5,000 
6,000 

พอใช้  - (เฉพาะห้องน ้ า – ส้วม)  ผิวผนงัและผิวพ้ืนเป็นขดัมนัหรืออาจจะปูกระเบ้ืองเคลือบบา้ง  แต่ก็เป็นเคลือบขาว
เคร่ืองสุขภณัฑเ์ป็นสีขาว โถสว้มเป็นแบบราดน ้าเอง  อ่างลา้งหนา้อาจมีหรือไม่มี  จ านวนสุขภณัฑมี์นอ้ยช้ิน 
ปานกลาง   - (เฉพาะหอ้งน ้า –ส้วม) ผิวผนงัและผิวพ้ืนปูดว้ยกระเบ้ืองเซรามิค  เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบสี  โถสว้มชกัโครก
มีอ่างลา้งหนา้พร้อมกระจกเงา  อาจมีอ่างอาบน ้าหรือไม่มี  จ านวนสุขภณัฑค์รบตามแบบหอ้งน ้ามาตรฐาน 
ด ี (เฉพาะหอ้งน ้า – ส้วม) ผิวผนงัและผิวพ้ืนปูดว้ยกระเบ้ืองเคลือบเซรามิคชนิดสีพิเศษ  หรือลวดลายหรือปูดว้ยหินอ่อน
เคร่ืองสุขภณัฑเ์ป็นสีพิเศษหรือสีพรีเม่ียม  ชนิดสุขภณัฑเ์ป็นชนิดดีเยี่ยม  มีอ่างอาบน ้า  มีสุขภณัฑ ์
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  ขอ้ 8.  การหกัค่าเส่ือมราคาของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างแต่ละประเภท  ใหเ้ร่ิมนบัอายจุากวนัปลูก
สร้างคร้ังแรก  ดงัน้ี 
             8.1  โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นตึก  ให้หกัค่าเส่ือมปีท่ี 1 – 5  ร้อยละ 1  ต่อปี  ปีท่ี 6 – 10 
ร้อยละ 2  ต่อปี  ปีท่ี 11 – 15  ร้อยละ 5 ต่อปี  ปีท่ี 16 – 20  ร้อยละ 10  ต่อปี  และตั้งแต่ปีท่ี 21  เป็นตน้ไป  ใหห้กั
ค่าเส่ือมร้อยละ 20  ตลอดอายกุารใชง้านของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 
              8.2  โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นคร่ึงตึกคร่ึงไมใ้ห้หกัค่าเส่ือม  ปีท่ี 1 – 5  ร้อยละ 2 ต่อปี
ปีท่ี 6 – 10 ร้อยละ 4 ต่อปี  ปีท่ี 11 – 15 ร้อยละ 8  ต่อปี  ปีท่ี 16 – 20  ร้อยละ 15 ต่อปี  และตั้งแต่ปีท่ี 21 เป็นตน้ไป
ใหห้กัค่าเส่ือมร้อยละ 25  ตลอดอายกุารใชง้านของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 
              8.3  โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นไมใ้หห้กัค่าเส่ือม  ปีท่ี 5 – 10 ร้อยละ 3 ต่อปี  ปีท่ี 6 – 10
ร้อยละ 6  ต่อปี  ปีท่ี 11 – 15  ร้อยละ 15  ต่อปี  ปีท่ี 16 – 20  ร้อยละ 30 ต่อปี   และตั้งแต่ปีท่ี 21  เป็นตน้ไปให้หกั
ค่าเส่ือมร้อยละ 50  ตลอดอายกุารใชง้านของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 
  ขอ้ 9.  การคิดราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง   ใหคิ้ดราคากลางต่อตารางเมตร    ณ วนัท่ีท าการ
ประเมินแลว้หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา 
 
  ขอ้ 10. ในกรณีท่ีซ้ือบา้นพกัอาศยัพร้อมท่ีดินของโครงการบา้นจดัสรร  ท่ีเจา้ของโครงการมี
มาตรฐานตามท่ีทางราชการก าหนด  ใหคิ้ดราคาไม่เกิน  80%  ของราคาซ้ือขายของโครงการนั้น  หรือตาม 
ราคาตลาด 
 

  ประกาศไว ้ ณ  วนัท่ี  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555   เป็นตน้ไป 
 
 
 

   
                           (นายนิวฒัน์   วรีะสุนทร) 
                         ประธานกรรมการด าเนินการ 

                    สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 


