แนวปฏิบัติ
การรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ

สํานักงานคลังและสินทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 2282 1747, 0 2628 9185
โทรสาร 0 2282 5667

แนวปฏิบตั ิการรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง
วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
......................................................................................
เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง กํ า หนดแนวปฏิ บัติ ก ารรื้ อ ถอนอาคารเรี ย น หรื อ
สิ่งก่อสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง 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 และข้ 27

นิยาม
“ที่ ร าชพั ส ดุ ” หมายถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อั น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น ทุ ก ชนิ ด ตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แต่ไม่หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546

แนวปฏิบตั ิ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
2. อาคารใดทีช่ ํารุดทรุดโทรมแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ให้ทาํ การซ่อมแซมแทน
การดําเนินการรื้อถอนหรือของบประมารก่อสร้างใหม่
3. การรื้อถอนบ้านพักครูจะต้องไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเช้าบ้านของราชการ
4. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทีช่ ํารุดจนใช้ราชการไม่ได้ ให้
ดําเนินการตามวิธีการรื้อถอน
5. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545 ข้อ 20(4) จะต้องมีหลักฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบการพิจารณา
6. การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่ทําให้เสียโอกาส เพื่อนําไปจัดหาประโยชน์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
7. การขออนุญาตนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารใหม่จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณก่อน

8. การขอนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ ให้โรงเรียนพิจารณานําไปใช้ประโยชน์
เพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือนําไปจัดทําเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป็นลําดับแรก
9. ถ้าไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 8 ได้ ให้นําวัสดุนั้นจําหน่าย โดยนําไปใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศล หรือการขาย

วิธีดําเนินการรื้อถอน
การรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ
ที่ได้จากการที่ราชพัสดุ ให้ดําเนินการดังนี้
1. การขออนุญาตรื้อถอน
1.1 โรงเรียนขออนุญาตไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเอกสารประกอบ ดังนี้
1) แบบสํารวจอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ
2) แบบสํารวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ
3) รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรือ้ ถอน
4) ผังบริเวณโรงเรียน พร้อมระบุตําแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5) รายการแจ้งขอรื้อถอน (แบบ ทบ.3) และเหตุผลการรื้อถอน พร้อมระบุว่าจะ
ประมูลขาย นําเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ หรือขอนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ทาง
ราชการ โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในแบบ ทบ.3
6) รายการส่ง – รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ. 9)
1.2 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพ
อาคารเรียนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ทางการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการ
ดําเนินการสํารวจตามแบบเพื่อพิจารณาเหตุและผลความจําเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุญาตการรื้อถอน ดังนี้
1) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทีก่ ่อสร้างแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี
2) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทีช่ ํารุดจนใช้ประโยชน์ในราชการไม่ได้
3) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทน
ตามที่ได้รับงบประมาณ
1.4 การพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากข้อ 1.3 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

2. วิธีการรื้อถอน
การรื้อถอนให้ดําเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 การรื้อถอนโดยการจ้างให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 ดําเนินการรื้อถอนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
2.3 รื้อถอนโดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ดําเนินการ
2.4 เมื่อดําเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง แล้วรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบพร้อมจําหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ์ หรือ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. วิธีการจําหน่าย
3.1 โดยวิธีขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้นาํ วิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายวัสดุที่รื้อถอนครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคา โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายทอดตลาด ให้ดําเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการประเมินราคา
ที่เสนอแต่งตั้งให้ประกอบด้วยผู้ชํานาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุอย่างน้อย 1 คน เพื่อประเมินราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ และ
ปริมาณวัสดุที่รื้อถอนตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน และจัดทํารายการายละเอียดการรื้อถอน/วัดสุที่ได้จาก
การรื้อถอนแล้วแต่กรณี
2. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้
2.1 อนุมัติราคาประเมิน
2.2 อนุมัตใิ ห้ดําเนินการขายทอดตลาด
2.3 ประกาศขายทอดตลาด พร้อมทําหนังสือ และส่งประกาศขายทอดตลาดเพื่อ
เผยแพร่เอกสารขายทอดตลาดให้แพร่หลาย เช่น กรมประชาสัมพันธ์ หอการค้า สมาคมพ่อค้าไทย เว็บไซต์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด ศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังนี้
2.3.1 รายการที่จะขายทอดตลาด
2.3.2 หลักประกันมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของราคาประเมิน
2.3.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคา
2.3.4 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่ขายทอดตลาด
2.3.5 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการให้หรือขายรายละเอียด

2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดอย่างน้อย 3 คน ในกรณีขายทอดตลาด
โดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้รื้อถอน ให้ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบหลังการรื้อ
ถอนด้วย
3. เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการให้ หรือขายประกาศขายทอดตลาดและรายการ
4. ในวันขายทอดตลาดให้ดําเนินการ ดังนี้
4.1 รับลงทะเบียนผู้เข้าสู้ราคาทุกรายโดยให้ลงลายมือชื่อพร้อมชําระหลักประกัน
เพื่อเข้าสู้ราคา
4.2 ให้ชี้แจงผู้เข้าสู้ราคาทราบในส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้มีความเข้าใจตรงกัน
เช่นการขายทอดตลาดเริ่มต้นที่ราคาประเมิน เงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาด เป็นต้น
5. การขายทอดตลาด เมื่อได้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว หาก
ชําระเงินสดทันที ให้ออกใบเสร็จรับเงินแล้วนําเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์ กรณีไม่
สามารถชําระเงินสดได้ ให้จัดทําสัญญาซื้อขายอาคารที่รื้อถอน หรือวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยให้มีรายการ
รายละเอียดการรื้อถอน/วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนแล้วแต่กรณี เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
6. รายงานผลการขายทอดตลาดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ทราบ และนําเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
3.2 โดยวิธีนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ
ตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุ และจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจํานวนเท่าใด นําไปใช้เท่าใดและ
คงเหลือเท่าใดทั้งนี้หากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการจําหน่าย
3.2.2 การนําวัสดุไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้นําไปใช้ดังนี้
1) นําไปก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึง่ จะต้องนําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2) นําไปจัดทําเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์
นั้นจะต้องลงบัญชี หรือทะเบียนควบคุมพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) กรณีนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจาก 1) และ
2) ให้ทําความตกลง ดังนี้
3.1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์
3.2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ทําความตกลงกับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
3.3 การนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
3.3.1 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์
3.3.2 โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ทําความตกลงกับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่

แบบสํารวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
1. ชื่อ
ตั้งอยู่ที่
อําเภอ
จังหวัด
2. จํานวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน จํานวนครูทั้งหมด ......................คน
3. การจัดชั้นเรียน
รายการ

จํานวน
ห้องเรียน

นักเรียน

หมายเหตุ

.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 แยกไว้ดังนี้
รายการ
หลังที่ 1
หลังที่ 2
หลังที่ 3
ฯลฯ

แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง พ.ศ.

งบประมาณ
จํานวน

สภาพอาคาร
ดี
ชํารุด

หมายเหตุ

5. อาคารประกอบ .................................. หลัง แยกได้ดังนี้
รายการ

แบบ

มีห้อง สร้าง งบประมาณ
ทั้งหมด พ.ศ. จํานวน

สภาพอาคาร
หมายเหตุ
ดี ชํารุด

หลังที่ 1
หลังที่ 2
หลังที่ 3

ลงชื่อ ..............................................(ผู้กรอกแบบสํารวจ)
( .....................................)
ตําแหน่ง ..........................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้บริหารโรงเรียน
(......................................)
สํารวจเมื่อ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................

หมายเหตุ
โรงเรียนต้องทํา 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เก็บไว้ที่โรงเรียน
อีกฉบับ ส่งให้ สพท.

แบบสํารวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
1. ชื่อ .................................................. ตั้งอยู่ตําบล ...................................... 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
ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี
สิ่งปลูกสร้างชํารุดจนใช้ราชการไม่ได้
/ รื้อถอน

รื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ
ไม่มีคนอยู่อาศัย ไม่ได้ใช้ประโยชน์
โรงเรียนย้ายไปปลูกสร้างในสถานที่แห่งใหม่
อื่น ........................................
8. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะนําไป
ก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบ
สร้างบ้านพักครู
ขาย
อื่นๆ .........................
9. วัสดุที่จะนําไปก่อสร้างนําไปก่อสร้างที่โรงเรียน ............................................
สังกัด สพท. .............................................. ก่อสร้างแบบ ............................... ในการก่อสร้างใหม่ก่อสร้าง
ด้วยเงิน
บริจาค
งบประมาณ
งบประมาณสมทบกับเงินบริจาค
(มีเงินบริจาค ............................) ก่อสร้างในราคาประมาณ ......................................... บาท
ลงชื่อ ............................................ ผู้รายงาน
(.....................................)
ตําแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อํานวยการโรงเรียน
สํารวจเมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ........
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน
คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้
รื้อถอนได้
รื้อย้ายได้
ไม่ควรรื้อ
ไม่อนุญาตให้รื้อย้าย
ควรซ่อมแซม
ลงชื่อ ......................................................... ประธานกรรมการ
(...............................................)
ลงชื่อ ......................................................... กรรมการ
(...............................................)
ลงชื่อ ......................................................... กรรมการ
(...............................................)
ลงชื่อ ......................................................... กรรมการ
(...............................................)
หมายเหตุ
โรงเรียนต้องทํา 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เก็บไว้ที่โรงเรียน

อีกฉบับ ส่งให้ สพท.

แบบ ทบ. 3

รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุ
1
(ทําเครื่องหมาย ± ในช่องที่ต้องการ)

2

3

ปลูกที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน .......................................................
ตําบล ................................ อําเภอ .......................... จังหวัด ........................
ขึ้นทะเบียนลําดับที่ ......................................................................................
ปลูกบนที่ (มิใช่ที่ราชพัสดุ) .........................................................................
ตําบล ................................ อําเภอ .......................... จังหวัด ........................
ขึ้นทะเบียนลําดับที่ ......................................................................................
เหตุผลที่รื้อถอน 1. ชํารุดทรุดโทรมมากและ
2. ต้องการใช้สถานที่ ...................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ขอ (ทําเครื่องหมาย ± ในช่องที่ต้องการ)
ประมูลขายนําเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์
นําเงินไปใช้ ..................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
อื่น ๆ.............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................
(.............................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................
วัน ........... เดือน ................... พ.ศ. .............

รายการส่ง – รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน
แบบ ทบ. 9

ลําดับที่

ที่ตั้ง

ถนน .....................
...............................
ตําบล .....................
...............................
อําเภอ ...................
...............................
จังหวัด ...................
...............................

อาณาเขต

หนังสือ
สําคัญ
สําหรับที่ดิน

ที่ดิน
เนื้อที่
ไร่ – งาน - วา

สิ่งปลูกสร้าง
ประมาณราคา
บาท

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

หมายเหตุ :  หมายถึง ลําดับที่ของสิ่งปลูกสร้างที่ส่งขึ้นทะเบียน

สต.

การได้มา

การใช้ประโยชน์

รับขึ้นทะเบียน
เป็นแปลง
หมายเลขที่

ราคา
ลําดับที่ / รายละเอียด
 ลักษณะ / รูปทรง
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
ขนาด .....................ม2
เสา .............................
ฝา ...............................
พื้น ..............................
หลังคา ........................
...................................
 ลักษณะ / รูปทรง
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
ขนาด .....................ม2
เสา .............................
ฝา ...............................
พื้น ..............................
หลังคา ........................
...................................

บาท

สต.

การได้มา

การใช้ประโยชน์

รับขึ้นทะเบียน
เป็น
หลังลําดับที่

หมายเหตุ

ชื่อโรงเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ........................
ลําดับที่

ชื่อโรงเรียน

ประเภท

ทะเบียน
ที่ราชพัสดุ

แบบ

ขนาด

สร้างด้วยเงิน

เมื่อ พ.ศ.

อายุการใช้
งาน

รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ)

หัวหน้าฝ่าย
(..........................................)
ตําแหน่ง ............................................................

ความจําเป็น

วัสดุนําไปใช้
ประโยชน์

รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(...................................................)
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........

กฎกระทรวง

(ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน)

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................
เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ..................
ของโรงเรียน ........................
...................................................................
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... ผู้รับมอบอํานาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทําการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จํานวน ..........
รายการ ของโรงเรียน ............................... ตามรายการรายละเอียดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยกําหนดดูสถานที่และวัสดุทจี่ ะทําการรื้อถอนได้ที่โรงเรียน ..........................
เลขที่ ................ ถนน ................
ตําบล .......................... อําเภอ ....................... จังหวัด .................... ตั้งแต่วันที่ ......................
ถึง ....................
เวลา ..............น. ถึง .................. น. และกําหนดขายทอดตลาดในวันที่ ...................... กําหนดให้ลงชื่อผู้
เข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่เวลา ..................น. ถึง ..................... น. และดําเนินการขาย
ทอดตลาด ในเวลา ............... น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..........................
ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาด ..................... ตั้งแต่
เวลา ........
ถึงวันที่ .................................... ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลข
โทรศัพท์ .............................
เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้
1. ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเป็น
มูลค่า .............................................. บาท ดังนี้
2.1 เงินสด
2.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สพท. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่เข้าสู้ราคา หรือ
ก่อนหน้านั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
2.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศ

2.4 หนังสือค้าํ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย / หลักประกัน หลักประกันนี้ สพป. จะคืนให้ผู้เข้า
สู้ราคาทันที เมื่อการขายทอดตลาดตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคล ผู้เข้าสูร้ าคาได้แล้ว เว้นแต่ผู้เข้าสู้ราคา
ได้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เข้าสู้ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
3. ผู้เข้าสู้ราคา เสนอราคาด้วยวาจา
4. ผู้เข้าสู้ราคาราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่ขายทอดตลาดเกินกว่า 5,000
บาท หากผู้เข้าสู้ราคาได้ไม่สามารถชําระเงินสดได้ ส่วนทีเ่ หลือต้องชําระให้ครบถ้วนภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่วันที่เข้าสู้ราคาได้ หากไม่ชําระให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................. จะริบหลักประกันทีว่ างไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่
ต่อไป หากได้ราคาเป็นจํานวนเงินสุทธิไม่คุ้มราคา หรือต่าํ กว่าการขายทอดตลาดเดิม ผูส้ ู้ราคาสูงสุดเดิม
ต้องรับผิดชอบชําระราคาในส่วนที่ขาดไม่เท่าราคาสูงสุดเดิม
5. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสูร้ าคาได้ และราคาในการขายทอดตลาด
ดังกล่าวใช้วิธีเคาะไม้
6. คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดต่ํากว่าราคาประเมิน
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะถอนวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนที่ขายทอดตลาดจากการขายทอดตลาด
ได้
7. ผู้เข้าสู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาเมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือถอนวัสดุที่ได้
จากการรื้อถอนที่ขายทอดตลาดจากการขายทอดตลาด
8. ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องขนย้ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ....................... นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา หากล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าว สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

ประกาศ ณ วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ..........
(ลงชื่อ) ............................................
(........................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......

(ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน)

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร / สิ่งปลูกสร้าง ..................
ของโรงเรียน ........................
...................................................................
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... ผู้รับมอบอํานาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทําการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ..............
จํานวน ..........รายการของโรงเรียน .................................. ตามรายการรายละเอียดการรื้อถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ โดยกําหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทําการรื้อถอนได้ที่
โรงเรียน .....................................
เลขที่ ............. ถนน .................. ตําบล ................... อําเภอ .................... จังหวัด .............................
ตั้งแต่ วันที่ ............. ถึง .................. เวลา ................น. ถึง ................... น. และกําหนดขายทอดตลาด
ในวันที่ ................... กําหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ..........น. ถึง ..............
น. และดําเนินการขายทอดตลาดในเวลา ................... น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ...........
ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูก
สร้าง ..........ตั้งแต่เวลา ...............ถึงวันที่ ............... ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลข
โทรศัพท์ ..................
เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้
1. ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเป็น
มูลค่า ........................................... บาท ดังนี้
2.1 เงินสด
2.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สพท. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่เข้าสู้ราคา หรือ
ก่อนหน้านั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
2.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศ

2.4 หนังสือค้าํ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
การคืนหลักประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
3. ผู้เข้าสู้ราคา เสนอราคาด้วยวาจา
4. ผู้เข้าสู้ราคาราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่ขายทอดตลาดเกินกว่า 5,000
บาท หากผู้เข้าสู้ราคาได้ไม่สามารถชําระเงินสดได้ ส่วนทีเ่ หลือต้องชําระให้ครบถ้วนภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่วันที่เข้าสู้ราคาได้ หากไม่ชําระให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................. จะริบหลักประกันทีว่ างไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่
ต่อไป หากได้ราคาเป็นจํานวนเงินสุทธิไม่คุ้มราคา หรือต่าํ กว่าการขายทอดตลาดเดิม ผูส้ ู้ราคาสูงสุดเดิม
ต้องรับผิดชอบชําระราคาในส่วนที่ขาดไม่เท่าราคาสูงสุดเดิม
5. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสูร้ าคาได้ และราคาในการขายทอดตลาด
ดังกล่าวใช้วิธีเคาะไม้
6. คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดต่ํากว่าราคาประเมิน
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะถอนวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนที่ขายทอดตลาดจากการขายทอดตลาด
ได้
7. ผู้เข้าสู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาเมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดออจากการขายทอดตลาด
8. ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องเข้าดําเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ให้เสร็จสิ้นภายใน ............. วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา หากล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

ประกาศ ณ วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ..........
(ลงชื่อ) ............................................
(........................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันการเข้าสู้ราคา)
เลขที่ ........................
วันที่ .......................................
ข้าพเจ้า ..........(ชื่อธนาคาร / บริษัทเงินทุน) .................... สํานักงานตั้งอยู่
เลขที่ ...............
ถนน ............................. ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต
........................................................
จังหวัด ...................................... โดย ......................................................... ผู้มีอํานาจลงนาม ผูกพัน
ธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อสํานักงานเตพื้นที่
การศึกษา ...........................................ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ ................. (ชื่อผู้เข้าสู้ราคา) ................................ ได้เข้าสู้ราคาสําหรับการ
ขายทอดตลาด ............................................. ตามประกาศขายทอดตลาด ........................................ซึ่งต้อง
วาง หลักประกันเพื่อเข้าสู้ราคาขายทอดตลาดต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ...................................................
เป็นจํานวนเงิน ........................................ บาท (.................................................................) นั้น
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกเฉยไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
ชั้นต้น ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ จํานวนไม่
เกิน ................................... บาท (.................................................) ในกรณี ......(ชื่อผู้เข้าสู้
ราคา) ...................
ไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในการขายทอดตลาด อันเป็นเหตุให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา .................................
มีสิทธิริบหลักประกันเพื่อสู้ราคาขายทอดตลาดหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ ......(ชื่อผู้เข้าสู้
ราคา) .............. ได้ถอนการเข้าสู้ราคาหรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทําสัญญา โดยข้าพเจ้า
จะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... ไม่จําเป็นต้อง
เรียกร้องให้ ........... (ชื่อผู้เข้าสู้ราคา) ............... ชําระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ...............................
ถึง .......................................
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ค้ํา
ประกัน
(....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................ พยาน
(.....................................................)

หนังสือแจ้งรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
ที่ ........................./.....................................
.................................................
วันที่ ................ เดือน ......................
พ.ศ. ..........
เรื่อง

แจ้งรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

ถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาค .................

ด้วย ............................................................................................... ได้รับพันธบัตรรัฐบาล
ของ ........................................................................................................................... ไว้เป็นหลักประกัน
ดังนี้ พันธบัตรเงินกู้ใน
ปีงบประมาณ .........................................................................................................................
เลขที่ ............................................................................................... หน้า
ทะเบียน ............................................
ราคาที่ตราไว้ .................................................. บาท
(......................................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยระงับการจําหน่ายจ่ายโอนและการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งการถอนประกันจาก .....................
แต่การระงับนี้ไม่รวมถึงดอกผลของพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว
(ลงชื่อ) .............................................................
(........................................................)
(ตําแหน่ง) .........................................................

.........................................................
โทร. ..............................................

หนังสือรับรองการรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
ที่ ........................./.....................................
.................................................
วันที่ ................ เดือน ......................
พ.ศ. ..........
ธนาคารแห่งประเทศไทย ................................................................................ ได้รับ
หนังสือ แจ้งการรับพันธบัตรรัฐบาลไว้เป็นหลักประกัน
ของ ...............................................................................ไว้แล้ว และได้ตรวจสอบทะเบียนพันธบัตรเงินกู้ใน
ปีงบประมาณ ............................................................................... ครั้งที่ ...................................
เลขที่ ............................................ หน้าทะเบียน ................................................. ราคาที่ตรา
ไว้ .............................................................. บาท (.........................................................................)
ปรากฏว่าเป็น
ของ .............................................................................................................................................
จึงเรียนยืนยันมา และธนาคารแห่งประเทศไทยจะระงับการจําหน่ายจ่ายโอนและการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ จาก
............................................................................... เป็นอย่างอื่น
(ลงชื่อ) ....................................................
(...............................................)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. ..............................................

หนังสือแจ้งถอนการรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
ที่ ........................./.....................................
.................................................
วันที่ ................ เดือน ......................
พ.ศ. ..........
เรื่อง

แจ้งถอนการรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

ถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขา ............................

ตามที่ .................................................................................... แจ้งว่า ได้รับพันธบัตร
รัฐบาล ของ ..................................................................................................... ไว้เป็นหลักประกัน คือ
พันธบัตรเงินกู้ ราคาที่ตราไว้ ......................................................... บาท
(..........................................................................) นั้น
บัดนี้ การประกันดังกล่าวได้สิ้นสุดลง
แล้ว ............................................................................ ได้คืนพันธบัตรให้ผู้วางประกันแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ
(ลงชื่อ) .....................................................
(..................................................)
(ตําแหน่ง) ...................................................

...................................................
โทร. ..........................................

