
เรื่องเสร็จท่ี ๔๗/๒๕๕๘ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การจําหน"ายท่ีดินท่ีมีผู(อุทิศให(เป-นของสถานศึกษา•••• 

   
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๔๐๐๒/๒๑๙๓ 
ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว-า ด�วยมีโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ�านเวียงฝาง 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม- สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม- เขต ๓ 
ประสงค<จะขายท่ีดินท่ีได�รับบริจาคจากธนาคารไทยพาณิชย< จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑ แปลง  
เพ่ือนําเงินท่ีได�จากการขายท่ีดินไปก-อสร�างอาคารอเนกประสงค<ภายในโรงเรียน และโรงเรียน 
บ�านแสนตอ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม- สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม- 
เขต ๔ ประสงค<จะขายท่ีดินท่ีได�รับบริจาคจากธนาคารไทยพาณิชย< จํากัด (มหาชน) จํานวน ๙ แปลง  
เพ่ือนํารายได�จากการจําหน-ายมาซ้ือท่ีดินแปลงข�างเคียงกับสถานศึกษาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีและสร�าง
อาคาร โดยถือว-าท่ีดินท่ีรับบริจาคเปAนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนไม-ใช-ท่ีราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ วรรคสอง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาแล�วเห็นว-าท่ีดินนั้น 
เปAนทรัพย<สินซ่ึงเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินจะโอนแก-กันมิได� เว�นแต-อาศัยอํานาจแห-งบทกฎหมายเฉพาะ
หรือพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย< มาตรา ๑๓๐๕  ดังนั้น เพ่ือให�เกิด 
ความรอบคอบและเปAนแนวปฏิบัติต-อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงหารือว-า
โรงเรียนจะขายท่ีดินท่ีได�รับบริจาคดังกล-าวได�หรือไม- หากดําเนินการได�มีแนวปฏิบัติอย-างไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได� พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผู�แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ<) ผู�แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) และผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) เปAนผู�ชี้แจงรายละเอียดข�อเท็จจริงแล�ว มีความเห็น ดังนี้ 
  ประเด็นท่ีหนึ่ง ท่ีดินของโรงเรียนบ�านเวียงฝางและโรงเรียนบ�านแสนตอท่ีได�รับ
บริจาคจากเอกชนมีสถานะทางกฎหมายเปAนท่ีดินประเภทใด นั้น เม่ือพิจารณามาตรา ๑๓๐๔๑ แห-ง
ประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย<แล�ว จะเห็นได�ว-า ท่ีดินของโรงเรียนเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดิน
ประเภททรัพย<สินใช�เพ่ือประโยชน<ของแผ-นดินโดยเฉพาะ และเม่ือเปAนทรัพย<สินใช�เพ่ือประโยชน< 

                                                 
•ส-งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๗/๓๔  ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑มาตรา ๑๓๐๔  สาธารณสมบัติของแผ-นดินน้ัน รวมทรัพย<สินทุกชนิดของแผ-นดินซ่ึงใช� 

เพ่ือสาธารณประโยชน<หรือสงวนไว�เพ่ือประโยชน<ร-วมกัน เช-น 
 (๑) ท่ีดินรกร�างว-างเปล-า และท่ีดินซ่ึงมีผู�เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปAนของแผ-นดิน 

โดยประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน 
 (๒) ทรัพย<สินสําหรับพลเมืองใช�ร-วมกัน เปAนต�นว-า ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
 (๓) ทรัพย<สินใช�เ พ่ือประโยชน<ของแผ-นดินโดยเฉพาะ เปAนต�นว-า ปJอมและโรงทหาร  

สํานักราชการบ�านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ< 



 ๒ 

ของแผ-นดินโดยเฉพาะแล�ว ย-อมเปAนท่ีราชพัสดุตามมาตรา ๔๒ แห-งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ด�วย  ท้ังนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกาได� เคยวินิจฉัยว-า ท่ีดินท่ีประชาชนยกให�
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการศึกษาประชาบาลเปAนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และการยกให� 
เพ่ือประโยชน<ของการศึกษาประชาบาลจึงเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินตามมาตรา ๑๓๐๔๓  
แห-งประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย< เช-น เรื่องเสร็จท่ี ๒๕/๒๕๐๗๔ เรื่องเสร็จท่ี ๔๖/๒๕๑๔๕ และท่ีดิน
ดังกล-าวเปAนท่ีราชพัสดุด�วยเช-นกันตามเรื่องเสร็จท่ี ๗๖๗/๒๕๓๔๖ และเรื่องเสร็จท่ี ๑๘๗/๒๕๕๐๗ 
  อย-างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา ๕๙๘ วรรคสอง แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว-า บรรดาอสังหาริมทรัพย< ท่ีสถานศึกษาของรัฐ ท่ีเปAนนิ ติ บุคคลได�มา 
โดยมีผู�อุทิศให� หรือโดยการซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจากรายได�ของสถานศึกษา ไม-ถือเปAนท่ีราชพัสดุ  
                                                 

๒มาตรา ๔  ท่ีราชพัสดุ หมายความว-า อสังหาริมทรัพย<อันเปAนทรัพย<สินของแผ-นดินทุกชนิด  
เว�นแต-สาธารณสมบัติของแผ-นดิน ดังต-อไปน้ี 

 (๑) ท่ีดินรกร�างว-างเปล-า และท่ีดินซ่ึงมีผู�เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปAนของแผ-นดิน 
โดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 

 (๒) อสังหาริมทรัพย<สําหรับพลเมืองใช�หรือสงวนไว�เพ่ือประโยชน<ของพลเมืองใช�ร-วมกันเปAนต�นว-า 
ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาป 

ส-วนอสังหาริมทรัพย<ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปAนนิติบุคคลและขององค<การปกครองท�องถ่ินไม-ถือว-า
เปAนท่ีราชพัสดุ 

๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๔บันทึก เรื่อง ปNญหาการโอนท่ีดินท่ีมีผู�บริจาคให�กระทรวงศึกษาธิการ จะต�องตราเปAน 

พระราชกฤษฎีกาหรือไม- ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี สร. ๐๙๐๗/๙๑๗ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ< ๒๕๐๗ 
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๕บันทึก เรื่อง กรรมสิทธ์ิท่ีดินโรงเรียนบ�านท-ามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (สาธารณสมบัติ
ของแผ-นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห-งประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย<) ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ด-วนมาก ท่ี สร. ๐๘๐๒/๒๒๑๗ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๑๔ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  

๖บันทึก เรื่อง เทศบาลตําบลหัวหินขอเปลี่ยนแปลงสภาพการใช�ประโยชน<ท่ีดิน ส-งพร�อมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๔๑๙ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
  ๗บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของท่ีดินซ่ึงเคย 
เปAนสถานท่ีตั้งเดิมของโรงเรียนบ�านด-าน ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๓๙๖ 
ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๘มาตรา ๕๙  ให�สถานศึกษาของรัฐท่ีเปAนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช� 
และจัดหาผลประโยชน<จากทรัพย<สินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปAนท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายว-าด�วยท่ีราชพัสดุ และท่ีเปAน
ทรัพย<สินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายได�จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค-าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม-ขัดหรือแย�งกับ
นโยบาย วัตถุประสงค< และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

 บรรดาอสังหาริมทรัพย<ท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเปAนนิติบุคคลได�มาโดยมีผู�อุทิศให� หรือโดยการซ้ือ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได�ของสถานศึกษา ไม-ถือเปAนท่ีราชพัสดุ และให�เปAนกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

 บรรดารายได�และผลประโยชน<ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปAนนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชน<ท่ีเกิด
จากท่ีราชพัสดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย<สินหรือ
จ�างทําของท่ีดําเนินการโดยใช�เงินงบประมาณไม-เปAนรายได�ท่ีต�องนําส-งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว-าด�วย 
เงินคงคลังและกฎหมายว-าด�วยวิธีการงบประมาณ 

 บรรดารายได�และผลประโยชน<ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม-เปAนนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชน< 
ท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย<สิน
หรือจ�างทําของท่ีดําเนินการโดยใช�เงินงบประมาณให�สถานศึกษาสามารถจัดสรรเปAนค-าใช�จ-ายในการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาน้ัน ๆ ได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 



 ๓ 

และให�เปAนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา ซ่ึงจะเห็นได�ว-า เจตนารมณ<ของกฎหมายประสงค<ให�สถานศึกษา 
ของรัฐท่ีเปAนนิติบุคคลมีอิสระในการบริหารทรัพย<สินท่ีอยู-ในความครอบครองของสถานศึกษานั้น 
ด�วยตนเอง  ดังนั้น เม่ือโรงเรียนบ�านเวียงฝางและโรงเรียนบ�านแสนตอได�รับบริจาคท่ีดินมาจาก
ธนาคารไทยพาณิชย< จํากัด (มหาชน) ท่ีดินท่ีรับบริจาคดังกล-าวจึงไม-ถือเปAนท่ีราชพัสดุ และตกเปAน
กรรมสิทธิ์ของท้ังสองโรงเรียนตามท่ีมาตรา ๕๙ แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติฯ กําหนด  
กรณีจึงมีประเด็นท่ีจะต�องพิจารณาต-อไปว-า เม่ือท่ีดินท่ีท้ังสองโรงเรียนรับบริจาคมาไม-มีสถานะ 
เปAนท่ีราชพัสดุแล�ว จะมีสถานะเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินหรือไม- อย-างไร ซ่ึงในกรณีนี้ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาได�เคยวินิจฉัยไว�ว-า การเปลี่ยนสภาพเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินจะต�อง
ครบองค<ประกอบท้ัง ๒ ประการด�วยกัน กล-าวคือ ทรัพย<นั้นเปAนทรัพย<สินของแผ-นดิน และจะต�องใช�
เพ่ือสาธารณประโยชน<หรือสงวนไว�เพ่ือประโยชน<ร-วมกัน หากขาดองค<ประกอบอย-างใดอย-างหนึ่งแล�ว 
ย-อมไม-ถือว-าเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดิน เช-น เรื่องเสร็จท่ี ๑๖๓/๒๕๐๙๙ และเรื่องเสร็จท่ี  
๕๗๐/๒๕๓๙๑๐ ดังนั้น ท่ีดินท่ีท้ังสองโรงเรียนรับบริจาคมาดังกล-าว  จึงไม-มีสถานะเปAนสาธารณสมบัติ
ของแผ-นดิน แต-มีสถานะเปAนเพียงทรัพย<สินของแผ-นดินเท-านั้น  

ประเด็นท่ีสอง โรงเรียนบ�านเวียงฝางและโรงเรียนบ�านแสนตอจะดําเนินการขาย
ท่ีดินท่ีได�รับบริจาคจากเอกชนดังกล-าวได�หรือไม- และหากดําเนินการได�จะมีแนวปฏิบัติอย-างไร   
เห็นว-า เม่ือได�พิจารณาในประเด็นท่ีหนึ่งแล�วว-า ท่ีดินท่ีท้ังสองโรงเรียนได�รับบริจาคจากธนาคาร 
ไทยพาณิชย< จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปAนทรัพย<สินของแผ-นดินและเปAนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  
จึงไม-จําเปAนต�องดําเนินการโอนโดยการตราเปAนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามท่ีมาตรา ๘๑๑ 

                                                 
  ๙บันทึก เรื่อง การขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างซ่ึงเปAนราชพัสดุ ส-งพร�อมหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี สร. ๐๘๐๒/๕๑๒๗ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๙ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๐บันทึก เรื่อง การโอนท่ีดินท่ีมีผู�อุทิศเพ่ือให�สร�างทางสาธารณประโยชน<คืนให�แก-เจ�าของเดิม  
ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี ๐๖๐๒/๗๑๐ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๓๙ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

๑๑มาตรา ๘  บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินหรือเปAนทรัพย<สินของ
แผ-นดินน้ัน ถ�าไม-มีกฎหมายกําหนดไว�เปAนอย-างอ่ืน ให�อธิบดีมีอํานาจหน�าท่ีดูแลรักษา และดําเนินการคุ�มครอง
ปJองกันได�ตามควรแก-กรณีอํานาจหน�าท่ีดังว-าน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมายให�ทบวงการเมืองอ่ืนเปAนผู�ใช�ก็ได� 

  ท่ีดินอันเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินสําหรับพลเมืองใช�ร-วมกันหรือใช�เพ่ือประโยชน< 
ของแผ-นดินโดยเฉพาะ หรือเปAนท่ีดินท่ีได�หวงห�ามหรือสงวนไว�ตามความต�องการของทบวงการเมืองอาจถูก 
ถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใช�ประโยชน<อย-างอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได� ในกรณีดังต-อไปน้ี 

  (๑) ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช�ร-วมกัน ถ�าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาท่ีดินมาให�
พลเมืองใช�ร-วมกันแทนแล�ว การถอนสภาพหรือโอนให�กระทําโดยพระราชบัญญัติ แต-ถ�าพลเมืองได�เลิกใช�ประโยชน<
ในท่ีดินน้ัน หรือท่ีดินน้ันได�เปลี่ยนสภาพไปจากการเปAนท่ีดินสําหรับพลเมืองใช�ร-วมกัน และมิได�ตกไปเปAนกรรมสิทธ์ิ
ของผู�ใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล�ว การถอนสภาพให�กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

  (๒) ท่ีดินท่ีใช�เพ่ือประโยชน<ของแผ-นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีได�หวงห�ามหรือสงวนไว�ตาม 
ความต�องการของทบวงการเมืองใด ถ�าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช� หรือไม-ต�องการหวงห�ามหรือสงวนต-อไป เมื่อได�มี
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล�ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให�ทบวงการเมืองซ่ึงมีหน�าท่ีเปAนผู�ใช�หรือจัดหา
ประโยชน<ก็ได� แต-ถ�าจะโอนต-อไปยังเอกชน ให�กระทําโดยพระราชบัญญัติ และถ�าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชน 
ตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ให�กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

  การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให�มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีดินแนบท�าย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาน้ันด�วย 



 ๔ 

แห-งประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๑๓๐๕๑๒ แห-งประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย< และมาตรา ๘๑๓ 
แห-งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุฯ กําหนดแต-อย-างใด และสามารถจําหน-ายจ-ายโอนได�ดังเช-นทรัพย<สิน 
ของเอกชน ยกเว�นกรณีการยึดทรัพย<สินแผ-นดินเท-านั้นท่ีไม-สามารถกระทําได�ตามมาตรา ๑๓๐๗๑๔ 
แห-งประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย<  ท้ังนี้  การจําหน-ายจ-ายโอนดังกล-าวต�องกระทําโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีเปAนนิติบุคคลตามท่ีระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว-าด�วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน�าท่ีของสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปAนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดด�วย อย-างไรก็ดี เนื่องจาก
โรงเรียนบ�านเวียงฝางและโรงเรียนบ�านแสนตอนั้น มีฐานะเปAนหน-วยงานของรัฐและเปAนส-วนหนึ่งของรัฐ 
หากจะขายท่ีดินดังกล-าวก็ควรดําเนินการตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให�เกิดความโปร-งใส 
และเปAนธรรม แต-เม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๕๙ แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติฯ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว-าด�วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน�าท่ี 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปAนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ว-าด�วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย<ของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของรัฐท่ีเปAนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แล�ว ไม-ปรากฏว-ามีบทบัญญัติใด
ท่ีกําหนดข้ันตอนการโอนหรือขายอสังหาริมทรัพย<ท่ีมีผู�อุทิศให�แก-สถานศึกษาของรัฐท่ีเปAนนิติบุคคล
แต-อย-างใด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงควรพิจารณาออกระเบียบกําหนด
หลักเกณฑ<และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีดินท่ีมีผู�อุทิศให�ในกรณีดังกล-าว โดยอาจเทียบเคียงจาก
กฎกระทรวงว-าด�วยหลักเกณฑ<และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีมิใช-ท่ีดินท่ีเปAนสาธารณสมบัติ 
ของแผ-นดินท่ีใช�เพ่ือประโยชน<ของแผ-นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท้ังนี้ ในการดําเนินการโอน 
หรือขายท่ีดินท่ีรับบริจาคดังกล-าว โรงเรียนท้ังสองควรคํานึงถึงเง่ือนไขตามสัญญาให�ท่ีดินของผู�บริจาค
ซ่ึงระบุไว�ว-า ให�นําไปใช�ประโยชน<ทางการศึกษาและการพัฒนาของเยาวชน และระเบียบปฏิบัติ 
ของทางราชการด�วย 

 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตย<) 
              เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

       มกราคม ๒๕๕๘ 
 

                                                 
๑๒มาตรา ๑๓๐๕  ทรัพย<สินซ่ึงเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินน้ันจะโอนแก-กันมิได� เว�นแต-อาศัย

อํานาจแห-งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
๑๓มาตรา ๘  การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุเฉพาะท่ีดินท่ีเปAนสาธารณสมบัติของแผ-นดินท่ีใช� 

เพ่ือประโยชน<ของแผ-นดินโดยเฉพาะ ให�กระทําโดยพระราชบัญญัติ ส-วนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุอ่ืน ให�เปAนไป
ตามหลักเกณฑ<และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให�มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีราชพัสดุแนบท�ายด�วย 
๑๔มาตรา ๑๓๐๗  ท-านห�ามมิให�ยึดทรัพย<สินของแผ-นดินไม-ว-าทรัพย<สินน้ันจะเปAนสาธารณสมบัติ

ของแผ-นดินหรือไม-  


