
เร่ืองเสร็จที่ ๑๘๗/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง สถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเปนสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบานดาน  
    

 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดมีหนังสือ ที่ สร ๕๑๐๐๑.๓/๑๒๘๕  ลง

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา องคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทรมีปญหาการปฏิบัติเก่ียวกับการถือครองสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓ ก)  เลขที่ ๙๒๒  ตําบลดาน  อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร เนื้อที่ ๘๘-๓-
๔๙ ไร วาจะตองโอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดและโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือไม 

สืบเนื่องจากเดิม ที่ดิน น.ส. ๓ ก ดังกลาวขางตนเปนที่ตั้งโรงเรียนบานดานอยูใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดถูกผูกอการรายเผาทําลายจน
เสียหายไมอาจใชเปนที่ทําการเรียนการสอนตอไปได  องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจึงไดยาย
โรงเรียนไปกอสรางยังสถานที่แหงใหมซึ่งหางจากสถานที่เดิมประมาณ ๒ กิโลเมตร และใชทําการ
เรียนการสอนมาถึงปจจุบัน และโรงเรียนบานดานก็ไมเคยมาใชประโยชนที่ดิน น.ส. ๓ ก เลขที่ 
๙๒๒ อีกเลย  ตอมาวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ดินบริเวณที่เคยเปนที่ตั้งโรงเรียนบาน
ดานเดิมหรือที่ถูกผูกอการรายเผาทําลายนั้นไดมีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ 
ก เลขที่ ๙๒๒) โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนผูถือสิทธิครอบครอง  และในป พ.ศ. 
๒๕๒๓ ไดมีการออกพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหาร
สวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดย
พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหโอนบรรดากิจการทรัพยสินในสวนที่เก่ียวกับโรงเรียน
ประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงเกิดปญหาวาที่ดินบริเวณที่เคยเปนที่ตั้งโรงเรียนบานดานตาม 
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๙๒๒ นั้นจะตองโอนไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ดวยหรือไม 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดรับฟงคําช้ีแจงจากผูแทนองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 

                                                           
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๑๙๐๑/๐๓๙๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนบานดาน) แลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา ที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก)  เลขที่ ๙๒๒  ตําบลดาน  อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร มี
ประวัติการไดมาและการใชประโยชน กลาวคือ โรงเรียนบานดานจัดตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ 
โดยนายมั่น  เติมทอง ไดริเร่ิมสรางข้ึนเปนอาคารชั่วคราวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ เปน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดินแปลงนี้ใชเปนสถานที่ตั้งอาคาร
เรียนของโรงเรียนบานดานซึ่งอยูในความครอบครองของกระทรวงศึกษาธิการ และหลังจากนั้นได
มีการโอนโรงเรียนบานดานไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตามพระราชบัญญัติโอน
โรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙  ตอมาในป 
พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนบานดานไดถูกผูกอการรายเผาทําลายอาคารเรียนจนเสียหายไมอาจใชเปนที่
ทําการเรียนการสอนตอไปได จึงไดยายโรงเรียนไปกอสรางยังสถานที่แหงใหมซึ่งหางจากสถานที่
เดิมประมาณ ๒ กิโลเมตรและใชทําการเรียนการสอนมาถึงปจจุบัน แตโรงเรียนบานดานยังคง
ครอบครองใชประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวซึ่งเปนสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนตลอดมาตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใชเปนแปลงเกษตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
เกษตร เชน ทํานา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนตน  ทั้งนี้ โรงเรียนไมไดใชที่ดินแปลงนี้เพ่ือ
ดําเนินการดังกลาวอยางสม่ําเสมอหรือตอเนื่องเปนประจําทุกป 

จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๔๗ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเขาใชประโยชน
ในที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อดําเนินการกอสรางอาคาร ถนน ระบบโครงการพื้นฐาน พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกชายแดนชองจอมตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนชองจอม โดยไดรับ
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในการกอสรางตามโครงการประมาณ ๑๖ ลาน
บาทเศษ และไดดําเนินการกอสรางโครงการจนแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ปจจุบันมีราษฎรเขา
ทําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารในโครงการเพื่อจําหนายสินคา โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ไดรับเงินคาเขาใชประโยชนจากราษฎรผูทําสัญญาเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางทําความสะอาด
อาคาร คาไฟฟา และคาน้ําประปาเปนรายเดือน ๆ ละ ๕๐๐ บาทตอคูหา องคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทรจึงไดดําเนินการนําหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินดังกลาวขางตนไปดาํเนนิการ
ออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน แตเจาพนักงานที่ดินแจงวาไมสามารถดําเนินการออกโฉนด
ที่ดินใหได  เนื่องจากสํานักงานธนารักษพ้ืนที่ไดดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ของที่ดินแปลงนี้ไวแลว 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก)  เลขที่ ๙๒๒  ตําบลดาน  อําเภอกาบเชิง  จังหวัด
สุรินทร เปนที่ดินที่ราษฎร (นายมั่น  เติมทอง) ยกใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเปนสถานที่ตั้ง
อาคารเรียนของโรงเรียนบานดานตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๓ และไดมีการใชประโยชนตามเจตนาของ
ผูใหแลว  ที่ดินแปลงดังกลาวจึงมีสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินซึ่งใช



 ๓

เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓)๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และถือเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งตาม
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

การที่ไดมีการโอนโรงเรียนบานดานของกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรตามพระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙๔ ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเปนหนวยงาน
ผูใชประโยชนในที่ดินนั้นเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ผูกอการรายไดเผาทําลายอาคารจน
เสียหายไมอาจใชเปนที่ทําการเรียนการสอนตอไปได  ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติโอนกิจการ
บริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติใหโอนบรรดากิจการรวมทั้ง
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดในสวนที่เก่ียวกับโรงเรียนประชาบาลไปเปนของ

                                                           
๑มาตรา ๑๓๐๔  สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพ่ือ

สาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนรวมกัน เชน 
 (๑) ท่ีดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดิน

โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
 (๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 
 (๓) ทรัพยสินใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สํานัก

ราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ 
๒มาตรา ๔  ท่ีราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด 

เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี ้
 (๑) ท่ีดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดิน

โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 

 (๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน
เปนตนวา ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 

  สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถ่ินไมถือ
วาเปนที่ราชพัสด ุ

๓มาตรา ๕  ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุ 
 บรรดาที่ราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรมใดไดมาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือ

โดยประการอื่น ใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุนั้น  ท้ังนี้ ยกเวนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืน
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๔มาตรา ๕  ใหโอนบรรดากิจการของโรงเรียนประถมศึกษาตามมาตรา ๓ (๒) และบรรดา
สิทธิ ทรัพยสิน และหนี้สินของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เก่ียวกับโรงเรียนดังกลาวไปเปน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่รับโอนมา 

๕มาตรา ๖  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ และเงินงบประมาณสวนที่เปนเงินอุดหนุนงบ
ประถมศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดในสวนที่เก่ียวกับโรงเรียนประชาบาล ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 



 ๔

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ นั้น  การโอนทรัพยสิน
ตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวไมถือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยอาศัยอํานาจแหงบท
กฎหมายเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๕๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เนื่องจากคําวา “บท
กฎหมายเฉพาะ” จะหมายถึงโดยบทกฎหมายนั้นเองไดบัญญัติใหโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ ไว
โดยตรง และมิใชการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติและตองมีแผนที่
แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบทายตามความหมายของมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๑๘  ดังนั้น จึงตองถือวาที่ดินดังกลาวยังเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและเปนที่ราชพัสดุตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามขอหารือนี้ไป
เปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แตอยางใด  
ทั้งนี้ ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๑) ในเรื่อง
เสร็จที่ ๗๖๗/๒๕๓๔๘ 

เมื่อไดวินิจฉัยวา ที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุโดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์แลว ที่ดินแปลงนี้จึงอยูในความรับผิดชอบของกรมธนารักษที่จะดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุไวโดยเฉพาะ อันไดแก กฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ตอไป 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมษายน  ๒๕๕๐ 
 

                                                           
๖มาตรา ๑๓๐๕  ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอนแกกันมิได เวนแต

อาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
๗มาตรา ๘  การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใช

เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ  สวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุอ่ืน ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบทายดวย 
๘บันทึก เรื่อง เทศบาลตําบลหัวหินขอเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนท่ีดิน สงพรอม

หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๔๑๙  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 


