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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วาดวยการโอนกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ ที่สถานศึกษารับบริจาคแลวยังมิไดใชประโยชนในทีด่ นิ
ซึ่งทีด่ ินอยูห างไกล หรือไมติดกับทีต่ ั้งสถานศึกษา หรือเขาไปใชประโยชนในทีด่ ินมิได
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเห็น เปนการสมควรกําหนดระเบียบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่สถานศึกษารับ บริจาคแลว
ยังมิไดใชประโยชนในที่ดิน ซึ่งที่ดินอยูหางไกล หรือไมติดกับที่ตั้งสถานศึกษา หรือเขาไปใชประโยชน
ในที่ดินมิไดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และคูมือ ดําเนิน การเกี่ ยวกับ ที่ร าชพัส ดุแ ละที่ดิน ประเภทอื่ น ตามหนังสือ สํานั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๖๗๘ ลงวั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวย
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิ น ที่ สถานศึก ษารับ บริ จาคแลว ยั งมิ ไ ด ใช ประโยชนใ นที่ ดิน ซึ่ง ที่ ดิ น อยูห างไกล
หรือไมติดกับที่ตั้งสถานศึกษา หรือเขาไปใชประโยชนในที่ดินมิได พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ลงนามประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา และหมายความรวมถึงสถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
การศึกษาสําหรับคนพิการ
“ที่ดิน” หมายความวา ที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคแลวยังมิไดเขาไปใชประโยชน ซึ่งที่ดิน
อยูหางไกล หรือไมติดกับที่ตั้งสถานศึกษา หรือเขาไปใชประโยชนในที่ดินมิได
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่สถานศึกษารับบริจาคแลวยังมิไ ด
เขาไปใชประโยชน ซึ่งที่ดินอยูหางไกล หรือไมติดกับที่ตั้งสถานศึกษา หรือเขาไปใชประโยชนในที่ดินมิได
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ขอ ๕ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกระทําได แตโดยการขาย การแลกเปลี่ยน และการโอนคืน
ใหแกผูบริจาคหรือทายาท โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกระทําโดยการขายและการแลกเปลี่ยน ใหทําความตกลง
กับผูบริจาคหรือทายาท เพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงคจากการเขาใชประโยชนในที่ดินเปนการขาย โดยนํารายได
มาใชป ระโยชนตามวัต ถุประสงคของผูบ ริจาค และการแลกเปลี่ยนเพื่อเปน ประโยชนในการใชที่ดิน
ตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
ขอ ๖ ในการขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง ประกอบดวย คณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย
คือ ผู แ ทนครู ผู แ ทนผู ป กครอง ผู แ ทนชุ ม ชน ผู แ ทนนั ก เรีย น เพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย พิจารณานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ จั ด หารายได ข องสถานศึ ก ษาส ง เสริ ม และพั ฒ นา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนานักเรียน การพัฒนาจัดการศึกษา
มีค วามจํ าเป น ที่ จ ะต อ งใช ทรั พ ยากรในการสง เสริ ม การพัฒ นาดั ง กล า ว และรายได ข องสถานศึก ษา
เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดหาทรัพยากรที่ใชสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การจัดหาประโยชน
จากที่ดิน เปนรายไดสถานศึกษาถือเปนหนทางที่จะไดมาซึ่ง รายไดข องสถานศึกษา จึง มีความจําเปน
จะตองดําเนินการจัดหาประโยชนที่ดินใหถูกตองและเหมาะสม แตอยางไรก็ตามหากคณะกรรมการภาคี
๔ ฝาย พิจารณาแลวจะตองขาย แลกเปลี่ยนและการโอนคืนใหแกผูบริจาคหรือทายาท ตองรายงาน
เหตุผลและความจําเปนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๗ การขายและการแลกเปลี่ยนที่ดิน ใหคณะกรรมการตามขอ ๖ กําหนดมูลคาของที่ดิน
โดยประเมินจากราคาที่คาดวาจะเปนราคาซื้อขายจริงในทองตลาดในปจจุบัน และใหคํานึงถึงสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ สภาพและที่ตั้ง ของที่ดิน มูลคาเพิ่มของที่ดิน ในกรณีที่จะนําไปผนวกเขากับที่ดินของ
บุคคลอื่นที่ตั้งอยูติดกัน รวมทั้งความเหมาะสมและปจจัยที่สําคัญอื่น ๆ ที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ
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ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของทีด่ ิน ตามวรรคหนึ่ง
จะใหสถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางดานการประเมินอสังหาริมทรัพยทําการศึกษาและประเมิน
ราคาที่ดินเพื่อนํามาใชเปรียบเทียบกับมูลคาที่กําหนดไว ก็ได
ขอ ๘ การขายและการแลกเปลี่ยนที่ดิน ใหกระทําโดยวิธีตกลงราคา แตราคาขายตองไมต่ํากวา
มูล ค าของราคาประเมิ น ที่ กํ าหนดตามข อ ๗ และจะตอ งไดรั บ อนุ มั ติจ ากผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
โดยรายไดที่ไดรับสงเปนรายไดสถานศึกษา และใหใชจายเงินไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเทานั้น
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๙ ที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยน อยางนอยตองมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะที่สะดวกแกการคมนาคม หรือตั้งอยูติดกับ
ที่ดินที่ตั้งสถานศึกษาปจจุบัน ที่มีทางเขาออกสูทางหลวงหรือทางสาธารณะอยูแลว
(๒) สามารถนํามาใชประโยชนในทางราชการไดต ามความมุง หมาย โดยไมขัด ตอ
กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายอื่น
(๓) มีขนาดเหมาะสม หรือเมื่อนําไปผนวกเขากับที่ดินที่ตั้งสถานศึกษาปจจุบันที่ติดกัน
แลวจะมีขนาดเหมาะสมจะนํามาใชประโยชนในทางราชการได
การพิจารณากําหนดมูลคาของที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่สถานศึกษา
รับบริจาคใหใชหลักเกณฑตามขอ ๗ โดยอนุโลม
ขอ ๑๐ การใหที่ดิน จะกระทําไดเฉพาะการโอนคืนใหแกผูบริจาคหรือทายาท และจะตองไดรับ
อนุมัติจากผูอํานวยการสถานศึกษาดวย
ขอ ๑๑ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คืนใหแกผูบริจาคหรือทายาท จะกระทําไดเมื่อสถานศึกษา
ไมประสงคจะใชประโยชนในที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคนั้นตามวัตถุประสงคของผูบริจาค หรือมิได
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูบริจาคภายในระยะเวลาที่ผูยกใหกําหนดไว หรือภายในหาปนับแต
วันที่มีการบริจาคที่ดินนั้นใหแกสถานศึกษา
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ป รากฏแกผูบ ริจาคหรือทายาทวา สถานศึกษามิไดใชป ระโยชนในที่ดิน
ที่สถานศึกษารับบริจาค ตามวัตถุประสงคของผูบริจาคภายในระยะเวลาที่ผูบริจาคกําหนดไว หรือภายใน
หาปนับแตวันที่มีการบริจาคที่ดินนั้นใหแกสถานศึกษา ผูบริจาคหรือทายาทอาจขอที่ดินที่สถานศึกษา
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รับ บริจาคนั้น คืน ได โดยทําเปนหนัง สือยื่น ตอสถานศึกษาที่เปน ผูดูแ ลรักษาหรือใชป ระโยชนในที่ดิน
ที่สถานศึกษารับบริจาค
ขอ ๑๓ ในกรณีที่สถานศึกษาประสงคจะใชประโยชนในที่ดิน ตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
แตไมสามารถใชประโยชนไดทันกําหนดเวลา หรือประสงคจะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตางไปจาก
วัตถุประสงคของผูบริจาค ใหสถานศึกษาที่ประสงคจะใชประโยชนในที่ดินนั้น ทําความตกลงกับผูบริจาค
หรือทายาทเพื่อขอขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค แลวแตกรณี กอนครบกําหนดเวลา
ตามที่ผูบริจาคกําหนดไว หากผูบริจาคหรือทายาทมิใหความยินยอมจนลวงพนกําหนดเวลาตามที่ผูบริจาค
กําหนดไวก็ใหดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนใหแกผูบริจาคหรือทายาทตอไป
ขอ ๑๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามขอ ๗ และขอ ๑๐ ใหดําเนิน การ ณ สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
ขอ ๑๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กมล รอดคลาย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

