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คู่มือปฏิบัตงิาน 

1. การจัดหาและการซ่อมแซมพสัดุส าหรับใช้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
 
                ก่อนการด าเนินการจะสั่งซ้ือวสัดุ คลงัพสัดุจะส ารวจดูวา่ วสัดุในคลงัมีเหลือมากนอ้ยมากเท่าไร แลว้จะท าการ
วเิคราะห์  ส ารวจถึงความตอ้งการใช ้จดัท ารายงานขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ  เม่ือฝ่ายจดัซ้ือไดด้ าเนินการจดัซ้ือแลว้พร้อมส่ง
มอบวสัดุและ ใบส่งของใหค้ลงัพสัดุจดัเก็บ คลงัพสัดุจะด าเนินการ ตรวจสอบ เช็คดูวสัดุตามใบส่งของวา่ มีวสัดุตรงตาม
ใบส่งของวา่ ถูกตอ้ง ตามจ านวนจริง แลว้น าเก็บ  หอ้งคลงัพสัดุโดยจดัให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเบิกจ่ายการตรวจ   นบั  
และการดูแลรักษา   
                ระเบียบปฏบิัติ     
               1.พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ  พ.ศ. 2560 
                 2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 
                ระยะเวลาด าเนินการ    กรณีปกติ ให้แลว้เสร็จ ภายใน 3-7 วนั  
                                                     กรณีความจ าเป็นเร่งด่วน ภายใน 1 วนั 
 

2.การจัดจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
                  2.1 กรณีการด าเนินการจดัจา้งของโรงเรียน 
                  1.ตรวจสอบบญัชีจดัสรร 
                  2.ตรวจสอบรหสังบประมาณ กิจกรรมหลกั 
                  3.แบบรูปรายการ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  4.จดัประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีพสัดุของโรงเรียน เพื่อช้ีแจงขั้นตอนพร้อมรับแบบรูปรายการและ
แบบฟอร์มการบนัทึกการด าเนินการเก่ียวขอ้งต่างๆ 
                  5. จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีเพื่อบนัทึกในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ( e-GP) ตามวิธีการและวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร  
ปกติจะใชว้ธีิการคดัเลือก 
                   6.โรงเรียนจดัท าสัญญาก่อหน้ีผกูพนัเม่ือไดรั้บแจง้อนุมติัเงินประจ างวด 
                   7.สพป.ชม.เขต 4 บนัทึกการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณในระบบ GFMIS  
                   8.การบริหารสัญญา   
                   9.การส่งมอบ การตรวจการจา้ง และการเบิกจ่าย 
                   10.การน าส่งข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
                  2.1 กรณีการด าเนินการจดัซ้ือของโรงเรียน 
                  1.ตรวจสอบบญัชีจดัสรร 
                  2.ตรวจสอบรหสังบประมาณ กิจกรรมหลกั 
                  3.เกณฑคุ์ณลกัษณะ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  4.จดัประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีพสัดุของโรงเรียน เพื่อช้ีแจงขั้นตอนพร้อมรับรายละเอียดเกณฑ์
คุณลกัษณะ และแบบฟอร์มการบนัทึกการด าเนินการเก่ียวขอ้งต่างๆ 
                  5. จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีเพื่อบนัทึกในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ( e-GP) ตามวิธีการและวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร  
ปกติจะใชว้ธีิการคดัเลือก 
                   6.โรงเรียนจดัท าสัญญาก่อหน้ีผกูพนัเม่ือไดรั้บแจง้อนุมติัเงินประจ างวด 
                   7.สพป.ชม.เขต 4 บนัทึกการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณในระบบ GFMIS  
                   8.การบริหารสัญญา   
                   9.การส่งมอบ การตรวจการจา้ง และการเบิกจ่าย 
                  10.การบนัทึกทะเบียนสินทรัพย ์

  
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วธีิเฉพาะเจาะจง (ไม่เกนิ 500,000  บาท) 
1. การเตรียมการจดัหาพสัดุ  
2.  การขอรับความเห็นชอบในการจดัหาพสัดุ 

3. จดัท าหนงัสือขอใหด้ าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

4. ติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้งโดยตรง  

5. ขอใบเสนอราคาจากผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 

6. ตรวจสอบเอกสารใหเ้ป็นไปตามระเบียบพสัดุ 

7. ขออนุมติัจดัซ้ือ/จดัจา้งจากผูอ้  านวยการ ฯ 

8. แจง้ผลการจดัซ้ือ/จดัจา้งใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งเพื่อด าเนินการจดัส่งสินคา้ 

9. ตรวจรับสินคา้และเอกสารใหถู้กตอ้งตรงท่ีไดข้ออนุมติัจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

10. ใหค้ณะกรรมการตรวจรับ 

11. ลงบญัชีพสัดุ 

12. จดัท ารายงานผลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

13. จดัท าใบเบิกพสัดุ 

14. มอบงานการเงินเพื่อด าเนินการเบิกจ่าย 

 



4.การจัดท าคลงัพสัดุ  การควบคุมเบิก-จ่าย 
                 
                 เม่ือมีการเบิก-จ่าย ออกจากคลงัพสัดุ การเบิกวสัดุท่ีตอ้งการใช ้ ในงาน จะดูถึงความถ่ีห่างในการเบิกแต่ละกลุ่ม
งานในการใชว้สัดุ  วา่เป็นไป อยา่งประหยดัและคุมค่ากบัการใชเ้งินงบประมาณของราชการ ถา้กรณีท่ีเบิกวสัดุท่ีมีซากวสัดุ
ท่ีใชแ้ลว้ใหน้ ามาแลก   เปล่ียนกบัวสัดุอนัใหม่ไปใชไ้ดซ่ึ้งเป็นการตรวจสอบ  อีกทางหน่ึง  
               ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จเวลา 5 นาที ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ  พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
     
                 4.1 การจัดบัญชีรับ-จ่ายวสัดุ    
                เม่ือฝ่ายจดัซ้ือไดส่้งมอบวสัดุพร้อมใบส่งของใหค้ลงัพสัดุแลว้  จะด าเนินการลงบญัชีวสัดุโดยการใช ้ระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้มา  ช่วยในการท างาน โดยใชโ้ปรแกรมบญัชีวสัดุ  ซ่ึงง่ายต่อการ  ตรวจสอบและแม่นย  าพร้อมทั้งลดภาระ
งานมือและเวลาในการท างานสามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวของวสัดุทีมีอยูใ่น คลงัไดต้ลอด วา่มี วสัดุคงเหลือมาก
หรือนอ้ย ทั้งน้ี  เพื่อจะได ้หามาเพิ่มเติมมีไวใ้ชต้ลอด ไม่ใหข้าดแคลนซ่ึงเป็นการช่วย  สนบัสนุนใหง้านในองคก์ร
ด าเนินงานไปดว้ยดีและเป็นไป ตามเป้าหมายและ นโยบายของทางราชการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
                 ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วนั ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ   พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

4.2.จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
                การจดัท าทะเบียนครุภณัฑ ์ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสามารถตรวจสอบไดง่้าย ท าใหท้ราบวา่ครุภณัฑ ์ ทีมีอยูไ่ว ้
ใช ้ ในแต่ละกลุ่มงานมีครุภณัฑอ์ะไรบา้ง จะไดง่้ายต่อการบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม หากแต่ละปีงบประมาณไดมี้จดัซ้ือ
ครุภณัฑม์า  ไวใ้ชใ้นส านกังาน  ก็ท  าการลงบนัทึกทะเบียนสินทรัพยไ์ว ้เม่ือส้ินปีงบประมาณก็ด าเนินการตรวจสอบวา่
ครุภณัฑมี์อยูจ่ริงครบถว้นเป็นปัจจุบนัหรือไม่ หากมีการช ารุดเสียหายกจะด าเนินการขออนุมติัซ่อมแซม หากไม่สามารถ
ด าเนินการซ่อมได ้         ก็จะขอจ าหน่ายออกจากทะเบียนสินทรัพยไ์ด ้เม่ือไดด้ าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
                 ด าเนินการ  ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ   พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

4.3. การตรวจสอบพสัดุคงเหลือประจ าปีและการจ าหน่าย  
                  เม่ือส้ินมีงบประมาณ  30  กนัยายนของทุกปี ก็มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ให้
ด าเนินการ ตรวจสอบวสัดุครุภณัฑว์า่มีจริงตามทะเบียนหรือ แลว้รายงาน ให ้ผอ.สพท.ทราบ หากมีการจ าหน่ายให้
ด าเนินการจ าหน่าย ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงั                  
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แลว้รายงานผลใหส้ านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
                 ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วนัท าการ ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ   พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลงั   วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 

 

 
 
 



5. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                จดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามปีงบประมาณ เพื่อแจก-จ่าย ใหโ้รงเรียนในสังกดั  เม่ือส้ินปีงบประมาณ            
ใหด้ าเนินการตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  วา่  มีใบเสร็จรับเงินถูกตอ้งครบตามจ านวนในทะเบียนคุมหรือไม่ เพื่อ  
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  และ รายงาน ผลการตรวจนบัใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  พื้นฐานทราบและส านกังานตรวจ
เงินแผน่ดิน หากใบเสร็จมีไว ้ไม่เพียงพอส าหรับการเบิกจ่าย จะตอ้งด าเนินการขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพิ่มจาก สพฐ. จะได ้     
มีไวส้ ารองจ่ายใหแ้ก่โรงเรียนไดต้ลอด เพื่อใหง้านด าเนินการไปดว้ยดี ท าใหไ้ม่เกิดความเสียหายต่อราชการ 
                ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาท ีตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ   พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงั   วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

  
6. การจัดท าข้อมูลผู้ขาย 

       เม่ือจะด าเนินการบนัทึกใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้งในระบบ GFMIS ใชค้  าสั่ง  AS01 จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลของผูข้าย
ก่อนวา่ ผูข้ายรายท่ีเราซ้ือจา้งนั้น เป็นผูข้ายท่ีอยูใ่นระบบแลว้หรือไม่ ถา้ยงัไม่มี ก็ใหด้ าเนินการสร้างผูข้ายนั้นก่อน จึงจะ
ด าเนินการจดัท าการบนัทึกใบสั่งซ้ือสั่งจา้งได ้ แลว้น าส่งคลงัพร้อมแบบอนุมติัขอ้มูลผูข้ายแนบเอกสารของผูข้าย 
               

เอกสารส าหรับจดัท าขอ้มูลหลกัผูข้าย ดงัน้ี 
                 บุคคลธรรมดา 
1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนาบตัรประชาชนเจา้ของร้าน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาบญัชีธนาคารของร้านคา้ท่ีตอ้งการใหโ้อนเงินเขา้ พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบบั 
(บญัชีธนาคาร กรุณาระบุช่ือบญัชีเป็นภาษาองักฤษใหด้ว้ย) 
                 นิติบุคคล 
1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาบญัชีบริษทั / หา้งหุ้นส่วน / ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 
4. หนงัสือรับรองบริษทั / วตัถุประสงค ์พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 
5.ส าเนาบญัชีธนาคารของบริษทั/หา้ง/ร้านท่ีตอ้งการให้โอนเงินเขา้ พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบบั 
   (บญัชีธนาคาร กรุณาระบุช่ือบญัชีเป็นภาษาองักฤษใหด้ว้ย) 

                  ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจัดซ้ือ/ การจัดจ้าง 
                  กรณีโรงเรียนในสังกดัไดน้ าส่งหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้งมาเบิกเงิน ก็จะ ด าเนินการตรวจสอบเอกสารท่ีเบิกให้
ถูกตอ้ง ตามระเบียบส านกังานนายกรัฐมนตรี  วา่   ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ตรวจสอบเงินงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติัวา่ตรงถูกตอ้งตามแผนงาน/โครงการแลว้น าส่งหลกัฐานใหฝ่้ายเบิกด าเนินการ 
                  ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 -2 วนั 

 
8.ด าเนินการบันทกึรายการขอซ้ือ/ขอจ้าง ในระบบ e-GP 

                  การจดัท ารายงานซ้ือวสัดุ จะตอ้งตรวจสอบผูข้าย/ผูรั้บจา้งวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบียนผูค้า้กบัภาครัฐ เม่ือ เม่ือฝ่าย
จดัซ้ือไดด้ าเนินการจดัซ้ือแลว้พร้อมส่งมอบวสัดุและใบส่งของใหค้ลงัพสัดุจดัเก็บ คลงัพสัดุจะด าเนินการ ตรวจสอบ เช็ค
ดูวสัดุตามใบส่งของวา่ มีวสัดุตรงตามใบส่งของวา่ ถูกตอ้ง ตามจ านวนจริง แลว้น าเก็บ  หอ้งคลงัพสัดุโดยจดัใหเ้ป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการเบิกจ่ายการตรวจ   นบั  และการดูแลรักษา   
                  ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จภายใน 1วนัท าการ 

9. การจัดท าใบส่ังซ้ือ/จ้าง/PO ในระบบ GFMIS 
                   ไดจ้ดัท าการตรวจเอกสารจดัซ้ือ/จา้งของโรงเรียนใน สังกดัวา่ ถูกตอ้งตามระเบียบพสัดุแลว้ น าเขา้ระบบ 
GFMIS  โดยจดัท า ใบ  PO แต่หากไม่มีขอ้มูลผูข้ายอยูใ่นระบบ  GFMIS จะตอ้ง จดัท าขอ้มูลผูข้าย แลว้น าส่งหลกัฐาน
เอกสารส่งคลงั เม่ือไดข้อ้มูลผูข้ายอนุมติัแลว้ จึงจะด าเนินการจดัท าใบ PO  ในระบบ GFMIS  เพื่อเบิกจ่ายต่อไป 
                   ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วนัท าการ  

10. ด าเนินการเกี่ยวกบัที่ราชพสัดุ 
                    ด าเนินการตาม  กฎกระทรวง วา่ ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช ้และจดัหาประโยชน์
เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
           10.1   การน าส่ิงปลูกสร้างข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ  
โรงเรียนจะตอ้ง ตรวจสอบส ารวจส่ิงปลูกสร้างวา่ ไดน้ าข้ึนทะเบียนครบ หรือไม่  หากยงัมีส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดข้ึ้น
ทะเบียนใหด้ าเนินการข้ึน ทะเบียนใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั โดยการจดัท าปฏิบติัตามขั้นตอนขอข้ึนท่ีราชพสัดุดงัน้ี 
           1. แบบส ารวจรายการท่ีดินข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ    ( แบบ ทร.03 )                        จ านวน   ๒   ชุด 

 2 แบบส ารวจรายการอาคารส่ิงปลูกสร้างข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ ( แบบ ทร.04 )     จ านวน   ๒   ชุด 
 3. แบบส ารวจรายการส่ิงปลูกสร้างของรัฐท่ีปลูกอยูบ่นท่ีดินท่ีมิใชท่ี้ราชพสัดุข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ              
           (แบบ ทร 05)                                                                                                  จ  านวน   ๒    ชุด 
   4. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีดินราชพสัดุ                                                                           จ  านวน   ๒   ชุด 
   5 .แผนผงัแสดงท่ีตั้งส่ิงปลูกสร้าง                                                                           จ  านวน   ๒   ชุด 

                 หมายเหตุ  การขอข้ึนท่ีราชพสัดุในการไดรั้บบริจาค ตอ้งดูท่ีเจตนาผูใ้หว้า่มอบใหร้ะบุการใชป้ระโยชน์ และ
หรือจดัหาผลประโยชน์  เช่น มอบอาคารใหเ้พื่อเก็บเป็นค่าเช่าให ้โรงเรียน  ไม่ตอ้งน าข้ึนทะเบียน             
                 ค  าวา่อสังหาริมทรัพย ์หมายถึง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง   หรือส่ิงท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได ้



แลว้น าส่งให ้สพป.ชม.เขต 4 และ ทาง  สพป.ชม.เขต 4 จะด าเนินการตรวจสอบหลกัฐานเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้นแลว้
จึงน าส่งส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี  และเม่ือส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี  แจง้รับข้ึนทะเบียนแลว้ สพป.ชม.4  ก็จะด าเนินการ
แจง้ใหโ้รงเรียนทราบเพื่อเป็นหลกัฐานทางทะเบียนไว ้
                 ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วนัท าการ 
 

           10.2   การขอร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
       ดว้ยโรงเรียนในสังกดั จะด าเนินการขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างนั้น จะตอ้งด าเนินการโดยส ารวจวา่

อาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างมาแลว้ก่ี ปี   หากก่อสร้างมาแลว้ 25 ปี  สพท  โดย  ผอ.สพท. มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติั
ใหร้ื้อถอนได ้หากก่อสร้างมานอ้ยกวา่ 25 ปี ใหข้ออนุมติัร้ือถอนจากผูว้า่ราชการก่อนจึงจะ ด าเนินการร้ือถอนได ้
ทั้งน้ีด าเนินการ  ตามกฏกระทรวง วา่ ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ วธีิ   ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช ้  และจดัหาประโยชน์
เก่ียวกบัท่ี ราชพสัดุ พ.ศ. 2545  ขอ้ 19 และ   ขอ้ 20  
                 เอกสารประกอบการขอร้ือถอนดงัน้ี 

1. แบบส ารวจอาคารเรียนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีสถานศึกษาเป็นผูด้  าเนินการ                                                               
        แบบส ารวจสภาพอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอร้ือถอนท่ีสถานศึกษาเป็นผูด้  าเนินการ  ใหก้รอกรายละเอียด                        
        ใหค้รบทุกขอ้ 1-9   

2.  รูปภาพส่ิงปลูกสร้างท่ีขอร้ือถอนพร้อมลงลายมือช่ือคณะ กรรมการฯ จ านวน 4 ดา้น ๆ ละ 1 ภาพ  
    ผงับริเวณส่ิงปลูกสร้างภายในสถานศึกษา ใหห้มายเลขตรงกบัท่ีน าข้ึนท่ีราชพสัดุ พร้อมระบุต าแหน่งท่ีขอร้ือ
ถอนส่ิงปลูกสร้าง (ถา้มี) และแผนท่ีแสดงตั้งของสถานศึกษา 
3. รายการแจง้ขอร้ือถอน (แบบ ทบ.3) และเหตุผลการร้ือถอน พร้อมระบุวา่จะประมูลขายน าเงินส่งคลงัเป็น
รายได ้  ของกรมธนารักษ ์หรือ ขอน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปใชป้ระโยชน์ทางราชการ โดยใหผู้อ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ลงนามในแบบ ทบ.3 
4. รายการส่ง-รับท่ีราชพสัดุข้ึนทะเบียน (แบบ ทบ.9 หรือ ทร. 01) ของส านกังานธนารักษท่ี์เป็นปัจจุบนั เพื่อให้  
    ทราบวา่เป็นส่ิงปลูกสร้างข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุเป็นหลงัล าดบัท่ีตามล ากดบัและหนงัสือแสดงท่ีหลวงหรือ
ท่ีดินธรณีสงฆ/์ท่ีดินสหกรณ์/ท่ีดินท่ีเป็นโฉนด                                                                   
5. บนัทึกผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมติัให้ร้ือถอนได ้ท่ีเป็นปัจจุบนั 
    รายช่ือกรรมการตรวจสภาพอาคารท่ีขอร้ือถอน จ านวน  3  คน ประกอบดว้ย ครูหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ทาง                 
     การก่อสร้าง ร่วมเป็นกรรมการด าเนินการส ารวจตามแบบเพื่อพิจารณาเหตุและผลความจ าเป็น ตลอดจนปฏิบติั 
    ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

     6 .แบบรูปรายการส่ิงปลูกสร้างหรือครุภณัฑท่ี์จะน าวสัดุท่ีไดจ้ากการ้ือถอนไปใชป้ระโยชน์ ถา้น าไปปรับปรุง
ซ่อมแซม    ใหร้ะบุการน าไปใชใ้หช้ดัเจน   วา่ตรงไหน  ท่ีใด ขนาดเท่าไหร่  เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็น
ล าดบัแรก 

      7.แบบขอร้ือถอน ทร.11 
 
 

 



  แนวปฏิบติั 
1. อาคารใดช ารุดทรุดโทรมแต่ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นสภาพใชก้ารไดใ้หท้  าการซ่อมแซมแทนก่อน  การด าเนินการร้ือถอน              
    หรือของบประมาณก่อสร้างใหม่ 
2.. การร้ือถอนบา้นพกัครูจะตอ้งไม่เกิดงบประมาณค่าเช่าบา้นของทางราชการ 
3..  ในกรณีการร้ือถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามงบประมาณท่ีไดรั้บงบ จะตอ้งมีหลกัฐานท่ีไดรั้บการ
จดัสรร 
      งบประมาณใบอนุมติัเงินประจ างวดจากส านกังบประมาณมาประกอบการพิจารณาก่อน 
4. การอนุญาตร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างจะตอ้งไม่ท าใหเ้สียโอกาส เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์  ตามมาตร  ๕๙  
     พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
5. ในกรณีการร้ือถอนน าวสัดุท่ีไดจ้ากการร้ือถอนไปสมทบงบประมาณท่ีไดรั้บเป็นค่าก่อสร้างอาคารใหม่ จะตอ้ง
ไดรั้บ อนุมติัจากส านกังบประมาณก่อน 

     6. การร้ือถอนน าวสัดุไปใชป้ระโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือน าไปจดัท าเป็นวสัดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ          
  เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็นล าดบัแรก ถา้ไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้น าวสัดุนั้นจ าหน่าย โดยน าไปใช ้ 
  เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศล  การขาย 

                    ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน  5 วนัท าการ        
 

             10.3  การส่งคืนทีร่าชพสัดุ         
             หากโรงเรียนในสังกดัจะด าเนินการส่งคืนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีราชพสัดุ  จะด าเนินการโดยการจดัท า                 

        1. แบบ  ทบ. 6  กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นทุกรายการทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
        2.. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีดินราชพสัดุและส่ิงปลูกสร้างภายในสถานศึกษาใหห้มายเลขตรงกบัท่ีน าข้ึนท่ีราชพสัดุ   
        3. ส าเนาบนัทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบนั 
        4.. ส าเนาประกาศยบุเลิก  หรือเลิกลม้ 
        5. รายการจ านวนเน้ือท่ี ,รายการส่ิงปลูกสร้าง ท่ีประสงคข์อส่งคืน ตอ้งตรงกบัรายการในแบบ ทบ.9 หรือ ทร.01                              
            ฉบบัปัจจุบนัของส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีเชียงใหม่ 
        6. การส่งคืนควรส่งคืนท่ีดินราชพสัดุทั้งแปลงและรายการส่ิงปลูกสร้างทุกรายการ หากสถานศึกษาใดตอ้งการใช้
รายการส่ิงปลูกสร้างใด ควรขออนุญาตร้ือถอนน าวสัดุไปใชป้ระโยชน์ก่อนการส่งคืน เม่ือด าเนินการตามเอกสารทั้งหมดน้ี               
ส่ง สพป. เพื่อท าการตรวจสอบหลกัฐานวา่ถูกตอ้งตรงตามท่ีเป็นจริงอยูปั่จจุบนัแลว้ จะด าเนินการน าส่งหลกัฐานการส่งคืน
ใหส้ านกังานธนารักษ ์ 
                    ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วนัท าการ 
 
                  10.4 การขอใชท่ี้ราชพสัดุจากหน่วยงานอ่ืน 
                แนวปฏิบัติกรณหีน่วยงานอ่ืนขอใช้ทีด่ินราชพสัดุทีอ่ยู่ในความครอบครองของ สพฐ. ผูข้อใชท่ี้ราชพสัดุ 
หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รอ่ืนของรัฐ ท่ีขอใชท่ี้ราช
พสัดุตามกฎกระทรวงสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าเอกสารแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
 



                1. .ท่ีดินราชพสัดุซ่ึงอยูใ่นความครอบครองทั้งหมดมีก่ีแปลง แต่ละแปลงมีเน้ือท่ีเท่าใด น าข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 
            แปลงหมายเลขใด ใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง พร้อมแผนผงัแสดงบริเวณการใชป้ระโยชน์ไปแลว้  และหมายสีบริเวณ  
            ท่ีขอใช ้  เน้ือท่ีเท่าใดใหช้ดัเจน                                                                                                                   

           2.ท่ีดินราชพสัดุแต่ละแปลงไดม้าอยา่งไร  มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
           3. มีหลกัฐานการบริจาคและหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีดินหรือไม่ 
           4. หากน าท่ีดินไปให้หน่วยงานอ่ืนใชป้ระโยชน์จะขดัเจตนาของผูบ้ริจาคท่ีดินและมีปัญหาตามมาในอนาคต 
              หรือไม ่
           5. หากน าท่ีดินไปให้หน่วยงานอ่ืนใชป้ระโยชน์จะมีปัญหาต่อการเรียนการสอนและโครงการขยายโอกาส 
               ทางการศึกษา  ของโรงเรียนต่อไปในอนาคตหรือไม่ 

                6. รายการส่ง-รับ น าข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ (แบบ ทร.03, แบบทร.04, แบบทร.05 ) พร้อมรับรองส าเนา 
                7. แผนผงัแสดงบริเวณท่ีดินท่ีใช ้ และรายการส่ิงปลูกสร้างวา่ส่วนใดใชป้ลูกสร้าง โดยระบุความกวา้งยาวของ 
                   อาคาร  หรือส่ิงก่อสร้าง  มีขนาดมาตราถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

           8. รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ  หลกัการ  และเหตุผล ท่ีขอใชท่ี้ดินท่ีราชพสัดุ 
                9. ส าเนารายละเอียดงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรแลว้ และพร้อมท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง 
               10. ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
                    วา่ควรอนุญาต    ใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุ เน้ือท่ีเท่าใด พร้อมเหตุผล 
               11. เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
               ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วนัท าการ                                                                      
               ส าหรับงานที่ราชพสัดุ   ในปัจจุบนัน้ี โรงเรียนในสงักดั ยงัขาด  ความเขา้ใจในเอกสารรายงานการส่ง –รับท่ีราช
พสัดุ(แบบ ทบ.9)  ดงันั้นจึงใหโ้รงเรียนส ารวจหลกัฐานทางทะเบียน  เพื่อจะไดท้ราบวา่ท่ีดินราชพสัดุ และส่ิงปลูกสร้างได้
น าข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั หรือไม่  ขณะน้ี ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล  และประสานโรงเรียนเพื่อรวบรวมและจดัท า
ขั้นตอนการเก็บรักษาหลกัฐานอยา่งถูกตอ้ง 
            

 


