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ค ำน ำ 

 

ด้วยส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒ มีนโยบำยให้จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนโดยถ่ำยทอดควำมรู้จำกตัว
บุคคลที่ปฏิบัติงำน มำรวบรวมไว้เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขอรื้อถอนที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของ            
กรมชลประทำน เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมวิธีกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนสังกัด ส ำนักชลประทำนที่ ๒ ได้รู้และเข้ำใจและสำมำรถน ำแนวทำงกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง  

คณะท ำงำนหวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำ  คู่มือกำรปฏิบัติ งำนด้ำนกำรรื้อถอนที่ รำชพัสดุ ใน               
ควำมครอบครองของกรมชลประทำนที่จัดท ำขึ้นนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของ       
ส ำนักชลประทำนที่ ๒ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง มีประสิทธิภำพเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  และอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้บริกำร 
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1.วัตถุประสงค ์
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้เป็นกำรน ำเสนอกระบวนงำนที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร 

ขออนุญำตรื้อถอนอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงในควำมครอบครองของกรมชลประทำน  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และบุคคลภำยนอกผู้ขอรื้อถอนอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง ได้รับทรำบขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำนในรำยละเอียดให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เริ่มปฏิบัติงำนใหม่น ำไปใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติม และเป็นคู่มือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ทั้งยังเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
3.เพ่ือให้ผู้ขอรับบริกำรเข้ำใจกระบวนกำรขั้นตอน ,ระยะเวลำ,และเอกสำรที่ประกอบกำรรื้อถอน

อำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง 

2.ขอบเขต 
      ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรื้อถอนอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงในควำมครอบครองของ            

กรมชลประทำน ใช้ประโยชน์มีขอบเขตดังต่อไปนี้     
 
3.ค าจ ากดัความ 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
“ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณ 

สมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการ

อ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 
(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า        

ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร ที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน และรวม
ตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอ
ถึงน้ า ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ 
ฯลฯ 

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

 (2) "อธิบดี" หมายถึง อธิบดีกรมธนารักษ์และให้รวมถึงบุคคลที่อธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมายด้วย 
 (3) "ธนารักษ์พ้ืนที่" หมายถึง ธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ 
 (5) "มูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง" หมายถึง มูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่ง

ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดขึ้นโดยค าสั่งกรมธนารักษ์ 
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(15) "ทะเบียนที่ราชพัสดุ" หมายถึง ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางหรือทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่จัดท า
โดยแสดงรหัส หมายเลขล าดับที่ของการรับขึ้นทะเบียนรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือ
แสดงสิทธิ อาณาเขต และแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุ 

 (16) "การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ" หมายถึง การรับรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียน           
ที่ราชพัสดุโดยให้รหัสและหมายเลขส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยผู้มีอ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ        
ลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

(17) "การแก้ไขเพ่ิมเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ" หมายถึง การแก้ไข เพิ่มเติมรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยจดแจ้งเหตุแห่งการแก้ไข เพ่ิมเติมไว้ในทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอ านาจจัดท า
ทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

 (18) "การเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ" หมายถึง การยกเลิกรายการที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่มิใช่
ที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจดแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนไว้ในทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอ านาจ
จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

 (19) "การจ าหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ" หมายถึง การแก้ไขที่มีผลเป็นการจ าหน่าย การน ารายการ
ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจดแจ้งเหตุแห่งการจ าหน่ายไว้ใน
ทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

นิยามของค าจ ากัดความ อ้างอิงตามที่มาของกรมชลประทาน 
นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหา 

ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
“ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน” หมายความถึงท่ีดิน 4 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ที่ดินบริเวณทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนน ที่มีไว้

ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน 
ประเภทที่ 2 ที่ดินเขตอ่างเก็บน้ าและเขตน้ าท่วมที่มีไว้ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน 
ประเภทที่ 3 ที่ดินเขตหัวงาน เขตที่ท าการ เขตบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ าเพ่ือการชลประทาน 
ประเภทที่ 4 ที่ดินที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทาน 
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4.หน้าที่ความรับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 (ผส.ชป.2) มีหน้าที่  
    พิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรอนุญาต/ไม่อนุญาต 
  - ลงนามในหนงัสือเพ่ือแจ้งแก่ทางโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตัง้อยู่ 
           2. ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.ชป.2),ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา
(ผจบ.ชป.2)  มีหน้าที่  
  - พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เสนอแก่
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2    
  3. ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน (ผคป.ล าปาง),ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  
(ผคบ.โครงการ)  มีหน้าที ่   
 - พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆต่อการชลประทาน และให้ความเห็นเสนอแก่
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2   
 - แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
 4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานชลประทานที่ 2  มีหน้าที่ 
  - บันทึกเสนอ ผส.ชป.2 ลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต 
  - บันทึกเสนอ ผส.ชป.2 เพ่ือส่งส าเนารายการอนุญาตขอรื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุฯ ส่งกลุ่ม
การใช้พื้นท่ีด้านชลประทานตรวจสอบ 
  - บันทึกเสนอ ผคป.โครงการ อาคารที่ทีร่าชพัสดุตั้งอยู่ เพ่ือให้ด าเนินในขั้นตอนต่อไป 
          5. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน (จน.คป.โครงการ)  มีหน้าที่ 
   - พิจารณาการด าเนินการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  
                        - กรณีมีการข้ึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้ส าเนาทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่
เป็นที่ราชพัสดุโดยใช้แบบ ทร.01/2 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      - กรณียังไม่มีการข้ึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ ให้จัดท าแบบส ารวจ
รายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04  
  - พิจารณาให้ความเห็นและจัดท าแบบรายงาน (ทบ.3) เสนอผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทาน (ผคป.ล าปาง),ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา (ผคบ.โครงการ) 
  - พิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  
             6. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา (สบ.คป.โครงการ)  มีหน้าที่ 
  - จัดท าหนังสืออนุญาตรื้อถอน พร้อมเหตุผลประกอบการรื้อถอน 
  - ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง                                                                   
           - จัดท าแบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
  - เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 คน   
 7. งานธุรการ  มีหน้าที่   
  - ส านักงานชลประทานที่ 2  
   - ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ 
   - ท าหนังสือแจ้งเรื่องให้โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ตรวจสอบอาคาร/สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่   
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   - ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ 
    - เสนอหนังสือถึง ผอ.โครงการ เพ่ือเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - ด าเนินการส่งเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 
          8. นิติกร ส านักงานชลประทานที่ 2 มีหน้าที่ 
  - ตรวจค าแบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบทบ.3) 
  - ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขออนุญาตรื้อถอน 
  - จัดท าฐานข้อมูลการขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรา้ง เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้นหาและตรวจสอบ 
  - คุมหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์และในเล่ม  
   - รวบรวมส าเนาเอกสารการขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ที่ราชพัสดุส่งให้กลุ่มการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน ต่อไป  
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๕.ผังกระบวนงาน ขั้นตอนการด าเนินงานรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรา้ง ในที่ราชพัสด ุ

  

 
 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 ท าหนังสือขออนุญาตรื้อถอน 
เหตุผลที่รื้อถอนแนบภาพถา่ย แผนที่สังเขป 
เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบญัชา 
ส่งเร่ืองให้ สชป.2  
 

เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง 

- โครงการ
ชลประทาน 
- โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษา 

2  
 

3 วัน ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเหตุผลความจ าเป็นที่รื้อถอน/  
การเสนอแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
พร้อมเอกสารต่างๆ ประกอบดังนี ้ 
กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างยังไมย่ังไม่ได้น าขึ้น
ทะเบียน  
- ภาพถา่ยอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอน  
- แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาตรื้อถอน  
- แบบรายการแจ้งขอรือ้ถอนสิ่งปลูกสรา้งที่
เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)  
- แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสด ุ(แบบ ทร.04)  
กรณีอาคารน าขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูก
สร้างแล้ว  
- ภาพถา่ยอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอน  
- แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ขออนุญาตรื้อถอน  
- แบบรายการแจ้งขอรือ้ถอนสิ่งปลูกสรา้งที่
เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)  
- แบบรายละเอยีดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูก
สร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสด ุ 
(แบบ ทร. 01/2)  
สรุปเสนอกรมฯอนุญาตการร้ือถอน และอนุมัติ
คณะกรรมการ  

- เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง 
- ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 

- ผส.ชป.2 
- ผจบ.ชป.2 
- นิติกร 
 
 
 
 

3  - ขั้นตอนที่ 3 การพจิารณาอนุญาตแบ่งเป็น 2 กรณ ี 
1. กรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงข้อ 
20 (1) – (4) ต้องขออนุญาตจากอธิบดี
กรมธนารักษห์รือผู้วา่ราชการจังหวัด  
- กรมลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ ์
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนญุาต  
2. กรณีเข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง ข้อ 20 
(1) – (4) ไม่ต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ ์
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
- กรมอนุญาตการรื้อถอนพร้อมอนุมัติคณะกรรมการ
ควบคุมการร้ือถอน และตรวจนับวัสดุทีไ่ด้จาก
การรื้อถอน แต่เมื่อรื้อถอนแล้วต้องแจ้งกรมธนารักษ ์ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
 

เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

   โครงการในสังกัด สชป.2 

 

 

สชป.2 

กรมชลประทาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4  3 วัน ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกรมชลประทาน/กรมธนา
รักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตแล้ว แจ้ง
หน่วยงานในสังกัดกรมผู้ขออนุญาตรื้อถอน 
เพื่อด าเนินการร้ือถอน และหากมีเอกสารใดที่
ไม่ถูกต้อง จะได้แนบเอกสารตัวอย่างประกอบ 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมผู้ขออนุญาต
ด าเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 

- เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง 
- ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 

- ผส.ชป.2 
- ผจบ.ชป.2 
- นิติกร 
- เจ้าหน้าที่
ธุรการ 
 
 
 
 

5  - ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการร้ือถอนตามที่ได้รับ
อนุญาต และเพิ่มเติมเอกสาร ตามที่กลุม่งาน
การใช้พื้นที่ด้านชลประทานแนะน า  
- จัดส่งเอกสารรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 2 
แล้วแต่กรณี  
- แบบฟอร์มแจ้งการร้ือถอนอาคาร (แบบ 
ทบ.2)  
- จัดท าบัญชีคุมยอดวัสดุที่ได้จากการร้ือถอน 
โดยให้คณะกรรมการ (ตามที่กรมอนุมัต)ิ ลง
นามรับรองทุกแผ่น  
- สรุปรายละเอียดเสนอผู้บังคับบัญชาตามสาย
การบังคับบัญชา เพื่อส่งเร่ือง (ต้นฉบับเรื่อง
เดิม) ให้ สชป.2  

 - โครงการ
ชลประทาน 
- โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 

6  3 วัน ขั้นตอนที่ 6 สรุปเรื่องรายงานกรมชลปะทาน 
และผู้ว่าจังหวัดในพื้นที่ที่รื้อถอน 
 

- เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง 
- ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 

- ผส.ชป.2 
- ผจบ.ชป.2 
- นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวม 

 
9 วัน 

ระยะเวลาตามผังกระบวนงาน คือ ระยะเวลา
หลักที่สามารถปฏิบัติงานหรือเสนอเรื่องได  
 

  

สชป.2 

หน่วยงานในสังกัด สชป.2 

สชป.2 
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    6.1 ขั้นตอนวิธีการพิจารณาและด าเนินการเสนอกรมขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
 6.1.1 ส านัก/กอง/โครงการ ผู้ครอบครองดูแลอาคาร/สิ่งปลูกสร้างผู้ขออนุญาตรื้อถอน 
   - จัดท าหนังสือขออนุญาตรื้อถอน โดยส่งเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา
พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอกรมโดยแนบ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   - เหตุผลประกอบการรื้อถอน รวมทั้งประวัติอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง เช่นก่อสร้างเมื่อ วัน เดือน ปี 
พ.ศ. ใด สภาพอาคารปัจจุบันเป็นอย่างไร วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนให้แจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะน าไปใช้ประโยชน์
แก่ทางราชการ หรือประมูลขาย เป็นต้น 
   - ตรวจสอบว่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอนดังกล่าวปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่เท่าใด มีการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ 
   - กรณีมีการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้ส าเนาทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็น 
ที่ราชพัสดุโดยใช้แบบ ทร. 01/2 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - กรณียังไม่มีการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ ให้จัดท าแบบส ารวจรายการ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04 โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ส านักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
   - จัดท าแบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็นที่ราชพัสดุ  แบบ ทบ .3 โดยให้
ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีดังกล่าวเป็นผู้ลงนามเท่านั้น และให้จัดท ารายการละ 1 แผ่น เพ่ือใช้ประกอบการ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 
   - ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอน 
   - แผนที่สังเขปแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
   - เสนอชื่อคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือตรวจสอบสภาพวัสดุที่รื้อถอนว่ายังใช้ประโยชน์
ในทางราชการต่อไปได้หรือไม ่ตรวจนับวัสดุ ควบคุมการรื้อถอนและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอน 
    (เอกสารประกอบการด าเนินการต่างๆ ให้จัดท ารายการละ 1 แผ่น เช่น ขออนุญาตรื้อถอน
บ้านพัก 2 หลัง ให้แยกจัดท าหลังละ 1 แผ่น) 
 
 6.1.2 ส านัก/กอง/ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน  
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ  
   - ส่งเรื่องให้ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยาพิจารณาด าเนินการ 
 6.1.3 ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้าน
ชลประทาน พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆตามที่ได้รับ เอกสารถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
และประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2546 
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  2) ตรวจสอบเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุญาตรื้อถอน/การแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 
คน เพ่ือตรวจสอบสภาพวัสดุที่รื้อถอนว่ายังใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้หรือไม่  ตรวจนับวัสดุ ควบคุม
การ รื้อถอนและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบด้วยภาพถ่ายอาคาร 
แบบแปลน แผนที่สังเขป 
  3) สรุปเสนอกรมพิจารณาตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
   - กรณีอยู่ในอ านาจกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  สรุปเสนอกรมพิจารณาอนุญาต
พร้อมจัดท าหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร/ สิ่งปลูก
สร้างแล้วแต่กรณี 
    - กรณีอยู่ในอ านาจกรมชลประทานตามกฎกระทรวง  ข้อ 20 (1) – (4) สรุปเสนอกรม
พิจารณาอนุญาต พร้อมอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอน และตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 
   4) เมื่อกรมชลประทานหรือกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้รื้อถอน
อาคาร/ สิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา โดยกลุ่มงานการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทาน
จัดท าหนังสือพร้อมส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ขออนุญาตรื้อถอนด าเนินการรื้อถอน 
 
 6.2 ขั้นตอนวิธีการพิจารณาและด าเนินการหลังจากกรมชลประทาน/กรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี อนุญาตให้รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
  6.2.1 ส านัก/กอง/โครงการ ผู้ครอบครองดูแลอาคาร/สิ่งปลูกสร้างผู้ขออนุญาตรื้อถอน 
    - ด าเนินการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
    - ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบสภาพวัสดุที่รื้อถอนว่ายังใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการต่อไปได้หรือไม ่ตรวจนับวัสดุ และควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 
    - จัดท าทะเบียนบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอน โดยแยกเป็นวัสดุที่ใช้การได้และวัสดุที่ใช้การไม่ได้ 
พร้อมทั้งให้คณะกรรมการควบคุมการรื้อถอนและตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  (ตามที่กรมอนุมัติ) ลงนาม
รับรองทุกแผ่น 
    - วัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ในราชการ ให้ด าเนินการเพ่ือขออนุญาตจากอธิบดีกรมธนา
รักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือน าออกประมูลขายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 โดยอนุโลม และให้น าเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ 
    - ให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง/โครงการ ลงนามในแบบรายการแจ้งการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูก
สร้าง ที่เป็นที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.2 ให้จัดท าหลังละ 1 แผ่น พร้อมระบุวัน เดือน ปี ที่รื้อถอนแล้วเสร็จ เพ่ือใช้
ประกอบการขอจ าหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนอาคารที่ราชพัสดุ 
    สรุปรายละเอียด จัดส่งเอกสารตามข้อ 2 - 5 พร้อมแนบต้นฉบับเรื่องเดิม เสนอผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/โครงการ เพ่ือส่งเรื่องให้ ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.2 ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน 
    1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบตามที่ได้รับ 
    2) จัดท าหนังสือกรมชลประทานถึงกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือแจ้งผลการรื้อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยส านัก/กอง/โครงการ ผู้
ครอบครองดูแลอาคาร/สิ่งปลูกสร้างผู้ขออนุญาตรื้อถอนจะต้องจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มต่างๆ แล้วแต่
กรณ ีดังนี้ 
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     2.1) กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอนยังมิได้น าขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ให้
แนบเอกสาร ส่งกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 - แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)  
 - แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)  
 - แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)  
 - ภาพถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอนและแผนที่สังเขป  
      - บัญชีรายละเอียดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 
     2.2) กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอนได้น าขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแล้ว ให้
แนบเอกสารส่งกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตามข้อ 
2.1 ยกเว้นแบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04) โดยให้ใช้แบบ
รายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2) 
 
    3) เสนอกรมลงนามหนังสือกรมชลประทานถึงกรมธนารักษ์ /ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 
 6.3 ขั้นตอนวิธีการพิจารณาและด าเนินการหลังจากกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด/ ส านักงานธนา
รักษ์พื้นที่ อนุญาตให้น าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ  หรืออนุญาตให้จ าหน่าย 
แล้วแต่กรณี 
  6.3.1 ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน 
    - ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมธนารักษ/์ผู้ว่าราชการจังหวัด/ส านักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่อนุญาตให้น าอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างออกจาก
ทะเบียนที่ราชพัสดุและอนุญาตให้น าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการหรือ
อนุญาตให้จ าหน่าย แล้วแต่กรณี 
    - จัดท าหนังสือสรุปเรื่อง ส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูก
สร้าง ให้ส านักกฎหมายและที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานทะเบียนที่ดิน เพ่ือแก้ไขทะเบียน 
    - จัดท าหนังสือเพ่ือส่งต้นฉบับ เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างและหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ส่งให้หน่วยงานในสังกัด 
กรมชลประทาน ส านัก/กอง/โครงการ ผู้ขออนุญาตเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
  6.3.2 ส านัก/กอง/โครงการ พิจารณาด าเนินการ 
    1) พิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครองดูแล บ ารุงรักษา และ
การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 แล้วแต่กรณี ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.1) กรณีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ท าการรื้อถอนหรือการจ าหน่าย
วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน หรือจ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 หมวด 5 ข้อ 21 – 22 ดังนี้ 
หมวด 5 การจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีจะท าการรื้อถอน 
วัสดุที่รื้อถอนแล้วหรือการจ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ 
  ข้อ 21 ในกรณีท่ีจะจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะท าการรื้อถอนหรือการจ าหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือ
การจ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่จะด าเนินการจ าหน่ายแต่งตั้ง
คณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุ 
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อ่ืน  ๆที่จะจ าหน่าย ทั้งนี้กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ช านาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม ้ดิน หรือวัสดุอ่ืน  ๆที่ได้มาจากที่ราชพัสด ุ
  ข้อ 22 การจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะท าการรื้อถอน หรือการจ าหน่ายวัสดุที่ รื้อถอนแล้ว 
หรือการจ าหน่ายต้นไม้  ดิน หรือวัสดุ อ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ  ให้ด าเนินการตามระเบียบ  ส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม 
     1.2) กรณีได้รับอนุญาตให้น าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล ให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 23 – 27 ดังนี้ 
หมวด 6 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้น าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ 
  ข้อ 23 การน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  จะต้องเป็นการ
น าวัสดุไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้  
   (1) ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องน าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  
   (2) จัดท าเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
และวัสดุอุปกรณ์นั้นจะต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  
     นอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการอย่างอ่ืน ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 
  ข้อ 24 การน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล  ให้
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ เป็นผู้ขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีโดยจะต้องแสดงเหตุผล  ความ
จ าเป็นและประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย  
  ข้อ 25 ผู้ ใช้ที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ ได้มาจากที่ราชพัสดุ  จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ  
  ข้อ 26 ให้มีการจัดท าบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจ านวนเท่าใด  น าไปใช้เท่าใดและ
คงเหลือเท่าใด ทั้งนี้ หากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีที่ก าหนดไว้ ในหมวด 5  
     ข้อ 27 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น และจะต้องไม่น าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าก่อสร้างอาคารใหม่  
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณแล้ว หากมิได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณจะต้องน าวัสดุที่ได้มาจาก
ที่ราชพัสดุจ าหน่ายตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-11- 



 
๗. มาตรฐานงาน 

 ด้านปริมาณ 
 - ระยะเวลา การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 9 วันท าการ 

 ด้านคุณภาพ 
 - ผู้ขออนุญาตเป็นผู้มีอ านาจขออนุญาตตามกฎหมาย 
 - การด าเนินการต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

8. ระบบติดตามและประเมินผล 
 

ต าแหน่ง ระยะเวลาการติดตาม วิธีการติดตาม มาตรฐานคุณภาพ 
ผส.ชป.๒ ติดตามทุก 15 วัน ประสานกรมธนารักษ์ 

จังหวัด 
ติดตามทันที 

(ผวศ.ชป.2), 
(ผจบ.ชป.2) 

ติดตามทุก 7 วัน ประสาน ผอ.โครงการ ติดตามเป็นรายครั้ง 

(ผคป.จังหวัด), 
(ผคบ.โครงการ) 

ติดตามทุก 7 วัน ประสาน จน.คป.
โครงการ 

ติดตามทันที 

จน.คป.โครงการ ติดตามทุก 7 วัน ประสาน สบ.คป.
โครงการ 

ติดตามทันที 

ฝบท.ชป.2 ติดตามทุก 7 วัน ประสานงานธุรการ 
 

ติดตามทันที 

งานธุรการ ติดตามทุกวัน ประสานโครงการ
ชลประทาน 

ติดตามทันที 

นิติกร ติดตามทุกวัน -ประสาน ผอ.โครงการ 
-ประสานกลุ่มการใช้
พ้ืนที่ด้านชลประทาน 
ต่อไป  

ติดตามทันที 

  

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 



แบบฟอร์ม 
 

1. แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทีเ่ป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2) 
2.แบบรายการแจ้งขอรือ้ถอนสิ่งปลูกสร้างที่เปน็ที่ราชพสัดุ (แบบ ทบ.3) 
3. แบบส ารวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนทีร่าชพสัดุ (แบบ ทร.04) 
4. แบบรายละเอยีดทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสรา้งขึ้นทะเบียนทีร่าชพสัด ุ(แบบ ทร.01/2) 
5. ภาพถ่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง  
6. แผนทีส่ังเขปแสดงบริเวณที่ขออนญุาตรือ้ถอน  
7. บัญชีรายละเอียดวสัดุที่ได้จากการรื้อถอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



 
กฎหมาย / ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัตทิี่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสด ุพ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสด ุ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
4. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช ้ที่ราชพสัดุ 
พ.ศ. 2546 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


