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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติในฐานะหัวหน้างาน บริหารสินทรัพย์ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานผู้ป ฏิบั ติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1) ประเมินและสรุปผลการจัดทาคาขอ เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวดรายจ่าย
2) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
3) กากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธี
พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
4) ควบคุมการจัดทารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5) กาหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
6) กาหนดแนวทางการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทาง
ราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
/7) ถ่ายทอดความรู้ .....

-27) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกองมอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1) ประสานภารทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
ที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) กาหนดแนวทางการจัด ท าฐานข้อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ยวกั บ งานพัส ดุ เพื่ อ ให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนดและ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
/ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน .....
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ตามคาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ 313/2562 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2562 กาหนดหน้าที่ราชการและงานที่รับผิดชอบ
 ทาหน้าที่หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่พัสดุ และงานอื่น ๆ ดังนี้
 การดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
1. จัดทาแผนและผลจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน
2. จัดทารายงานวิเคราะห์-ปัญหา อุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
4. ดาเนินงานตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินรายงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ของ
สถานศึกษา
5. ดาเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง และเงินสมทบประกันสังคม (ค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้าง
สานักงาน/ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต/ครูธุรการ/ครูวิทย์-คณิต/ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติแทน
นักการภารโรง/นักการภารโรง
6. จัดทาทะเบียนคุมสัญญาซื้อ-สัญญาจ้าง ของหน่วยงาน
7. การจัดทารายการในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทา PO
(GFMIS)
8. งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP
9. ดาเนินงานบันทึกงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางฎีกา (GFMIS)
10. การดาเนินงานจัดทาข้อมูลผู้ขายภาครัฐ
11. การให้คาปรึกษาด้านงานพัสดุ ที่เกี่ยวข้อง
 การดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์
12. การดาเนินงานที่ราชพัสดุ
13. การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน และการคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
14. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
15. การให้คาปรึกษาด้านงานบริหารสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
1.
2.
3.
4.

จัดทาเอกสารโครงการสุจริต (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
คณะกรรมการตรวจงานซ่อมแซมปรับปรุงและงานก่อสร้าง ก่อนการเบิกจ่าย
จัดทารายงานงบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสานักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
รับผิดชอบในการประสานงานจัดทา “โครงการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ”
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ในที่ราชพัสดุ
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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คำนำ
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานเกี่ย วกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่ งปลู กสร้าง ที่จัดทาขึ้นครั้งนี้
เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
เช่น อาคารเรี ย น อาคารอเนกประสงค์ บ้ านพักครู หรืออาคารประกอบอื่น ๆ ตลอดจนสิ่ งปลู กสร้างอื่ น
ที่ก่อสร้างด้วยเงิน งบประมาณ ซึ่งก่อสร้ างมานานมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
หรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการซ่อมแซม หากปล่อยทิ้งไว้อาจทาให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือเป็นแหล่งมั่วสุมของบุคคลทั่วไป จาเป็นต้องรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ที่ราชพัสดุรวมถึงการตัดฟันต้นไม้ที่ราชพัสดุ จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน
เพื่อให้ เป็ น ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกั บการรื้ อ ถอนอาคาร/สิ่ งปลู กสร้าง/จาหน่าย/
ใช้ประโยชน์ รวมถึงการตัดฟันต้นไม้บนที่ราชพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์
ตลอดถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร รวมทั้งเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่มีความประสงค์
จะรื้ อ ถอนอาคาร/สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง/จ าหน่ า ย/ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ถู ก ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นางวรารัตน์ วรางกูร
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
พฤษภาคม 2562

สารบัญ
คํานํา
- การรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รอื้ ถอน
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอนื่ ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
- แนวปฏิบัติการรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุทรี่ ื้อถอน
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอนื่ ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
 นิยาม
 แนวปฏิบัติ
 วิธีดําเนินการรื้อถอน
 แนวปฏิบัติและเอกสารประกอบการขอรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง

หน้า
๑
๒
๒
๒
๒-๑๔

ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ส่งให้กรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
1. แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
2. แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
3. แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุ (แบบ ทร.04)
4. แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2)
5. ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
6. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาตรื้อถอน
7. บัญชีรายละเอียดวัสดุทไี่ ด้จากการรื้อถอน

๑
การรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
----------------------------กรณีที่สถานศึกษาประสงค์จะรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุ ซึ่งก่อสร้างมานาน
มีสภาพชํารุดทรุดโทรมจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ หรือไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม หากปล่อยทิง้ ไว้จะทําให้
มีความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งอานเป็นแหล่งมั่วสุมของบุคคลทั่วไปหรือเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอน จําเป็นต้องรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อให้การรื้อถอนอาคาร/
สิ่งปลูกสร้างซึง่ เป็นที่ราชพัสดุ รวมถึงการตัดฟันต้นไม้บนที่ราชพัสดุ ถูกต้องตามกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการดําเนินงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ดังนี้
ข้อ 19 กรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุประสงค์จะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
ในกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์ก่อน และเมื่อได้รื้อถอนแล้วให้แจ้งให้กรมธนารักษ์
ทราบ
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
และเมื่อได้รื้อถอนแล้วให้แจ้งสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทราบ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549) การอนุญาตตามวรรคสอง ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะมอบอํานาจให้ธนารักษ์พื้นที่เป็นผู้อนุญาตแทนก็ได้
ข้อ 20 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ไม่ตอ้ งขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กําหนดในข้อ 19 มีดังต่อไปนี้
(1) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปี
(2) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชํารุดจนใช้ในราชการไม่ได้
(3) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกีย่ วกับราชการลับทางทหาร
(4) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทนตามที่ได้รับ
งบประมาณ
เมื่อได้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้กรมธนารักษ์หรือ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทราบ
ข้อ 21 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอนตามข้อ 19 หรือข้อ 20 มีลักษณะที่ยังมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการต่อไปได้ ก่อนแจ้งขออนุญาตรื้อถอนตามข้อ 19 หรือก่อนทําการรื้อถอนตามข้อ 20 แล้วแต่กรณี ให้ผู้ใช้
ที่ราชพัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นตลอดจนปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
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ข้อ 22 การจําหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการรื้อถอน หรือการจําหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว
หรือการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549) ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ได้มาจาก
ที่ราชพัสดุดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์
หรือสาธารณกุศล จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์หรือธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณีหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
แนวปฏิบัติการรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
------------------------------เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสุพรรณบุรี เขต ๑ และ
สถานศึกษาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงกําหนด
แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน หรือสิ่งก่อสร้าง วัสดุที่รอื้ ถอน ต้นไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ
พ.ศ.2545 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 และ ข้อ 2 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 และ ข้อ 27
นิยาม
“ที่ราชพัสดุ” หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด ตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แต่ไม่หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมี
ผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
แนวปฏิบัติ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
2. อาคารใดที่ชํารุดทรุดโทรมแต่สว่ นใหญ่ยังอยู่ในสภาพการใช้การได้ ให้ทําการซ่อมแซม
แทนการดําเนินการรื้อถอนหรือของบประมาณก่อสร้างใหม่
3. การรื้อถอนบ้านพักครูจะต้องไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเช่าบ้านของราชการ
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4. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชํารุดจนใช้ราชการไม่ได้ ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการรื้อถอน
5. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ.2545 ข้อ 20(4) จะต้องมีหลักฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบการพิจารณา
6. การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่ทําให้เสียโอกาส เพื่อนําไปจัดหาประโยชน์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
7. การขออนุญาตนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารใหม่จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณก่อน
8. การขอนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ ให้โรงเรียนพิจารณานําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือนําไปจัดทําเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ลําดับแรก
9. ถ้าไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 8 ได้ ให้นําวัสดุนั้นจําหน่าย โดยนําไปใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศล หรือการขาย
วิธีดําเนินการรื้อถอน
การรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากการ
ที่ราชพัสดุ ให้ดําเนินการดังนี้
1. การขออนุญาตรื้อถอน
1.1 โรงเรียนขออนุญาตไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเอกสารประกอบ ดังนี้
1) แบบสํารวจอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ
2) แบบสํารวจสภาพอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ
3) รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
4) ผังบริเวณโรงเรียน พร้อมระบุตําแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5) รายการแจ้งขอรื้อถอน (แบบ ทบ.3) และเหตุผลการรื้อถอน พร้อมระบุว่าจะ
ประมูลขาย นําเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ หรือขอนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
ทางราชการ โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในแบบ ทบ.3
6) รายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9)
7) อื่น ๆ (สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา)
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1.2 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพ
อาคารเรียนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ทางการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการ
ดําเนินการสํารวจตามแบบเพื่อพิจารณาเหตุและผลความจําเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุญาตการรื้อถอน ดังนี้
1) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี
2) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี
3)อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทน ตามที่
ได้รับงบประมาณ
4) การพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากข้อ 1.3 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ
ขออนุมัตติ ่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
2. วิธีการรื้อถอน
การรื้อถอนให้ดําเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 การรื้อถอนโดยการจ้างให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 ดําเนินการรื้อถอนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
2.3 รื้อถอนโดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ดําเนินการ
2.4 เมื่อดําเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับฐานข้อมูล
สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง แล้วรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทราบ พร้อมจําหน่ายอกจากทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ์ หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. วิธีการจําหน่าย
3.1 โดยวิธีขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้นาํ วิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายวัสดุที่รื้อถอนครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายทอดตลาด ให้ดําเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการประเมินราคา
ที่เสนอแต่งตั้งให้ประกอบด้วยผู้ชํานาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคา
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ อย่างน้อย
1 คน เพื่อประเมินราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ
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และปริมาณวัสดุที่รื้อถอนตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน และจัดทํารายการรายละเอียดรื้อถอน/วัสดุที่ได้
จากการรื้อถอนแล้วแต่กรณี
2. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการดังนี้
2.1 อนุมัติราคาประเมิน
2.2 อนุมัติให้ดําเนินการขายทอดตลาด
2.3 ประกาศขายทอดตลาด พร้อมทําหนังสือ และส่งประกาศขายทอดตลาด
เพื่อเผยแพร่เอกสารขายทอดตลาดให้แพร่หลาย เช่น กรมประชาสัมพันธ์ หอการค้า สมาคมพ่อค้าไทย เว็บไซต์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด ศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงเรียน เป็นต้น
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.3.1 รายการที่จะขายทอดตลาด
2.3.2หลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาประเมิน
2.3.3 คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิเข้าสู้ราคา
2.3.4 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่ขายทอดตลาด
2.3.5 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการให้หรือขายรายละเอียด
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดอย่างน้อย 3 คน ในกรณีขายทอดตลาด
โดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้รื้อถอน ให้ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบหลังการ
รื้อถอนด้วย
3. เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการให้ หรือขายประกาศขายทอดตลาดและรายการ
4. ในวันขายทอดตลาดให้ดําเนินการ ดังนี้
4.1 รับลงทะเบียนผูเ้ ข้าสู้ราคาทุกรายโดยให้ลงลายมือชื่อพร้อมชําระหลักประกันเพื่อเข้า
สู้ราคา
4.2ให้ชี้แจงผู้เข้าสู้ราคาทราบในส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้มีความเข้าใจตรงกัน เช่น
การขายทอดตลาดเริ่มต้นที่ราคาประเมิน เงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาด เป็นต้น
5. การขายทอดตลาด เมื่อได้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว หากชําระเงิน
สดทันที ให้ออกใบเสร็จรับเงินแล้วนําเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์ กรณีไม่สามารถชําระ
เงินสดได้ ให้จดั ทําสัญญาซื้อขายอาคารที่รื้อถอน หรือวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยให้มีรายการรายละเอียดการ
รื้อถอน/วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนแล้วแต่กรณี เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
6. รายงานผลการขายทอดตลาดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ
และนําเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
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3.2 โดยวิธีนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดําเนินการดังนี้
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุ และจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจํานวนเท่าใด นําไปใช้เท่าใด
และคงเหลือเท่าใด ทั้งนี้ หากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการจําหน่าย
3.2.2 การนําวัสดุไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้นําไปใช้ดังนี้
1) นําไปก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องนําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2) นําไปจัดทําเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์
นั้นจะต้องลงบัญชี หรือทะเบียนควบคุมพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) กรณีนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจาก 1)
และ 2) ให้ทําความตกลง ดังนี้
3.1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์
3.2) โรงเรียนส่วนภูมิภาค ให้ทําความตกลงกับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
3.3 การนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ
สาธารณกุศล ให้ปฏิบัติดังนี้
3.3.1 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์
3.3.2 โรงเรียนส่วนภูมิภาค ให้ทําความตกลงกับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
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ลําดับที่
1
2

ผังกระบวนงาน
ขั้นตอนการดําเนินงานการรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
ผังกระบวนงาน
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนที่ 1 ทําหนังสือขออนุญาตรื้อถอน เหตุผลที่รื้อถอนแนบ
หน่วยงานในสังกัด
ภาพถ่ายแผนที่สังเขป เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ส่งเรื่องให้ สพป.สพ.๑
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเหตุผลความจําเป็นที่รื้อถอน/การเสนอ
3 วัน แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมเอกสารต่าง ๆ
ทําการ ประกอบดังนี้
กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างยังไม่ได้นําขึน้ ทะเบียน
-ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอน
-แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาตรื้อถอน
กลุ่มบริหารงาน
-แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
การเงินและสินทรัพย์
-แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
สพป.สพ.๑
กรณีอาคารนําขึน้ ทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้ว
-ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอน
-แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาตรื้อถอน
-แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
-แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2)

ไม่นับ
เวลา

3
สพฐ./กรมธนารักษ์ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
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กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑

3 วัน
ทําการ

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาอนุญาต แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงข้อ 20(1)-(4) ต้อง
ขออนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
-กรมลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. กรณีเข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง ข้อ 20(1)-(4) ไม่ต้อง
ขออนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
-กรมอนุญาตการรื้อถอนพร้อมอนุมตั ิคณะกรรมการควบคุม
การรื้อถอนและตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน แต่เมื่อ
รื้อถอนแล้วต้องแจ้งกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกรม/สพฐ./กรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการ
จังหวัด//ผอ.สพป./อนุญาตแล้ว สํานักงานฯ แจ้งโรงเรียน ผู้ขอ
อนุญาตรื้อถอนเพื่อดําเนินการรื้อถอนและหากมีเอกสารใดที่
ไม่ถูกต้องจะได้แนบเอกสารตัวอย่างประกอบ เพื่อให้โรงเรียน /
ผู้ขออนุญาตดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนในสังกัด
สพป.สพ.๑
งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑

1.ผู้ว่าราชการจังหวัด/
2.ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑

งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑

8
ลําดับที่

ผังกระบวนงาน

5

ระยะเวลา
ไม่นับ
เวลา

หน่วยงานในสังกัด

เอกสารถูกต้อง
6

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑
เอกสารไม่ถูกต้อง (ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1)

7

อผู้ว่าราชการจังหวัด/ธนา
รักษ์พื้นที่

8
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑ ส่งเรื่องให้ ธนารักษ์พื้นที่

9

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม สพป.สพ.๑

3 วัน
ทําการ

ไม่นับ
เวลา
3 วัน
ทําการ
3 วัน
ทําการ
15 วัน
ทําการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการรื้อถอนตามที่ได้รับอนุญาต และ
เพิ่มเติมเอกสารตามที่กลุ่มงาน/สํานักงานฯ แนะนํา
-จัดส่งเอกสารรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 2 แล้วแต่กรณี
-แบบฟอร์มแจ้งรายงานการรื้อถอนฯ (แบบ ทบ.2)
-จัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยให้
คณะกรรมการ ลงนามรับรองทุกแผ่น เพื่อส่งเรื่อง
ให้ สพป.สพ.๑
ขั้นตอนที่ 6 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดทําหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด /
ธนารักษ์พื้นที่ขออนุญาตใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและ
ขอจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ

โรงเรียนในสังกัด
สพป.สพ.๑

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ธนารักษ์พื้นที่ แจ้งตอบอนุญาตให้
นําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในราชการ
และจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
ขั้นตอนที่ 7 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑ รับหนังสือแจ้งตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด/ธนารักษ์พื้นที่
แล้วสรุปจําหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ธนารักษ์
พื้นที่
งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑
งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สพป.สพ.๑

ขั้นตอนที่ 8 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑ สรุปเรื่องคืนหน่วยงานผู้ขออนุญาตเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2546 และเก็บเรื่องเป็นหลักฐาน
ระยะเวลาตามผังกระบวนงาน คือ ระยะเวลาหลักที่
สามารถปฏิบตั ิงานหรือเสนอเรื่องได้

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กําหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
1
2
3
4
3 วัน / 1 ขั้นตอน
3 วัน / 1 ขั้นตอน
3 วัน / 1 ขั้นตอน
3 วัน / 1 ขั้นตอน

งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
สพป.สพ.๑

-

5
3 วัน / 1 ขั้นตอน

9

แนวปฏิบัติและเอกสารประกอบการขอรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง
วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
ลําดับที่
รายการ
จํานวน
1
หนังสือนําส่ง / งบหน้าประเภทอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน
1 ฉบับ
2
แบบสํารวจอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง
2 ชุด
 ให้จดั ทําตามแบบฟอร์มทีก่ ําหนด พร้อมระบุข้อมูลโดยละเอียด ทั้งอาคารเรียน
และอาคารประกอบทุกหลัง ให้สมั พันธ์กับแผนผังบริเวณโรงเรียน
2 ชุด
3
แบบสํารวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
 ให้จดั ทําตามแบบฟอร์มทีก่ ําหนด
 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง (ตรงตาม ทบ.9)
ระบุการนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ให้ชดั เจน
2 ชุด
4
รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ขอรือ้ ถอน สามารถเห็นภาพโดยรวมของอาคารที่ขอรื้อถอน
ทั้ง 4 ด้าน
5
ผังบริเวณโรงเรียน พร้อมระบุตําแหน่งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
2 ชุด
ระบุอาคารเรียน อาคารประกอบให้ครบทุกหลัง สามารถตรวจสอบกับแบบสํารวจ
สภาพอาคารเรียนได้
2 ชุด
6
รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทีเ่ ป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
 ให้จดั ทําตามแบบฟอร์มทีก่ ําหนด
ระบุเหตุผลการรื้อถอน พร้อมระบุว่าจะประมูลขาย นําเงินส่งคลังเป็นรายได้ของ
กรมธนารักษ์ หรือขอนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ทางราชการ
โดย ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงนามในแบบ ทบ.3
7
รายการส่ง – รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9)
2 ชุด
ให้สําเนารายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (พร้อมรับรองสําเนา)
8
อื่น ๆ สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2 ชุด
กรณีการขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู ให้โรงเรียนบันทึกชี้แจงประกอบการขอ
อนุญาตรื้อถอนด้วยว่า หากได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้ว จะไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเช่าบ้าน
ของราชการ

หมายเหตุ
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แบบสํารวจอาคารเรียนและสิง่ ปลูกสร้าง
1. ชื่อ โรงเรียน..................................................ตั้งอยู่ที่ ตําบล.............................อําเภอ.............................
จังหวัด................................................
2. จํานวนนักเรียนทั้งหมด.............................คน จํานวนครูทั้งหมด.....................คน
3. การจัดชั้นเรียน
จํานวน

รายการ

ห้องเรียน

หมายเหตุ

นักเรียน

อนุบาล 1
อนุบาล 2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
4. มีอาคารเรียนทั้งหมด ............................................. ห้อง แยกไว้
รายการ

แบบ

มีห้อง
ทั้งหมด

สร้าง พ.ศ.

งบประมาณ
จํานวน

สภาพอาคาร
ดี ชํารุด

หมายเหตุ

หลังที่ 1
หลังที่ 2
หลังที่ 3
ฯลฯ
/5. อาคารประกอบ ...
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5. อาคารประกอบ .................................. หลัง แยกได้ดังนี้
รายการ

แบบ

มีห้อง
ทั้งหมด

สร้าง พ.ศ.

งบประมาณ
จํานวน

สภาพอาคาร
ดี ชํารุด

หมายเหตุ

หลังที่ 1
หลังที่ 2
หลังที่ 3

ลงชื่อ...................................................(ผู้กรอกแบบสํารวจ)
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................
ลงชื่อ..................................................(ผู้บริหารโรงเรียน)
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................
สํารวจเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ...............
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แบบสํารวจสภาพอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
1. ชื่อ โรงเรียน...................................................ตั้งอยู่ที่ ตําบล.............................อําเภอ......................จังหวัด
......................
2. อาคารที่ขอรื้อถอนเป็น
 อาคารเรียน
 อาคารอเนกประสงค์
 บ้านพักครู
 ส้วม
 อื่น ๆ ระบุ .............................................
เป็นอาคารแบบ ................................................. จํานวน................................. ห้องเรียน
3. ก่อสร้างเมื่อวันที่ ............... เดือน ............................... พ.ศ. .........................
ปัจจุบันมีอายุการใช้งาน ...............................ปี
4. ก่อสร้างในราคา ............................................ บาท ด้วยเงิน  งบประมาณ
 เงินบริจาค
 เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค
5. ขึ้นทะเบียนราชพัสดุหมายเลข ................................... ตั้งอยู่ในที่ดินหมายเลข ...................................
ที่ดิน  เอกชน
 ที่ราชพัสดุ  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 อื่น ๆ .................................................................
6. สภาพอาคารโดยทั่วไปและประมาณการวัสดุที่พอใช้การได้ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทวัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

ชนิดของวัสดุ

ดี

สภาพของวัสดุ
ชํารุด ชํารุดอย่างไร

หมายเหตุ

โครงหลังคา
ฝา
พื้น
เสา
ตง
บันได
อื่น ๆ

/7. ความจําเป็นที่จะต้องรื้อถอน ...
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7. ความจําเป็นที่จะต้องรื้อถอน
 ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี
 สิ่งปลูกสร้างชํารุดจนใช้ราชการไม่ได้
 รื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ
 โรงเรียนย้ายไปปลูกสร้างในสถานที่แห่งใหม่
 อื่น ๆ ..........................................................
8. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะนําไป
 ก่อสร้างอาคารเรียน
 อาคารประกอบ
 สร้างบ้านพักครู
 ขาย
 อื่น ๆ ........................................................................................................
9. วัสดุที่จะนําไปก่อสร้าง นําไปก่อสร้างที่โรงเรียน..............................................
สังกัด สพท........................................................ก่อสร้างแบบ..............................................ในการก่อสร้างใหม่
ก่อสร้าง
ด้วยเงิน  งบประมาณ  เงินบริจาค
 เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค
(มีเงินบริจาค...............................) ก่อสร้างในราคาประมาณ................................................บาท
ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน
(...................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน............................
สํารวจเมื่อวันที่..........เดือน......................... พ.ศ................
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน
- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็น ดังนี้
 รื้อถอนได้
 รื้อยายได้
 ไม่ควรรื้อ
 ไม่อนุญาตให้รื้อย้าย
 ควรซ่อมแซม
(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(.....................................................)

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(..................................................)
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แบบ ทบ.3
รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทีเ่ ป็นราชพัสดุ
1.
(ทําเครื่องหมาย X ปลูกบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...............................................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด..........................................
X
ขึ้นทะเบียนหลังลําดับที่................................................................................................
ในช่องทีต่ ้องการ)
ปลูกบนที่ (มิใช่ราชพัสดุ)...............................................................................................
ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด....................................
ขึ้นทะเบียนหลังลําดับที่
.................................................................................................
2. X เหตุผลที่รื้อถอน 1. ชํารุดทรุดโทรมมากและ
2. ต้องการใช้สถานที่
.........................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ขอ (ทําเครื่องหมาย Xในช่องที่ตอ้ งการ)
ประมูลขายนําเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์
นําเงินไปใช้....................................................................................................................
......................................................................................................................................
อื่น ๆ
...........................................................................................................................
......................................................................................................................................

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข
เอกสารอ้างอิง
แบบฟอร์มที่ส่งให้/ผู้ว่าราชการจังหวัด/ธนารักษ์พื้นที่
แบบฟอร์มที่ส่งให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด/ธนารักษ์พื้นที่
1. แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
2. แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
3. แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุ (แบบ ทร.04)
4.แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2)
5. ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
6. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาตรื้อถอน
7. บัญชีรายละเอียดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

