
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 



 
การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. โรงเรียนขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ  ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่ (รายละเอียดแนบท้าย 
1.1) 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่

ขอ  รื้อถอน เสนอ ผอ.สพป.ชพ.2 พิจารณา 
4. ผอ.สพป.ชพ.2 พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 
5. เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียนด าเนินการตรวจสภาพ และรายงาน สพป.ชพ.2 

(รายละเอียดแนบท้าย 1.2)  
6. เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดท ารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพป.ชพ.2 

พิจารณาอนุญาตการรื้อถอนถือตามแนวปฏิบัติ  
7. สพป.ชพ.2 แจ้งโรงเรียนด าเนินการรื้อถอน จ าหน่ายตามแนวปฏิบัติ (รายละเอียดแนบท้าย 1.3) 
8. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินการรื้อถอนให้ สพป.ชพ.2 (รายละเอียดแนบท้าย 1.4) 
 
 
**กรณีอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้โรงเรียนด าเนินการขอขื้นทะเบียนกับส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ชุมพร ได้โดยตรง ตามแบบ ทร.04 (รายละเอียดแนบท้าย 1.5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้าย 1.1 

1. หนังสือน าส่ง       จ านวน  1  ฉบับ 
2. ประเภทอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน    จ านวน  1  ฉบับ 
3. แบบส ารวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน  จ านวน  1  ฉบับ 
4. แบบส ารวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง   จ านวน  1  ฉบับ 
5. บัญชีรายละเอียดประมาณการและการตรวจนับวัสดุ 

ที่ได้จากการรื้อถอน      จ านวน  1  ฉบับ 
6. หนังสือยืนยันการขอรื้อถอนอาคารเรียน   จ านวน  1  ฉบับ 
7. รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)  จ านวน  1  ฉบับ 
8. ภาพถ่ายอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน  จ านวน  1  ฉบับ 
9. แผนผังบริเวณโรงเรียนและจุดที่ตั้งอาคารที่ขอรื้อถอน  จ านวน  1  ฉบับ 
10. รายการรับ-ส่ง ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9)  จ านวน  1  ฉบับ 
11. แบบรูปรายการที่ก่อสร้างจากวัสดุที่ได้จากการื้อถอน 

(กรณีน าวัสดุไปก่อสร้างหรือจัดท าครุภัณฑ์)   จ านวน  1  ฉบับ 
12. บันทึกเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร จ านวน  1  ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่ ศธ. 04042.…/……..…                      โรงเรียน……………………..…………. 
                         ……………………………..…….………. 

                                        วันที…่…..…..เดือน………….……………พ.ศ…………. 

เรื่อง  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เอกสารประกอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร     จ านวน   1  ชุด 

  ด้วยโรงเรียน…………………………ต าบล…….…………..อ าเภอ……….……………จังหวัด............……….. 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2   มีความประสงค์จะขออนุญาตรื้อถอน................ 

..................... แบบ........................  จ านวน………....………...หลัง  โดยมีวัตถุประสงค์ขอรื้ออาคารเพ่ือน าวัสดุไป 
(ประมูลขายน าเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์ หรือน าวัสดุไปใช้ประโยชน์........................................ 

  โรงเรียน………………………..……….. ได้จัดส่งเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตพร้อม
หนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียน …………………….... 
โทร.................................... 
โทรสาร................................... 
e-mail : ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบส ำรวจสภำพอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่ขอร้ือถอน 

 

1. ชื่อโรงเรียน   ....................................................    ตั้งอยู่ที่ต าบล  ................................................ 
อ าเภอ  .............................................................   จังหวัด   ................................. 

2. อาคารที่ขอรื้อถอนเป็น 
(  )  อาคารเรียน  (  )  อาคารเอนกประสงค์  (  )  โรงอาหาร 
(  )  ส้วม   (  )  บ้านพักครู                       (  )    อ่ืนๆ   

3.  ก่อสร้างเมื่อวันที่...........................................จนถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งาน.....................ป ี

4.  ก่อสร้างในราคา………………………………………บาท ด้วยเงิน 
(  )  งบประมาณ  (  )  เงินบริจาค  (  )  เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค 

5.  ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ......................................................ตั้งอยู่ในที่ดินหมายเลข…………………………  
ที่ดิน  (  )    เอกชน    (  )   ที่ราชพัสดุ   (  ) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (   )  อ่ืน ๆ….  

6.  สภาพอาคารโดยทั่วไป และประมาณการวัสดุที่พอใช้การได้ 

ประเภทวัสดุ 
สิ่งก่อสร้ำง 

ชนิดของวัสดุ 
ปริมำณของวัสดุ 
(ลูกบำศก์ฟุต) 

สภำพของวัสดุ 
หมำยเหตุ 

ดี ช ำรุด ช ำรุดอย่ำงไร 
โครงหลังคา       
ฝา       
พ้ืน       
เสา       
ตง       
บันได       
อ่ืนๆ       

7.  ความจ าเป็นที่ต้องรื้อถอน 
(  )  ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี        (  )  สิ่งปลูกสร้างช ารุดจนใช้การไม่ได้ 
(  )  ไม่มีคนอยู่อาศัย ไม่ได้ใช้ประโยชน์      (  )  โรงเรียนยา้ยไปปลูกสร้างในสถานที่แห่งใหม่ 
(  )  รื้อถอนเพ่ือปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ 
(  )  อ่ืนๆ………………………………………………. 

8.  วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จะน าไป 
(  )  ก่อสร้างอาคารเรียน  (  )  อาคารประกอบ 
(  )  สร้างบ้านพักครู   (  )  ขาย 
( )  อ่ืนๆ  

9.  วัสดุที่จะน าไปก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ที่โรงเรียน......................................................................... 
สังกัด สพป......................................................ก่อสร้าง แบบ........................................................ 
ในการก่อสร้างใหม่ ก่อสร้างปรับปรุงด้วยเงิน   (  )  งบประมาณ        (  )  บริจาค 
 
 
 



 
(  )  งบประมาณสมทบกับเงินบริจาค 
 มีเงินบริจาค จ านวน ……………………………บาท 
 ก่อสร้างใหม่ในราคาประมาณ………………………..บาท 
(  )  อ่ืนๆ………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้รายงาน 
                               (……………………………………..) 
                     ต าแหน่ง….……………………………………….. 
             ส ารวจเมื่อวันที่………………….……………………… 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสภำพอำคำรเรียน 

         -   คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้ 
               (   )  รื้อถอนได้                        (   ) รื้อย้ายได้                  (   )  ไม่ควรรื้อ    
               (   ) ไม่อนุญาตให้รื้อย้าย             (   ) ควรซ่อมแซม 
 
                                                       ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ 
                                                             (............................................) 

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

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



 
แบบส ำรวจอำคำรเรียนและสิ่งปลูกสร้ำง 

1. ชื่อโรงเรียน  .........................................................   ตั้งอยู่ที่ต าบล  .......................................... 
อ าเภอ  ................................................................   จังหวัด ........................................ 

2. จ านวนนักเรียนทั้งหมด……………..……..คน    จ านวนครูทั้งหมด…………….……คน 

3. การจัดชั้นเรียน 

รำยกำร จ ำนวนห้องเรียน นักเรียน/ห้อง หมำยเหตุ 
เด็กเล็ก    
อนุบาล 1    
อนุบาล 2    
ประถมศึกษาปีที่ 1    
ประถมศึกษาปีที่ 2    
ประถมศึกษาปีที่ 3    
ประถมศึกษาปีที่ 4    
ประถมศึกษาปีที่ 5    
ประถมศึกษาปีที่ 6    
มัธยมศึกษาปีที่ 1    
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
มัธยมศึกษาปีที่ 4    
มัธยมศึกษาปีที่ 5    
มัธยมศึกษาปีที่ 6    

 
4. มีอาคารเรียนทั้งหมด……………….หลัง   แยกได้ดังนี้ 

รำยกำร แบบ มีห้องท้ังหมด 
สร้ำงเม่ือ 

พ.ศ. 
งบประมำณ 

สภำพอำคำร 
หมำยเหตุ 

ดี ช ำรุด 
หลังที่ 1        
หลังที่ 2        
หลังที่ 3        
หลังที่ 4        
หลังที่ 5        
หลังที่ 6        
หลังที่ 7        
หลังที่ 8        
หลังที่ 9        

 
 
 



 
5. มีอาคารประกอบทั้งหมด....................หลัง แยกได้ดังนี้ 

รำยกำร แบบ มีห้องท้ังหมด 
สร้ำงเม่ือ 

พ.ศ. 
งบประมำณ 

สภำพอำคำร 
หมำยเหตุ 

ดี ช ำรุด 
หลังที่ 1        
หลังที่ 2        
หลังที่ 3        
หลังที่ 4        
หลังที่ 5        
หลังที่ 6        
หลังที่ 7        

 
 
    ลงชื่อ……………………….……...…….ผู้กรอกแบบส ารวจ   ลงชื่อ.................……………..……ผู้บริหารโรงเรียน 
          (……………………………..………)           (……….…..………………………)           
             จนท.อาคารสถานที่ 
 
   ส ารวจเมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ................... 
 
 
 

  



 
บัญชีรำยละเอียดประมำณกำร และกำรตรวจนับวัสดุที่ไดจ้ำกกำรร้ือถอน 

โรงเรียน………………………..……อ ำเภอ………….….………...จังหวัด.................... 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

ที ่ รำยกำรวัสดุ จ ำนวน หน่วยนับ 
รำคำต่อ
หน่วย 

รวมเงิน
ทั้งสิ้น 

สภำพอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง 
คิดเป็น% รวมเงินทั้งสิ้น 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมเงินทั้งสิ้น  

 
 

     ลงชื่อ…………………………….………..ประธานกรรมการ 
                      (……………….……………………..) 

 
     ลงชื่อ…………………………….………..กรรมการ 

                      (……………….……………………..) 
 

     ลงชื่อ…………………………….………..กรรมการและเลขานุการ 
                      (……………….……………………..) 

 
 

 

 

 



 

 

 

หนังสือยืนยันกำรขอรื้อถอนอำคำรเรียน 
 

 ตามท่ีโรงเรียน…………..…………………………ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง …….…..…………………
แบบ…………………………..ขนาด………..….ห้องเรียน  จ านวน…………หลัง  เนื่องจาก……………………….………………. 
จึงขอยืนยันว่า หากโรงเรียน………………………………..ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ข้างต้น  โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องอ่ืนๆ เพียงพอ  โรงเรียนไม่กระทบกระเทือนต่อการจัดการเรียนการสอนแต่
อย่างใด 
 ส าหรับการน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะน าไปใช้ก่อสร้าง……….……………………….ตามแบบรูปรายการ โดย
ใช้งบประมาณหรือแรงงานดังนี้ 

 ใช้แรงงานจากชุมชนและไม่ใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณของทางราชการ 
 ใช้เงินบริจาค ปัจจุบันมีเงินบริจาค…………………….บาท เพียงพอต่อการก่อสร้าง 
 ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่………..เดือน………………………พ.ศ………………ถึงวันที่………..
เดือน……………………พ.ศ……………….. 

 จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                            ลงชื่อ …………..…………..……………. 
                                                             (………………..…………………….) 
                                              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน………………………… 



แบบ ทบ.3 

รำยกำรแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ 
 

1. 
(ท าเครื่องหมาย +  
ในช่องที่ต้องการ 

 ปลูกบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่………………………………………………..   
ต าบล………………………..อ าเภอ..............................จังหวัด......................... 
ขึ้นทะเบียนเป็นล าดับที่……………..ใช้ประโยชน์เป็น………………………………………… 

 ปลูกบนที่ดิน (มิใช่ที่ราชพัสดุ)……………………………………………………………………… 
ต าบล………………………..อ าเภอ..............................จังหวัด......................... 
ขึ้นทะเบียนเป็นล าดับที่……………..ใช้ประโยชน์เป็น………………………………………… 

2. เหตุผลที่รื้อถอน  1….................……………………………………………………….…………    
                     2..……………………………………………………………………………..…… 
                     3..……………………………………………………………………………..…… 
                     4..……………………………………………………………………………..…… 
                     5……………………………………………………………………………………… 

3. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน                (ท าเครื่องหมาย + ในช่องที่ต้องการ) 

  ประมูลขายน าเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์ 
 

  อ่ืนๆ……………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………..……………… 

 
 

……………………………………………. 
(………………………………………….) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................................. 
วันที่…….…../……..……/……….……. 



ภำพถ่ำยอำคำรเรียนอำคำรประกอบที่ขอร้ือถอน 

ประกอบหนังสือ โรงเรียน……………………………….. ที่ ศธ 04042………/…………….. 
วันที่………..เดือน…………………………พ.ศ…………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพถ่ายด้านหน้าอาคาร  ภาพถ่ายด้านหลังอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพถ่ายด้านซ้าย  ภาพถ่ายด้านขวา 

 

  รับรองเป็นภาพถ่ายอาคารที่ขอรื้อถอนจริง 

             ลงชื่อ…………….………………………….. 
                                                                       (………………………………………..) 
                                                             ต าแหนง่………………….………………………….. 
 

 



แบบรูปรำยกำรที่ก่อสร้ำงจำกวัสดุที่ได้จำกกำรร้ือถอน 
 

ที ่ ประเภทอาคารเรียน/อาคารประกอบ การใช้วัสดุ หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร   โรงเรียน.........................................................  
ที่   -                    วันที่.................................................. 
เรื่อง   เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   

            ดว้ยโรงเรียน..............................................ได้อนุญาตรื้อถอน..................................................... 
จ านวน....................หลัง  เนื่องจากมีสภาพที่ช ารุดทรุดโทรม และปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับ
งบประมาณ (กรณีสร้างใหม่บอกด้วย) เพ่ือ.................................................(ประมูลขายน าเงินส่งคลังเป็นรายได้
กรมธนารักษ์ /น าวัสดุไปใช้ประโยชน์)  จึงขอเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร
..........................ดังกล่าว  ดังนี้ 
  1.....................................................ต าแหน่ง.......................................... ประธานกรรมการ 
  2.....................................................ต าแหน่ง.......................................... กรรมการ 
  3.....................................................ต าแหน่ง.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

               (..........................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้าย 1.2 

1. หนังสือน าส่ง บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 
2. บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน 

สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน    จ านวน  2  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่ ศธ. 04042. ..…/……..…                     โรงเรียน……………………..…………. 
                         ……………………………..…….………. 
                                                                                           ……………………………..…….………. 

                                        วันที…่…..…..เดือน………….……………พ.ศ…………. 

เรื่อง    บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

อ้างถึง   หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ ศธ 04042/......... ลงวันที่............. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน   จ านวน  2  ฉบับ   

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2  ไดป้ระกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน................................................(รายการรื้อถอน)
ของโรงเรียน……………………….…… นั้น 

โรงเรียน.......................................... ได้แจ้งให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการตรวจสภาพ 
อาคารที่ขอรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
โรงเรียน …………………….... 
โทร.................................... 
โทรสาร................................... 
e-mail : ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกคณะกรรมกำรพิจำรณำสภำพอำคำรเรียน สิ่งปลูกสร้ำงที่ขอร้ือถอน 

โรงเรียน……………..………………………… 
 

                                                                 วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ…………… 

  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   ที…่…………. ./..…….....……….. 
สั่ง  ณ วันที่ ……….…. เดือน…………...…...……พ.ศ.….…........…. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน 
อาคารที่ขอรื้อถอน คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนดังนี้ 

  โรงเรียน………………………………………อาคารเรียน  สิ่งปลูกสร้างแบบ……………………………………….
ขนาด…………ห้องเรียน จ านวน.………….หลัง ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ …………………………
ขึ้นทะเบียนเป็นหลังล าดับที่……………...การได้มาด้วยเงิน…………………..………..ราคาก่อสร้าง……….……………….บาท 
การใช้ประโยชน์เป็น………………………..………………………..… 

สภาพของสิ่งปลูกสร้าง………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….…………... 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

  ควรรื้อถอน     น าวัสดุไปใช้ประโยชน์   ขาย 

  ไม่ควรรื้อถอน เหตุผล………………………………………………………………………..……………….…………………… 

  ใช้ประโยชน์ต่อไป    ของบประมาณซ่อมแซม   

  รื้อย้ายได้  ควรให้ย้ายไปก่อสร้าง  ณ  โรงเรียน……………………………………………….….……………………….. 

  ไม่ควรรื้อย้าย เหตุผล……………………………………………………………………….………………………………..…….. 

  ใช้ประโยชน์ต่อไป    ของบประมาณซ่อมแซม   

 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบท้าย 1.3 

แนวปฏิบัติกำรรื้อถอนและจ ำหน่ำยอำคำรเรียนหรือส่ิงปลูกสร้ำง 
วัสดุที่รื้อถอน  ต้นไม้  ดิน  หรือวัสดุอื่น  ๆ  ที่ได้จำกที่รำชพัสดุ 

......................................................................................  
 
 เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล  โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  30(1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงก าหนดแนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน  หรือสิ่งก่อสร้าง  วัสดุที่
รื้อถอน  ต้นไม้  หรือวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่ได้จากที่ราชพัสดุของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2545  ข้อ  19  ข้อ  20  ข้อ  21  และข้อ  2  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2546  ข้อ  21  
ข้อ  22  ข้อ  23  ข้อ  24  ข้อ  25  ข้อ  26  และข้อ  27 

นิยำม 
 “ที่ราชพัสดุ”  หมายถึง  อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด  ตามพระราชบัญญัติ        
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  แต่ไม่หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  
หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา  ตั้งแต่วันที่  7  กรกฎาคม  2546 

แนวปฏิบัติ 
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 2.  อาคารใดท่ีช ารุดทรุดโทรมแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้  ให้ท าการซ่อมแซมแทนการด าเนินการ
รื้อถอนหรือของบประมาณก่อสร้างใหม่ 
 3.  การรื้อถอนบ้านพักครูจะต้องไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเช้าบ้านของราชการ 
 4. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ช ารุดจนใช้ราชการไม่ได้ให้ด าเนินการตามวิธีการ
รื้อถอน 
 5.  ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนเพ่ือปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2545  
ข้อ  20(4)  จะต้องมีหลักฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบการพิจารณา 
 6.  การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่ท าให้เสียโอกาส  เพ่ือน าไปจัดหาประโยชน์ตามมาตรา  
59  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
 7.  การขออนุญาตน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าก่อสร้างอาคารใหม่
จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณก่อน 
 
 
  



 
 8.  การขอน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์  ให้โรงเรียนพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือน าไปจัดท าเป็นวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง  ๆ  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับแรก 
 9.  ถ้าไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 8 ได้  ให้น าวัสดุนั้นจ าหน่ายโดยน าไปใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  หรือ
สาธารณกุศล  หรือการขาย 
 
วิธีด ำเนินกำรรื้อถอน 
 การรื้อถอนและจ าหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุ อ่ืน ๆ ที่ได้จากการ
ที่ราชพัสดุ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1.  กำรขออนุญำตรื้อถอน 
  1)  โรงเรียนขออนุญาตไปยั งส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  มี เอ กสารประกอบตาม
เอกสารแนบท้าย 1.1 
  2)  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน
อย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วย  ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ทางการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการด าเนินการส ารวจ
ตามแบบเพ่ือพิจารณาเหตุและผลความจ าเป็น  ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3)  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการรื้อถอน  ดังนี้ 
   3.1  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างแล้วไม่น้อยกว่า  25  ปี 
   3.2  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ช ารุดจนใช้ประโยชน์ในราชการไม่ได้ 
   3.3  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพ่ือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่  ทดแทน
ตามท่ีได้รับงบประมาณ 
  4)  การพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากข้อ  3  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการดังนี ้
 2.  วิธีกำรรื้อถอน 
  กำรรื้อถอนให้ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังนี้ 
  2.1  การรื้อถอนโดยการจ้างให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  
2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2  ด าเนินการรื้อถอนเอง  โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
  2.3  รื้อถอนโดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ด าเนินการ 
  2.4  เมื่อด าเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับฐานข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง  แล้วรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทราบพร้อมจ าหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ์  หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
 
 
 
 



 
 3.  วิธีกำรจ ำหน่ำย 

  3.1  โดยวิธีขำย  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดี  ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม   เว้นแต่การขายวัสดุที่รื้อถอนครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือ
ได้มารวมกันไม่เกิน  100,000  บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคา  โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 
        กำรขำยทอดตลำด  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอย่างน้อย  3  คน  คณะกรรมการประเมินราคาที่
เสนอแต่งตั้งให้ประกอบด้วยผู้ช านาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้าง  ต้นไม้  
ดิน  หรือวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุอย่างน้อย  1  คน  เพ่ือประเมินราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ  และปริ
มารวัสดุที่รื้อถอนตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน  และจัดท ารายการายละเอียดการรื้อถอน / วัดสุที่ได้จากการรื้อ
ถอนแล้วแต่กรณี 
   2.  เมื่อด าเนินการตามข้อ  1  แล้ว  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการดังนี้ 
    2.1  อนุมัติราคาประเมิน 
    2.2  อนุมัติให้ด าเนินการขายทอดตลาด 
    2.3  ประกาศขายทอดตลาด  พร้อมท าหนังสือ  และส่งประกาศขายทอดตลาด
เพ่ือเผยแพร่เอกสารขายทอดตลาดให้แพร่หลาย  เช่น  กรมประชาสัมพันธ์  หอการค้า  สมาคมพ่อค้าไทย  เว็บไซต์  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัด  ศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัด  โรงเรียน  เป็นต้น  ซึ่งมี
สาระส าคัญ  ดังนี้ 
           2.3.1  รายการที่จะขายทอดตลาด 
           2.3.2  หลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  ของราคาประเมิน 
           2.3.3  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคา 
           2.3.4  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ที่ขายทอดตลาด 
           2.3.5  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ในการให้หรือขาย  รายละเอียด 
            2.4   แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดอย่างน้อย  3  คน  ในกรณีขาย
ทอดตลาดโดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้รื้อถอน  ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลังการ
รื้อถอนด้วย 
         3.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการให้  หรือขายประกาศขายทอดตลาด  และรายการ 
         4.  ในวันขายทอดตลาดให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     4.1  รับลงทะเบียนผู้เข้าสู้ราคาทุกรายโดยให้ลงลายมือชื่อพร้อมช าระหลักประกันเพ่ือ
เข้าสู้ราคา 
     4.2  ให้ชี้แจงผู้เข้าสู้ราคาทราบในส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้มีความเข้าใจตรงกัน  เช่น  
การขายทอดตลาดเริ่มต้นที่ราคาประเมิน  เงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาด  เป็นต้น 
 
 



 
      5.  การขายทอดตลาด  เมื่อได้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว  หากช าระ
เงินสดทันที  ให้ออกใบเสร็จรับเงินแล้วน าเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์  กรณีไม่สามารถช าระ
เงินสดได้  ให้จัดท าสัญญาซื้อขายอาคารที่รื้อถอน  หรือวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  โดยให้มีรายการรายละเอียดการรื้อ
ถอน / วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนแล้วแต่กรณี  เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 
     6.  รายงานผลการขายทอดตลาดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ  และ
น าเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ 
  3.2  โดยวิธีน ำวัสดุที่ได้จำกกำรรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการ  ดังนี้ 
        3.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไม่น้อยกว่า  3  คน  เพ่ือตรวจ
นับ  และควบคุมการใช้วัสดุ  และจัดท าบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจ านวนเท่าใด  น าไปใช้เท่าใดและคงเหลือ
เท่าใดทั้งนี้หากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ด าเนินการจ าหน่าย 
       3.2.2  การน าวัสดุไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้น าไปใช้ดังนี้ 
       1)  น าไปก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องน าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
       2)  น าไปจัดท าเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เป็นต้น  และวัสดุอุปกรณ์
นั้นจะต้องลงบัญชี  หรือทะเบียนควบคุมพัสดุ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      3)  กรณีน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์อื่น  ๆ  นอกเหนือจาก 1)  และ  2)  
ให้ท าความตกลง  ดังนี้ 
           3.1)  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 
           3.2)  โรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ให้ท าความตกลงกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
          3.3   กำรน ำวัสดุที่ได้จำกกำรรื้อถอนไปใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ หรือสำธำรณกุศล ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 
       3.3.1  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 
       3.3.2  โรงเรียนในส่วนภูมิภาค  ให้ท าความตกลงกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 1.4 

1. หนังสือน าส่ง รายงานผลการผลการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ 
2. แบบแจ้งการรื้อถอนและจ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)   จ านวน  2  ฉบับ 
3. ภาพถ่ายก่อนรื้อถอนและหลังรื้อถอน    จ านวน  2  ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ ศธ. 04042. ..…/……..…                     โรงเรียน……………………..…………. 
                         ……………………………..…….………. 
                                                                                           ……………………………..…….………. 

                                        วันที…่…..…..เดือน………….……………พ.ศ…………. 

เรื่อง    รายงานผลการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

อ้างถึง   สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด............................ของโรงเรียน......................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บันทึกการควบคุมและการรื้อถอนฯ   จ านวน  1  ฉบับ 
2. แบบแจ้งการรื้อถอนและจ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)   จ านวน  2  ฉบับ   
3. ภาพถ่ายก่อนรื้อถอนและหลังรื้อถอน   จ านวน  2  ฉบบั 

  ด้วยโรงเรียน…………………………ต าบล…….…………..อ าเภอ……….……………จังหวัด............……….. 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2   ได้ด าเนินการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ 

ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด...................................แบบ...................... จ านวน....................หลัง   
ของโรงเรียน....................................... สัญญาเลขท่ี............./.................. ลงวันที่................................. เรียบร้อยแล้ว     
จึงขอส่งรายงานผลการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
โรงเรียน …………………….... 
โทร.................................... 
โทรสาร................................... 
e-mail : ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
            



               

                                                         บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  โรงเรียน………………………………………. 
ที ่  -                    วันที ่………………………………………. 
เรื่อง   รายงานการควบคุมและการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................   

ตามค าสั่งโรงเรียน.........................................ที.่............/.............. สั่ง ณ วันที่................................... 
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมการรื้อถอน และคณะกรรมการตรวจรับการรื้อถอน ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขาย
ทอดตลาด..............................................จ านวน............หลัง  ของโรงเรียน...................................เลขที.่........../..........
ลงวันที่...............................................  นั้น ขอรายงานให้ทราบดังนี้ 

1. ผู้ซื้อได้ท าการรื้อถอนโครงสร้าง อาคารไม้ ปูน เหล็ก และส่วนประกอบอ่ืนทั้งหมดอยู่ในสภาพ 
เรียบร้อย ไม่ท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ และปรับสภาพพ้ืนที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมส าหรับการใช้งาน
หรือก่อสร้างใหม่ 

2. เมื่อรื้อถอนเสร็จแล้ว ผู้ซื้อได้ท าความสะอาดพ้ืนที่เรียบร้อย 
3. ผู้ซื้อได้ท าการรื้อถอนแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
4. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับการรื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้ว และขอรับรองว่าผู้ซื้อตาม 

สัญญา ได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด.......................................จ านวน..............หลัง ของ
โรงเรียน................................... ตามสัญญาเลขที.่........../.............ลงวันที่.................................... ทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           ผู้ควบคุมการรื้อถอน        คณะกรรมการตรวจรับการรื้อถอน 
 

ลงชื่อ                                                                  ลงชื่อ                                 ประธานกรรมการ 
      (..........................................)                                         (....................................... ...) 
ต าแหน่ง..............................................                            ต าแหน่ง............................................ 

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

          ต าแหน่ง............................................ 

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

          ต าแหน่ง............................................ 



 
แบบ ทร.11 

แบบแจ้งการร้ือถอนและจ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
 

รายละเอียดเก่ียวกับส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงาน (ระดับกระทรวง ทบวง กรม)............................................................................................ 

ช่ือหน่วยงานย่อย............................................................................................... 

รายละเอียดเก่ียวกับที่ต้ังอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
  ท่ีดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี................................   ท่ีดินอื่น ระบุ.............................. 
ท่ีต้ัง ถนน..............................ต าบล..............................อ าเภอ................................จังหวัด............................ 

รายละเอียดเก่ียวกับอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
ขึ้นที่ราชพัสดุหลังล าดับท่ี.................................. การใช้ประโยชน์................................................................. 

รายละเอียดการร้ือถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
 รื้อถอนได้เองตามนัยกฎกระทรวงฯ     ต้องขออนุญาตรื้อถอนต่อกรมธนารักษ ์
สาเหตุ    ก่อสร้างมาแล้วเกินกว่า 25 ป     ได้รับอนุญาตรื้อถอน ตามหนังสือท่ี                           
            เกี่ยวกับความลับทางราชการทหาร                    ......................................................... 

 เกี่ยวกับความลับทางราชการทหาร       ลงวันท่ี............................................       
 ช ารุดจนใช้ราชการไม่ได้    ไม่ได้ขออนุญาต 
 ได้รับงบประมาณสร้างใหม่ทดแทน 

 รายละเอียดการจ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  
 รื้อถอนเสร จเมื่อวันท่ี..........................................................  
 วัสดุท่ีได้จากการรื้อถอน  

 ประมูลขายราคา.................................บาท  น าไปใช้ประโยชน์ ระบุ..................... 
 ท าลายตามระเบียบกระทรวงการคลัง   อื่น   ระบ.ุ....................................... 

 รายละเอียดการรับรองข้อมูลเก่ียวกับวัสดุที่ ด้จากการร้ือถอน (กรณีไม่มีเอกสารเกี่ยวกับวัสดุท่ีได้จาก  
          การรือ้ถอน) 

 ขอรับรองว่าได้ประมูลขายวัสดุและน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 ขอรับรองว่าได้น าวัสดุไปใช้ประโยชน์ในราชการจริง 
 ขอรับรองว่าได้ท าลายวัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 อื่น   ระบ.ุ........................................................................ 
 
 
       ลงช่ือผู้แจ้งรายละเอียด                               ลงช่ือหัวหนา้หนว่ยงาน  
 
   (................................................)                               (...................................................)  

    ต าแหน่ง.....................................................           ต าแหน่ง....................................................  
    วันท่ี.............เดือน.........................พ. .............            วันท่ี.............เดือน..........................พ. ............. 
          



ภาพถ่าย....................................... (รายการร้ือถอน) 
โรงเรียน...........................ต าบล.........................อ าเภอ.......................จังหวดั.................... 

 
1. ภาพถ่ายก่อนการรื้อถอน 
 

 

 

 

 

 

 

 
2. ภาพถ่ายด าเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 
ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายการรื้อถอนตามสัญญาที่....../.............. ลงวันที่..................................จริง 

 
                                                  ลงชื่อ 

                                                            (..............................................) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………….. 

 


