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กระทรวงศึกษาธิการ 

ค ำน ำ 
  

                    การจัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่จัดท าขึ้น
เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ เช่น 
อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักครู หรืออาคารประกอบอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ก่อสร้างด้วย
เงินงบประมาณ ซึ่งก่อสร้างมานานมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ หรือไม่คุ้มค่ากับการ
ซ่อมแซม หากปล่อยทิ้งไว้ท าให้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือเป็นแหล่งมั่ว
สุมของบุคคลทั่วไป จ าเป็นต้องรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุรวมถึงการตัดฟันต้นไม้บนที่ราชพัสด ุ
จะต้องได้รับอนุญาตจากธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ก่อน 
 

  เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/จ าหน่าย/
ใช้ประโยชน์ รวมถึงการตัดฟันต้นไม้บนที่ราชพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ตลอดถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน รวมทั้งเป็น
แนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ที่มีความประสงค์จะรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/จ าหน่าย/ใช้ประโยชน์ในที่ ราชพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 

----------------------------- 
 

1. ชื่องาน   การรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
           การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการน าเสนอกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในความปกครองดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาในสังกัดผู้ขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างได้รับทราบชั้นตอนการ
ด าเนินงานในรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เริ่มปฏิบัติงานใหม่น าไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม และเป็นคู่มือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าใจกระบวนการข้ันตอน,ระยะเวลา,และเอกสารที่ประกอบการรื้อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 

3. ขอบเขตของงาน  
คู่มือการปฏิบัติงานการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในความปกครองของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด ใช้ประโยชน์มีขอบเขตดังต่อไปนี้ 
4. ค าจ ากัดความ 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
“ที่ราชพัสดุ” ได้แก่ 
(1)  อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด 
(2)  ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
(3) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย 
มาตรา 7 อสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นที่ราชพัสดุ 
(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งผีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน

ตามกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงท่ีดินรกร้างว่างเปล่าที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
โดยเฉพาะหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย 

(2) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของ
พลเมืองใช้ร่วมกัน 

(3) อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรมหาชน ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

หรือทรัพย์สินขององค์กรมหาชนนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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(5) อสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของสถานศึกษานั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือ    เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 

(6) อสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 

(7) อสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
มาตรา 8 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ 
ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ ส่วนการใช้และการจัดหาประโยชน์ให้
เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

 นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของมาตรา 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 

(1)  “ธนารักษ์พ้ืนที่”  หมายถึง ธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(2) “ทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางหรือทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่

จัดท าโดยแสดงรหัสหมายเลขล าดับที่ของการรับขึ้นทะเบียนรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่  การได้มา หลักฐานหนังสือ 
แสดงสิทธิ อาณาเขต และแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุ 

(3) “การข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ “ หมายถึง การับรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียน
ที่ราชพัสดุโดยให้รหัสและหมายเลขส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยผู้มีอ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนาม
รับรองเป็นหลักฐาน 

(4) “การแก้ไขเพ่ิมเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การแก้ไข เพ่ิมเติมรายการในทะเบียนที่
ราชพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยจดแจ้งเหตุแห่งการแก้ไข เพ่ิมเติมไว้ในทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอ านาจ
จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

(5) “การเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การยกเลิกรายการที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่มิใช่ที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุโดยจดแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนไว้ในทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มี
อ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

(6) “การจ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ”  หมายถึง การแก้ไขที่มีผลเป็นการจ าหน่าย การน า
รายการที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจดแจ้งเหตุแห่งการจ าหน่ายไว้
ในทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  โรงเรียนส่งเอกสารขออนุญาตรื้อถอน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ตรวจสอบเอกสารทีเกี่ยวข้องและแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 
3. คณะกรรมการตรวจสอบภาพอาคารที่ขอรื้อถอน 
4. เสนอ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พิจารณาอนุญาตรื้อถอนและการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 
5. การขออนุญาตรื้อถอนมี 2 กรณี 

5.1 กรณีขายทอดตลาด 
5.1.1 แจ้งสถานศึกษาให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

     5.1.2   สถานศึกษาก าหนดราคากลางของสิ่งปลูกสร้างที่จะท าการขายทอดตลาด 
     5.1.3   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ก าหนดราคากลาง เพ่ือท าประกาศขายทอดตลาด 
5.2 กรณีขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 

5.2.1 รายงานส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
5.2.2 แจ้งสถานศึกษากรณีส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์อนุญาตให้น าวัสดุไปใช้

ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Flow chart การปฏิบัติงาน 
 
 
                                โรงเรียนส่งเอกสารขออนุญาต 
 
                                                          ถูกต้อง 
 
           ไม่ถูกต้อง          
                                          เจ้าหน้าที่ 
                                  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                                แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพฯ 
 
                                                         ถูกต้อง                                                               
                              
                                 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพ                                                                                                            
                                     อาคารที่ขอรื้อถอน 

 
    

 
             ไม่ถูกต้อง 
                                          ผอ.สพป.พช.เขต 3 
                                       พิจารณาอนุญาตรื้อถอนและการ 
                                         ใชว้ัสดุทีได้จากการรื้อถอน 
                                                                   ถูกต้อง 

 
 
     กรณีขาย                                                    กรณีขอใช้วัสดุ 

 
   แจ้งสถานศึกษา                                                      
                                                            รายงานส านักงานธนารักษ์     
                                                      พ้ืนที่เพชรบูรณ์เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  
 
                                                                 แจ้งสถานศึกษา 
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แบบส ารวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 

 

1. ชื่อ  โรงเรียน....................................ตั้งอยู่ที่ ต าบล.............................อ าเภอ............ ..........จังหวัด...................... 
2. จ านวนนักเรียนทั้งหมด.............................คน จ านวนครูทั้งหมด...................คน 
3. การจัดชั้นเรียน 
 

รายการ 
จ านวน 

หมายเหตุ 
ห้องเรียน 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 
จ านวน 

สภาพอาคาร 
หมายเหตุ 

ดี ช ารุด 

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 
จ านวน 

สภาพอาคาร 
หมายเหตุ 

ดี ช ารุด 

หลังที่ 1        

หลังที่ 2        

หลังที่ 3        

 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้กรอกแบบส ารวจ) 
      (..................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
 
ลงชื่อ..................................................(ผู้บริหารโรงเรียน) 
      (..................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
 

ส ารวจเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ........... .... 
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แบบส ารวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอร้ือถอน 

 

1. ชื่อ  โรงเรียน....................................ตั้งอยู่ที่ ต าบล.............................อ าเภอ............ ..........จังหวัด...................... 
2. อาคารที่ขอรื้อถอนเป็น    อาคารเรียน 
      อาคารอเนกประสงค์ 
      บ้านพักครู 
      ส้วม 
      อ่ืน ๆ ระบุ ............................................. 
    เป็นอาคารแบบ ................................................. จ านวน................................. ห้องเรียน  
3. ก่อสร้างเมื่อวันที่ ............... เดือน ...............................  พ.ศ. ......................... 
    ปัจจุบันมีอายุการใช้งาน ...............................ปี 
4. ก่อสร้างในราคา ............................................ บาท ด้วยเงิน   งบประมาณ  เงินบริจาค 
     เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค 
5. ขึ้นทะเบียนราชพัสดุหมายเลข ................................... ตัง้อยู่ในที่ดินหมายเลข ......................... .......... 
    ที่ดิน    เอกชน     ที่ราชพัสดุ            ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
     อ่ืน ๆ ................................................................. 
6. สภาพอาคารโดยทั่วไปและประมาณการวัสดุที่พอใช้การได้ ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทวัสดุสิ่งก่อสร้าง ชนิดของวัสดุ 
สภาพของวัสดุ 

หมายเหตุ 
ดี ช ารุด ช ารุดอย่างไร 

1 โครงหลังคา      

2 ฝา      

3 พ้ืน      

4 เสา      

5 ตง      

6 บันได      

7 อ่ืน ๆ       

/7. ความจ าเป็นที่จะต้องรื้อถอน ... 
 
 
 



 

14 
7. ความจ าเป็นที่จะต้องรื้อถอน 
    ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี 
    สิ่งปลูกสร้างช ารุดจนใช้ราชการไม่ได้ 
    รื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามท่ีได้รับงบประมาณ 
    โรงเรียนย้ายไปปลูกสร้างในสถานที่แห่งใหม่ 
    อ่ืน ๆ .......................................................... 
8. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะน าไป  ก่อสร้างอาคารเรียน   อาคารประกอบ 
    สร้างบ้านพักครู    ขาย 
    อ่ืน ๆ ..................................................................................................... ... 
9. วัสดุที่จะน าไปก่อสร้าง น าไปก่อสร้างที่โรงเรียน.............................................. 
   สังกัด สพท........................................................ก่อสร้างแบบ... ...........................................ในการก่อสร้างใหม่
ก่อสร้าง 
   ด้วยเงิน    งบประมาณ   เงินบริจาค           เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค 
   (มีเงินบริจาค...............................) ก่อสร้างในราคาประมาณ......................................... .......บาท 
      
      ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน 
                                                                     (...................................................) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................ 
     ส ารวจเมื่อวันที่..........เดือน......................... พ.ศ................ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน 
         - คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
   รื้อถอนได้   รื้อยายได้ 
   ไม่ควรรื้อ        ไม่อนุญาตให้รื้อย้าย 
   ควรซ่อมแซม     
      (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
                           (.....................................................) 
 

 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ         (ลงชื่อ)......................... .........................กรรมการ 
                  (.....................................................)       (..................................................) 
 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)...........................................กรรมการและ                               

(....................................................)          (..................................................)เลขานุการ 
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แบบ ทบ.3 
รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุ 

1. 
(ท าเครื่องหมาย 
X  
ในช่องที่ต้องการ)  

 
X 

 
ปลูกบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ............................................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด........... ............................... 
ขึ้นทะเบียนหลังล าดับที่................................................. ............................................... 

 
  

 
 
 

ปลูกบนที่ (มิใช่ราชพัสดุ)............................................................... ................................ 
ต าบล...................................อ าเภอ................................จังหวัด.................................... 
ขึ้นทะเบียนหลังล าดับที่
........................................................................................ ......... 

2.  
X 
 

เหตุผลที่รื้อถอน  1. ช ารุดทรุดโทรมมากและ 
                     2. ต้องการใช้สถานที่
......................................................................... 
........................................................................................ .............................................. 
........................................................................................ .............................................. 

 

3. 
 

วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ขอ (ท าเครื่องหมาย X ในช่องที่ต้องการ) 
   

ประมูลขายน าเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์ 
 

   

น าเงินไปใช้............................................................................. ....................................... 
........................................................................................ .............................................. 

  
 

 
อ่ืน ๆ  
........................................................................................ ................................... 
........................................................................................ .............................................. 
 

 

 
(ลงชื่อ)........................................................ 

    (......................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

วันที่............................................................. 
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รายการส่ง – รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน 

                                                                                                                                                                                             แบบ ทบ.9 
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 

ล าดับ
ที ่

ที่ตั้ง 
 

อาณาเขต 
 

หนังสือส าคัญ
ส าหรับที่ดิน 

เนื้อที่ ประมาณราคา การได้มา การใช้ประโยชน์ รับขึ้นทะเบยีนเป็นแปลง
หมายเลขที ่

 ราคา การได้มา 
 

การใช้ประโยชน์ 
 

รับขึ้นทะเบียน
เป็นหลังล าดับที่ 

หมายเหตุ 
 ไร่ – งาน - วา บาท สต. ล าดับที่/รายละเอียด บาท สต. 

  ทิศตะวันออก 
จด........................... 
................................ 
............................... 
ระยะ.............เมตร 
ทิศตะวันตก 
จด........................... 
................................ 
............................... 
ระยะ.............เมตร 
ทิศเหนือ 
จด........................... 
................................ 
............................... 
ระยะ.............เมตร 
ทิศใต้ 
จด........................... 
................................ 
............................... 
ระยะ.............เมตร 
 
 

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

ขนาด.......................ม2 

เสา................................ 
ฝา................................. 
พื้น................................ 
หลังคา.......................... 
 

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

ขนาด.......................ม2 

เสา................................ 
ฝา................................. 
พื้น................................ 
หลังคา.......................... 

      

หมายเหตุ  :     หมายถึง  ล าดับที่ของส่ิงปลูกสร้างที่ส่งขึ้นทะเบียน 
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ชื่อโรงเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

ล าดับที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท ทะเบียนที่ราชพัสด ุ แบบ ขนาด สร้างด้วยเงิน เมือ่ พ.ศ. อายุการใช้งาน ความจ าเปน็ วัสดุน าไปใช้ประโยชน ์ กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

รับรองถูกต้อง                      รับรองถูกต้อง 
 

                  (ลงช่ือ)..............................................                               (ลงช่ือ)..................................................... 
                         (..............................................)         (...................................................) 
 ต าแหน่ง......................................................       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

ภาคผนวก ก 
เอกสารอ้างองิ 

พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 
   2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 
      และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 
   3. กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 
   4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546   
   5. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 452/2564 เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับการใช้ที่  
      ราชพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เอกสารอ้างองิ 

แบบฟอร์มท่ีส่งให้กรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
 

   แบบฟอร์มท่ีส่งให้กรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1. แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ  (แบบ ทบ.2) 
   2. แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ   (แบบ ทบ.3) 
   3. แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04) 
   4. แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2) 
   5. ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
   6. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 

7. บัญชีรายละเอียดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน        
 
 
 


