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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  
ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กระทรวงการคลัง   
จึงกําหนดระเบียบไว  ดังนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  
และการใชที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  ทวิ  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 

การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
“ขอ  ๒๒  ทวิ  เมื่อปรากฏวา  ที่ราชพัสดุที่ เปนทางน้ําชลประทานตามพระราชบัญญัติ 

การชลประทานหลวง  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  แหงใดต้ืนเขินและผูใชที่ราชพัสดุคือกรมชลประทาน 
หรือกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบทางน้ําชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล  บํารุงรักษา  และใชประโยชน  
เห็นสมควรขุดลอกเพื่อนําเอากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่ทับถมอยูใตทางน้ําชลประทานที่ต้ืนเขินนั้น 
ข้ึนมาบนพื้นดิน  เพื่อปองกัน  หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง  หรือน้ําทวม  โดยประสงค
จะนํากรวด  หิน  ดิน  ทรายที่ไดจากการขุดลอกนั้น  ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก  ในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ  ในจังหวัดอื่นใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถาราคากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่คณะกรรมการประเมินราคา
ตามขอ  ๒๑  ไดประเมินราคาไวมีราคาเกินกวาคาจาง  ผูรับจางตองจายเงินคากรวด  หิน  ดิน  ทราย  
สวนที่เกินใหแกทางราชการ  และใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
ในนามของกรมธนารักษ 

ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่ไดจากการขุดลอกเปนแร  ทรัพยากรไม  หรือวัตถุโบราณ  
จะตองแจงกรมธนารักษและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว  เพื่อรวมกันดําเนินการใหถูกตอง 
ตามกฎหมายตอไป” 
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ขอ ๔ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  ตรี  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“ขอ  ๒๒  ตรี  การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกิดจากปญหาภัยแลง  หรือน้ําทวม  เมื่อไดรับอนุญาตใหใชไดแลว  หากผูใชที่ราชพัสดุจําเปนตองขุดดิน
ในที่ราชพัสดุเพื่อจัดทําเปนแหลงน้ําและประสงคจะนํากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคา
เปนคาจางในการขุดดิน  ใหดําเนินการตามความในขอ  ๒๒  ทวิ  โดยอนุโลม  แตกอนดําเนินการขุด  
จะตองมีการรังวัดตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุใหถูกตอง  และใหกรมธนารักษ  หรือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแลวแตกรณี  ตรวจแบบแปลน  แผนผังการจัดสราง
แหลงน้ําใหถูกตองและปลอดภัยกอน 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองขุดลอกแหลงน้ําหลังจากที่ไดมีการใชประโยชนแลว  และประสงค
จะนํากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก  ใหดําเนินการขออนญุาต  
โดยปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 

ขอ ๕ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  จัตวา  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“ขอ  ๒๒  จัตวา  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนตามที่ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรีหรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการจังหวัด  ใหขุดลอกทางน้ําชลประทานตามขอ  ๒๒  ทวิ  
หรือขุดดินในที่ราชพัสดุที่อยูในอาณาเขตที่ผูใชประโยชนครอบครอง  ดูแล  บํารุงรักษาอยู  เพื่อจัดทํา
เปนแหลงน้ํา  หรือขุดลอกแหลงน้ําตามขอ  ๒๒  ตรี  เพื่อประโยชนในการปองกัน  หรือบรรเทาสาธารณภัย  
ที่เกิดจากปญหาภัยแลง  หรือน้ําทวม  ใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  วาจางเพื่อดําเนินการดังกลาวไปพลางกอนแลวเสนอเรื่องใหอธิบดีกรมธนารักษ  หรือ
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่วาจาง” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  เบญจ  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ขอ  ๒๒  เบญจ  การดําเนินการวาจางขุดลอกทางน้ําชลประทาน  หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ
ตามระเบียบนี้  ผูใชที่ราชพัสดุจะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก  หรือขุดดิน
ในที่ราชพัสดุและกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย  และวางหลักประกัน 
ความเสียหายใด  ๆ  ที่อาจเกดิข้ึนตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก  จากการดําเนินการดังกลาวดวย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

เง่ือนไขตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม” 
ขอ ๗ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



ขอกําหนดในสัญญาใหดาํเนินการขุดลอกที่ราชพัสดุที่เปนทางน้าํชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสด ุ
ขอ  ๑  ผูรับจางตองทําการขุดลอกที่ราชพัสดุที่เปนทางน้ําชลประทาน  หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ

เพ่ือจัดทําแหลงน้ํา ใหถูกตองตามเง่ือนไขคุณลักษณะเฉพาะ แบบแปลน แผนผัง  หลักเกณฑและวิธีการใน
การขุดลอกหรือจัดสราง และทําการขุดลอกฯ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

ขอ  ๒   ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญหรือเสียหายแก
ราษฎรเปนตนวา กระทําเสียงดังเกินควร ทํากิจการในเวลากลางคืน หรือวาง หรือตั้งอุปกรณในการทําหรือ
วัตถุตาง ๆ เปนการกีดขวางแกสาธารณชน 

ขอ  ๓   ผูรับจางตองระมัดระวังมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกทรัพยสินของทาง
ราชการหรือเอกชน  เชน  ปูชนียสถาน โบราณสถาน วัดวาอาราม สํานักสงฆ โบราณวัตถุ อาคารบานเรือน 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการของผูรับจางไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายทั้งส้ิน 

ขอ  ๔  ผูรับจางตองดําเนินการระหวางเวลา.............................ถึง.....................เทานั้น 
ขอ  ๕  ผูรับจางตองดําเนินการดวยตนเอง จะใหผูอ่ืนดําเนินการหรือโอนสิทธิใหผูอ่ืนไมได 

และตองดําเนินการภายในบริเวณที่ไดรับจางเทานั้น 
ขอ  ๖  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเพ่ือประโยชนในทางราชการ 

พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหผูรับจางหยุดทําการ ผูรับจางตองปฏิบัติตามทันที 
ขอ  ๗  เมื่อ........................................ผูวาจาง พนักงานเจาหนาที่หรือผูแทนเขาไปตรวจ

บริเวณที่ทําการขุดลอก ฯ  หรือกิจการที่ผูรับจางกระทํา ผูรับจางตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร 
ขอ  ๘  ในการดําเนินการขุดลอกฯ หากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุหรือซากโบราณสถานใด ๆ 

ตองหยุดดําเนินการและแจงให...............ผูวาจาง พรอมทั้งมอบโบราณวัตถุที่ ขุดพบทั้งหมด
ตอ..................ผูวาจาง ดวยทันที 

ขอ  ๙  หากผูรับจางพบซากดึกดําบรรพติดอยูเปนกลุมกอนชัดเจนดีตองหยุดทําการทันทีแลว
แจงให..........................ผูวาจางทราบเพื่อแจงใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทําการตรวจ
วิเคราะหตอไป 

หากพบวัตถุที่เปนแรตามกฎหมายวาดวยแร ผูรับจางตองหยุดกระทําการจนกวาไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยแร 

ขอ  ๑๐  ถาผูรับจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแบบการขุดลอกฯ  หลักเกณฑวิธีการ หรือ
ขอกําหนดในสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน..................... ผูวาจาง มีอํานาจสั่งใหหยุดกระทํา
การดังกลาวในที่ดินทั้งหมด หรือแตบางสวนไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาว 

ขอ  ๑๑  นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาวขางตน  หากตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  หรืออ่ืน ๆ  ผูรับจางตองปฏิบัติตามดวย  

ขอ  ๑๒ ............................................................................. 
ขอ  ๑๓ ............................................................................. 

* 
ฯ ล ฯ 

* ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ
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