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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการปกครอง
ดูแ ล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเ กี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงการคลั ง
จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา
และการใชที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่ม เติมความตอไปนี้เปน ขอ ๒๒ ทวิ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดว ย
การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
“ขอ ๒๒ ทวิ เมื่ อ ปรากฏว า ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ เป น ทางน้ํา ชลประทานตามพระราชบั ญ ญั ติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แหงใดตื้นเขิน และผูใชที่ราชพัสดุคือกรมชลประทาน
หรือกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบทางน้ําชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชน
เห็น สมควรขุดลอกเพื่อนําเอากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยูใ ตทางน้ําชลประทานที่ตื้น เขิน นั้น
ขึ้นมาบนพื้นดิน เพื่อปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือน้ําทวม โดยประสงค
จะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกนั้น ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอื่นใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่คณะกรรมการประเมินราคา
ตามขอ ๒๑ ไดประเมินราคาไวมีราคาเกินกวาคาจาง ผูรับจางตองจายเงิน คากรวด หิน ดิน ทราย
สวนที่เกิน ใหแ กทางราชการ และใหผูใ ชที่ราชพัสดุนั้นนําเงิน สวนที่เกินสงคลังเปน รายไดแ ผน ดิน
ในนามของกรมธนารักษ
ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพ ยสิน ที่ไดจ ากการขุดลอกเปน แร ทรัพยากรไม หรือ วัตถุโบราณ
จะตองแจงกรมธนารักษแ ละสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว เพื่อรวมกันดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมายตอไป”
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ขอ ๔ ใหเพิ่ม เติ มความต อไปนี้เปน ขอ ๒๒ ตรี แหงระเบี ยบกระทรวงการคลังวาดว ย
การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
“ขอ ๒๒ ตรี การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนใ นการปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัย
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 ใหดําเนินการขออนุญาต
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 ใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
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
ในที่ราชพัสดุและกําหนดเงื่อ นไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกัน
ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย
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เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม”
ขอ ๗ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ขอกําหนดในสัญญาใหดาํ เนินการขุดลอกที่ราชพัสดุที่เปนทางน้าํ ชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ
ขอ ๑ ผูรับจางตองทําการขุดลอกที่ราชพัสดุที่เปนทางน้ําชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ
เพื่อจัดทําแหลงน้ํา ใหถูกตองตามเงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะ 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
ชดใชคาเสียหายทั้งสิ้น
ขอ ๔ ผูรับจางตองดําเนินการระหวางเวลา.............................ถึง.....................เทานั้น
ขอ ๕ ผูรับจางตองดําเนินการดวยตนเอง จะใหผูอื่นดําเนินการหรือโอนสิทธิใหผูอื่นไมได
และตองดําเนินการภายในบริเวณที่ไดรับจางเทานั้น
ขอ ๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อประโยชนในทางราชการ
พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหผูรับจางหยุดทําการ ผูรับจางตองปฏิบัติตามทันที
ขอ ๗ เมื่อ........................................ผูวาจาง พนักงานเจาหนาที่หรือผูแทนเขาไปตรวจ
บริเวณที่ทําการขุดลอก ฯ หรือกิจการที่ผูรับจางกระทํา ผูรับจางตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร
ขอ ๘ ในการดําเนินการขุดลอกฯ หากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุหรือซากโบราณสถานใด ๆ
ต อ งหยุ ด ดํ า เนิ น การและแจ ง ให . ..............ผู ว า จ า ง พร อ มทั้ ง มอบโบราณวั ต ถุ ที่ ขุ ด พบทั้ ง หมด
ตอ..................ผูวาจาง ดวยทันที
ขอ ๙ หากผูรับจางพบซากดึกดําบรรพติดอยูเปนกลุมกอนชัดเจนดีตองหยุดทําการทันทีแลว
แจงให..........................ผูวาจางทราบเพื่อแจงใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทําการตรวจ
วิเคราะหตอไป
หากพบวัตถุที่เปนแรตามกฎหมายวาดวยแร ผูรับจางตองหยุดกระทําการจนกวาไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยแร
ขอ ๑๐ ถา ผู รับ จา งฝ า ฝ น หรื อ ไมป ฏิบั ติต ามแบบการขุด ลอกฯ หลั ก เกณฑวิธีก าร หรื อ
ขอกําหนดในสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน..................... ผูวาจาง มีอํานาจสั่งใหหยุดกระทํา
การดังกลาวในที่ดินทั้งหมด หรือแตบางสวนไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาว
ขอ ๑๑ นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาวขางตน หากตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรืออื่น ๆ ผูรับจางตองปฏิบัติตามดวย
ขอ ๑๒ .............................................................................
ขอ ๑๓ .............................................................................
*
ฯลฯ
* ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

