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ค าน า 
 

  คู่มือวธีิการปฏิบติังานเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ีจดัท าข้ึน  เน่ืองจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  มีโรงเรียน 
ในสังกดั ท่ีมีอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ  เช่น  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  บา้นพกัครู 
หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ   ท่ีก่อสร้างดว้ยเงินงบประมาณ  ซ่ึงก่อสร้างสร้างมานานมีสภาพช ารุด  
ทรุดโทรม  ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านได ้ หรือไม่คุม้ค่ากบัการซ่อมแซม  หากปล่อยท้ิงไว ้
จะท าใหมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียง  หรือเป็นแหล่งมัว่สุม 
ของบุคคลทัว่ไป  หรือเป็นอุปสรรคต่อการท างาน  จ  าเป็นจะตอ้งร้ือถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ รวมถึงการตดัฟัน  ตน้ไมบ้นท่ีราชพสัดุ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมธนารักษ ์
หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน 
 

  เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการร้ือถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง/
จ  าหน่าย/ใชป้ระโยชน ์ รวมถึงการตดัฟันตน้ไมบ้นท่ีราชพสัดุ  เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หลกัเกณฑ ์ ตลอดถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการด าเนินงาน 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัของโรงเรียน  ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบติัของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยอาศยั
พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518   อ านาจตามความในมาตรา  30(1)  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดแนว
ปฏิบติัการร้ือถอนอาคารเรียน  หรือส่ิงก่อสร้าง  วสัดุท่ีร้ือถอน  ตน้ไม ้ หรือวสัดุอ่ืน  ๆ  ท่ีไดจ้ากท่ีราชพสัดุ
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาและการใชท่ี้ราช
พสัดุ  พ.ศ.  2545  ขอ้  19  ขอ้  20  ขอ้  21  และขอ้  2  และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการปกครอง  
ดูแล  บ ารุงรักษาและการใชท่ี้ราชพสัดุ  พ.ศ.  2546  ขอ้  21  ขอ้  22  ขอ้  23  ขอ้  24  ขอ้  25  ขอ้  26  และ 
ขอ้  27 
 
ขอบเขต  
 เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผน และขั้นตอนส าหรับการร้ือถอน 
โครงสร้างเพื่อควบคุมความเส่ียงจากการร้ือถอน ปลอดภยั หากผูด้  าเนินการมีขั้นตอนวธีิท่ีปลอดภยั 
ท่ีไมน่อ้ยกวา่ท่ีก าหนดในมาตรฐานน้ี ขั้นตอนนั้นสามารถถูกน ามาใชไ้ด ้ 
 1. เพื่อควบคุมความเส่ียงต่อสุขอนามยัของชุมชนและบุคลากรท่ีท างานในการร้ือถอน       
รวมถึงผูท่ี้อยูใ่กลใ้นพื้นท่ีขา้งเคียง  
              2. เพื่อควบคุมความเส่ียงต่อความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม  
              3 เพื่อควบคุมความเส่ียงต่อท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

ค าจ ากดัความ 
 “ทีร่าชพสัดุ”  หมายถึง  อสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินทุกชนิด  ตามพระราชบญัญติั
ท่ีราชพสัดุ  พ.ศ.  2518  แต่ไม่หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผู ้
อุทิศให ้ หรือโดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษา  ตั้งแต่วนัท่ี  7  กรกฎาคม  2546 
 พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มาตรา 4  บัญญตัิว่า  
 “อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง  ร้าน  แพ  คลงัสินคา้  ส านกังานและส่ิงท่ีสร้างข้ึน 
อยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
             “ร้ือถอน” หมายความวา่ ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น  เสา  คาน  ตง  หรือส่วน
อ่ืนของโครงสร้าง ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 1.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คงแขง็แรง 
 2.  อาคารใดท่ีช ารุดทรุดโทรมแต่ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นสภาพใชก้ารได ้ ใหท้  าการซ่อมแซมแทนการ
ด าเนินการร้ือถอนหรือของบประมารก่อสร้างใหม่ 
 3.  การร้ือถอนบา้นพกัครูจะตอ้งไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเชา้บา้นของราชการ 
 4. ในกรณีท่ีขออนุญาตร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีช ารุดจนใชร้าชการไม่ได ้                
 ใหด้ าเนินการตามวธีิการร้ือถอน 
 5.  ในกรณีท่ีขออนุญาตร้ือถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามท่ีไดรั้บงบประมาณตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช ้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ  
พ.ศ.  2545  ขอ้  20(4)  จะตอ้งมีหลกัฐานท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประกอบการพิจารณา 
 6.  การร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างจะตอ้งไม่ท าใหเ้สียโอกาส  เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ตาม
มาตรา  59  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
 7.  การขออนุญาตน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปสมทบกบังบประมาณท่ีไดรั้บเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ใหม่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านกังบประมาณก่อน 
 8.  การขอน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปใชป้ระโยชน์  ให้โรงเรียนพิจารณาน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อ
ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  หรือน าไปจดัท าเป็นวสัดุ  อุปกรณ์ต่าง  ๆ  เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนเป็นล าดบัแรก 
 9.  ถา้ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้  8  ได ้ ใหน้ าวสัดุนั้นจ าหน่าย  โดยน าไปใชเ้พื่อ
สาธารณประโยชน์  หรือสาธารณกุศล  หรือการขาย 
 

วธิีด าเนินการร้ือถอน 
 การร้ือถอนและจ าหน่ายอาคารเรียนหรือส่ิงปลูกสร้างวสัดุท่ีร้ือถอน  ตน้ไม ้ ดิน  หรือวสัดุ  
อ่ืน  ๆ  ท่ีไดจ้ากการท่ีราชพสัดุ  ให้ด าเนินการดงัน้ี 
 1.  การขออนุญาตร้ือถอน 
  1)  โรงเรียนขออนุญาตไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีเอกสารประกอบดงัน้ี 
   1.1  แบบส ารวจอาคารเรียนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการ 
   1.2  แบบส ารวจสภาพอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีขอร้ือถอนท่ีโรงเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการ 
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   1.3  รูปภาพส่ิงปลูกสร้างท่ีขอร้ือถอน 
   1.4  ผงับริเวณโรงเรียน  พร้อมระบุต าแหน่งท่ีขอร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง  (ถา้มี) 
   1.5  รายการแจง้ขอร้ือถอน  (แบบ  ทบ.3)  และเหตุผลการร้ือถอน  พร้อมระบุวา่จะ
ประมูลขาย  น าเงินส่งคลงัเป็นรายไดข้องกรมธนารักษ ์  หรือขอน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปใชป้ระโยชน์
ทางราชการ  โดยใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนามในแบบ  ทบ.3 
   1.6  รายการส่ง – รับท่ีราชพสัดุข้ึนทะเบียน  (แบบ  ทบ. 9) 
  2)  ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพ
อาคารเรียนอยา่งนอ้ย  3  คน  ประกอบดว้ย  ครูหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ทางการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการ
ด าเนินการส ารวจตามแบบเพื่อพิจารณาเหตุและผลความจ าเป็น  ตลอดจนปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3)  ให ้ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาอนุญาตการร้ือถอน  ดงัน้ี 
   3.1  อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างแลว้ไม่นอ้ยกวา่  25  ปี 
   3.2  อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีช ารุดจนใชป้ระโยชน์ในราชการไม่ได ้
   3.3  อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใหม่  
ทดแทนตามท่ีไดรั้บงบประมาณ 
  4)  การพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากขอ้  3  ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการ
ดงัน้ี 
 2.  วธีิการร้ือถอน 
  การร้ือถอนให้ด าเนินการด้วยวธีิการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี ้
  2.1  การร้ือถอนโดยการจา้งใหด้ าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  
พ.ศ.  2535  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  2.2  ด าเนินการร้ือถอนเอง  โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการ 
  2.3  ร้ือถอนโดยใหผู้ท่ี้ชนะการประมูลซ้ืออาคารหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นผูด้  าเนินการ 
  2.4  เม่ือด าเนินการร้ือถอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปรับ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวกบัส่ิงก่อสร้าง  แลว้รายงานส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบพร้อมจ าหน่ายออกจากทะเบียนท่ีราชพสัดุไปยงักรมธนารักษ ์ หรือ
ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี 
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 3.  วธีิการจ าหน่าย 
  3.1  โดยวธีิขาย  ใหด้ าเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อน  แต่ถา้ขายโดยวธีิทอดตลาดแลว้
ไม่ไดผ้ลดี  ใหน้ าวธีิท่ีก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม  เวน้แต่การขายวสัดุท่ีร้ือถอนคร้ังหน่ึงซ่ึงมี
ราคาซ้ือหรือไดม้ารวมกนัไม่เกิน  500,000  บาท  จะขายโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ตอ้งขายทอดตลาด 
ก่อนก็ได ้
  การขายทอดตลาด  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอยา่งนอ้ย  3  คน  คณะกรรมการประเมิน
ราคาท่ีเสนอแต่งตั้งใหป้ระกอบดว้ยผูช้  านาญการหรือมีความรู้เก่ียวกบัการประเมินราคาอาคาร  หรือส่ิงปลูก
สร้าง  ตน้ไม ้ ดิน  หรือวสัดุอ่ืน  ๆ  ท่ีไดม้าจากท่ีราชพสัดุอยา่งนอ้ย  1  คน  เพื่อประเมินราคาใหเ้หมาะสมกบั
คุณภาพ  และปริมารวสัดุท่ีร้ือถอนตามราคาทอ้งตลาดในปัจจุบนั  และจดัท ารายการายละเอียดการร้ือถอน / 
วดัสุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนแลว้แต่กรณี 
   2.  เม่ือด าเนินการตามขอ้  1  แลว้  ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
    2.1  อนุมติัราคาประเมิน 
    2.2  อนุมติัให้ด าเนินการขายทอดตลาด 
    2.3  ประกาศขายทอดตลาด  พร้อมท าหนงัสือ  และส่งประกาศขาย
ทอดตลาดเพื่อเผยแพร่เอกสารขายทอดตลาดใหแ้พร่หลาย  เช่น  กรมประชาสัมพนัธ์  หอการคา้  สมาคม
พอ่คา้ไทย  เวบ็ไซต ์ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจ าจงัหวดั  ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์จงัหวดั  
โรงเรียน  เป็นตน้  ซ่ึงมีสาระส าคญั  ดงัน้ี 
    2.3.1  รายการท่ีจะขายทอดตลาด 
    2.3.2  หลกัประกนัมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  25  ของราคาประเมิน 
    2.3.3  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้สู้ราคา 
    2.3.4  ก าหนดวนั  เวลาและสถานท่ีท่ีขายทอดตลาด 
    2.3.5  ก าหนดวนั  เวลาและสถานท่ีในการใหห้รือขาย  รายละเอียด 
   2.4  แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดอยา่งนอ้ย  3  คน  ในกรณีขายทอดตลาด
โดยใหผู้ท่ี้ชนะการประมูลซ้ืออาคารหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นผูร้ื้อถอน  ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลงัการ
ร้ือถอนดว้ย 
  3.  เจา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการให ้ หรือขายประกาศขายทอดตลาด  และรายการ 
 
 

/4. ในวนัขายทดตลาด 
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  4.  ในวนัขายทอดตลาดใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
   4.1  รับลงทะเบียนผูเ้ขา้สู้ราคาทุกรายโดยใหล้งลายมือช่ือพร้อมช าระหลกัประกนั
เพื่อเขา้สู้ราคา 
   4.2  ใหช้ี้แจงผูเ้ขา้สู้ราคาทราบในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั  
เช่น  การขายทอดตลาดเร่ิมตน้ท่ีราคาประเมิน  เง่ือนไขในประกาศขายทอดตลาด  เป็นตน้ 
  5.  การขายทอดตลาด  เม่ือไดผู้ท่ี้ชนะการประมูลซ้ืออาคารหรือส่ิงปลูกสร้างแลว้  หากช าระ
เงินสดทนัที  ให้ออกใบเสร็จรับเงินแลว้น าเงินส่งคลงัเป็นเงินรายไดแ้ผน่ดินของกรมธนารักษ ์ กรณีไม่
สามารถช าระเงินสดได ้ ให้จดัท าสัญญาซ้ือขายอาคารท่ีร้ือถอน  หรือวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอน  โดยใหมี้
รายการรายละเอียดการร้ือถอน / วสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนแลว้แต่กรณี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาดว้ย 
  6.  รายงานผลการขายทอดตลาดใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อทราบ  
และน าเงินส่งคลงัเป็นรายไดข้องกรมธนารักษ ์
   3.2  โดยวธีิน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปใชป้ระโยชน์แก่ทางราชการใหส้ านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการ  ดงัน้ี 
   3.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนบัวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไม่นอ้ยกวา่  3  คน  
เพื่อตรวจนบั  และควบคุมการใชว้สัดุ  และจดัท าบญัชีคุมยอดวสัดุท่ีร้ือถอนวา่มีจ านวนเท่าใด  น าไปใช้
เท่าใดและคงเหลือเท่าใดทั้งน้ีหากมีวสัดุคงเหลือจากการใชป้ระโยชน์ใหด้ าเนินการจ าหน่าย 
   3.2.2  การน าวสัดุไปใชป้ระโยชน์แก่ทางราชการ  ให้น าไปใชด้งัน้ี 
    1)  น าไปก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจะตอ้งน าส่งข้ึนทะเบียนท่ี
ราชพสัดุ 
    2)  น าไปจดัท าเป็นวสัดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  เช่น  โตะ๊  เกา้อ้ี  เป็นตน้  และวสัดุ
อุปกรณ์นั้นจะตอ้งลงบญัชี  หรือทะเบียนควบคุมพสัดุ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
    3)  กรณีน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปใชป้ระโยชน์อ่ืน  ๆ  นอกเหนือจาก  
1)  และ  2)  ใหท้  าความตกลง  ดงัน้ี 
     3.1)  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  ใหท้  าความตกลงกบั 
กรมธนารักษ ์
     3.2)  โรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ใหท้  าความตกลงกบัส านกังาน 
ธนารักษพ์ื้นท่ี  
 3.3  การน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปใช ้ เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือสาธารณกุศล  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
   3.3.1  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  ใหท้  าความตกลงกบักรมธนารักษ ์
   3.3.2  โรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ใหท้  าความตกลงกบัส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี 
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ล าดับ
ที ่

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือจากโรงเรยีนขอ
อนุญาต 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง   

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย ์

2  
 
 

ขั้นตอนท่ี 
2-4 
2 วัน 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบเหตุผลความ
จ าเป็นท่ีรื้อถอน/ของโรงเรียน พรอ้ม
เอกสารต่าง ๆ ประกอบดังนี้ 
กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างยังไม่ไดน้ าขึ้น
ทะเบียน 
*ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสรา้งที่อนุญาต
รื้อถอน  ทั้ง 4  ด้าน 
*แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาต
รื้อถอน  โดยให้เน้นตรงอาคารที่จะท า
การรื้อถอน 
*แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลกูสร้าง
ที่เป็น ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
*แบบส ารวจสภาพอาคารที่ขอรื้อถอน  
โดยมี คณะกรรมการ 3  คน ที่โรงเรียน
แต่งตั้งมา 
 ลงความเห็นว่ารื้อถอนได้หรือไม่ พร้อม
ลงลายมือช่ือ ทุกคน  
*แบบส ารวจอาคารเรียน  โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการ ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างเป็นผู้กรอก 
 แบบส ารวจ  และผู้บริหารโรงเรียน 
 ลงนามด้วย  ลงวันเดือนปี ที่ส ารวจ
อาคารดังกล่าว  

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย ์

3  
 
 

 ขั้นตอนที่ 3  เมื่อตรวจสอบเอกสารการ
ขอรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่เสนอ
รายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้างไมน่้อย
กว่า  3  คน  เพื่อออกไปตรวจสภาพ
อาคาร ที่โรงเรียนขออนญุาตรือ้ถอน
เป็นตามความเป็นจริงหรือไม ่ และให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทางราชการ 
 

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย ์

สพป.กจ.2 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

 



4  
 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 4  การพิจารณาอนุญาตการ
รื้อถอน 
*บันทึกรายงานการออกไปตรวจสภาพ
อาคาร/ 
 สิ่งปลูกสร้าง ของคณะกรรมการตรวจ
สภาพอาคาร 
 ที่คณะกรรมการลงความเห็นว่า
เห็นสมควรรื้อถอนได ้
 และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคมุการ
ตรวจนับวัสด ุ
 ที่ได้จากการรื้อถอนและน าวสัดไุปใช้
ประโยชน ์
 

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย ์

5  
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 
5-7 
1 วัน 

ขั้นตอนท่ี 5  อนุญาตให้รื้อถอน 
*บันทึกอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน
ของโรงเรียน  เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  
และอนุญาตให้รื้อถอนได ้
*จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนท่ีขออนุญาต
รื้อถอน   เพื่อด าเนินการรื้อถอนอาคาร
ดังกล่าว และตรวจนับ   วัสดุที่ไดจ้าก
การรื้อถอน และใหโ้รงเรยีนจ าหนา่ย 
  ออกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์ด้วย 
 *เอกสารส่งให้โรงเรียน มีดังนี ้
  1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับ
วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและน าวสัดุไปใช้
ประโยชน ์  จ านวน  1  ฉบับ 
  2. รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลกูสร้าง
ที่เป็นท่ีราชพัสดุ  (แบบ  ทบ.2) 
    

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย ์

6  
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 6  ขออนุญาตน าวัสดุทีไ่ด้จาก
การรื้อถอนไปใช้ประโยชน ์
เอกสารส่ง สนง.ธนารักษ ์
1.แจ้งธนารักษ์ ขออนุญาตน าวัสดทุี่ได้
จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ 
2.รายชื่อโรงเรยีนที่ขออนุญาตรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้าง   จ านวน  3  ฉบับ 
3. รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่
เป็นที่ราชพัสด ุแบบ  ทบ.3         
จ านวน  3  ฉบับ 

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย ์

แจง้โรงเรียน 

สนง.ธนารักษ ์



7  
 
 

  ขั้นตอนที่ 7  รวบรวมเอกสาร 
1.รวบรวมเอกสารที่ขออนุญาตรื้อถอนไว้
เพื่อรอหนังสือแจ้งจากธนารักษ์ อนุญาต
ให้ โรงเรียน น าวสัดุที่ได้จากการรือ้ถอน
ไปใช้ประโยชนไ์ด ้
2. เมื่อไดร้ับหนังสือแจ้งจากธนารกัษ์ 
อนุญาต ให้น าวัสดุที่ได้จากรื้อถอนไปใช้
ประโยชนไ์ด ้
    สพป.กจ.2 ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนให้
น าวัสดุ ท่ีได้จากการรื้อถอนไปใช้
ประโยชนไ์ด้ ตามที่โรงเรียนได้ขอมา 
3. โรงเรียนต้องท าหนังสือ  รายการแจ้ง
ขอรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างที่เป็นท่ีราชพัสดุ   
แบบ  ทบ. 2 จ านวน  2  ฉบับ    
รายงาน ให้ สพป.กจ.2  ทราบต่อไป 

สนง.ธนารักษ ์
ระเวลา 
การด าเนินงาน 
จากธนารักษ์ 
แจ้งมา สพป.กจ.
2 
ประมาณ  
1-2  เดือน 

  เอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนโรงเรียน  

รวม 3 วัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
การเงิน 

และสินทรัพย ์
 



แผนผงัการด าเนินงาน การร้ือถอน 
 
 
 
 

 NO YES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเร่ืองขออนุญาต 
ร้ือถอนจากโรงเรียน
โรงเรียน 
 

ตรวจสอบเอกสาร ขอร้ือถอน 
วา่ถูกตอ้ง/ครบถว้น หรือไม่ 

บนัทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจสภาพอาคารท่ีขอร้ือถอน/  
ออกตรวจอาคาร 

รายงานผลการตรวจสภาพอาคาร/
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนบัวสัดุ 

ท่ีเหลือจากการร้ือถอน 

บนัทึกอนุญาตให้ร้ือถอนได/้ท า
หนงัสือแจง้โรงเรียน อนุญาตให้ 
ร้ือถอนอาคารได ้

หนงัสือแจง้ธนารักษพ้ื์นท่ี / 
ขออนุญาตน าวสัดุท่ีไดจ้าก 
การร้ือถอนไปใชป้ระโยชน ์

เก็บรวมรวมเอกสารไว ้
เพื่อรอ ธนารักษพ้ื์นท่ี 

อนุญาตวสัดุไปใชไ้ด ้
ร้ือถอนจากโรงเรียน
โรงเรียน 
 



แนวปฏิบัติและเอกสารประกอบการขอร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทีร่าชพสัดุ 
โรงเรียน............................................................................... 

 
ล าดบัที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 แบบส ารวจภสพาอาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้าง 
-  ใหจ้ดัท าตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมระบุขอ้มูลโดยละเอียด        
    ทั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกหลงั ใหส้มัพนัธ์กบัแผนผงับริเวณ 
    โรงเรียน 
-  ตอ้งมีคณะกรรมการตามค าสัง่แต่งตั้งตรวจสภาพอาคาร   ท่ีขอร้ือถอน 
   ท่ีโรงเรียนเป็นผูแ้ต่งตั้ง ลงลายมือช่ือดว้ย 

2 ชุด เอกสาร
หมายเลข 1 

2 แบบส ารวจสภาพอาคาร และส่ิงปลูกสร้างทีข่อรื้อถอน 
-  ให้ท าตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 
-   ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุใหถู้กตอ้ง  
   (ตรงตาม แบบ ทบ.9) 
- ระบกุารน าวสัดทุี่ได้จากกรือ้ถอนไปใช้ประโยชน์ให้ชดัเจน 
- โดยให้เจ้าหน้าที่ลงนาม เป็นผู้กรอกแบบส ารวจ  และ ผอ.โรงเรียน 
  ลงนามด้วย 

2 ชุด เอกสาร
หมายเลข 2 

3 รายการแจ้งขอรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างทีเ่ป็นทีร่าชพสัดุ (แบบทบ.3)                        
-  ให้ท าตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 
- ระบุรายละเอียดในแบบฯ ใหส้มัพนัธ์กบัขอ้มูลในแบบรายงานอ่ืน ๆ     
-  ระบุดว้ยวา่จะน าไปใชป้ระโยชน์อะไร เช่น น าไปสร้างโรงจอดรถ 
   หรือขายทอดตลาด  

2 ชุด เอกสาร
หมายเลข 2 

4 แผนผงั และต าแหน่งอาคารและส่ิงปลูกสร้างทีข่อรือ้ถอน 
-  ระบอุาคารเรียน อาคารประกอบ ให้ครบทกุหลงั  สามารถตรวจสอบกบั 
  กบัส ารวจสภาพอาคารเรียน ได้  โดยให้เน้นส ีตรงอาคารท่ีขออนญุาต 
  รือ้ถอน 

2 ชุด  

5 ส าเนารายการสง่-รับ ที่ราชพสัดขุึน้ทะเบียน (แบบ ทบ.9) 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2 ชุด  

6 ภาพถ่ายสิง่ปลกูสร้างที่ขอรือ้ถอน  สามารถเห็นภาพโดยรวมของ 
อาคารท่ีรือ้ถอนทัง้  4  ด้าน   

2 ชุด  

7 อืน่ ๆ 

-  ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีขอร้ือถอนอาคาร 
- กรณีขอร้ือถอนบา้นพกัครู  ใหโ้รงเรียนบนัทึกช้ีแจงประกอบการ 
  ขออนุญาตร้ือถอนดว้ยวา่ หากไดรั้บอนุญาตใหร้ื้อถอนแลว้  จะไม่เกิด 
  ภาระงบประมาณค่าเช่าบา้นของราชการ 

2 ชุด  

 
 



แบบส ารวจอาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้าง 
 
1.  ช่ือ     ตั้งอยูท่ี่   อ าเภอ 
     จงัหวดั  
2.  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด .................... คน  จ  านวนครูทั้งหมด ......................คน 
3.  การจดัชั้นเรียน 
 

รายการ จ านวนห้องเรียน นักเรียน / คน หมายเหตุ 
เด็กเล็ก    
อนุบาล    
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  แยกไวด้งัน้ี 
 

รายการ แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง  พ.ศ. 
งบประมาณ 
จ านวน 

สภาพอาคาร 
หมายเหตุ 

ดี ช ารุด 
หลงัท่ี  1        
หลงัท่ี  2        
หลงัท่ี  3        
ฯลฯ        

 
/ 5.  อาคาร ... 



 
 
5.  อาคารประกอบ .................................. หลงั  แยกไดด้งัน้ี 
 

รายการ แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง  พ.ศ. 
งบประมาณ 
จ านวน 

สภาพอาคาร 
หมายเหตุ 

ดี ช ารุด 
หลงัท่ี  1        
หลงัท่ี  2        
หลงัท่ี  3        
 
 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................(ผูก้รอกแบบส ารวจ) 
       ( .....................................) 
      ต าแหน่ง .......................................... 
      ลงช่ือ .............................................. ผูบ้ริหารโรงเรียน 
       (......................................) 
  
     ส ารวจเม่ือ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 โรงเรียนตอ้งท า  2  ฉบบั 
 ฉบบัท่ี  1  เก็บไวท่ี้โรงเรียน 
 อีกฉบบั  ส่งให ้ สพป. 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจสภาพอาคารและส่ิงปลูกสร้างทีข่อร้ือถอน 
 
1.  ช่ือ .................................................. ตั้งอยูต่  าบล ...................................... อ  าเภอ .............................. 
      จงัหวดั .................................... 
2.  อาคารท่ีขอร้ือถอนเป็น   อาคารเรียน 
      อาคารอเนกประสงค ์
      บา้นพกัครู 
      ส้วม 
      อ่ืน ๆ ระบุ .............................. 
 เป็นอาคารแบบ ............................................... จ  านวน ................................... หอ้งเรียน 
3.  ก่อสร้างเม่ือวนัท่ี ................ เดือน ................................. พ.ศ. ..................... 
     ปัจจุบนัมีอายกุารใชง้าน................................ ปี 
4.  ก่อสร้างในราคา ............................. บาท  ดว้ยเงิน    งบประมาณ   เงินบริจาค 
       เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค 
5.  ข้ึนทะเบียนราชพสัดุหมายเลข ........................ ตั้งอยูใ่นท่ีดินหมายเลข .......................... 
      ท่ีดิน      เอกชน        ท่ีราชพสัดุ          ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
         อ่ืน  ๆ ....................................... 
6.  สภาพอาคารโดยทัว่ไปและประมาณการวสัดุท่ีพอใชก้ารได ้ ดงัน้ี 
 

ที่ ประเภทวสัดุส่ิงก่อสร้าง ชนิดของวสัดุ 
สภาพของวสัดุ 

หมายเหตุ 
ดี ช ารุด ช ารุดอย่างไร 

1 โครงหลงัคา      
2 ฝา      
3 พื้น      
4 เสา      
5 ตง      
6 บนัได      
7 อ่ืน  ๆ      

 
7.  ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร้ือถอน 
   ก่อสร้างมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  25  ปี 
   ส่ิงปลูกสร้างช ารุดจนใชร้าชการไม่ได ้

/  ร้ือถอน 
  



   ร้ือถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามท่ีไดรั้บงบประมาณ 
   ไม่มีคนอยูอ่าศยั  ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
   โรงเรียนยา้ยไปปลูกสร้างในสถานท่ีแห่งใหม่ 
   อ่ืน ........................................ 
8.  วสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนจะน าไป   ก่อสร้างอาคารเรียน    อาคารประกอบ 
   สร้างบา้นพกัครู    ขาย     อ่ืนๆ ......................... 
9.  วสัดุท่ีจะน าไปก่อสร้างน าไปก่อสร้างท่ีโรงเรียน ............................................ 
     สังกดั สพท. .............................................. ก่อสร้างแบบ ............................... ในการก่อสร้างใหม่ก่อสร้าง 
     ดว้ยเงิน    บริจาค   งบประมาณ    งบประมาณสมทบกบัเงินบริจาค 
     (มีเงินบริจาค ............................)  ก่อสร้างในราคาประมาณ ......................................... บาท 
       ลงช่ือ ............................................ ผูร้ายงาน 
        (.....................................) 
        ต  าแหน่งครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่/ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
        ส ารวจเม่ือวนัท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน 
 คณะกรรมการไดต้รวจสอบแลว้มีความเห็นดงัน้ี 
   ร้ือถอนได ้    ร้ือยา้ยได ้
   ไม่ควรร้ือ    ไม่อนุญาตใหร้ื้อยา้ย 
   ควรซ่อมแซม 
 ลงช่ือ ......................................................... ประธานกรรมการ 
  (...............................................) 
 ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ 
  (...............................................) 
 ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ 
  (...............................................) 
 
หมายเหตุ 
 โรงเรียนตอ้งท า  2  ฉบบั 
 ฉบบัท่ี  1  เก็บไวท่ี้โรงเรียน 
 อีกฉบบั  ส่งให ้ สพป. 
 
 
 



แบบ  ทบ. 3 
 

รายการแจ้งขอร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทีเ่ป็นราชพสัดุ 
 

1 
(ท าเคร่ืองหมาย    ใน

ช่องท่ีตอ้งการ) 

 ปลูกท่ีราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียน ............................................ 
ต าบล .......................... อ  าเภอ .......................... จงัหวดั ........................ 
ข้ึนทะเบียนล าดบัท่ี ................... ใชเ้ป็น............................................ 

  ปลูกบนท่ี  (มิใช่ท่ีราชพสัดุ) ....................................................... 
ต าบล ............................ อ  าเภอ .......................... จงัหวดั ........................ 
ข้ึนทะเบียนล าดบัท่ี .................... ใชเ้ป็น............................................ 

2  เหตุผลท่ีร้ือถอน 1.  ช ารุดทรุดโทรมมากและ 
  2.  อาคารมีอายกุารใชง้าน ............................ 
 

3  วสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอน  ขอ  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีตอ้งการ) 
   

ประมูลขายน าเงินส่งคลงัเป็นรายไดก้รมธนารักษ ์
 

  น าไปใชป้ระโยชน์
................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

  อ่ืนๆ  
 

 
 
       ลงช่ือ ...................................................... 
        (.............................................) 
      ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ..................... 
       วนั ........... เดือน ................... พ.ศ. .............
  



                                                 รายการส่ง – รับ  ทีร่าชพสัดุขึน้ทะเบียน                                                                               แบบ  ทบ. 9 
 

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง 

ล าดบัท่ี ท่ีตั้ง อาณาเขต 
หนงัสือ 
ส าคญั 

ส าหรับท่ีดิน 

เน้ือท่ี ประมาณราคา 
การไดม้า การใชป้ระโยชน์ 

รับข้ึนทะเบียน 
เป็นแปลง
หมายเลขท่ี 

 ราคา 
การไดม้า การใชป้ระโยชน์ 

รับข้ึนทะเบียน 
เป็น 

หลงัล าดบัท่ี 
หมายเหตุ ไร่ – งาน - 

วา 
บาท สต

. 
ล าดบัท่ี / รายละเอียด บาท สต

. 

 

ถนน ..............

....... 
....................

........... 
ต าบล .............
........ 
....................

........... 
อ าเภอ .............
...... 
....................

........... 
จงัหวดั ............
....... 
....................

........... 

ทิศตะวนัออก 
จด
..................

.... 

..................

........ 

..................

........ 
ระยะ ........ 
เมตร 
ทิศตะวนัตก 
จด
..................

.... 

..................

........ 

..................

........ 
ระยะ ........ 
เมตร 
ทิศเหนือ 
จด
..................

.... 

..................

........ 

..................

........ 
ระยะ ........ 
เมตร 
ทิศใต ้
จด

       

  ลกัษณะ / 
รูปทรง 
........................

............ 

........................

............ 

........................

............ 

........................

............ 

........................

............ 

........................

............ 
ขนาด .................
....ม2 
เสา ...................
.......... 
ฝา ....................
........... 
พื้น ...................

........... 
หลงัคา ...............
......... 
........................

........... 
  ลกัษณะ / 
รูปทรง 
........................

............ 

........................

............ 

........................

      



..................

.... 

..................

........ 

..................

........ 
ระยะ ........ 
เมตร 
 

............ 

........................

............ 

........................

............ 

........................

............ 
ขนาด .................
....ม2 
เสา ...................
.......... 
ฝา ....................
........... 
พื้น ...................

........... 
หลงัคา ...............
......... 
........................

........... 

หมายเหตุ :   หมายถึง  ล าดบัท่ีของส่ิงปลูกสร้างท่ีส่งข้ึนทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโรงเรียนทีข่ออนุญาตร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นทีร่าชพสัดุ 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ........................ 

 
ล าดบัที ่ ช่ือโรงเรียน ประเภท ทะเบียน 

ทีร่าชพสัดุ 
แบบ ขนาด สร้างด้วยเงนิ เมือ่ พ.ศ. อายุการใช้งาน ความจ าเป็น วสัดุน าไปใช้

ประโยชน์ 
กฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
               รับรองถูกตอ้ง            รับรองถูกตอ้ง 
 (ลงช่ือ)    เจา้หนา้ท่ี        (ลงช่ือ) 
  (..........................................)          (...................................................) 
 ต าแหน่ง ............................................................       ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ...........



(ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดวสัดุทีไ่ด้จากการร้ือถอน) 
             
            
            
            
    

ประกาศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา .................. 
เร่ือง  การขายทอดตลาดวสัดุทีไ่ด้จากการร้ือถอน .................. 

ของโรงเรียน ........................ 
................................................................... 

 

  ดว้ย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ......................  ผูรั้บมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะท าการขายทอดตลาดวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอน  จ านวน ..........
รายการ  ของโรงเรียน ............................... ตามรายการรายละเอียดวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอน  แนบทา้ย
ประกาศน้ี  โดยก าหนดดูสถานท่ีและวสัดุท่ีจะท าการร้ือถอนไดท่ี้โรงเรียน .......................... 
เลขท่ี ................ ถนน ................ต  าบล .......................... อ  าเภอ ....................... จงัหวดั .................... 
ตั้งแต่วนัท่ี ...................... ถึง ....................เวลา ..............น.  ถึง .................. น.  และก าหนดขาย
ทอดตลาดในวนัท่ี ...................... ก าหนดใหล้งช่ือผูเ้ขา้สู้ราคาพร้อมวางหลกัประกนัตั้งแต่
เวลา ..................น.  ถึง ..................... น.  และด าเนินการขายทอดตลาด  ในเวลา ............... น.  เป็นตน้
ไป  ณ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา .......................... 
  ผูส้นใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง  ๆ  ในการขายทอดตลาด .....................  
ตั้งแต่เวลา ..........................ถึงวนัท่ี .................................... ในวนัและเวลาราชการ หรือสอบถาม
หมายเลขโทรศพัท ์............................. 
  เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี้ 
  1.  ผูเ้ขา้สู้ราคาไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งหรือตวัแทนของขา้ราชการและลูกจา้ง
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.  ผูเ้ขา้สู้ราคาตอ้งวางหลกัประกนัเพื่อสู้ราคาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด
เป็นมูลค่า .............................................. บาท  ดงัน้ี 
   2.1  เงินสด 
   2.2  เช็คธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่  สพป.  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีเขา้สู้ราคา  หรือ
ก่อนหนา้นั้นไมเกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
   2.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ 
   2.4  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
บริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์ 



และประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง  ๆ  ทราบแลว้ 
   2.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย / หลกัประกนั   หลกัประกนัน้ี  สพป.  จะคืน 
ใหผู้เ้ขา้สู้ราคาทนัที  เม่ือการขายทอดตลาดตดัสินช้ีขาดในเร่ืองตวับุคคล  ผูเ้ขา้สู้ราคาไดแ้ลว้  เวน้แต่ 
ผูเ้ขา้สู้ราคาไดจ้ะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือเม่ือผูเ้ขา้สู้ราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
  การคืนหลกัประกนั  ไม่วา่กรณีใด  ๆ  จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
  3.  ผูเ้ขา้สู้ราคา  เสนอราคาดว้ยวาจา 
  4.  ผูเ้ขา้สู้ราคาราคาไดจ้ะตอ้งจ่ายเงินสดทนัที  กรณีท่ีขายทอดตลาดเกินกวา่  5,000  
บาท  หากผูเ้ขา้สู้ราคาไดไ้ม่สามารถช าระเงินสดได ้ ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระใหค้รบถว้นภายใน  3  วนั
นบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้สู้ราคาได ้ หากไม่ช าระใหค้รบถว้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  จะถือวา่สละสิทธ์ิ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ..............................  จะริบหลกัประกนัท่ีวางไวแ้ลว้จะขายทอดตลาดใหม่
ต่อไป  หากไดร้าคาเป็นจ านวนเงินสุทธิไม่คุม้ราคา  หรือต ่ากวา่การขายทอดตลาดเดิม  ผูสู้้ราคาสูงสุด
เดิมตอ้งรับผิดชอบช าระราคาในส่วนท่ีขาดไม่เท่าราคาสูงสุดเดิม 
  5.  การตดัสินช้ีขาดในเร่ืองตวับุคคลผูเ้ขา้สู้ราคาได ้ และราคาในการขายทอดตลาด
ดงักล่าวใชว้ธีิเคาะไม ้
  6.  คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวา่ราคาซ่ึงมีผูสู้้ราคาสูงสุดต ่ากวา่ราคาประเมิน  
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะถอนวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนท่ีขายทอดตลาดจากการขายทอดตลาด
ได ้
  7.  ผูเ้ขา้สู้ราคายอ่มพน้ความผกูพนัในราคาเม่ือผูอ่ื้นสู้ราคาสูงข้ึนไป  หรือถอนวสัดุ 
ท่ีไดจ้ากการร้ือถอนท่ีขายทอดตลาดจากการขายทอดตลาด 
  8.  ผูเ้ขา้สู้ราคาไดจ้ะตอ้งขนยา้ยวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอน  ใหเ้สร็จส้ิน
ภายใน ..................  นบัแต่วนัท่ีไดล้งนามในสัญญา  หากล่วงเลยก าหนดเวลาดงักล่าว  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึนได ้
 
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี .........  เดือน ................ พ.ศ. .......... 
       (ลงช่ือ) ............................................ 
        (........................................) 
     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ...... 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือค า้ประกนั 
(หลกัประกนัการเข้าสู้ราคา) 

เลขท่ี ........................  
           วนัท่ี ....................................... 
  ขา้พเจา้ ..........(ช่ือธนาคาร / บริษทัเงินทุน) ................ ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ............... 
ถนน ............................. ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั ...................................... โดย ......................................................... ผูมี้อ  านาจลงนาม  ผกูพนั
ธนาคาร/บริษทัเงินทุนขอท าหนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ีใหไ้วต่้อส านกังานเตพื้นท่ี
การศึกษา ...................................................... ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
  1.  ตามท่ี ................. (ช่ือผูเ้ขา้สู้ราคา) ................................ ไดเ้ขา้สู้ราคาส าหรับการ
ขายทอดตลาด ............................................. ตามประกาศขายทอดตลาด ........................................ 
ซ่ึงตอ้งวาง    หลกัประกนัเพื่อเขา้สู้ราคาขายทอดตลาดต่อส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ................................................... เป็นจ านวนเงิน ........................................ บาท 
(.................................................................) นั้น 
  ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะค ้าประกนัชนิดเพิกเฉยไม่ไดเ้ช่นเดียวกบั
ลูกหน้ีชั้นตน้  ในการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ................................ 
จ  านวนไม่เกิน ................................... บาท  (.................................................) ในกรณี ......(ช่ือผูเ้ขา้สู้
ราคา) ...................ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  อนัเป็นเหตุใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ................................. มีสิทธิริบหลกัประกนัเพื่อสู้ราคาขายทอดตลาดหรือให้ชดใชค้่าเสียหาย
ใด  ๆ  รวมทั้งกรณีท่ี ......(ช่ือผูเ้ขา้สู้ราคา) .............. ไดถ้อนการเขา้สู้ราคาหรือมิไดไ้ปลงนามในสัญญา
เม่ือไดรั้บแจง้ไปท าสัญญา  โดยขา้พเจา้จะไม่อา้งสิทธิใด  ๆ  เพื่อโตแ้ยง้  และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ..................... ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียกร้องให ้........... (ช่ือผูเ้ขา้สู้ราคา) ............... ช าระหน้ีนั้นก่อน 
  2.  หนงัสือค ้าประกนัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ .............................ถึง .............................  
และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการค ้าประกนัน้ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
  ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 
               (ลงช่ือ) ....................................................... ผูค้  ้าประกนั 
             (....................................................) 
      

             (ลงช่ือ) ........................................................ พยาน 
             (.....................................................) 
 

              (ลงช่ือ) ........................................................ พยาน 
               (.....................................................) 



ภาคผนวก ก 
เอกสารอ้างองิ 

 

           พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วข้อง 
1.  พระราชบัญญัตทิี่ราชพสัดุ พ.ศ.  2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการปกคอรง ดูแล บ ารุงรักษา  

ใช้ และจัดหาประโยชน์เกีย่วกบัที่ราชพสัดุ พ.ศ.  2545 
3. กระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา และ

การใช้ที่ราชพสัดุ พ.ศ.  2546 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
เอกสารอ้างองิ 

 
แบบฟอร์มท่ีส่งใหก้รมธนารักษ ์
1. แบบรายการแจง้ขอร้ือถอนส่ิงปลกูสร้างท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ  

(แบบ ทบ.3) 
2.  แบบส ารวจรายการอาคาร/ส่ิงปลกูสร้างข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ  
4.  แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/ส่ิงปลกูสร้างข้ึนทะเบียน 
    ท่ีราชพสัดุ  
5.  ภาพถ่ายอาคาร/ส่ิงปลกูสร้าง 
6.  แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตร้ือถอน 
7.  บญัชีรายละเอียดวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอน 


