เรื่องเสร็จที่ ๘๑/๒๕๕๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง รายไดจากการจําหนายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง
ที่เปนที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๕๘๐๑/๔๗๘๐
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสรางอาคารชลศาสตร และถังน้ํ า
คอนกรีตตอกรมธนารักษ ตอมากรมธนารักษไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๓๑๓/๑๒๒๔๕ ลงวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๐ อนุญาตใหมหาวิทยาลัยรื้อถอนสิ่งปลูกสรางทั้งสองรายการดังกลาวได และใหนํา
วัสดุคงเหลือจากการใชประโยชนออกประมูลขายนําเงินสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษตอไป
ตามข อ ๒๐ (๑)(๒) และข อ ๒๒ วรรคสอง แห ง กฎกระทรวงว า ด วยหลั ก เกณฑแ ละวิธี การ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจาก
มาตรา ๑๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสิน
อื่น ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหโอนกิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายไดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปเปนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับแลว บรรดาทรัพยสินที่มีอยูกอนที่พระราชบัญญัติมีผล
บังคับใช จึงตกเปนของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งทรัพยสินที่เกิดขึ้นหรือไดมาภายหลังที่พระราชบัญญัติมี
ผลบังคับใช หากมหาวิทยาลัยมีความประสงครื้อถอนอาคารชลศาสตร และถังน้ําคอนกรีตแลว
การประมูลขายเศษวัสดุคงเหลือ ซึ่งตามพระราชบัญญัติถือเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยแลว
รายไดจากการประมูลขายเศษวัสดุค งเหลือดังกล าว จึ งถือเปนรายไดที่เกิดจากทรัพยสินของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๑๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น จึ ง ขอหารื อ ว า การที่
มหาวิทยาลัยนํารายไดจากการประมูลขายเศษวัสดุคงเหลือขางตนนําสงกระทรวงการคลังเปน
รายไดของกรมธนารักษตามขอ ๒๐ (๑) (๒) และขอ ๒๒ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๑๕๓ ลงวัน ที่ ๑๒ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
๒๕๔๕ ถือเปนการนําสงรายไดที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี ประกอบกั บ ได รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงจากผู แ ทนกระทรวงการคลั ง
(กรมธนารักษ) และผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีแลว ปรากฏขอเท็จจริง
เพิ่มเติมวาอาคารชลศาสตรและถังน้ําคอนกรีต ไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไวในทะเบียนประเภทสิ่ง
ปลูกสรางของรัฐที่ปลูกสรางอยูบนที่ดินที่ไมใชที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ กท. ๒๖๑๖ และ กท.
๒๖๐๗ โดยปลูกสรางในที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยที่มหาวิทยาลัยเปนผูเชา ตั้งอยูใน
ทองที่แขวงบางมด เขตทุ งครุ กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ อาคารและถังน้ําคอนกรีตดังกลา วได
ดําเนินการกอสรางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และเนื่องจากสิ่งปลูกสรางทั้งสองรายการมีสภาพ
ชํารุดไมสามารถใชงานได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจึงตองขออนุญาตกรมธนา
รักษรื้อถอน และเพื่ อใช พื้น ที่กอสรางอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตรขึ้นรูปโลหะและ
วิศวกรรมชลศาสตรและโลจิสติกส ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดนําเงินรายไดจากการจําหนายเศษวัสดุ
คงเหลื อ จากการรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร า งส ง กระทรวงการคลั ง เป น รายได ข องกรมธนารั ก ษ แ ล ว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงมีความเห็น ดังนี้
มาตรา ๖๑๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายไดของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมาตรา ๑๓๒
วรรคสี่ บัญญัติใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
๑

มาตรา ๖๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายไดของ
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.
๒๕๒๘ ไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือน และคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู ใหโอนไปเปนของสํานักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย
๒
มาตรา ๑๓ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินอุดหนุนและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการรวมลงทุนหรือการลงทุน และจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใชประโยชน
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น

๓
จากทรัพยสินของมหาวิ ทยาลัย ทั้ งที่ เปนที่ ราชพัสดุตามกฎหมายวา ดวยที่ราชพัสดุและที่เป น
ทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ มาตรา ๑๓ (๕) บัญญัติใหรายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ
หรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใชประโยชนเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๑๓ วรรคหา บัญญัติใหรายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จึงเห็น
ไดวา เงิน รายได หรือผลประโยชนที่ไ ดรับจากการใชหรื อจัดหาประโยชน ในที่ราชพัสดุ ยอม
หมายถึง เงินหรือผลประโยชนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากการดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราช
พัสดุตามอํานาจหนาที่และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในที่นี้
ยอมหมายถึง การนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะที่เปนการจัดหาประโยชนจากการใชที่ราช
พั ส ดุ นั้ น ตามป ญ หาที่ ห ารื อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า อาคารชลศาสตร แ ละถั ง น้ํ า คอนกรี ต ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเคยใชประโยชน ไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสิ่ง
ปลูกสรางของรัฐที่ปลูกสรางอยูบนที่ดินที่ไมใชที่ราชพัสดุ ดวยเหตุนี้สิ่งปลูกสรางทั้งสองรายการ
ดังกลาว จึงเปนทรัพยสินของแผนดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เงิน อุด หนุน ทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึง จัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยการ
เสนอแนะของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เป น จํ า นวนที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ในการดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัย
ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ใหมหาวิทยาลั ยมีอํ านาจในการปกครองดู แล บํารุ ง รัก ษา ใช และจั ด หาประโยชนจ าก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน
คงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีรายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยและคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัยเทาจํานวนที่จําเปน
๓
มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด
เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน
เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถิ่นไมถือ
วาเปนที่ราชพัสดุ
๔
มาตรา ๕ ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดไดมาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดย
ประการอื่น ใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ ยกเวนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืนตาม

๔
พระจอมเกลาธนบุรี จึงมีฐานะเปนเพียงผูปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากที่
ราชพัสดุตามมาตรา ๑๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจนํารายไดจากการใชและจัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ดังกลาวเปนรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ (๕) โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
มาตรา ๑๓ วรรคหา แตการจําหนายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ
มิไดเปนการใชและจัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใชประโยชน
แตอยางใด ดวยเหตุนี้รายไดจากการจําหนายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนอาคารชลศาสตร
และถังน้ําคอนกรีต จึงไมเปนรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหา เมื่อมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ โดยใหตรา
เปนกฎกระทรวง ในที่นี้ คือ ขอ ๒๒๕ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎ
กระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหนํารายไดจากการจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ที่จะทําการรื้อถอน หรือการจําหนายวัสดุที่รื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่นๆ
ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ นําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ ดังนั้น การนํารายไดจากการประมูล
ขายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุสงคลังเปนรายไดของกรมธนา
รักษ จึงไมเปนการนําสงรายไดที่ขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตอยางใด
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ ๒๕๕๒

กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕
ขอ ๒๒ การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุที่รื้อ
ถอนแล ว หรื อ การจํ า หน า ยต น ไม ดิ น หรื อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ที่ ไ ด ม าจากที่ ร าชพั ส ดุ ให ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการหรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ
หรือธนารักษพื้นที่ แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม

