
 

                                                      

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง 

ในที่ราชพัสดุ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สวนปรับปรุงบํารุงรักษา กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน  

 กุมภาพันธ 2556 



คํานํา 

 คู มือวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีจัดทําข้ึน 
เนื่องจากกรมชลประทานมีอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ เชนอาคารท่ีทําการ บานพักหรืออาคาร
ชลประทานอ่ืนๆ ตลอดจนสิ่งปลูกสรางอ่ืนท่ีกอสรางดวยเงินงบประมาณ  ซ่ึงกอสรางมานานมีสภาพชํารุด              
ทรุดโทรมไมสามารถซอมแซมใหใชงานได หรือไมคุมคากับการซอมแซม หากปลอยท้ิงไวทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดอันตรายตอผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง หรือเปนแหลงม่ัวสุมของบุคคลท่ัวไป หรือเปนอุปสรรคตองาน
ชลประทาน จําเปนจะตองรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุรวมถึงการตัดฟนตนไมบนท่ีราชพัสดุ  
จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดกอน  
  เพ่ือใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง/จําหนาย/ใช
ประโยชน รวมถึงการตัดฟนตนไมบนท่ีราชพัสดุ เปนไปอยางถูกตองตามกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ 
ตลอดถึงแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชประกอบการดําเนินงาน สําหรับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใน
สังกัดกรมชลประทาน สํานัก/กอง/โครงการ ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร รวมท้ังเปน
แนวทางใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมชลประทาน สํานัก/กอง/โครงการ ท่ีมีความ
ประสงคจะรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง/จําหนาย/ใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง               
มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
         สวนปรับปรุงบํารุงรักษา 

                กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 
                          กุมภาพันธ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        สารบัญ 
                                                                      
คํานํา                  หนา 

การรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสราง/จําหนาย/ใชประโยชน      1 
1.  ข้ันตอนวิธีการพิจารณาและดําเนินการเสนอกรมขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง  2 
2. ข้ันตอนวิธีการพิจารณาและดําเนินการหลังจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด 3 

อนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง 
3. ข้ันตอนวิธีการพิจารณาและดําเนินการจําหนาย/ใชประโยชน  4 - 5 
4. แผนภูมิผังกระบวนงานข้ันตอนการดําเนินการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง/ 6 - 7 
 อาคารชลประทาน/การตัดฟนตนไม  

ภาคผนวก ก 
  พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     1.  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
 2.  กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
   และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

3.   กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
         และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
     4.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546   

ภาคผนวก ข 
 แบบฟอรมท่ีสงใหกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด 

1.  แบบรายการแจงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.2) 
2.   แบบรายการแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
3.  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.04) 
4.  แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2) 
5.  ภาพถายอาคาร/สิ่งปลูกสราง 
6.  แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
7.  บัญชีรายละเอียดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

                                                               
 
                                                                             



***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือวิธีการปฏิบัติงานเกีย่วกับการขออนุญาตร้ือถอนอาคารคูมือวิธีการปฏิบัติงานเกีย่วกับการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร// ส่ิงปลูกสรางส่ิงปลูกสราง  

ในที่ราชพัสดุในที่ราชพัสดุ  

การร้ือถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง/จําหนาย/ใชประโยชน 
--------------------------- 

    กรณีท่ีสวนราชการประสงคจะรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปนราชพัสดุ ซ่ึงกอสรางมานาน               
มีสภาพชํารุดทรุดโทรมจนไมสามารถซอมแซมใหใชงานได หรือไมคุมคากับการซอมแซม หากปลอยท้ิงไวจะ
ทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตอผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง รวมท้ังอาจเปนแหลงม่ัวสุมของบุคคลท่ัวไป
หรือเปนอุปสรรคตองานชลประทาน จําเปนตองรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ เพ่ือใหการรื้อ
ถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุ รวมถึงการตัดฟนตนไมบนท่ีราชพัสดุ ถูกตองตามกฎกระทรวง 
ระเบียบ หลักเกณฑ แบบฟอรมตางๆ ท่ีใชประกอบการดําเนินงาน จะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545            
ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 ดังนี้ 

    ขอ 19 กรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเม่ือไดรื้อถอนแลวใหแจงใหกรมธนารักษ
ทราบ 
    การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุในจังหวัดอ่ืน ตองไดรับอนุญาตจาก                 
ผูวาราชการจังหวัดกอน และเม่ือไดรื้อถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีทราบ 
    (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549) การอนุญาตตามวรรคสอง ผูวาราชการ
จังหวัด จะมอบอํานาจใหธนารักษพ้ืนท่ีเปนผูอนุญาตแทนก็ได 

 ขอ 20 อาคารหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุท่ีไมตองขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดีกรมธนารักษ
หรือผูวาราชการจังหวัด ตามท่ีกําหนดในขอ 19 มีดังตอไปนี้ 
 (1) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป 

(2) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีชํารุดจนใชในราชการไมได 
(3) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเก่ียวกับราชการลับทางทหาร 
(4) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิมเพ่ือปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามท่ีไดรับ

งบประมาณ 
เม่ือไดรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงใหกรมธนารักษหรือสํานักงาน    

ธนารักษพ้ืนท่ีทราบ 

ขอ 21 ในกรณีท่ีอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีจะรื้อถอนตามขอ 19 หรือขอ 20 มีลักษณะท่ียังมี
คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมท่ีควรอนุรักษไว หรือมีสภาพท่ียังใชประโยชนในทาง
ราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ 19 หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ 20 แลวแตกรณี             
ใหผูใชท่ีราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผลและความจําเปนตลอดจน
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูใชท่ีราชพัสดุ 

ขอ 22 การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอน หรือการจําหนายวัสดุท่ีรื้อถอนแลว            
หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2549) ในกรณีท่ีจะนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ
ดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ หรือเพ่ือประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือ               



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือวิธีการปฏิบัติงานเกีย่วกับการขออนุญาตร้ือถอนอาคารคูมือวิธีการปฏิบัติงานเกีย่วกับการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร// ส่ิงปลูกสรางส่ิงปลูกสราง  

ในที่ราชพัสดุในที่ราชพัสดุ  

2 

สาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษหรือธนารักษพ้ืนท่ี แลวแตกรณีหลักเกณฑ                 
การอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

  การดําเนินการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน จะดําเนินการ                   
เปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนวิธีการพิจารณาและดําเนินการเสนอกรมขออนุญาตร้ือถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง 
  1. สํานัก/กอง/โครงการ ผูครอบครองดูแลอาคาร/ส่ิงปลูกสรางผูขออนุญาตรื้อถอน   

  1.1 จัดทําหนังสือขออนุญาตรื้อถอน โดยสงเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา
พิจารณาเหตุผลและความจําเปนตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสนอกรมโดยแนบ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.2 เหตุผลประกอบการรื้อถอน รวมท้ังประวัติอาคาร/สิ่งปลูกสราง เชนกอสรางเม่ือ วัน เดือน ป พ.ศ. ใด 
สภาพอาคารปจจุบันเปนอยางไร วัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนใหแจงวัตถุประสงควาจะนําไปใชประโยชนแกทาง
ราชการ หรือประมูลขาย เปนตน 
 1.3 ตรวจสอบวาอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอนดังกลาวปลูกสรางบนท่ีราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนท่ีเทาใด มีการข้ึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางเปนท่ีราชพัสดุหรือไม 

1.4 กรณีมีการข้ึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางแลว ใหสําเนาทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปน 
ท่ีราชพัสดุโดยใชแบบ ทร. 01/2  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 1.5 กรณียังไมมีการข้ึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางเปนท่ีราชพัสดุ ใหจัดทําแบบสํารวจรายการ
อาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ แบบ ทร.04 โดยติดตอขอรับแบบฟอรมดังกลาวไดท่ีสํานักงาน 
ธนารักษพ้ืนท่ี 
 1.6 จัดทําแบบรายการแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ แบบ ทบ .3 โดยให
ผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ผูรักษาราชการแทน หรือผูปฏิบัติราชการแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษร ใหปฏิบัติหนาท่ีแทนในกรณีดังกลาวเปนผูลงนามเทานั้น และใหจัดทํารายการละ 1 แผน เพ่ือใช
ประกอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ 
 1.7 ภาพถายอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
 1.8 แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 

1.9 เสนอชื่อคณะกรรมการ ไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจสอบสภาพวัสดุท่ีรื้อถอนวายังใช
ประโยชนในทางราชการตอไปไดหรือไม ตรวจนับวัสดุ ควบคุมการรื้อถอนและควบคุมการใชวัสดุท่ีไดมาจาก
การรื้อถอน 

1.10 เอกสารประกอบการดําเนินการตางๆ ใหจัดทํารายการละ 1 แผน เชน ขออนุญาตรื้อถอน
บานพัก 2 หลัง ใหแยกจัดทําหลังละ 1 แผน 

  2. สํานัก/กอง/ผูบังคับบัญชาตามสายงาน 
 2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ 
 2.2 สงเรื่องใหสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาพิจารณาดําเนินการ 
  3. สํานักบริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา สวนปรับปรุงบํารุงรักษา กลุมงานการใชพ้ืนท่ี 
ดานชลประทาน พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆตามท่ีไดรับ เอกสารถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ออกตามความ
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ในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และ
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546 

ตรวจสอบเหตุผลความจําเปนท่ีขออนุญาตรื้อถอน/การแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน            
เพ่ือตรวจสอบสภาพวัสดุท่ีรื้อถอนวายังใชประโยชนในทางราชการตอไปไดหรือไม ตรวจนับวัสดุ ควบคุมการ             
รื้อถอนและควบคุมการใชวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน พรอมเอกสาร หลักฐานประกอบดวยภาพถายอาคาร               
แบบแปลน แผนท่ีสังเขป 
 2. สรุปเสนอกรมพิจารณาตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

  2.1 กรณีอยูในอํานาจกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด สรุปเสนอกรมพิจารณาอนุญาต
พรอมจัดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหรื้อถอนอาคาร/           
สิ่งปลูกสรางแลวแตกรณี 

  2.2 กรณีอยูในอํานาจกรมชลประทานตามกฎกระทรวง ขอ 20 (1) – (4) สรุปเสนอกรม
พิจารณาอนุญาต พรอมอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอน และตรวจนับวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

เม่ือกรมชลประทานหรือกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหรื้อถอนอาคาร/              
สิ่งปลูกสรางแลว ใหสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โดยกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานจัดทํา
หนังสือพรอมสงเรื่องใหหนวยงานท่ีขออนุญาตรื้อถอนดําเนินการรื้อถอน 
 

ข้ันตอนวิธีการพิจารณาและดําเนินการหลังจากกรมชลประทาน/กรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี อนุญาตใหร้ือถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง 

   1. สํานัก/กอง/โครงการ ผูครอบครองดูแลอาคาร/ส่ิงปลูกสรางผูขออนุญาตรื้อถอน   
    1.1  ดําเนินการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง 
  1.2 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ตรวจสอบสภาพวัสดุท่ีรื้อถอนวายังใชประโยชนในทาง
ราชการตอไปไดหรือไม ตรวจนับวัสดุ และควบคุมการใชวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 
  1.3  จัดทําทะเบียนบัญชีคุมยอดวัสดุท่ีรื้อถอน โดยแยกเปนวัสดุท่ีใชการไดและวัสดุท่ีใชการไมได              
พรอมท้ังใหคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอนและตรวจนับวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน (ตามท่ีกรมอนุมัติ)              
ลงนามรับรองทุกแผน 
  1.4 วัสดุคงเหลือจากการใชประโยชนในราชการ ใหดําเนินการเพ่ือขออนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ 
หรือผูวาราชการจังหวัด เพ่ือนําออกประมูลขายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535             
โดยอนุโลม และใหนําเงินสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ 
      1.5  ใหผูอํานวยการสํานัก/กอง/โครงการ ลงนามในแบบรายการแจงการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง            
ท่ีเปนท่ีราชพัสดุ แบบ ทบ.2 ใหจัดทําหลังละ 1 แผน พรอมระบุวัน เดือน ป ท่ีรื้อถอนแลวเสร็จ เพ่ือใช
ประกอบการขอจําหนายสิ่งปลูกสรางออกจากทะเบียนอาคารท่ีราชพัสดุ       
  1.6 สรุปรายละเอียด จัดสงเอกสารตามขอ 2 - 5 พรอมแนบตนฉบับเรื่องเดิม เสนอผูอํานวยการ
สํานัก/กอง/โครงการ เพ่ือสงเรื่องให สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 

 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือวิธีการปฏิบัติงานเกีย่วกับการขออนุญาตร้ือถอนอาคารคูมือวิธีการปฏิบัติงานเกีย่วกับการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร// ส่ิงปลูกสรางส่ิงปลูกสราง  

ในที่ราชพัสดุในที่ราชพัสดุ  

4 

  2. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สวนปรับปรุงบํารุงรักษา กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 
 2.1  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบตามท่ีไดรับ  
 2.2 จัดทําหนังสือกรมชลประทานถึงกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด เพ่ือแจงผลการรื้อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยสํานัก/กอง/โครงการ             
ผูครอบครองดูแลอาคาร/สิ่งปลูกสรางผูขออนุญาตรื้อถอนจะตองจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมตางๆ 
แลวแตกรณี ดังนี้ 
 2.2.1 กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอนยังมิไดนําข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ ใหแนบ
เอกสาร  สงกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีพิจารณา ซ่ึงประกอบดวย 
   -  แบบรายการแจงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.2) 
   -  แบบรายการแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
   -  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.04) 
   -  ภาพถายอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอนและแผนท่ีสังเขป 
   -  บัญชีรายละเอียดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 
 2.2.2 กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอนไดนําข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุแลว ใหแนบ
เอกสารสงกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีพิจารณา ซ่ึงประกอบดวย รายละเอียดตามขอ 2.1 
ยกเวนแบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.04) โดยใหใชแบบรายละเอียด
ทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.01/2) 
 2.3 เสนอกรมลงนามหนังสือกรมชลประทานถึงกรมธนารักษ /ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  

ข้ันตอนวิธีการพิจารณาและดําเนินการหลงัจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด/                
สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ อนุญาตใหนําวัสดุที่ไดจากการร้ือถอนไปใชประโยชนแกทางราชการ                                   

หรืออนุญาตใหจําหนาย แลวแตกรณี 

  1. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สวนปรับปรุงบํารุงรักษา กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 
 1.1 ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด/สํานักงานธนารักษ

พ้ืนท่ีอนุญาตใหนําอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุและจําหนายอาคาร/สิ่งปลูกสรางออกจาก
ทะเบียนท่ีราชพัสดุและอนุญาตใหนําวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนดังกลาวไปใชประโยชนแกทางราชการหรือ
อนุญาตใหจําหนาย แลวแตกรณี 
  1.2 จัดทําหนังสือสรุปเรื่อง สงสําเนาเอกสารหลักฐาน เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง ให
สํานักกฎหมายและท่ีดิน ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน งานทะเบียนท่ีดิน เพ่ือแกไขทะเบียน 
        1.3 จัดทําหนังสือเพ่ือสงตนฉบับ เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางและหนังสือแจงผล
การพิจารณาอนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี สงใหหนวยงานในสังกัด        
กรมชลประทาน สํานัก/กอง/โครงการ ผูขออนุญาตเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546 

  2. สํานัก/กอง/โครงการ พิจารณาดําเนนิการ 
 พิจารณาดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครองดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ี
ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 แลวแตกรณี ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. กรณีไดรับอนุญาตใหจําหนายอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุท่ีได
จากการรื้อถอน หรือจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวง           
การคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546 หมวด 5 ขอ 21 – 22 ดังนี้ 

หมวด 5  การจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอน  
วัสดุท่ีรื้อถอนแลวหรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ 

 ขอ 21  ในกรณีท่ีจะจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอนหรือการจําหนาย
วัสดุท่ีรื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ ใหผูใชท่ีราชพัสดุท่ีจะ
ดําเนินการจําหนายแตงตั้งคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง       
วัสดุท่ีรื้อถอน ตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจะจําหนาย ท้ังนี้กรรมการอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูชํานาญการ
หรือมีความรูเก่ียวกับการประเมินราคาอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง ตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ 

 ขอ 22  การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอน หรือการจําหนายวัสดุท่ี              
รื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ ใหดําเนินการตามระเบียบ             
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม 
 2 กรณีไดรับอนุญาตใหนําวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง ไปใชเพ่ือประโยชนแก
ทางราชการ หรือเพ่ือประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล ใหดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546 หมวด 6 ขอ 23 – 27 
ดังนี้ 

หมวด 6 หลักเกณฑการอนุญาตใหนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชประโยชน 
  ขอ 23 การนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ จะตองเปน
การนําวัสดุไปใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) กอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจะตองนําสงข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
(2) จัดทําเปนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ เชน โตะ เกาอ้ี 

เปนตน และวัสดุอุปกรณนั้นจะตองลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยการพัสดุ 
 นอกจากกรณีดังกลาวแลว หากมีความจําเปนจะตองนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ ไปใชเพ่ือ
ประโยชนแกราชการอยางอ่ืน ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนท่ี
ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ  
  ขอ 24  การนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล                
ใหผูใชท่ีราชพัสดุ เปนผูขออนุญาตตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีโดยจะตองแสดงเหตุผล            
ความจําเปนและประโยชนท่ีสาธารณชนจะพึงไดรับสงไปประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ 25 ผูใชที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ จะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจนับและควบคุมการใชวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ  
  ขอ 26 ใหมีการจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุท่ีรื้อถอนวามีจํานวนเทาใด นําไปใชเทาใดและคงเหลือ
เทาใด ท้ังนี้ หากมีวัสดุคงเหลือจากการใชประโยชนใหดําเนินการจําหนายตามวิธีท่ีกําหนดไว ในหมวด 5 
  ขอ 27 ผูใชท่ีราชพัสดุจะตองนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชเฉพาะตามท่ีไดรับอนุญาต
เทานั้น และจะตองไมนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปสมทบกับงบประมาณท่ีไดรับเปนคากอสรางอาคารใหม 
เวนแตไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว หากมิไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณจะตองนําวัสดุท่ีไดมา
จากท่ีราชพัสดุจําหนายตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

 

ผังกระบวนงาน  ขั้นตอนการดําเนินงานร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสราง/อาคารชลประทาน/การตัดฟนตนไม 
ลําดับ   

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 

 
1 

 
  

ขั้นตอนท่ี 1 ทําหนังสือขออนุญาตรื้อถอน เหตผุลท่ีรื้อถอนแนบภาพถาย แผน
ท่ีสังเขป เสนอช่ือคณะกรรมการฯ ไมนอยกวา 3 คน เสนอผูบังคับบัญชาตาม
สายการบังคับบัญชา สงเรื่องใหสํานักบริหารจดัการนํ้าและอุทกวิทยา 

หนวยงานในสังกัด                      
กรมชลประทาน 

สํานัก/กอง/
โครงการ 

 
2 

 
 
 
 

 
 

3 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบเหตุผลความจําเปนท่ีรื้อถอน/ 
การเสนอแตงตั้งกรรมการไมนอยกวา 3 คน พรอมเอกสารตางๆ ประกอบดังน้ี 
กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสรางยังไมยังไมไดนําขึ้นทะเบียน 
 - ภาพถายอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
 - แผนท่ีสังเขปแสดงบรเิวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
 - แบบรายการแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)  
 - แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสด ุ(แบบ ทร.04) 

กรณีอาคารนําขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางแลว 
 - ภาพถายอาคาร/สิ่งปลูกสรางท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
 - แผนท่ีสังเขปแสดงบรเิวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
 - แบบรายการแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
 - แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสด ุ
(แบบ ทร. 01/2) 
       สรุปเสนอกรมอนุญาตการรือ้ถอน และอนุมัติคณะกรรมการ 

- สํานกับริหาร
จัดการน้ําฯ 
- สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา 
- กลุมงานการใช
พ้ืนที่ฯ 

 
   3 

 

 
ไมนับ
เวลา 

ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณาอนุญาตแบงเปน 2 กรณี  
1. กรณีไมเขาขอยกเวนตามกฎกระทรวงขอ 20 (1) – (4) ตองขออนุญาตจาก
อธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด   
   - กรมลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจงัหวัดเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต 
2. กรณีเขาขอยกเวนตามกฎกระทรวง ขอ 20 (1) – (4) ไมตองขออนุญาตจาก
อธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด 
   - กรมอนุญาตการรื้อถอนพรอมอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการรือ้ถอน 
และตรวจนับวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน แตเมื่อรื้อถอนแลวตองแจงกรมธนารักษ 
หรือผูวาราชการจังหวัด 

อธช. 
รธบ. 
รธส. 

อธิบดีกรมธนา
รักษ/ผูวาราชการ

จังหวัด 

  
  4 

 
 
 

 
3 วัน 

ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 4 เมื่อกรมชลประทาน/กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด 
อนุญาตแลว กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน แจงหนวยงานในสังกัดกรม
ผูขออนุญาตรื้อถอน เพ่ือดําเนินการรื้อถอนและหากมีเอกสารใดท่ีไมถูกตอง 
จะไดแนบเอกสารตัวอยางประกอบ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมผูขออนุญาต
ดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- สํานักบริหารจัดการ
น้ําฯ 
- สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา 
- กลุมงานการใช              
พ้ืนที่ฯ 

 
    
  5 

 
 
 
 

 
ไมนับ
เวลา 

ขั้นตอนท่ี 5 ดําเนินการรื้อถอนตามท่ีไดรับอนุญาต และเพ่ิมเตมิเอกสาร 
ตามท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานแนะนํา 
- จัดสงเอกสารรายละเอียดตามข้ันตอนท่ี 2 แลวแตกรณ ี
- แบบฟอรมแจงการรื้อถอนอาคาร (แบบ ทบ.2) 
- จัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน โดยใหคณะกรรมการ (ตามท่ี
กรมอนุมัต)ิ ลงนามรับรองทุกแผน 
- สรุปรายละเอียดเสนอผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือสงเรื่อง 
(ตนฉบับเรื่องเดมิ) ใหสํานักบรหิารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 

หนวยงานใน
สังกัดกรม

ชลประทาน 
สํานัก/กอง/
โครงการ 

 
   6 

        เอกสารถูกตอง 

 
 
 

 เอกสารไมถูกตอง 

 
 

3 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 6 กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานรับเรื่องตรวจสอบเอกสาร 
กรณีเอกสารถูกตอง  จัดทําหนังสอืกรมแจงกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด 
ขอข้ึนทะเบียนและขอจําหนายสิ่งปลูกสรางออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุขอใช/
ขอจําหนายวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน แลวแตกรณ ี
กรณีเอกสารไมถูกตอง  สงเรื่องใหหนวยงานผูขออนุญาตรื้อถอนแกไข 

- สํานกับริหาร
จัดการน้ําฯ 
- สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา 
- กลุมงานการใช
พ้ืนที่ฯ 

หนวยงานในสังกัด
 

 

กลุมงานการใชพ้ืน 
ท่ีดานชลประทาน 

 
 

 

กลุมงานการใชพ้ืนท่ี 
ดานชลประทาน 

 

หนวยงานในสังกัด 
กรมชลประทาน                 

 
กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 

 

กรมชลประทาน/กรมธนารกัษ 
หรือผูวาราชการจังหวัด 

 

6 



 
   7 
 

 
 
 
 

 
ไมนับ 
เวลา 

กรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัดแจงตอบอนุญาตใหข้ึนทะเบียนและจําหนาย
สิ่งปลูกสรางออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ/อนุญาตใหนํา 
วัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนไปใชประโยชนในราชการ/หรือจําหนาย แลวแตกรณ ี

กรมธนารักษ/ 
ผูวาราชการ
จังหวัด 

 
8 
 

 
 
 
 

 
 

3 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 7 กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน รับหนังสือแจงตอบจาก
กรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัดแลวสรปุเรื่องสงสําเนาใหงานทะเบียนท่ีดิน 
ฝายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน สํานักกฎหมายและท่ีดิน เพ่ือแกไขทะเบียน 

- สํานกับริหาร
จัดการน้ําฯ 
- สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา 
- กลุมงานการใช
พ้ืนทีฯ่ 

 
   
   9 
 

  
 

3 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 8  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สรุปเรื่องคืนหนวยงานผูขอ
อนุญาตเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2546 และเก็บเรื่อง
เปนหลักฐาน 
 

- สํานกับริหาร
จัดการน้ําฯ 
- สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา 
- กลุมงานการใช
พ้ืนที่ฯ 

รวม 
15 วัน
ทําการ 

ระยะเวลาตามผังกระบวนงาน คือ ระยะเวลาหลักที่สามารถปฏิบตัิงานหรือเสนอเรื่องได  

 
 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีกําหนดคาเปาหมายตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
3 วัน / 1 ข้ันตอน 3 วัน / 1 ข้ันตอน 3 วัน / 1 ข้ันตอน 3 วัน / 1 ข้ันตอน 3 วัน / 1 ข้ันตอน 

     
 

สํานักบริหารจัดการน้ําและอทุกวิทยา 
สวนปรับปรุงบํารุงรกัษา กลุมงานการใช

พ้ืนที่ดานชลประทาน 
สงเรือ่งใหสํานักกฎหมายและที่ดนิ 

 

 

 

กรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด 
พิจารณาอนุญาต 

 

กลุมงานการใชพ้ืนที่ดานชลประทาน 
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ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก ก 
เอกสารอางองิ 

พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ 
    1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
  2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
   และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

 3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
         และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
  4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช 
   ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
เอกสารอางองิ 

แบบฟอรมที่สงใหกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด 
1.  แบบรายการแจงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.2) 
2. แบบรายการแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
3.  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.04) 
4.  แบบรายละเอียดทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ  

(แบบ ทร.01/2) 
5.  ภาพถายอาคาร/สิ่งปลูกสราง 
6.  แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตรื้อถอน 
7.  บัญชีรายละเอียดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

 
 


