เรื่องเสร็จที่ ๘๘๙/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง รายไดจากการจําหนายตนไมที่ไดมาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สานได มีหนั งสื อ ที่ ศธ ๐๕๘๖ (กบค.)/
๑๙๓๖ ลงวั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า สรุ ป ความได ว า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ไดรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ
กอสรางอาคารและปฏิบัติการเครื่องกลพรอมครุภัณฑ ๑ หลัง ซึ่งในบริเวณกอสรางปลูกตนไมสัก
จํานวน ๑๒ ตน จึงจําเปนตองตัดตนไมสักดังกลาว ดวยเหตุนี้ทางวิทยาเขตกาฬสินธุจึงไดทํา
หนังสือขออนุญาตตัดตนไมสักและจําหนายตนไมสักตอสํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ โดยจะ
นําเงินซึ่งไดจากการจําหนายตนไมสักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเปนเงินที่
ไดมาจากที่ราชพัสดุ จัดสงเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
ในการนี้สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ ไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๓๐๗.๓๓/๘๘๙
ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ พิจารณาอนุญาตใหตัดตนไมสัก
จํานวน ๑๒ ตน ตามที่ขอได แตเนื่องจากเรื่องของการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราช
พัสดุการจําหนายอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอน หรือจําหนายวัสดุที่รื้อถอนแลว หรือ
การจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ สถานศึกษาของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคลยังตองปฏิบัติตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๕ ดังนั้น จึงใหนําเงินที่ไดจากการจําหนายตนไมสักดังกลาวสงเปนรายไดของกรมธนารักษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงหารือวาจะตองนําเงินรายไดสงให
กรมธนารักษ ตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม
หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะนําเงินจากการจําหนายตนไมสัก จํานวน ๑๒ ตน
มาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๗) ได พิ จารณาข อหารื อของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน รวมทั้ ง ได รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง จากผู แ ทนกระทรวงการคลั ง
(กรมธนารักษ และกรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการ
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๓๙๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) แลวเห็นวา มาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติวิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ บัญญัติใหบรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไม
วาจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผล
จากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้นนําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่
รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ซึ่งมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และในมาตรา
๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติวา นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน
แลว มหาวิทยาลัยอาจมีรายไดตามที่กําหนดไวใน (๑) - (๖) รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง
๑

มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอก
ผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้น นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรี
กําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๙ แหง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวน
ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๓
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรือใชประโยชน
(๓) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๕) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
(มีตอหนาถัดไป)

๓
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพย สินอื่น ซึ่งบรรดารายไดและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือสัญญา
จางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
กรณีตามขอหารือ ปรากฏขอเท็จจริงวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ ไดรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกอสรางอาคารและปฏิบัติการเครื่องกล
พรอมครุภัณฑ ๑ หลัง จึงจําเปนตองตัดตนไมสักจํานวน ๑๒ ตน ที่อยูในบริเวณดังกลาวซึ่งเปนที่
ราชพัสดุนั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เห็นไดวา เปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่นแลว เพื่อให
มหาวิ ท ยาลั ยมี อิส ระและความคล อ งตั ว ในการบริหารทรั พย สิน ที่อยูใ นความครอบครองของ
มหาวิทยาลัยนั้นไดเอง โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่
ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น และมหาวิทยาลัยอาจมีรายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใช
ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนได ซึ่งกรณีเงินรายไดหรือผลประโยชน
ที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุดังกลาวยอมหมายความถึง เงินหรือผลประโยชนที่มหาวิทยาลัยไดรับ
จากการดํ า เนิ น การจั ด หาประโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ต ามอํ า นาจหน า ที่ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
มหาวิท ยาลั ย โดยการจัด หาประโยชน ใ นที่ร าชพัสดุใ นที่ นี้ ยอ มหมายถึงการนํา ที่ ราชพั สดุไ ป
ดําเนินการในลักษณะที่เปนการจัดหาประโยชนจากการใชที่ราชพัสดุนั้น แตตามขอหารือนี้เปน
กรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ จะตัดตนไมสักที่ปลูกในบริเวณ
ซึ่งเปนที่ราชพัสดุแลวจําหนายตนไมสักดังกลาว จึงไมใชการนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะ
ที่เปนการจัดหาประโยชนจากการใชที่ราชพัสดุตามอํานาจหนาที่และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ที่จะเขาเงื่อนไขไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ จึง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไดมาจากที่
ราชพั สดุ ต ามที่ ก ฎหมายวา ด ว ยที่ร าชพั สดุ ไ ด กํ า หนดไว ซึ่ ง ในกรณี นี้ไ ดมี ก ฎกระทรวงว า ด ว ย
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓)
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้ง
จัดหารายไดจากการใหบริการ และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในมหาวิทยาลัย
รายได แ ละผลประโยชน ข องมหาวิ ท ยาลั ย เบี้ ย ปรั บ ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิด
สัญญาการซื้อทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน

๔
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๕ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวแลว โดยขอ ๒๒๕ แหงกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดใหนํา
เงินที่ไดจากการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุใหนําสงคลังเปนรายได
ของกรมธนารักษ ดังนั้น เงินที่ไดจากการจําหนายตนไมสักจํานวน ๑๒ ตน จึงไมเปนรายไดและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ จะตองนําเงิน
ที่ไดจากการจําหนายตนไมสักดังกลาวสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษตอไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๑

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

