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วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาสถานะทาง

กฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมไปถึงการจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ ทั้งน้ี เพ่ือ
วิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมถึงการจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหม่ 

การเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐน้ัน ทํา
ให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านของการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและในส่วนที่ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยรายได้จากการใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ี ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้มา หรือมีผู้ยกให้ หรือได้มาโดยการซื้อจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการใช้ ดูแล จําหน่าย
แลกเปลี่ยน เพ่ือประโยชน์ในทาการศึกษาได้  

อย่างไรก็ตาม สถานะทางทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐจะมีสถานะเช่นใด และมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดในการจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินดังกล่าว 
จากการศึกษา  ผู้ศึกษาเห็นว่า ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและในส่วนที่ตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีสถานะทางทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและ
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยพิจารณาจากาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และใช้ในขอบ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ ทั้งน้ี ยังพบว่า การจัดการทรัพย์สินของมหา 
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วิทยาลัยทั้งในส่วนที่ เ ป็นที่ เ ป็นที่ราชพัสดุและในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินตามที่พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ 
สําหรับการคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับเรื่องอายุความ และการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่ เป็นที่ราชพัสดุ และในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุ ในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เอกชนย่อมไม่สามารถท่ีจะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัย หรือบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยได้ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 และมาตรา 1307 แต่
ในกรณีทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์หรือไม่ เ น่ืองจากมีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ  

สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กําหนดห้ามมิให้เอกชนยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยเฉพาะแต่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ  

โดยสรุป ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยระบุคํา
นิยามให้ชัดเจนทั้งในส่วนที่เก่ียวกับสถานะทางทรัพย์สิน วิธีการจัดการ รวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะต้องตีความในอนาคตในกรณีที่มีข้อพิพาทในส่วนที่
เก่ียวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยปราศจากข้อสงสัย หรือข้อกังขา และสุดท้ายเพ่ือให้การนํา
บทบัญญัติน้ีสามารถนําไปปรับใช้ให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Legal Status of the State Property in Procession 
of the Autonomous University  

Author Mr. Patara  Wairachpanich 
Degree Master of Laws 
Year 2014 
 

 
The purpose of the thesis is to explore the history and problems of the legal 

status of the state property in the autonomous university. This is to be done by 
surveying legal concept, which all deals with the legal status of the state property in 
the autonomous university. This is also includes property management of universities 
in the autonomous university and public university. The point here is to give and 
analyze of the legal status of the property of the autonomous university, including 
how to manage and protect property of the university. This too revising existing laws 
and the law which will be new legislate are also considered.     

The change of the public university to the autonomous university would 
make more efficiency of management of university especially the property 
management of the university. The university has an authority to maintain, and 
organize the property benefit from both the state property land and belong to the 
university. The revenue from the state property land is considered to be revenue of 
the university. What is more the property which university have possessed, acquired 
by purchasing from the financial revenue of the university. The university would also 
have a right to take care and exchange which any of those are for benefit of 
education. 

However, the problems which initially arise are how the legal status of state 
property in the autonomous university would be right; and how wide of the scope, 
namely managing and protecting these properties should be. As far as the research 
has been conducted, it found out that both the state property land and the property 
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which is belong to the university would be define as public of state property and 
general of state property. The reason is by considering these properties are used, 
according to the University Act. 

It also found out that according to the University Act, the university as well as 
the power to manage properties. Importantly, the person shall not be able to raise 
the prescription and legal execution against the university. For the case of the state 
property land, according to the Civil and Commercial Code section 1306 and 1307. 
For the case of the property which is belong the university, the university shall be 
protected from the University Act without considering how the civil and commercial 
law has been written. This is because it is defined as a specific law. 

Another point is the case of property of the university which is categorized as 
general of state property, the University Act does not required person raising 
prescription against the university. Nevertheless, it must be in the case that the 
university has managed the property according to the University Act.  

From all which have been mentioned, the University Act then should be 
revised by specifying the definition to be clearer. Namely, the legal status of the 
university, the way to manage and protected property of the university. The purpose 
here is to avoid the problem which maybe more ambiguous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและความกรุณาเป็นอย่างย่ิงจากท่าน     

ศาตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสด์ิ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเก่ียวกับเน้ือหาใน
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าโดยให้ความ
อนุเคราะห์ในการค้นคว้าข้อมูล ให้คําแนะนําในการจัดทําและเรียบเรียง อีกทั้งช่วยเหลือในด้านการ
ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์น้ีจนสําเร็จลุล่วง  ผู้เขียนมีความสํานึกในความกรุณา
ของท่านอาจารย์เป็นอย่างย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ีด้วย  

นอกจากน้ี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช โปตะวณิช ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าย่ิง ในการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมท้ังให้คําแนะนําในการตรวจสอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  
  ตลอดระยะเวลาในการจัดทําวิทยานิพนธ์น้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ซึ่งให้ความ
รัก ความเมตตา รวมถึงให้กําลังใจแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณท่านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านอาจารย์พิษณุ โหระกุล นายประวีณ พันธ์ุพิพัฒน์ และนางสาวช่อทิพย์ สุนทร
วิภาต ที่เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และให้กําลังใจผู้เขียน จนสามารถจัดทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ในส่วนของคุณประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนขอให้คุณ
ความดีเหล่าน้ันเป็นเคร่ืองบูชาแก่บิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หาก
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 
 
 มหาวิทยาลัยของรัฐแต่เดิมอยู่ในสังกัดของรัฐ มีฐานะเป็นส่วนราชการมีรูปแบบการบริหาร 
งานที่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของทางราชการ โดยมีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่กําหนด
ไว้สําหรับการใช้จ่ายเงินของทางราชการ รวมไปถึงการมีระบบควบคุมการตรวจสอบที่ค่อนข้างเคร่ง 
ครัดจึงมีความพยายมท่ีจะให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อวันที่ 27 
มกราคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเง่ือนไขในการกู้เงินจากธนาคารเอเชีย โดย
เง่ือนไขในการกู้เงิน คือ มหาวิทยาลัยขอรัฐทุกแห่ง จะต้องพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ หรือที่เรียก
กันว่า “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ภายในปี พ.ศ 25451 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจาก
มหาวิทยาลัยบซึ่งอยู่ในระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 จากการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐน้ัน 
ทําให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการจัดองค์กรบุคลกร 
ทรัพย์สินและงบประมาณซึ่งในการจัดการทรัพย์สินน้ัน มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุได้ โดยรายได้
จากการใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัย
ได้มาหรือมีผู้ยกให้หรือได้มาโดยการซื้อจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการใช้ ดูแล จําหน่ายแลกเปลี่ยน เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการศึกษาได้2  
 อย่างไรก็ตามมีปัญหาว่าสถานะทางทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐน้ัน ทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ทรัพย์สินดังกล่าวจะมีสถานะเช่นใด เน่ืองจากทรัพย์สินของแผ่นดินมีทั้งที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน และที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะได้รับการ
คุ้มครองมากกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเน่ืองจากเป็นทรัพย์สินที่มีการใช้เพ่ือประโยชน์

                                                                 
 1ทินพันธ์ุ นาคะตะ, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์สกาย
บล็อคและการพิมพ์, 2546), หน้า 1-5. 
 

2สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักการและแนวปฏิบติัมหาวิทยาลยัในกํากับของ
รัฐบาล (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 5-12. 
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สาธารณะ ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวน้ีปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 
ถึงมาตรา 1307 ซึ่งได้แก่ การห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินการห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
กับแผ่นดินและการห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในขณะที่ทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดานั้น รัฐสามารถจําหน่าย จ่าย โอนได้เช่นเดียวกันกับทรัพย์สินที่เป็นของเอกชนท่ัวไป 
แต่มีความแตกต่างจากทรัพย์สินของเอกชนตรงที่กฎหมายห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินเพ่ือชําระ
หน้ีเช่นเดียวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เน่ืองจากทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดายังคงเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินอยู่น่ันเอง จึงต้องห้ามมิให้ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307  
 สําหรับปัญหาประการถัดมา ในเร่ืองของการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ มหาวิทยาลัยจะมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดในการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หากกรณีทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ในการจําหน่าย จ่าย โอน จะตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ หรือมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ตาม
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยน้ันๆกําหนดไว้แต่เพียงอย่างเดียวและหากทรัพย์สินดังกล่าวมีสถานะ
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาแล้วมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการจําหน่าย จ่าย โอน ได้หรือไม่ 
 ปัญหาประการสุดท้าย เน่ืองจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีทั้งในส่วนที่เป็น
ที่ราชพัสดุ และในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุน้ัน 
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ แต่ในขณะที่ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย
น้ัน มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กรณีดังกล่าวจึงมีประเด็นปัญหาว่า
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกับของรัฐทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับการคุ้มครองเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  
 ดังน้ัน การศึกษาดังกล่าว จึงเป็นการมุ่งที่ค้นคว้าหาคําตอบในปัญหาทางด้านสถานะทาง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินของมหาวิยาลัยและการ
คุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทั้งในส่วนที่เก่ียวกับสถานะทางทรัพย์สินและอํานาจในการ
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต่อไปในอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาของสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน
แผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 2) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยรูปแบบของ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงความแตกต่างระหว่างมหา 
วิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ  
 3) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีรูปแบบ สถานะทางทรัพย์สินของแผ่นดิน การจัดการทรัพย์ 
สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 4) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐและ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ  
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 5)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ประเภททรัพย์สินตลอดรวมถึงการได้รับความคุ้มครองและเอกสิทธ์ิทางกฎหมาย 
 6)   เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญญัติ
ขึ้นใหม่ในการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของสถานะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 
 การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมน้ันมีสถานะเป็นส่วนราชการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มิใช่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือที่เรียกว่า “มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ” อันเป็นผลให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้มาภายหลังตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ทรัพย์ 
สินดังกล่าวยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งหมดหรือไม่น้ัน เห็นว่า ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนําใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด หากมีวัตถุประสงค์ใช้เพ่ือบริการสาธารณะแล้วทรัพย์ 
สินดังกล่าวย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่หากมิใช่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะแล้ว ย่อมถือว่า
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีศึกษาถึงประวัติความเป็นมา  วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยศึกษาเฉพาะแต่ทรัพย์สินของแผ่นดินที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
 
 1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Reserch) โดย
ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผ่นดิน และลักษณะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเอกสารท่ีใช้ในการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีดังกล่าว มีทั้งตัวบทกฎหมาย ตํารา บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คํา
พิพากษาฎีกา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของแผ่นดิน และ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 ภายหลังหลังจากที่ได้ทําการศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าวแล้ว จึงนําข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ต่อไป 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 1)  เพ่ือทราบถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาของสถานะทางกฎหมายของทรัพย์ 
สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 2)  เพ่ือทราบถึงแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดองค์กรของรัฐ ความเป็นอิสระของมหา 
วิทยาลัยรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในต่างประเทษและในประเทศไทย รวมถึงความ
แตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ  
 3)   เพ่ือทราบถึงแนวคิดทฤษฎีรูปแบบสถานะทางทรัพย์สินของแผ่นดิน การจัดการทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 4)  เพ่ือทราบถึงรูปแบบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหา 
วิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
 5)  เพ่ือทราบถึงสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จําแนก
ประเภททรัพย์สินตลอดรวมถึงการได้รับความคุ้มครองและเอกสิทธ์ิทางกฎหมาย 
 6)  เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้น
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของสถานะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
1.7  คํานิยามศัพท์ 
 
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นิติบุคคล ที่เป็นหน่วยงานที่
มิใช่ส่วนราชการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการโดยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งน้ี รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง และรัฐพึงจัดสรรงบ 
ประมาณให้เท่าที่จําเป็น 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
 กิจกรรมของรัฐซึ่งดําเนินไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะน้ันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท3 คือ
ภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองประเภทหน่ึง กับภารกิจของรัฐในด้าน
การจัดทําบริการสาธารณะอีกประเภทหน่ึง โดยภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ได้แก่ ตํารวจทางปกครอง และตํารวจทางยุติธรรม สําหรับภารกิจของรัฐในด้านการจัดทํา
บริการสาธารณะ คือ การดําเนินการของรัฐในการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เอกชนไม่อาจตอบสนองได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการบริการสาธารณะในด้านให้ความ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการสาธารณะเช่นกัน โดยการที่จะให้การดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันเป็นเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ มหาวิทยาลัย
จะต้องสามารถกําหนดตนเองได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของสิ่งที่ เรียกว่าความเป็นอิสระของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 ดังน้ัน การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาถึงแนวความคิดความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยอัน
นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยศึกษาถึงรูปแบบของการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 
2.1  ลักษณะของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
 แนวคิดเร่ืองความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย เริ่มจากในกลุ่มประเทศแถบทางด้านยุโรปและ
ประเทศอังกฤษ โดยถือกําเนิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้สนใจทางด้านวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยหลักๆ
ของยุโรปในสมัยกลาง คือ มหาวิทยาลัยโบโลญญา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกอยู่ที่เมือง
โบโลญญา (Bologna)4 และมหาวิทยาลัยปาดัว (Padua) ในประเทศอิตาลี หลังจากน้ันจึงมี
มหาวิทยาลัยเปิดเพ่ิมขึ้นในยุโรป เช่นมหาวิทยาลัยปารีส มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ โดยวิชาที่มหาวิทยาลัยในยุคแรกที่จะสอนได้แก่ กฎหมาย แพทย์ เทววิทยา และปรัชญาซึ่งเป็น

                                                                 
 3นันทวัฒน์ บรมานันท์, มาตรฐานใหม่ของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศ
ไทย (กรุงเทพมหานคร: ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555), หน้า 7. 
 4สุภาพ สุจริตพงศ์, การวิเคราะห์โครงสร้างทางกฎหมายการบริหารงานบุคคล 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 32. 
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ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวัน และมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดและ
ถือว่าเป็นความรู้สากล5 
 มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมกลุ่มน้ี มีลักษณะการปกครองเป็นของตนเอง โดยคล้ายกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ มีลักษณะการบริหารงานแบบคณะบุคคลโดยบุคคลของตนเอง มี
สิทธิและอํานาจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอํานาจทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นอํานาจเด็ดขาดของมหา 
วิทยาลัยที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาก้าวก่ายไม่ได้ เช่น อํานาจในการให้ปริญญาบัตร นอกจากน้ี มหา 
วิทยาลัยมีอํานาจในการจัดการเก่ียวกับทรัพย์สินและที่ดินของมหาวิทยาลัยเองได้ ภายหลังจากน้ัน
ต่อมารัฐได้มีการรับรองฐานะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ โดยการออกกฎหมายให้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการให้บริการสาธารณะองค์กรหน่ึงโดยในประเทศอังกฤษ ความ
เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย หมายถึง การเป็นอิสระจากการปกครองส่วนกลางของกษัตริย์อังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสําคัญที่สุดของอังกฤษ คือ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่มี
ลักษณะของชุมชนทางวิชาการและหน่วยการปกครองท้องถิ่นไปในตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้อิสระแลกเปลี่ยนกับการยอมเสียภาษีให้กษัตริย์ในภาวะที่พระมหากษัตริย์มี
พระราชประสงค์จะได้เงินเข้าท้องพระคลังเพ่ือการสงคราม โดยพระมหากษัตริย์ทรงสัญญาว่าจะไม่
ก้าวก่ายเรื่องของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองตนเองได้โดยอิสระ ต่อแต่
น้ันมา สถานะของมหาวิทยาลัยจึงเป็นนิติบุคคล และมีอํานาจในการปกครองตนเองได้โดยอิสระ6 

 
2.2  หลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย 
 
 มหาวิทยาลัยจะเป็นอิสระได้จะต้องได้รับหลักประกันพ้ืนฐานจากรัฐ 4 ประการ กล่าวคือ 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีความเป็นอิสระในการจัดองค์กร วิชาการ การบริหารงาน และการเงิน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี7 
 
                                                                 
 5รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, การจัดหารายไดข้องมหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), หน้า 9.  
 6บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, “ความเป็นอิสระของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย,” วารสารจุฬาสัมพันธ์ 
ฉบับพเิศษ (กรกฎาคม 2537): 19 - 20. อ้างถึงใน รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, การจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544),
หน้า 10. 
 7สุรพล นิติไกรพน์, “มหาวิทยาลัยในรูปองค์การมหาชนอิสระ: กรณีตัวอย่างของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,” ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2535), หน้า 443–446. 
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 2.2.1  ความเป็นอิสระในการจัดองค์กร  
 มหาวิทยาลัยต้องสามารถกําหนดรูปแบบขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดทั้งมีอํานาจจัดต้ังและกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ 
เหล่าน้ันได้เอง 
 
 2.2.2  ความเป็นอิสระทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยต้องมีอํานาจในการกําหนดเน้ือหาของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การกําหนดวิธีการเรียนและการสอน การอนุมัติปริญญาให้แก่บุคคลที่องค์กร
เห็นสมควรให้ปริญญา รวมตลอดไปถึงการกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของคณาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยเป็นต้น 
 
 2.2.3  ความเป็นอิสระในการบริหารงาน  
 มหาวิทยาลัยต้องสามารถบริหารงานได้ด้วยตนเอง โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยที่มีที่มาจากประชาคมซึ่งมีลักษณะของการตัดสินใจร่วมกัน และไม่อยู่ภายใต้อํานาจ
บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจควบคุมมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้มีอํานาจควบคุมมหาวิทยาลัยอาจมี
สิทธิใช้อํานาจยับย้ังการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีอํานาจในการดูแลโดยทั่วไปให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปในกรอบกฎเกณฑ์ที่กฎหมายจัดต้ังมหา 
วิทยาลัยน้ันๆ หรือแนวนโยบายแห่งรัฐกําหนดไว้ 

 
 2.2.4  ความเป็นอิสระทางการเงิน 
 มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ และจะต้องมีการกําหนดเง่ือนไข
ในการใช้จ่ายเงินด้วยความคล่องตัว  ทั้งน้ี ระดับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับเง่ือนไข
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวว่ามีลักษณะอย่างไรกล่าวคือ เงินอุดหนุนที่ได้รับมานั้น มหาวิทยาลัยได้
รับมาเป็นก้อน หรือได้รับมาโดยกําหนดแผนการใช้จ่ายมาล่วงหน้า และการควบคุมการใช้จ่ายเงินน้ัน
เป็นการควบคุมก่อนการใช้จ่ายโดยการตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติหรือเป็นเพียงการตรวจสอบความ
ถูกต้องภายหลังจากที่ได้มีการใช้จ่ายเงินไปแล้ว หากเป็นกรณีที่เงินที่ได้รับจากรัฐมีลักษณะเป็นเงิน
อุดหนุนที่ให้มาเป็นก้อน กรณีน้ีย่อมตกเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหน้าที่บริหาร
มหาวิทยาลัยในการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ โดยไม่จําต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องวิธีการงบประมาณ
ดังที่องค์กรทางปกครองโดยทั่วไปของรัฐต้องปฏิบัติ 

  
2.3  รูปแบบของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

  
 มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีรูปแบบของความเป็นอิสระในการบริหารงานที่ชัดเจนจึง
เห็นสมควรที่จะศึกษา โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังน้ี 
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 2.3.1  มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดต้ังขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้การบริการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยเฉพาะทางด้านการเงิน ทรัพย์สิน 
และวิชาการ โดยมีรูปแบบขององค์กรมหาชน จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน และอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ซึ่งมีรูปแบบการบริหารงาน ดังน้ี 
 2.3.1.1  การบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัย8 
 มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นองค์กรมหาชน โดยเป็น
องค์กรของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบบริหารแบบราชการทั่วไป มีสถานะเป็นนิติบุคคลเอกเทศแยก
ต่างหากจากส่วนราชการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ทําให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระ
ภายใต้ขอบเขตของกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยน้ันๆ และภารกิจที่องค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติกําหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐ แต่ถูกกํากับควบคุมดูแล
โดยรัฐแทน 
 2.3.1.2  การบริหารงานวิชาการ9 
 มหาวิทยาลัยมีความอิสระในการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีหน่วย 
งานอ่ืนมาควบคุมทั้งน้ี การกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ยังคงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการ
ศึกษาธิการแห่งชาติ 
 2.3.1.3  การบริหารงานบุคคล10 
 การบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการแยก
ระหว่างบุคลากรซึ่งมีฐานะเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยออกจากข้าราชการโดยทั่วไปท่ีไม่มีหน้าที่ในการ
สอน โดยมีหลักการประกันความเป็นอิสระและเสรีภาพในทางวิชาการกับหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของผู้สอนในมหาวิทยาลัย และมีการคัดเลือกแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดํารง
ตําแหน่งผู้สอนในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เทียบเท่า  
 สําหรับการแต่งต้ังหรือคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการ
ดําเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาน้ัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมของคณะ 
กรรมการซ่ึงมาจากผู้สอนในมหาวิทยาลัยในระดับไม่ตํ่ากว่าระดับของผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งต้ังน้ัน
เสียก่อน ผู้มีอํานาจแต่งต้ังจึงจะดําเนินการได้ 
 
 

                                                                 
 8จิตผ่อง พัฒนาศิริ, แนวทางเพื่อความเปน็อิสระของมหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), หน้า 57-58. 
 9André de Laubadère,Traité de Droit Administrative tome 3 (troisièmeédition: 
L.G.D.J., 1978), p. 287-289 อ้างถึงใน จติผ่อง พัฒนาศิริ, แนวทางเพ่ือความเป็นอิสระของ
มหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2538), หน้า 58-59.  
 10จิตผ่อง พัฒนาศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 59-60. 
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 2.3.1.4  การบริหารทรัพย์สินและงบประมาณ11 
 มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในลักษณะที่เป็น
เป็นก้อนซึ่งแตกต่างไปจากส่วนราชการโดยทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
นอกจากน้ี รัฐจะไม่เข้ามาวางหลักเกณฑ์หรือกําหนดรายละเอียดการใช้จ่ายต่างๆ  แต่จะมีการ
ตรวจสอบควบคุมภายหลัง ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแนวทางของการจัดการอุดมศึกษาและ
ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ค.ศ. 1968 ที่กําหนดไว้ในบทบัญญติของกฎหมายว่า “การควบคุม
ทางการเงินน้ันจะกระทําได้ด้วยการตรวจสอบภายหลังเท่าน้ัน” ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินมาก 
 
 2.3.2  มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 
 มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษถือกําเนิดมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สนใจทางวิชาการ 
ซึ่งยึดถือความเป็นอิสระในการดําเนินงานของตน มหาวิทยาลัยเหล่าน้ีจึงมีความเป็นอิสระโดยไม่ตก
อยู่ภายใต้บังคับขององค์กรใด นอกจากน้ียังมีลักษณะเป็นชุมชนทางวิชาการและหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นไปในตัว โดยมีที่ดินเป็นทรัพย์สินของตนเองและได้รับการรับรองจากกษัตริย์ให้มหาวิทยาลัยมี
อํานาจในการปกครองตนเอง การปกครองในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษมีลักษณะเช่นเดียวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐให้อาจแก่องค์กรอย่างเป็นอิสระ รัฐให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพที่จะดําเนินงานภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยรัฐออกกฎหมายรับรอง
ให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีอํานาจให้บริการสาธารณะองค์กรหนึ่ง และให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติ
บุคคล มีบุคลากรเป็นของตนเอง มีงบประมาณรายได้และให้อํานาจในการปกครองดูแลกันเองโดยไม่
มีการควบคุมบังคับบัญชา เพียงแต่รัฐจะกํากับดูแลเท่าน้ัน12   
 2.3.2.1  ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมตัวของเอกชน 
และต่อมารัฐเข้ามารับรองสถานะขององค์กรและให้อํานาจในการปกครองตนเองทําให้มหาวิทยาลัยมี
ความเป็นอิสระในการดําเนินการ โดยการจัดระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
มีลักษณะดังน้ี 
 1)  การจัดองค์กรบริหาร13 
   มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการจัดองค์กรในลักษณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบุคลากร มีรายได้ และมีระบบการบริหารงานของตนเอง ไม่ตกอยู่

                                                                 
 

11เรื่องเดียวกัน, หน้า 39-40. 
 12ไพฑูรย์ สินลารัตน์, “รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต,” ใน การประชมุทาง
วิชาการเรื่องรปูแบบท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยของรฐัในเชงิปฏิบัติการของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หน้า 11-21 อ้างถึงใน 
รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, การจัดหารายไดข้องมหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), หน้า 41. 
 13รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, เรื่องเดิม, หน้า 45-49. 
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ภายใต้สายงานการบังคับบัญชาของรัฐ มีความเป็นเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของกฎหมายจัดต้ังและ
ภายในกรอบวัตถุประสงค์และภารกิจที่ กําหนดไว้ การจัดต้ังองค์กรและการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมีองค์กรที่สําคัญในการบริหารงาน ซึ่งได้แก่สภาสูงสุดของมหาวิทยาลัย (Court) สภา
มหาวิทยาลัย (Council หรือ Board of Governors) นายกสภามหาวิทยาลัย (Chancellor) 
อธิการบดี (Vice-Chancellor หรือ Principal หรือ Vice-Chancellor and Principle) สภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย (Senate) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (University Management Group) 
รองอธิการบดี (Deputy Vice-Chancellor) คณบดี (Dean of Faculties) หัวหน้าภาควิชา (Head 
of Department)  
 2)  การบริหารงานวิชาการ14 
 มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระและโดยปกติมักจะ
จัดต้ังขึ้นโดยมีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ (Charter) จึงมีความเป็นอิสระในการดําเนินภารกิจด้าน
การศึกษา โดยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้กํากับของกระทรวง ทบวง กรม ใดในประเทศอังกฤษ 
 3)  การบริหารงานบุคคล15 
 ในส่วนของการบริหารงานบุคคล มีคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรทําหน้าที่
กํากับการว่าจ้างบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและให้คําแนะนําในการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัย 
รวมท้ังดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ สัญญา รับสมัครอาจารย์ และบุคลากร วิธีการ
คัดเลือก ระยะเวลาและสถานภาพการจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือการ
ประเมินผลการทํางาน และวินัย เป็นต้น 
 4)  การบริหารทรัพย์สินและงบประมาณ16 
 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมี
ความเป็นอิสระที่จะนําไปจัดสรรเงินและบริหารงบประมาณของตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดย
ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจากการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลให้แก่มหาวิทยาลัยทุกแห่งผ่านทางสภาการจัดสรรเงินงบประมาณอุดมศึกษา
นอกจากน้ี สภาจัดสรรเงินงบประมาณอุดมศึกษายังมีบทบาทในการติดตามประเมิณคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

                                                                 
 14ทองอินทร์ วงศ์โสธร, พรชัย มงคลพาวนิช และส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร: ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539), 
หน้า 1 อ้างถึงใน รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), หน้า 49. 
 15เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
 16วรรณา สุชาโต และคนอ่ืนๆ, ระบบและกลไกการประกันคณุภาพอุดมศึกษาใน
ราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร: ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 1 อ้างถึงใน รองรัตน์ วิโรจน์
เพชร, การจัดหารายไดข้องมหาวิทยาลัยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), หน้า 49.  
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สําหรับหลักการในการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และวิธีปฏิบัติ
ของสภาการจัดสรรเงินเพ่ือการอุดมศึกษานั้น อาจจําแนกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี   
 1)  งบประมาณเพ่ือการสอน โดยจัดสรรให้ตามจํานวนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชา ระดับ ประเภท เป็นต้น 
 2)  งบประมาณเพ่ือการวิจัย ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณให้ตามคุณภาพของแต่
ละสาขาวิชาหรือหน่วยงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพของงานวิจัยเป็นหลัก รวมทั้งสัดส่วนบุคลากรสาย
วิจัย เช่น อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และจํานวนนักศึกษาวิจัย เป็นต้น 
 3)  งบประมาณนอกหลักสูตร เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สามารถ
จัดสรรเงินโดยใช้สูตรสําเร็จ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงห้องสมุด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุนอุดหนุนสําหรับสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น 
  วิธีในการจัดสรรเงินของสภาการจัดสรรเงินเพ่ือการอุดมศึกษา สภาการจัดสรรเงิน
เพ่ือการอุดมศึกษาจะบันทึกข้อตกลงกับสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ
และการบริหารทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยในบันทึกข้อตกลงจะประกอบไปด้วย
บทนํา อํานาจหน้าที่ของสภาการจัดสรรเงินเพ่ือการอุดมศึกษา อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การ
จัดสรรเงินงบประมาณ การจัดการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานตามสัญญาที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย รายงานสถานะทางการเงิน และการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
  สําหรับเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐ มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐ 
งบประมาณอุดหนุนจากสภาการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการอุดมศึกษา โดยจัดสรรเงินงบประมาณ
ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือการสอนและการวิจัย นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณอุดหนุนจากสภาวิจัยซึ่งประกอบด้วย 6 สถาบัน คือ สภาวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ เป็นต้น 
  นอกจากเงินหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
สามารถแสวงหารายได้นอกงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยการดําเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
การให้บริการทางวิชาการ การหาทุนวิจัย การบริจาค การทําโครงการพัฒนาหรือวิจัยร่วมกับ
บริษัทเอกชน รวมท้ังค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น 
  สําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มาจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินอุดหนุนที่
มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินสนับสนุนการวิจัยการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  สําหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยในประเทศ
อังกฤษมีความเป็นอิสระมาต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง ปราศจากการอยู่ภายใต้กํากับของกระทรวง ทบวงกรม ใด 
โดยรัฐจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสามารถแสวงหารายได้เพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองได้ด้วยตนเอง ซึ่งเงินนอกงบประมาณเหล่าน้ีถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สามารถนําไปพัฒนามหาวิทยาลัยได้โดยอิสระ 
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2.3.3  มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา: ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาถือหลักความร่วมมือระหว่างรัฐ 
องค์กรอิสระ และเอกชน โดยมีรูปแบบที่เป็นการผสมผสานความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย เพ่ือมุ่งที่จะ
รักษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้มากที่สุดเน่ืองจากระบบมหาวิทยาลัยของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความหลากหลายมาก ผู้ศึกษาจึงขอเลือกที่จะศึกษาระบบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังน้ี 
 2.3.3.1  ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย17 
 ต้ังแต่สมัยกลางเป็นต้นมาธรรมเนียมในการบริหารมหาวิทยาลัยในยุโรป คือ การให้
มหาวิทยาลัยปกครองกันเอง เมื่อมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ธรรมเนียมน้ีสืบ
ทอดต่อกันมา โดยมีการจัดต้ังสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอํานาจในการควบคุมดูแล และดําเนินกิจการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังสิ้นจํานวน31 คน เป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง 7 คน ได้แก่ ผู้ว่าการรัฐ รองผู้ว่าการรัฐ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาธิการ
ของรัฐ นายกสมาคมศิษย์เก่า อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า และอธิการบดี กรรมการโดยการแต่งต้ังของ
ผู้ว่าการรัฐจํานวน 22 คน กรรมการประเภทผู้แทนนักศึกษา 1 คน และกรรมการประเภทผู้แทน
คณาจารย์ 1 คน มาจากประธานสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม
ทั้งสิ้น 31 คน  
 อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังน้ี  
 
  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นหน่วยงานของส่วนรวม ดําเนินการบริหารโดยบรรษัท 

มีช่ือว่า ‘สภารีเจ้นท์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย’ มีอํานาจเต็มสมบูรณ์ในการ
บริหารและดําเนินงาน โดยมีเพียงเง่ือนไขว่าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
รัฐสภาเท่าที่จําเป็น เพ่ือประกันความม่ังคงของเงินกองทุน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของเงินกองทุนมหาวิทยาลัย 

 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีอํานาจเต็มสมบูรณ์ในการ
บริหารและดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยอาจออกกฎหมายควบคุมดูแลเท่าที่จําเป็น  
 กลไกสําคัญในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการ โดยมีนายกสภา
มหาวิทยาลัย ประธานสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เป็นกรรมการโดยตําแหน่งของคณะกรรมการ
ประจําทุกคณะยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่อธิการบดีเป็นกรรมการไม่ได้ 

                                                                 
 17ทองอินทร์ วงศ์โสธร, โครงสร้างและการบริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอเมริกัน: กรณี
สถาบนัของรัฐในแคลิฟอรเ์นยี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), หน้า
101-110. 
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 เจ้าหน้าที่ประจําของสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานสภามหาวิทยาลัย รองประธานสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และเหรัญญิก 
 ผู้ว่าการของรัฐ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ประธานสภามหาวิทยาลัย
ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษากฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบงานท่ี
เก่ียวกับกฎหมาย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานประชุม เหรัญญิกของ
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการเงินของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากสภามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยังมีสภาวิชาการซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบาย
ทางวิชาการ การบริหารงานมีลักษณะเป็นการมอบอํานาจให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นคณาจารย์และผู้บริหาร คือ อธิการบดี รองอธิการบดี อธิการวิทยาเขต รองอธิการวิทยาเขต 
คณบดี หัวหน้าคณบดี ผู้อํานวยการโครงการวิชาการ หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษาของแต่ละวิทยาเขต 
และคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 2.3.3.2  การบริหารงานวิชาการ18 
 การจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละมลรัฐน้ันมีความเป็นอิสระ โดย
รัฐบาลกลางไม่มีหน้าที่ในการจัดและดําเนินการโดยตรง แต่ยังคงมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาในภาพรวมและวางมาตรฐานในรูปแบบของการกําหนดเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่ประสานงานการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
 แม้ในระดับมลรัฐแต่ละมลรัฐก็มีระบบการศึกษาที่หลากหลายแตกต่างกัน เน่ืองจาก
แต่ละมลรัฐใช้ระบบการกระจายอํานาจโดยมลรัฐมอบอํานาจให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัด และ
ดําเนินการศึกษาในรูปของการแบ่งเขตการศึกษา รัฐบาลมลรัฐแต่ละมลรัฐมีกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ของตนเอง โดยมีสภาการศึกษาของมลรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล มลรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
และจัดการศึกษา แต่เน่ืองจากมลรัฐแต่ละมลรัฐมีกฎหมายในการดําเนินการที่แตกต่างกัน ดังน้ัน 
ระบบการบริหารการอุดมศึกษาจึงขึ้นอยู่กับการบริหารงานภายในมลรัฐ กล่าวคือ แต่ละมลรัฐมีอิสระ
ในการดําเนินการภายใต้กฎหมายของแต่ละรัฐ ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าที่ของสถาบันการศึกษาแต่ละ
ประเภทไว้ชัดเจน และมีแผนแม่บทซึ่งเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมีคณะกรรมการ
กลางกําหนดโดยรัฐบาลกลาง ประสานงาน และจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ มลรัฐแต่ละแห่งก็จะ
ออกกฎหมายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลางมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาน้อยมาก แต่ให้เงินอุดหนุนด้านการศึกษาผ่านการทําสัญญากับมหา 
วิทยาลัยหรืออุดหนุนงบประมาณแก่นักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
 
 

                                                                 
 18รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, เรื่องเดิม, หน้า 88–90. 
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 2.3.3.3  การบริหารงานบุคคล19 
 ในการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีการกระจายอํานาจให้วิทยา
เขตแต่ละแห่งมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลโดยอิสระ ทั้งการบรรจุ แต่งต้ัง การกําหนดอัตรา
เงินเดือน และการดําเนินการทางวินัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด แต่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของสภามหาวิทยาลัย20 สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดีควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรการดูแล
งานด้านบริหารงานบุคคล มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายร้องทุกข์ทําหน้าที่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของบุคลากรและมีผู้ อํานวยการบริหารงานบุคคลทําหน้าที่ควบคุมดูแลการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 2.3.3.4  การบริหารทรัพย์สินและงบประมาณ 
 รายได้ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีรายได้จาก 3 แหล่ง คือ ภาษีเงินได้ของประชาชน ภาษี
การขายและการใช้ และภาษีธนาคารและบริษัท ภาษีทั้งสามประเภทน้ีรวมกันคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
เงินรายได้ทั้งหมดของรัฐ งบประมาณรายจ่ายของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นงบประมาณที่ใช้เพ่ือประชาชน
โดยตรง ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ21 
 สําหรับการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินและที่ดินของมหาวิทยาลัยได้เอง มหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายในการจัดหารายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองนอกเหนือเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากมลรัฐและรัฐบาลกลาง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญในการจัดหารายได้เข้าสู่
มหาวิทยาลัย อธิการบดีมีหน้าที่สําคัญคือ การระดมเงินทุนเข้าสู่กองทุนมหาวิทยาลัย เช่น การ
ให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การจัดการศึกษาต่อเน่ือง การจัดอบรมสัมนา หอพัก โรงอาหาร ฯลฯ 
โดยมีหน่วยงานท่ีจัดหารายได้โดยตรง โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ 
สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานเหรัญญิกของสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรเป็นจํานวนมาก มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน 
การลงทุน การบริหารจัดหการ อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะและมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย
อีกจํานวนมาก22 
 
2.4  รูปแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในประเทศไทย 

  
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีวิวัฒนาการ และมีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของ
รัฐ ดังน้ี  
 
                                                                 
 19เรื่องเดียวกัน, หน้า 95. 
 20ทองอินทร์ วงศ์โสธร, เรื่องเดิม, หน้า 157. 
 21เรื่องเดียวกัน, หน้า 226-227. 
 22รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, เรื่องเดิม, หน้า 98. 
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 2.4.1  วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกํากับขอรัฐ23 
 แนวความคิดที่จะต้องการให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ 2507 
โดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดสัมนาเร่ืองปัญหาและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีแนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยควรออกนอกระบบราชการ โดยภายหลัง
จากการดําเนินการจัดการสัมนา ได้มีการดําเนินการจัดการสัมนาอีก 3 ครั้งคือ ในปี พ.ศ. 2509 พ.ศ. 
2510 และ พ.ศ. 2513 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 
และได้มีการมอบให้สภาการศึกษาแห่งชาติยกร่างพระราชบัญญัติที่จะให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว
และเมื่อแล้วเสร็จ สภาการศึกษาแห่งชาติจะได้นําเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณาผ่านสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีหลักการสําคัญ คือ ให้มีคณะกรรมการทําหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนมหาวิทยาลัย ระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย ประการที่สอง 
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีเสรีภาพทางวิชาการ โดยมีสภา
คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี ประการที่สาม มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารงานบุคคล และมี
ความคล่องตัวในการบริหารงานตนเอง ภายหลังจากน้ัน สํานักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ พิจารณารายละเอียด พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่างๆ เพ่ือที่เสนอสภา
บริหารต่อไป แต่ไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และคณะปฏิวัติยัง
ไม่พร้อมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางดังกล่าว เรื่องดังกล่าวจึงระงับลง  
 แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐได้รับการรื้อฟ้ืนอีกครั้งเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาใน
ปี พ.ศ. 2517โดยได้มีการกําหนดแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบอิสระ โดยไม่เป็น
ส่วนของระบบราชการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวใช้ช่วงท้ายระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ระยะที่ 3 จนถึงระยะที่ 4 เป็นขั้นเตรียมการ และให้มีสภาพเป็นระบบอิสระในช่วงแรกของ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 5 พร้อมมีคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น
 จากท่ีไ ด้มีการพยายามท่ีจะปฏิรูประบบการศึกษาอยู่หลายคร้ัง  ในปี  พ .ศ .2530  
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2547) 
โดยกําหนดนโยบายและมาตรการไว้ประการหน่ึง คือ ให้มีการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปสู่
รูปแบบที่มีทั้งส่วนราชการและไม่เป็นส่วนราชการ โดยอยู่ในสถาบันเดียวกัน จนถึงรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่สําหรับมหาวิทยาลัยที่จะจัดต้ังขึ้นใหม่ ให้มีการบริหารใน
รูปแบบที่ไม่เป็นส่วนราชการ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบแห่ง
แรกในประเทศไทย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติว่าจะพัฒนาระบบบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้มี
                                                                 
 

23ทินพันธ์ุ นาคะตะ, เรื่องเดิม, หน้า 1-7. 
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กําหนดนโยบายตามหนังสือทบวงที่นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ที่ 0100/294 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2534 ไว้ 2 แนวทาง คือ 

1)  การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นตัวอย่าง  

2)  มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบราชการแต่ทําให้การบริหารคล่องตัวย่ิงขึ้น โดยแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญติ กฎ ระเบียบ และทบวงมหาวิทยาลัย 
 แนวทางดังกล่าวได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง เน่ืองจากมีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ทบวงมหา 
วิทยาลัยได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง มาร่วมประชุมช้ีแจงมาตรการดังกล่าว และ
ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ มาประชุมอีก
ครั้งหน่ึง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังไม่เข้าใจรายละเอียดของมาตรการน้ี ซึ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แสดง
ความเห็นด้วยต่อการออกนอกระบบ แต่ทั้งน้ี รัฐบาลจะต้องให้หลักประกันแก่มหาวิทยาลัย กล่าวคือ 
รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นอิสระในการหารายได้ และ
ต้องมีบทเฉพาะการ สําหรับผู้ที่จะประสงค์อยู่ในระบบราชการต่อไป ที่ประชุมเห็นว่าแม้บาง
มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พร้อม หรือไม่ประสงค์ที่จะออกจากระบบราชการ แต่ในระยะยาว ควรมีแผนที่
จะให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์ได้มีการ
ตกลงในหลักการสาระสําคัญที่เป็นองค์ประกอบร่วมกัน และทบวงมหาวิทยาลัยได้นําหลักการและ
สาระสําคัญน้ีไปยกร่างเป็นพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นต้นแบบให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พิจารณาแก้ไข
เพ่ิมเติมในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนฐานของแต่ละแห่งและให้ส่งร่างพระราชบัญญัติที่
แก้ไขแล้วให้ทบวงมหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 
 หลักการและสาระสําคัญที่ตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขประราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย สรุปได้
ดังน้ี24 

1)  ฐานะของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ แต่เป็นนิติ
บุคคลโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 

2)   การดําเนินการทุกอย่างสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย โดยให้รัฐมนตรีมีอํานาจและ
หน้าที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
                                                                 
 24 ทบวงมหาวิทยาลัย, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาขอ
รัฐที่มิใช่ส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 17-19. 
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3)   มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินได้ทุกประเภท ทั้งสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถซื้อ จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ แลกแปลี่ยน 
ถือกรรมสิท ธ์ิ  มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพย์สินต่างๆ  และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรได้ ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีอุดหนุน
หรืออุทิศให้ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแลได้ รายได้ที่ได้จากการจัดหาประโยชน์ให้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

4)   รายได้ของมหาวิทยาลัย ให้รัฐจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่มหาวิทยาลัยเป็น
รายปีทุกๆ ปี โดยจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสามารถหารายได้จากการจัดหาประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดุและจากค่าบริการหรือผลประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

5)   สถานภาพข้าราชการและลูกจ้างยังคงดํารงตําแหน่งเดิม และให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยต่อไปตามเดิม 

6)   การเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการมาเป็นพนักงาน
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยสมัครใจ และให้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้าง รวมท้ังสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ทั้งน้ี ต้องไม่น้อยกว่าเงินเดือนและค่าจ้าง ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนราชการได้รับ 

7)   สิทธิประโยชน์ของผู้ที่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการสําหรับผู้ที่ไม่
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนข้าราชการ มีสิทธิได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและเลื่อน
ตําแหน่งให้สูงขึ้นได้ดังเดิมทุกประการ 

8)   บรรดาที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยครอบครองดูแลอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้
บังคับให้คงเป็นที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ต่อไป เว้นแต่ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้ยกให้ หรือ
ได้มาโดยการซ้ือจากเงินรายได้ หรือได้มาโดยการแลกเปล่ียนด้วยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้ 
มาโดยผลของกฎหมาย ไม่ว่าการได้มาน้ันจะได้มาก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
ใช้บังคับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี  
 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐไปสู่ความเป็นอิสระจํานวน 16 ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติในหลักการ 
และนําเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวดังกล่าวตาม
หนังสือที่ นร 0203/2953 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และให้ส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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พิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หมดอายุลง การที่จะได้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติดังกล่าวจึงตกไป แต่จากนโยบายด้านการบริหารขอแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 
2541 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ตามลําดับ 
 ภายหลังจากน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 ได้กําหนดให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคลมีทางเลือก 2 ทาง คือ เป็นส่วนราชการ 
หรือเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐก็ได้ โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวดําเนินการได้โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาและจัดการตนเองได้ มีความคล่องตัว และเสรีภาพทางวิชาการ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษานั้นๆ 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเง่ือนไขในการ
กู้เงินจากธนาคารเอเชีย ซึ่งมีกรอบนโยบาย 2 ประการ คือ ประการแรก มหาวิทยาลัยจะได้รับมอบ
อํานาจให้บริหารงบประมาณ และประการท่ีสอง ภายในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 เพ่ือรองรับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยได้เตรียมการ 2 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก การทําความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยโดยวิธีการจัดทําสมุกปกขาว เรื่อง 
“หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” และจัดสัมนาระดับชาติในวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2541 และประการที่สอง ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ซึ่งให้มหาวิทยาลัยสามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มิใช่เงินเดือนกับมอบอํานาจการบริหารงานบุคลกรให้มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการได้เองในเร่ืองการกําหนดตําแหน่ง การบรรจุ การว่าจ้าง การแต่งต้ัง การโยกย้าย 
การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน และการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนถึงรองศาสตราจารย์ 
 ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พยายามปรับเปลี่ยนระบบของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่เป็นของรัฐไปสู่ระบบใหม่ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีมหาวิทยาที่เป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐจํานวน 16 แห่ง25 ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา 

                                                                 
 

25สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, สถาบนัอุดมศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553), หน้า 10-36. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
   
 2.4.2  มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ26  
 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในสังกัดของรัฐหรืออยู่ในระบบราชการน้ัน จะตกอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของทางราชการ มีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่กําหนดไว้สําหรับการใช้
จ่ายเงินของราชการ รวมไปถึงการมีระบบควบคุมตรวจสอบที่แน่นอนตายตัว โดยเฉพาะระบบการ
บริหารงานบุคคลที่เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศโดยมีลักษณะดังน้ี 
 2.4.2.1  อํานาจ หน้าที่ และโครงสร้างของมหาวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ มีสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด กําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร พิจารณาการจัดต้ัง และการยุบเลิก
คณะ สํานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สํานักหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว เสนอการแต่งต้ัง และการให้พ้น
จากตําแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
แต่งต้ัง และถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก 
และรองผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน กําหนดเขตการศึกษา
ของสถาบันให้เป็นวิทยาเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับกิจการของ
สถาบันซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หน่ึงโดยเฉพาะ   
 2.4.2.2  การบริหารงานบุคคล 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ได้การรับการบรรจุและแต่งต้ังให้รับราชการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยได้รับเงินเดือนจาก
เงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา และอีกประเภท คือ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ดังน้ัน บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถานะภาพเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงต้องปฏิบัติตามคําสั่ง และระเบียบของทางราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
                                                                 
 26กฤษณา จันทรโอฬาร, ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของ
สถาบนัอุดมศกึษาของรัฐในระบบราชการไปเปน็มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543), หน้า 109. 
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 2.4.2.3  การบริหารงานวิชาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยราชการส่วนกลางที่ กําหนด
มาตรฐานกลาง ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายทางวิชาการ หลักสูตร การรับนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดและยึดถือระบบเดียวกันทั้งประเทศ แม้จะมีการมอบอํานาจหรือกระจายอํานาจให้
แต่ละมหาวิทยาลัยไปดําเนินการเอง ก็เป็นเพียงการมอบอํานาจเท่าน้ัน ซึ่งราชการส่วนกลางจะเรียก
อํานาจคืนเมื่อใดก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงมีเสรีภาพทางวิชาการในระดับหน่ึง สามารถ
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนได้ โดยการอนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา27 
 2.4.2.4  การบริหารทรัพย์สินและงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบันทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน ทั้งน้ี
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดต้ังน้ันๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เป็น
ที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเป็น “กฎหมายเฉพาะ” ในขณะที่กฎหมายที่ให้อํานาจส่วน
ราชการอ่ืนๆ ในเรื่องทํานองเดียวกันน้ันเป็น “กฎหมายทั่วไป” ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายที่ว่า 
“กฎหมายเฉพาะยกเว้นกฎหมายทั่วไป” เสมอ   
 สําหรับการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ถือเป็นเงินรายได้ของแผ่นดินที่ต้องนําส่งคลังเช่นเดียวกันกับทุกส่วนราชการ แต่มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องนําส่งคลังให้เป็นรายได้ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
อํานาจในการจัดหาและจัดสรรเงินรายได้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณแผ่นดินได้แม้ว่าเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดินเป็นเงินของทางราชการ แต่เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รัฐจึงให้มหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเองได้ 
 
 2.4.3  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้การกํากับของรัฐน้ัน มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
การควบคุมและการกํากับของรัฐลดลงหรือมีน้อยที่สุด รัฐจะกํากับเพียงด้านนโยบายการจัดสรร
งบประมาณและคุณภาพเป็นหลัก แต่จะเน้นการติดตามและประเมิณผลการดําเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน โดยโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีลักษณะดังน้ี28 
 2.4.3.1  อํานาจ หน้าที่ และโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีสภานภาพที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

                                                                 
 27รองรัตน์ วิโรจน์เพชร, เรื่องเดิม, หน้า 229. 
 28กําชัย จงจักรพันธ์ุ, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบวกหรอืลบกับอุดมศกึษาไทย
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546), หน้า 16 - 21. 
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กระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตาม 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้ โดยมีอิสระใน
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของตนเอง ซึ่งจะปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย
น้ันๆ โดยการจัดการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย กล่าวคือ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ในการ
กําหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารการจัดการเร่ืองต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งความต้องการของสังคม และมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดระบบกํากับและ
ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลที่พร้อมจะตรวจสอบได้ นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยยังมี
อํานาจหน้าที่ในการติดตามให้การดําเนินภารกิจเป็นไปตามแผน นโยบาย และเป้าหมายท่ีวางไว้ โดย
ออกระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ การเงินและงบประมาณ และอ่ืนๆ ได้ 
โดยอิสระภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยน้ันๆ และสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบผล
การดําเนินงานต่อรัฐบาล29 
 2.4.3.2  การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐน้ัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จะมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่ง
ออกโดยสภามหาวิทยาลัย พนักงานของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์การประเมินและตามบัญชีเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกําหนด30 อย่างไรก็ตามพนักงานของ
มหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพบุคคลตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์31 
 2.4.3.3  การบริหารงานวิชาการ32 
 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็นไปตามหลักเสรีภาพทาง
วิชาการ โดยการดําเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัย แต่ต้องเป็นไปตามนโยบายและเป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดโดยส่วนกลาง โดยสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
และอนุมัติการเปิดให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแผนที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการอนุมัติจัดต้ัง ยุบเลิก
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
   
  

                                                                 
 

29สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, เรื่องเดิม, หน้า 1-6. 
 30เรื่องเดียวกัน, หน้า 6 - 7. 
 31ทินพันธ์ุ นาคะตะ, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
 32สํานักงานปลัดทบวมหาวิทยาลัย, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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 2.4.3.4  การบริหารทรัพย์สินและงบประมาณ33 
 ในการบริการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมดูแลและใช้
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทํานองเดียวกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาล โดยมีหลักการสําคัญ 
คือ ให้มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์จากที่ราชัสดุ และนํารายได้มาใช้จ่ายในการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยแยก
อสังหาริมทรัพย์เป็น 2 ประเภท คือ  

1)  อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ป่าสงวนท่ี
มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

2)  อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการบริจาคหรือซื้อจากเงินรายได้ให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปใช้สอย ควบคุมดูแล ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และ
สามารถจําหน่าย หรือแลกเปลี่ยนได้ แต่ทั้งน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ัน 
 สําหรับการบริหารงบประมาณ โดยทั่วไปมีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 

1)  หลักการด้านการเงินและงบประมาณโดยทั่วไป รัฐจะจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยจะจัดสรรเท่าที่จําเป็นให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เพียงพอที่จะประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ได้ โดยเงินอุดหนุนดังกล่าวถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

2)  มหาวิทยาลัยจะกําหนดระเบียบในการบริหารงบประมาณการเงิน การ
บัญชี และทรัพย์สินของตนเอง โดยมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  

3)  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 อน่ึง การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย รัฐจะจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุน
ทั่วไปใน 2 ลักษณะ คือ 

1)  การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แต่ละมหาวิทยาลัย โดย
จําแนกงบประมาณออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่าใช้จ่ายประจําและค่าใช้จ่ายลงทุน 

(1)  ค่าใช้จ่ายประจํา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการ
จัดการศึกษา โดยรัฐอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีมาตรฐานอย่างน้อยขั้นตํ่า และเพียงพอต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจัดสรรจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้นํามารวมสมบทเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่เหมาะสมส่วนค่าใช้จ่ายในภารกิจหลักอ่ืนๆ ให้รัฐอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรม 

(2)  ค่าใช้จ่ายลงทุน ให้รัฐจัดสรรให้ตามโครงการและความจําเป็นตาม
สภาพของมหาวิทยาลัยและกําลังงบประมาณของประเทศ 

2)  การจัดต้ังกองทุนคงยอดเงินต้น โดยหลักการ คือ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งจัดต้ังกองทุนคงยอดเงินต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําผลประโยชน์ที่ได้จากกองทุนไปใช้ในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยเท่าที่จําเป็น และเสริมกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับในกรณีที่งบประมาณแผ่นดินไม่

                                                                 
 33เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-10. 
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เพียงพอและเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดหาเงินกองทุนเป็นปีๆไป 
และรัฐอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามกําลังงบประมาณแผ่นดินเป็นปีๆไปเช่นเดียวกัน 
 ในการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดระบบบริหารงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และทรัพย์สินของตนเอง โดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยในลักษณะการตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งระบบการติดตามการใช้งบประมาณอ่ืนๆ 
ภายใต้หลักการต่อไปน้ี 

1)  งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและถือ
เป็นรายได้ ของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับตามแผนโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยอาจรวมรายได้อ่ืนมารวมจัดสรรเป็นงบ
ประจําปีของมหาวิทยาลัยด้วย 

2)  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่วางระบบการเงินและบัญชี งานพัสดุที่เป็นของ
ตนเอง โดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.4.3.5  การกํากับและการตรวจสอบ34 
 การกํากับและการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย อาจแบ่งเป็นการกํากับและการ
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย และการกํากับและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกของ
มหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะดังน้ี 

1)  การกํากับและการตรวจสอบภายใน 
สภาของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ในการบริหารของมหาวิทยาลัยเอง 
2)  การกํากับและการตรวจสอบภายนอก 

(1)  การกํากับและการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐบาล เช่น สํานัก 
งานตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงานงบประมาณ เป็นต้น  

(2)  การกํากับด้วยนโยบายของรัฐ กล่าวคือ รัฐอาจกําหนดนโยบาย
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 

(3)  การกํากับด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาของตนเอง 
ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดไว้ 

(4)  การกํากับด้วยกลไกงบประมาณ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาจะร่วมมือกับสํานักงานงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
กลไกให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผน และใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นการในการจัดสรร  

 
 

 

                                                                 
 

34เรื่องดียวกัน, หน้า 11-12. 
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2.5  บทสรุป 
 
 มหาวิทยาลัยของรัฐแต่เดิมอยู่ในสังกัดของรัฐ โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการซึ่งการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของทางราชการ โดยมีระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณที่กําหนดไว้สําหรับการใช้จ่ายเงินของทางราชการ รวมไปถึงการมีระบบควบคุมการ
ตรวจสอบที่ค่อนข้างเคร่งครัด จึงมีความพยายามที่จะให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระมากขึ้น เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องมีความอิสระในการบริหาร โดยเฉพาะความ
เป็นอิสระในการจัดองค์กร วิชาการ การบริหารงาน และการเงินและทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จาก
มหาวิทยาลัยในประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ
เง่ือนไขในการที่รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารเอเชีย มหาวิทยาลัยขอรัฐทุกแห่งจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีสภานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่
เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
อย่างเพียงพอที่จะประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้โดยมีความอิสระในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของ
ตนเอง มีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการกําหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารการจัดการเรื่อง
ต่างๆ กล่าวคือ ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลน้ัน บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมีสถานภาพเป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่งออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่องของการบริหารงานทางวิชาการน้ัน สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษา และอนุมัติการเปิดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแผนที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 สําหรับการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมดูแลและใช้
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทํานองเดียวกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ โดยมีหลักการสําคัญ คือ 
ให้มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุได้ และนํารายได้มาใช้จ่ายในการบริหารของมหาวิทยาลัยได้  
 ส่วนการบริหารงบประมาณน้ัน รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดยจัดสรรเท่าที่จําเป็น 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้ โดยสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่กําหนดระเบียบใน
การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของตนเอง โดยมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จะเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ในเรื่องรายได้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่ต้อง
นําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแต่ 
อย่างใด 
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บทที่ 3 
 

แนวคิด ทฤษฎี และข้อกฎหมายของ 
สถานะทางทรัพย์สินของแผ่นดิน 

 
  ในบทน้ี จะศึกษาถึงแนวความคิด วิวัฒนาการของทรัพย์สินของแผ่นดินในประเทศไทย มุ่ง
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของสาธารณสมบัติของแผ่นดินในประเทศไทย ความหมายของที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน การสิ้นผลของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตลอดถึงผลของการเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน นอกจากการศึกษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินในประเทศไทยแล้ว การศึกษาสา
ธารณสมบัติขแผ่นดินในต่างประเทศก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาธารณ
สมบัติแผ่นดินของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นต้นแบบในการยกร่างสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในประเทศไทย และศึกษาถึงสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีระบบในการจัดการสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ค่อนข้างชัดเจน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
3.1  สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

ในสมัยโรมัน กฎหมายแบ่งประเภทของทรัพย์สินโดยใช้หลักการเข้าถือครองกรรมสิทธ์ิเป็น
เกณฑ์ โดยแบ่งทรัพย์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ทรัพย์ที่เอกชนสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิได้ (res 
quae in nostro patrimorio) และทรัพย์ที่เอกชนไม่สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิได้ (res extra 
nostrum patrimonium) โดยทรัพย์ที่เอกชนไม่สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิได้ แบ่งเป็นทรัพย์ส่วน
สวรรค์ (divini juris) ซึ่งได้แก่ วัดและสิ่งที่น่าเคารพบูชาอ่ืนๆ และทรัพย์ส่วนมนุษย์ (humani juris) 
ซึ่งทรัพย์สินส่วนมนุษย์น้ี ยังแบ่งออกได้เป็นทรัพย์สินของเอกชน (res mancipi) และทรัพย์สินที่ไม่ใช่
ของเอกชน (res nec mancipi) ซึ่งแบ่งเป็นทรัพย์ของมวลมนุษยชาติ (res communes) ทรัพย์ของ
มหาชน (res publicae) ทรัพย์สินของชุมชน (res universitatis) และทรัพย์ไม่มีเจ้าของ (res 
nullius) ซึ่งความคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนมนุษย์ข้างต้นน้ี เป็นรากฐานในเรื่องทรัพย์สินของส่วนรวม 
หรือทรัพย์สินส่วนกลางของมหาชน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของที่บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าหาประโยชน์ได้ 
กล่าวคือ ทรัพย์ของมวลมนุษยชาติ (res communes) ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินที่มวลมนุษยชาติสามารถ
เข้าใช้สอยได้เสมอ เช่น อากาศ ทะเล และที่ชายทะเล ทรัพย์ของมหาชน (res publicae) หมายถึง 
ทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ได้แก่ ถนนหลวง หอประชุมเมือง และแม่นํ้าที่
สัญจรไปมา ทรัพย์สินของชุมชน (res universitatis) หมายถึง ทรัพย์ของชุมชนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
ทรัพย์ของมหาชน (res publicae) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมเช่นเดียวกัน แต่เป็นทรัพย์สิน
ส่วนรวมของชุมชนในท้องที่น้ันๆ โดยเฉพาะ ไม่รวมถึงชุมชนอ่ืน  
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สําหรับทรัพย์ไม่มีเจ้าของ (res nullius) หมายถึง ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ ผู้ใดพบและเข้ายึดถือ
ก่อนย่อมได้สิทธิไป เช่น ปลาในทะเล และของป่า เป็นต้น นอกจากน้ี ในสมัยโรมัน ยังได้แบ่งประเภท
ทรัพย์สินออกเป็นอีกหลายลักษณะ เช่น ทรัพย์ในพาณิชย์ (res in commercio) และทรัพย์นอก
พาณิชย์ (res extra commercium) และยังมีการแยกความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินของรัฐที่ถือ
ครองอยู่อย่างเอกชนถือครองทรัพย์สินของตน (res fisci) อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักกฎมายของ
โรมันมีผลต่อการพัฒนาระบบของกฎหมายในแต่ละประเทศด้วย35 
 

3.1.1  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสาธาณรัฐฝรั่งเศส36 
 ทรัพย์สินของแผ่นดินประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ ทรัพย์สินที่เป็นของนิติบุคคลมหาชน 
(personnes publiques) โดยทรัพย์สินเหล่าน้ีไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่ง ดังที่
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 537 วรรคสอง บัญญัติว่า “ทรัพย์สินที่มิได้เป็นของเอกชนจะอยู่ภายใต้
บังคับและอาจโอนกรรมสิทธ์ิได้ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะสําหรับทรัพย์สิน
น้ัน” สําหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวน้ันมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินของแผ่นดิน
น้ัน กล่าวคือ หากแบ่งประเภทตามหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นทรัพย์สินของรัฐ
ทรัพย์สินของภาค (régions) ทรัพย์สินของจังหวัด หรือทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งการแบ่งประเภทน้ีมี
ประโยชน์พอสมควรแต่มักจะไม่ได้ใช้ในการอธิบายต่างๆ เพราะมีปัจจัยร่วมกันหลายประการ หรือ
หากแบ่งประเภทเป็นทรัพย์สินที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน (les biens affectés à 
l’usagedu public) หรือที่มี เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือการบริการสาธารณะ (les 
biensaffectés aux services publics) แต่ตามจารีตประเพณีและตัวบทกฎหมายน้ันมีการแบ่งแยก
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (domaine public) และทรัพย์สินธรรมดาของรัฐ (domaine privé) 
 3.1.1.1  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 ในระหว่างที่มีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศสขึ้น ยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีการแบ่ง 
แยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินกับทรัพย์สินธรรมดาของรัฐ จึงอาจถือได้ว่าไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ที่ให้คํานิยามท่ีถูกต้องของสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ ดังน้ัน ในการกําหนด
ลักษณะของสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ันจึงจําเป็นต้องอาศัยแนวคําพิพากษาของศาลในการกําหนด
ลักษณะดังกล่าว 
 ในการพิจารณาลักษณะของสาธารณสมบัติของแผ่นดินของศาลน้ัน สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินได้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน ดังน้ัน 

                                                                 
 35สุนทรียา เหมอืนพระวงศ์, การใช้และการคุ้มครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หน้า 4-7. 
 36ตรีทศ นิโครธางกูร และคณะ, รายงานการศกึษาวิจัย เรื่อง ทรัพย์สนิของแผ่นดินของ
ฝรั่งเศส (ม.ป.ท., 2546), หน้า 8–12, ค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จาก http://www.lawreform.go. 
th/lawreform/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=11 
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1)  ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินได้ แม้ว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลน้ันจะมีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

2)  ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐมีทรัพยสิทธิอ่ืนๆ ที่มิใช่กรรมสิทธ์ิ เช่น 
สิทธิเก็บกิน (usufruit) หรือการรอนสิทธิ (servitude) ก็ไม่ทําให้ทรัพย์สินน้ันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ดังน้ัน ทรัพย์สินไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิบัตรจึงไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ เพราะไม่
อาจมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินน้ันได้ 

3)  ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนก็ไม่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม ในการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน ทรัพย์สินของนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนต้องมีไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์ทั่วไปจึงจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในปี ค.ศ. 
1950 ศาลยุติธรรมสูงสุดได้วินิจฉัยว่า “ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ ทรัพย์สินที่มี
เพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน หรือทรัพย์สินที่มีการจัดการพิเศษเพ่ือการแสวงประโยชน์ของ
บริการสาธารณะ” ต่อมาสภาแห่งรัฐและศาลช้ีขาดเขตอํานาจศาล (Tribunal des conflits) ก็ได้
ยอมรับและมีคําพิพากษาในทํานองเดียวกัน 
 จากแนวคําพิพากษาของศาลดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของการเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีองค์ประกอบแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ เป็น
ทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน หรือมีเพ่ือการใช้
ประโยชน์ของทางราชการ (บริการสาธารณะ) ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าโดยลักษณะตามธรรมชาติหรือโดย
การจัดการพิเศษตามความจําเป็นของวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะน้ัน 

1)  การจําแนกประเภทของสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสาธารณรัฐ
        ฝรั่งเศส37 

ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจจําแนกได้หลายวิธีการ
ด้วยกันเช่น 

(1)  การจําแนกตามนิติบุคคลมหาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (รัฐ ภาค 
จังหวัด เทศบาล เป็นต้น) ซึ่งการจําแนกวิธีน้ี แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่แตกต่างกันในแง่ของการ
จัดการทรัพย์สิน 

(2)  การแบ่งแยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และ
ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 

(3)  การจําแนกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติ (le 
Domaine Publicnaturel) กล่าวคือ ทรัพย์สินที่กลายสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล แม่นํ้า ลําคลอง ท้องนํ้า และสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น 
(le domaine artificiel) กล่าวคือ ทรัพย์สินที่เกิดจากการดําเนินการของมนุษย์ เช่น อาคาร หรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

                                                                 
 37เรื่องเดียวกัน, หน้า 21–22. 
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(4)  การจําแนกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์
ของสาธารณชน และสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณะ 

(5)  การจําแนกอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพและทางภูมิ 
ศาสตร์ เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดินทางทะเล ทางน้ํา ทางอากาศ และทางพ้ืนดิน 
 2)  การเกิดขึ้นของสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส38 
 การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน หมายถึง การที่ทรัพย์สินถูกจัดให้เป็น
สาธารณสมบั ติของแผ่น ดินของนิ ติ บุคคลมหาชน  การเ ป็นสาธารณสมบั ติของแผ่น ดิน
(l’incorporation) อาจแบ่งแยกประเภททรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ดังน้ี 
 (1)  สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติ (Le Domaine Public 

Naturel) 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่มิได้สร้างขึ้นโดยนํ้ามือมนุษย์ เช่น ชายฝั่งทะเล ทะเลอาณาเขต น่านฟ้า และทางนํ้า โดยการได้มา
และการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเกิดขึ้นพร้อมกัน กล่าวคือ เมื่อทรัพย์สินน้ันมีลักษณะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ี จะ
เป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่จําเป็นต้องมีนิติกรรมทางปกครองใดๆ อีก หรือถ้ามีนิติกรรมทางปกครอง
เพ่ือกําหนดแนวเขต ก็เป็นเพียงการยืนยันการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่าน้ัน  
 (2)  สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น (Le Domaine Public    
  Artificiel)  
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้นนอกจากจะต้องเป็นทรัพย์สิน
ของนิติบุคคลมหาชนแล้ว จําเป็นต้องมีนิติกรรมที่เรียกว่า “การกําหนดการใช้ประโยชน์สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน (affectation)” ซึ่งจะกําหนดวัตถุประสงค์ของทรัพย์สิน และกําหนดว่าทรัพย์สิน
น้ันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด เช่น กําหนดโดยกฎหมาย แต่ถ้าเป็นทางหลวงแผ่นดินที่
สร้างใหม่ การกําหนดการใช้ประโยชน์จะทําในรูปของประกาศการก่อสร้างเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(la déclaration d'utilité publique detravaux) หรือในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติ
ไว้เป็นการเฉพาะ การกําหนดการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะต้องกระทําโดย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นคําสั่งทางปกครองฝ่ายเดียว หรืออาจทําใน
รูปของสัญญาก็ได้ นอกจากน้ีแนวคําพิพากษายังได้ยอมรับการกําหนดการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินโดยปริยาย โดยเป็นผลโดยอ้อมจากคําสั่งทางปกครองที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เดียวและ
โดยตรงเป็นการกําหนดการใช้ประโยชน์  
 อย่างไรก็ตาม การกําหนดการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่น 
ดินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้ทรัพย์สินน้ันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากแต่ต้องมีการ
ใช้ประโยชน์ตามความเป็นจริงประกอบด้วย มิฉะน้ันแล้ว การกําหนดการใช้ประโยชน์อาจมิชอบด้วย
กฎหมายได้ หากไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 3)  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน39 

                                                                 
 38เรื่องเดียวกัน, หน้า 36–40. 
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 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างส่วนราชการ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังส่วนราชการ
อ่ืน หรือในระหว่างหน่วยงานหน่ึงไปยังอีกหน่วยงานหน่ึง ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน โดยการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลักษณะดังน้ี 
 (1)  การเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยงานที่ขึ้นต่อนิติบุคคลมหาชนเดียวกัน 
 การเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้ใช้ประโยชน์ยังคงเป็นหน่วยงานท่ีขึ้นต่อนิติ
บุคคลมหาชนเดียวกันน้ัน เป็นอํานาจของนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินน้ัน เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในระหว่างราชการส่วนกลาง
ด้วยกันเอง ประมวลกฎหมายทรัพย์สินของรัฐ มาตรา R. 58 กําหนดให้หน่วยงานในราชส่วนกลางซึ่ง
มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง จะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่อาจตกลงกันได้ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน หรือนายกรัฐมนตรี บางกรณีอาจต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่อีกหน่วยงานหน่ึง ส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่ขึ้นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน จะกระทําโดยมติสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ 
 (2)  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดินระหว่าง  

นิติบุคคล 
 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดินระหว่างนิติ
บุคคลมหาชนหลายหน่วยงาน อาจมีขึ้นในกรณีที่มีการตกลงกันระหว่างนิติบุคคลมหาชนหลาย
หน่วยงาน โดยการตกลงกันอาจทําในรูปของสัญญา หรือโดยการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวหลังจากที่ได้มี
การเจรจากันแล้วก็ได้ 
 4)  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (la sortie du domaine 

public)40 
 การสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และผลของการสิ้นสภาพ
ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นอยู่กับว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติหรือสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1)  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินตามธรรมชาติ 
 การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยตัวทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้สูญสลายไปตาม
ธรรมชาติ เช่น ท้องน้ําต้ืนเขิน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายน้ัน 

                                                                                                                                                                                        
 39เรื่องเดียวกัน, หน้า 40–42. 
 40เรื่องเดียวกัน, หน้า 42–45. 
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 (2)  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น 

 การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้นจะต้องมีคําสั่งถอนสภาพคืน หากไม่มีการดําเนินการดังกล่าว แม้สภาพทาง
ธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จะเปลี่ยนก็หาทําให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวสิ้นสภาพไปไม่
สําหรับการออกคําสั่งถอนสภาพจะเป็นไปตามกฎหมายในแต่ละเรื่องที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินน้ัน 
 สําหรับผลของการส้ินสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน ไม่ว่า
การส้ินสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลสภาพทางธรรมชาติของ
ทรัพย์สินน้ันเอง หรือเป็นผลมาจากการคําสั่งถอนคืนสภาพก็ตาม ทรัพย์สินน้ันยังคงอยู่ในความดูแล
ขององค์กรน้ัน และการสิ้นสภาพน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายเท่าน้ัน ซึ่งโดยหลัก
แล้วจะทําให้ทรัพย์สินน้ันกลายสภาพจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดา ซึ่งมีผลให้การจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ได้ และตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแพ่งซึ่งเอกชน
สามารถยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อสู้ได้ และหากมีกรณีพิพาทจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเอกชน รัฐ
จะไม่สามารถอ้างกฎหมายอาญาหรือเรียกค่าเสียหายทางปกครองได้ 
 3.1.1.2  ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 ประมวลกฎหมายทรัพย์สินของรัฐ มาตรา L.2 ได้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า 
ทรัพย์สินธรรมดาไว้ว่า “ทรัพย์สินอ่ืนๆ เป็นทรัพย์สินธรรมดา (les autres biens conitituent le 
domaine privé)” ดังน้ัน ทรัพย์สินธรรมดา คือ ทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินน่ันเอง โดยทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา มีลักษณะดังน้ี 

1)  ทรัพย์สินธรรมดาจะมีลักษณะเป็นสมบัติของชาติ (domaine de la 
nation) และเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ กล่าวคือ ทรัพย์สินเหล่าน้ีจะทํารายได้ให้ฝ่ายปกครองซึ่งตรงกัน
ข้ามกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับหน้าที่ของทรัพย์สินธรรมดาที่เห็นว่าการจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐมิได้มีเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เป็นสมบัติของชาติเท่าน้ัน แต่ยังมีไว้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะด้วย 

2)  ทรัพย์สินธรรมดาจะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายแพ่ง รัฐจึงมีอํานาจในการ
จัดการทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเหมือนดังเช่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่เป็นเอกชนตามกฎหมาย
แพ่ง 

3)  คดีพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินธรรมดาอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลยุติธรรม 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ทรัพย์สินธรรมดาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อาจประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกใช้เพ่ือ
การบริการสาธารณะ เช่น อาคารของหน่วยงานระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด หรือระดับ
เทศบาล ซึ่งไม่ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินแผ่นดินธรรมดาจะต้องไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นอกจากน้ีทรัพย์สินธรรมดาที่ เ ป็น
อสังหาริมทรัพย์อาจมิได้มีไว้เพ่ือใช้การจัดทําบริการสาธารณะ หรือเพ่ือการใช้ประโยชน์ของ



31 

สาธารณชน เช่น เกาะ ทางไหลของนํ้าที่ถูกละทิ้ง ทางนํ้าที่ต้ืนเขิน ป่า ที่ดินที่หาผลประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม อาคารหรือที่พักอาศัยที่ให้เอกชนเช่า เป็นต้น 
 
 3.1.2  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี41 

ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน คํานิยามของคําว่า “ทรัพย์ (Sache)” ในทรัพย์
มหาชน (offentliche Sahen) ไม่ได้มีความหมายตรงกับคํานิยามในทางกฎหมายแพ่ง เพราะคํา
นิยามของคําว่า “ทรัพย์” ตามกฎหมายแพ่ง หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างเท่าน้ัน (มาตรา 90 BGB) 
ในขณะที่ทรัพย์ในทางมหาชนมิได้มีความแต่เพียงวัตถุมีรูปร่างเท่าน้ัน กล่าวคือ น้ําที่ไหลในพ้ืนที่หรือ
อากาศที่อยู่เหนือเขตแดนเท่าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และพลังงานไฟฟ้า ก็เป็นทรัพย์ในมหาชน 
หรือสามารถที่จะเป็นทรัพย์มหาชนได้ นอกจากน้ีทรัพย์มหาชนน้ันไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรรมสิทธ์ิของ
ฝ่ายปกครองเสมอไป เพราะเป็นการเพียงพอที่จะให้ทรัพย์น้ันอยู่ในอํานาจของฝ่ายปกครองเพ่ือ
กําหนดวัตถุประสงค์ของทรัพย์น้ัน 

ทรัพย์มหาชน (Offentliche Sachen) ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ทรัพย์ของฝ่าย
ปกครองทุกชนิดซึ่งมีไว้เพ่ือดําเนินกิจการของฝ่ายปกครองไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ทั้งน้ี 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองซึ่งได้แก่ทรัพย์ที่ เ ก่ียวกับการคลังของรัฐ 
(Finanzvermogen) ทรัพย์ทางปกครอง (Verwaltungsvermogen) และทรัพย์มหาชนที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน (Offentliche Sachen im Gemeingebrauch)  

สําหรับทรัพย์มหาชนในความอย่างแคบน้ัน หมายถึงทรัพย์ทางปกครอง (Offentliche 
Sachen) และทรัพย์มหาชนท่ีมีไว้ใช้เพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน (Offentliche Sachen im Geme-
ingebrauch) เท่าน้ัน 

ทรัพย์มหาชน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1)  ทรัพย์ที่เก่ียวกับการคลังของรัฐ (Finanzvermogen) ในความหมายอย่างกว้าง 

ได้แก่ ที่ดิน ป่าไม้ เงินสด กิจการด้านอุตสาหกรรมของรัฐ พิพิธภัณฑ์ ใบหุ้น ซึ่งกําไรดอกผลหรือ
คุณค่าของทรัพย์น้ันมีผลต่อรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนในด้านการคลัง สําหรับการทําให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดทําภารกิจของฝ่ายปกครอง โดยหลักการ ทรัพย์ที่เก่ียวกับการคลังของรัฐ 
(Finanzvermogen) ให้ถือกฎเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่งโดยเฉพาะ การได้มา การตกอยู่ในภาระบาง
ประการ และการจําหน่ายจ่ายโอน  

ดังน้ัน ข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์ที่เก่ียวกับการคลังของรัฐ (Finanzvermogen) จึงอยู่
ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม แต่บางกรณี ได้กําหนดกฎเกณฑ์พิเศษสําหรับทรัพย์ประเภทน้ี ดังน้ัน 
ทรัพย์ที่เก่ียวกับการคลังของรัฐ (Finanzvermogen) จึงต้องแยกออกจากกฎหมายปกครอง 

2)  ทรัพย์ทางปกครอง (Verwaltungsvermogen) คือ ทรัพย์ทางปกครองที่มีไว้
เพ่ือตอบสนองฝ่ายปกครองในการดําเนินการทางปกครองโดยทางตรงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

                                                                 
 41ธรรมรังสี วรรณโก, ระบบการจัดการที่ดินที่เปน็สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 15–19. 
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ภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองและหมายรวมถึงทรัพย์ทั้งหมดของฝ่ายปกครองเช่นที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานรัฐ 

3)  ทรัพย์มหาชนที่ใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (Offentliche Sachen im Geme-
ingebrauch) หมายถึง ทรัพย์มหาชนซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชายหาดทางสาธารณะ ถนน และ
สะพาน โดยการใช้ร่วมกันน้ัน คือ การเปิดโอกาสเป็นการทั่วไปสําหรับบุคคลทุกๆ คน อย่างไรก็ตาม
การใช้ร่วมกันน้ัน อาจกําหนดอยู่ในขอบเขตที่จํากัด กล่าวคือ อาจกําหนดขอบเขตของการใช้ร่วมกัน
ได้ เช่น การใช้โบสถ์สมาชิกของโบสถ์ ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์น้ันได้ และ
อาจจะขัดขวางบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของโบสถ์ได้ ซึ่งลักษณะการใช้น้ีไม่ได้ขัดแย้งต่อความหมาย
ของคําว่า “การใช้ร่วมกัน” นอกจากน้ีขอบเขตของการใช้ที่มีผลในทางข้อเท็จจริงไม่ใช่สาระสําคัญ
การใช้ร่วมกัน และการใช้น้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงของสัญญาหรือคําสั่งของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ 
กรณีที่มีการบังคับให้ทําสัญญา หรือกรณีที่กฎเกณฑ์ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการออก
ข้อกําหนดใดๆ ถือว่าเป็นการปฏิเสธการใช้ร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้
จํากัดลักษณะของการใช้ร่วมกัน และไม่ได้ทําให้เกิดความเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลในขอบเขตของผู้ใช้ 
แต่การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ในด้านการคลังเท่าน้ัน 

โดยชนิดและขอบเขตของการใช้ร่วมกันน้ัน จะแตกต่างตามลักษณะของทรัพย์
มหาชน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของทรัพย์มหาชนน้ัน การใช้ร่วมกันจึงผูกพันตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดโดยกฎหมายหรือวัตถุประสงคท์ี่ปรากฎชัดเจนจากสภาพของทรัพย์มหาชนน้ัน  

ดังน้ัน การใช้ร่วมกันจึงต้องอยู่ในขอบเขตของเจตย์จํานงของการใช้ร่วมกัน 
(Gemeinvertraglichkeit) กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ใช้ไปในทางที่อาจทําให้บุคคลอ่ืนเสียหาย เว้นแต่
ความเสียหายเพียงช่ัวคราวที่เกิดขึ้นจากใช้น้ัน เป็นกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากน้ี การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของทรัพย์มหาชนในทุกกรณีก็ถือเป็นการใช้ที่เกินขอบเขตทั้งสิ้น 

สําหรับการเกิดขึ้นของทรัพย์มหาชน (Entstehung und Beedigung der 
Offentlichen Sachen) น้ัน อาจเกิดโดยทางธรรมชาติ เช่น ทางนํ้าและชายหาด หรือเกิดขึ้นโดยผ่าน
การการะทําที่มีจุดมุ่งหมายในการก่อต้ังขึ้น  

การส้ินสุดของการเป็นทรัพย์มหาชนนั้นสิ้นสุดลงโดยการส้ินสภาพของทรัพย์น้ันเอง 
หรือถูกยกเลิกโดยกฎหมาย ในกรณีของทรัพย์มหาชนซึ่งเป็นอยู่โดยธรรมชาติ การยกเลิกโดยกฎหมาย
ไม่อาจเป็นไปได้ เว้นแต่คุณสมบัติการเป็นทรัพย์มหาชนน้ันสูญสิ้นไปกับสภาพธรรมชาติ เช่น เขื่อนริม
แม่น้ําถูกพัดพาไป เป็นต้น 
 
3.2  สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายไทย42 
 

ในช่วงยุคสมัยสุโขทัย หลักเกณฑ์เก่ียวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินในช่วงน้ีไม่อาจสรุปได้
อย่างชัดเจนนัก เน่ืองจากในสมัยสุโขทัย มีเพียงหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงในส่วนที่ว่า “ป่า
หมากพลูในเมืองน้ัน ใครทําได้ให้ไว้แก่มัน” และการบันทึกว่าตระพังโพยเป็ยหนองน้ํา เท่าน้ัน  
                                                                 
 42สุนทรียา เหมอืนพระวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 12-14. 
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ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การปกครองในยุคน้ันถือว่า
พระมหากษัตริย์ทรงมีอํานาจสุงสุดในทุกๆ ทาง กฎหมายจึงเป็นไปเพ่ือแสดงอํานาจของพระมหา 
กษัตริย์ที่มีอยู่เหนือพ้ืนดินอย่างเด็ดขาด ดังจะเห็นได้จากกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีการกําหนด
เรื่องการถือครองที่ดินไว้ว่า “ที่ในกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาฯ เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัว หากให้
ราษฎรท้ังหลายผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่ จะได้เป็นที่ราษฎรหามิได้” นอกจากน้ียังกําหนดว่า “ถ้าที่นอก
เมืองหลวงอันเป็นแว่นแคว้นในกรุงศรีอยุธยา ใช่ที่ราษฎร อย่าให้ซื้อขายแก่กัน” และการบุกรุกที่ดิน
ของพระมหากษัตริย์มีโทษทางอาญาถึง 6 สถาน 

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะกําหนดเป็นหลักการทั่วไปว่าที่ดินทั้งหลายเป็นของพระ
เจ้าอยู่หัว แต่ปรากฎว่า กฎหมายได้เปิดช่องให้เอกชนสามารถมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ หาก
ได้รับอนุญาต โดยในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จมีการกําหนดว่า “หากเอกชนคนใดโก่นสร้างเลิกรั้งที่ไร่
นาเรือกสวนน้ัน ให้ไปบอกแก่นายเสนานายระวาง เมื่อนายอากรไปตรวจดูบริเวณแล้ว ให้แจ้งเสนา
นายระวาง และให้นายอากรเขียนโฉนดไว้ให้แก่ผู้น้ัน” หรือในพระราชกําหนดเก่าได้มีการกําหนดว่า 
“การโก่นสร้างเลิกรั้งทํานาขึ้นใหม่ ต้องบอกแก่เสนาเจ้าอําเภอเจ้าสัดให้รู้เห็น” ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ในสมัยน้ัน เอกชนสามารถเข้าถือครองที่ดินได้ นอกจากน้ี กฎหมายยังเปิดช่องให้เอกชนสามารถทํา
นิติกรรมบางอย่างในที่ดิน เช่น ขายฝาก ให้โดยเสน่ห์หา ซื้อขาย ให้เจ้าหน้ียึด และตกทอดเป็นมรดก
ได้ด้วย  

ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2363 ชาติตะวันตกได้เริ่มขยายบทบาทของตนเข้าสู่ทวีปเอเชีย 
รวมท้ังประเทศไทยอย่างมาก โดยการเข้ามาของชาติตะวันตกส่งผลให้ไทยต้องเปิดประเทศเพ่ือทํา
การค้ากับต่างชาติมากขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง
อย่างใหญ่หลวง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจน้ีเอง ส่งผลให้เอกชนมีความต้องการใช้ที่ดินและ
ทรัพย์สินต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการถือครองทรัพย์สินครั้งใหญ่ใน
เวลาต่อมา โดยเฉพาะการถือครองที่ดิน ที่เคยถือว่าที่ดินเป็นของพระมหากษัตริย์เท่าน้ัน ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้หลายๆ ฝ่ายสามารถถือครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่างๆ ได้
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐ วัดวาอาราม มิสซัง และเอกชน เป็นต้น ในยุคน้ีจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบการถือครองทรัพย์สินที่ถือครองโดยเอกชน และทรัพย์สินที่มีได้
ถือครองโดยเอกชน 

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินที่ถือครองโดยเอกชน โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับการถือครอง
กรรมสิทธ์ิในที่ดินได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ปรากฎในกฎหมายหลายฉบับได้แก่ ประกาศขาย
สวนขายฝากแก่กัน พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสําหรับผู้รักษาเมือง กรมการและเสนากํานันอําเภอซึ่ง
จะออกเดินประเมินนา พ.ศ. 2417 พระราชบัญญัติการขายฝากและการจํานําที่ดิน ร.ศ. 115 ข้อ 
บังคับการเก็บเงินสมพักศรค่าที่ ร.ศ. 120 กฎเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ. 120 พระราช 
บัญญัติตราจองช่ัวคราว ร.ศ. 120 พระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 124 พระราชบัญญัติตรา
จองที่ดิน ร.ศ. 127 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินที่มิได้ถือครองโดยเอกชน ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
โดยในช่วงก่อนมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้เริ่มมีการแบ่งแยกทรัพย์สินโดยเฉพาะท่ีดิน
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ออกเป็นหลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มตามกฎหมายและลักษณะ
ของที่ดินแต่ละประเภทได้ ดังน้ี43 

1)  กฎหมายเก่ียวกับที่หลวงที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์และหวงห้ามไว้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ โดยในส่วนของที่สาธารณประโยชน์และหวงห้ามไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยใน
ส่วนของที่สาธารณประโยชน์โดยทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. 116 
และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งได้กําหนดความหมายของที่สาธารณ 
ประโยชน์ และอํานาจหน้าที่ขององค์กรที่จะจัดการ  

สําหรับในส่วนสาธารณประโยชน์ทางนํ้าก็จะมีกฎหมายที่เก่ียวข้องการใช้ประโยชน์ 
และการดูแลรักษาแม่นํ้าลําคลองเป็นจํานวนมาก ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎหมายและท้องนํ้า พ.ศ. 
2403 พระราชบัญญัติว่าด้วยเรือใหญ่ขึ้นล่องตามลําแม่นํ้า พ.ศ. 2403 พระราชบัญญัติว่าด้วยเรือเล็ก
ขึ้นล่องนํ้าตามลําแม่นํ้า พ.ศ. 2403 พระราชบัญญัติธรรมเนียมคลอง จ.ศ. 1232 ประกาศกรมพระ
นครบาล เรื่อง ให้รื้อถอนสิ่งต่างๆ ออกไปจากเขตที่ดินคลองหลวง พ.ศ. 2431 ประกาศสําหรับการ
ปักหลักขยายเขตคลอง ร.ศ. 117 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าสยาม ร.ศ. 124 พระ 
ราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าสยาม พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติป้องกันเหตุเรือโดนกัน พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2456 ประกาศกระทรวงนครบาลว่าด้วยผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งที่
ล่วงล้ําหลักเขตคลองออกไปให้รีบจัดการรื้อถอนประปา พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 
121 ประกาศกระทรวงนครบาลว่าด้วยผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งที่ล่วงล้ําหลักเขตคลองออกไปให้รีบจัดการรื้อ
ถอนให้เสร็จภายในกําหนด 6 เดือน ร.ศ. 130 พระราชบัญญัติทํานบ ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติ
สําหรับกําจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456  

ส่วนสาธารณประโยชน์ทางบก มีกฎหมายที่เก่ียวข้องและสําคัญ ได้แก่ พระราช 
บัญญัติว่าด้วยการทางบก พ.ศ. 2403 ประกาศเว้นที่ริมถนนหลวง ร.ศ. 1117 และพระราชบัญญัติ
ทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พ.ศ. 2473  

สําหรับการจัดสร้างทางรถไฟ ก็จะมีกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติจัดวางทาง
รถไฟ และทางหลวง พ.ศ. 2464 ซึ่งมีบทนิยามทางหลวงประเภทของทางหลวง หลักการเกี่ยวกับการ
ห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้สิทธิของแผ่นดินในเรื่องที่ดินเป็นทางหลวง และห้ามมิให้ยึดที่ดินน้ัน 

สําหรับที่ดินประเภทน้ี ศาลฎีกาวางแนววินิจฉัยว่า  ที่ดินที่สาธารณใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ผู้ใดจะถือกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของหรืออ้างการครอบครองโดยปรปักษ์ไม่ได้ และหากผู้ใดทําให้
ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายน้ันสามารถฟ้องร้องได้ 

2)  กฎหมายเกี่ยวกับที่หลวงหวงห้ามที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการหรือหวงห้ามไว้
เพ่ือประโยชน์ในราชการ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวได้มีการตราพระราช 
บัญญัติธรรมนูญหน้าที่ราชการในกระทรวงการคลังมหาสมบัติ ร.ศ. 109 กําหนดให้กระทรวงการคลัง
มหาสมบัติมีหน้าที่จ่ายรักษาเงินแผ่นดินสรรพราชพัสดุ ถือบัญชีพระราชทรัพย์สําหรับแผ่นดิน เก็บ
ภาษีอากร โดยมีกรมในสังกัด 13 กรม และในจํานวนน้ีมีกรมพระคลังข้างที่ทําหน้าที่จัดการเงินในพระ 
องค์ และกรมราชพัสดุตามพระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 ทําหน้าที่จัดการซื้อจ่ายของหลวง

                                                                 
 43ธรรมรังสี วรรณโก, เรื่องเดิม, หน้า 20–38. 
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และรับจ่ายของหลวง ซึ่งที่ดินราชพัสดุที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติปกครองดูแลรักษานั้น มีทั้ง 
ที่ดิน ตึก บ้าน เรือน สวน นา ที่ดินที่ใช้ในราชการ หรือที่ดินที่ควรสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

สําหรับที่ดินประเภทน้ี ศาลฎีกาได้วางแนวคําวินิจฉัยว่าราษฎรจะถือกรรมสิทธ์ิในที่
หลวงหวงห้ามไม่ได้ 

3)  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในที่
หลวง เช่น การอนุญาตให้ทําไม้ตามพระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบลากไม้สักที่ยังมิได้เสียค่าตอบ
ภาษี ร.ศ. 112 พระราชบัญญติรักษาป่าไม้ ร.ศ. 116 พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ร.ศ. 116 
พระราชบัญญัติไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน พ.ศ. 2439 พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตี
ตราไม้ ร.ศ. 117 พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่า พ.ศ. 2441 พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ. 
2456 ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีขอนไม้สักและไม้กระยาเลย จ.ศ. 1236 ประกาศพระ
บรมราชโองการเรื่องซื้อขายไม้ขอนสัก จ.ศ. 1246 ประกาศซื้อขายไม้สัก พ.ศ. 2427 ประกาศตัดไม้
สัก พ.ศ. 2427 หรือการอนุญาตให้เก็บของป่าตามข้อบังคับระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเก็บ
รวงผึ้ง พ.ศ. 2464 หรือกรณีการอนุญาตให้ทําประมงตามประกาศอากรค่านํ้า เรื่อง ขอรับประทาน
บัตรหวงห้ามจับสัตว์นํ้า ร.ศ. 118 ประกาศเก็บเงินอากรค่านํ้า ร.ศ. 118 ประกาศอากรค่านํ้า ร.ศ. 
119 พระราชบัญญัติอากรค่านํ้า ร.ศ. 120 กฎเสนาบดีว่าด้วยวิธีการและต้ังอัตราเก็บเงินอากรค่านํ้า 
ร.ศ. 120 พระราชบัญญัติอากรค่านํ้า ร.ศ. 126 ประกาศเปลี่ยนอัตราค่าที่ทําโพงพางไม่ประจําที่ใน
กรุงเทพมหานคร พระราชกําหนดแก่ชาวแพและโพงพาง และประกาศหาเทียนหอย ลงวันที่ 6 
มกราคม ร.ศ. 127 

สําหรับที่ดินประเภทน้ี ศาลฎีกาได้วางแนววินิจฉัยว่า การอนุญาตให้ประโยชน์ในที่
หลวงจะต้องกระทําตามแบบแผนหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษ และการได้รับอนุญาตเช่นน้ันไม่
ก่อให้เกิดสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด 

4)  กฎหมายที่เก่ียวกับที่หลวงไม่หวงห้ามซึ่งยินยอมให้ราษฎรจับจองที่หลวงไม่หวง
ห้าม คือ ที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งรัฐบาลยินยอมให้ราษฎรจับจอง การหวงห้ามที่ดินของราษฎรน้ัน แต่
เดิมน้ันสามารถกระทําได้โดยไม่ยาก เช่น ตามข้อบังคับการหวงห้ามที่ดิน ศก 117 ได้กําหนดไว้ให้
ราษฎรหวงห้ามที่ดินซึ่งรกร้างว่างเปล่าได้ โดยมีข้อจํากัดว่าผู้มีอํานาจจะอนุญาตให้จับจองที่ดินบาง
ประเภทไม่ได้ กล่าวคือ (1) ที่ใช้ในราชการหลวง (2) ที่หวงห้ามในการทําอากร และ (3) เป็นที่มหาชน
ได้อาศัยเป็นสาธารณประโยชน์ และถึงแม้ว่าที่ดินที่มีผู้หวงห้ามจับจองไปแล้ว จนผู้มีอํานาจหน้าที่ได้
ออกเอกสารหลักฐานไว้เป็นสําคัญ แต่หากปรากฎภายหลังว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินซึ่งรัฐบาลยังไม่มี
ความประสงค์จะให้ผู้ใดมีกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นที่รัฐบาลหวงห้ามเอาไว้เป็นที่สําหรับประโยชน์ราชการ
หรือสําหรับราษฎรเลี้ยงสัตว์ พาหนะ ตัดไม้ ตัดฟืน ตักนํ้า ขุดแร่ ทางเดิน ทางนํ้า หรือสําหรับ
สาธารณประโยชน์ประการใดประการหน่ึง ผู้มีเอกสารหลักฐานไม่มีอํานาจหน้าที่จะอ้างว่าตนควรจะ
ได้จองที่รายน้ันตามประสงค์ เพราะเหตุที่มีเอกสารเป็นสําคัญ 

ต่อมาวิธีการจับจองน้ัน ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจจะต้องตรวจสอบท้องที่ๆ เหมาะสม
กับการทํานาและเพาะปลูกพืชผลต่างๆ และให้หวงห้ามที่ดินให้เพียงพอกับราษฎรในอําเภอน้ัน พร้อม
ไปปักหลักเขตไว้เป็นสําคัญ โดยให้เขียนบอกไว้เป็นที่หลักนั้นให้ชัดเจนว่า “เป็นที่หวงห้ามไว้สําหรับ
อนุญาตให้ราษฎรซึ่งต้ังภูมิลําเนาอยู่ในท้องที่น่ันกระทําการเพาะปลูก...” แต่อย่างไรก็ตาม ที่ดินที่จะ
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ไม่ยอมให้ผู้ห น่ึงผู้ ใดจับจองหวงห้าม คือ (1) ภูเขา (2) ป่าไม้ (3) ธารนํ้า หนองนํ้า (4) ที่
สาธารณประโยชน์ และ (5) ที่ซึ่งพระราชกําหนดกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใดจับจองหวงห้าม 
นอกจากน้ัน แม้ราษฎรผู้จับจองหวงห้ามที่ดินจะได้รับโฉนดไว้เป็นหลักฐานก็ตาม บทบัญญัติตาม
ประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 120 ก็ได้กําหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีแดนกรรมสิทธ์ิ เหมือนอย่างนาคู่โค 
คือ ต้องเสียค่าที่ หรือค่านาแก่รัฐบาลทุกๆ ปี และไม่ให้ถือกรรมสิทธ์ิน้ันจะพ้นความรับผิดชอบ และ
ความจําเป็นจะต้องประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายซึ่งบังคับในการที่ดิน กล่าวคือ ในการเก็บ
ภาษีอากรและการที่ รัฐบาลจะต้องการที่เพ่ือราชการหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นต้น และ
หลักการดังกล่าวก็ยังบัญญัติรับรองไว้ในพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 ด้วย 

5)  ที่ดินขององค์กรศาสนาหรือลัทธิอ่ืนๆ ในส่วนที่ดินของศาสนาพุทธเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 ที่ดินของศาสนาโรมันคาธอลิก เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติว่าด้วยลักษณะของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ร.ศ. 128 ส่วนที่ดินที่เป็นกุศล
สถานอันเป็นของกลางสําหรับมหาชนจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 และกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463  

6)  ที่ดินของพระคลังข้างที่ กรมพระคลังข้างที่ถูกจัดต้ังขึ้นในรัชสมัยพระบามสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์ที่จะมีพระราชทรัพย์ใช้จ่ายส่วนพระองค์ในอัตราที่
แน่นอนและแยกเป็นอิสระจากเงินแผ่นดิน ทั้งน้ี ทรงถือเอาข้อบกพร่องของระบบการจัดเก็บรวบรวม
เงินรายได้แผ่นดินสมัยก่อนเป็นมูลเหตุของการปฏิรูปการคลัง โดยทรงตราพระราชบัญญัติพระ
ธรรมนูญหน้าที่ราชการการกระทรวงการคลังมหาสมบัติ ร.ศ. 109 และพระราชบัญญัติกรมพระคลัง
ข้างที่ ร.ศ. 112 และในระยะเวลาดังกล่าว พระมหากษัตริย์ทรงยินยอมให้ทางราชการเรียกเก็บภาษี
จากทรัพย์สินของพระคลังข้างที่ เช่น เดียวกับการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของเอกชนด้วย 

ต่อมาในช่วงที่มีการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์น้ัน 
คณะกรรมการจัดเตรียมร่างได้พิจารณาถึงกฎหมายในสมัยก่อน แนวคําวินิจฉัยของศาล การสอบสวน
ทั่วไปถึงฐานะของอสังหาริมทรัพย์และเอกสารหลักฐานของท้องถิ่น รวมท้ังข้อเท็จจริงที่สําคัญ เพ่ือ
เสนอปัญหาเบ้ืองต้นไปขอรับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจสอบชําระเก่ียวกับเรื่องระบบที่ดิน 
ขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยตามร่างเดิมของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี 
พ.ศ. 2462 ได้ยกร่างเป็นภาษาอังกฤษ โดยในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินของแผ่นดินที่ได้นําบทบัญญัติ
ของกฎหมายต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย ดังต่อไปนี้ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 
มาตรา 538 ถึง มาตรา 541 และมาตรา 717 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 958 ถึงมาตรา 
959 ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 230 ประมวลกฎหมายแพ่งสวิสเซอร์แลนด์ มาตรา 659 
มาตรา 664 และมาตรา 718 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตูนิเซีย ลงวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.
1885 และตามร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ยกร่างน้ัน ตามมาตรา 11 ถึงร่างมาตรา 18 
ได้แบ่งแยกทรัพย์สินของแผ่นดิน (The domain of the State) ออกเป็น 2 ประเภท คือ สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน (public domain) และสมบัติของแผ่นดิน (private domain)  

ตามร่างมาตรา 12 กําหนดให้ สาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิด
ของแผ่นดิน ซึ่งตามสภาพ (by nature) หรือโดยความมุ่งหมาย (by designation) ใช้เพ่ือสาธารณ 
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ประโยชน์ (in use for the public interest) หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (reserved for the 
common benefit) กล่าวคือ 

(ก)  ที่ดินที่ไม่มีผู้ครอบครองซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินน้ันไม่เคยมอบให้แก่
เอกชนคนใด 

(ข)  ฝั่งทะเลและท่าเรือ 
(ค)  ทางหลวง ทางรถไฟ ทะเลสาบ และทางนํ้า 
(ง)  โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างใดๆ ที่รัฐได้สร้างขึ้น เพ่ือสาธารณ 

ประโยชน์หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่สาธารณะ ป้อมค่าย โรงเรือนทางทหารอย่างอ่ืน กระทรวง 
โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ สะพาน นํ้าพุ เป็นต้น 

(จ)  สังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ คือ อาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในกองทัพบก 
กองทัพเรือ ตํารวจ เรือรบ เครื่องบินรบ สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ 

(ฉ)  ทรัพย์อ่ืนๆ ที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ส่วนสมบัติของแผ่นดิน ตามร่างมาตรา 13 ได้กําหนดว่า 
สมบัติของแผ่นดินรวมทรัพย์ทุกชนิดของแผ่นดินที่มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่

ได้กล่าวมาแล้ว เช่น 
(ก)  ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง โดยไม่มีบุคคลอ่ืนซึ่งมีสิทธิโดยชอบด้วย

กฎหมายมา เรียกร้องกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงนั้น 
(ข)  ที่เอกชนและโรงเรือนของเอกชนที่ทางราชการใช้เป็นที่อยู่อาศัยเก็บ

สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของแผ่นดิน 
(ค)  สังหาริมทรัพย์ที่ ใ ช้เ พ่ือปฏิบัติราชการของกระทรวง กรมหรือ

สํานักงานทางราชการ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี ในพระราชวังหรือในสํานักงานของฝ่ายบริหาร รถยนต์หรือ
เรือที่ใช้งานพิธีหรือตามเทศกาลสาธารณะ ม้าหรือสัตว์อย่างอ่ืนซึ่งใช้ในราชการ เป็นต้น 

(ง)  ทรัพย์สินซึ่งมีผู้ทอดทิ้งหรือไม่พบเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของ
ตายโดยไม่มีทายาทหรือผู้รับมรดก หรือทรัพย์สินที่โอนหรือถูกยึดมาเป็นของแผ่นดินตามสัญญา โดย
เจตนาหรือโดยผลแห่งกฎหมาย 

(จ)  ทรัพย์ที่สูญหายหรือถูกขโมยท่ีกรรมสิทธ์ิตกมาเป็นของรัฐตามบท 
บัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายพิเศษที่เก่ียวกับทรัพย์สินเช่นว่าน้ัน 

นอกจากน้ันยังได้กําหนดหลักการเกี่ยวกับการห้ามมิให้เอกชนยกอายุความหรือสิทธิ
ครอบครองปรปักษ์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในส่วนที่เก่ียวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งน้ี ตามร่างมาตรา 
14 การห้ามจําหน่ายจ่ายโอนว่าทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนได้ 
เว้นแต่โดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่ไม่มีผู้ครอบครองซึ่งรัฐยอมให้เอกชนเข้าถือเอาได้ ซึ่ง
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเหมืองแร่ และกฎหมายป่าไม้ และการจําหน่าย
ทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ทําได้ หรือการที่ยอมให้เอกชน
ถือเอาที่ดินที่ไม่มีผู้ครอบครองได้ โดยไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญกฎหมายที่ดิน กฎหมายเหมืองแร่ 
และกฎหมายป่าไม้ กําหนดไว้เป็นโมฆะ ทั้งน้ี ตามร่างมาตรา 15 การห้ามนําหลักการได้มาซึ่งภารจํา
ยอมในอสังหาริมทรัพย์โดยผลของกฎหมายมาใช้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับความ
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ยินยอมของรัฐบาล ซึ่งความยินยอมดังกล่าวเพิกถอนได้ (ร่างมาตรา 16) การห้ามยึด (หรือทําให้เสื่อม
สิทธิ) ทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือสมบัติของแผ่นดิน (ร่างมาตรา 
17) และการกําหนดให้สมบัติของแผ่นดินอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายที่ใช้กับทรัพย์สินของเอกชน หาก
ไม่มีบทบัญญัติกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (ร่างมาตรา 18) 

ต่อมาเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่างกฎหมาย
หลายครั้ง ซึ่งในท้ายที่สุดได้มีการปรับปรุงเป็นบทบัญญัติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ มาตรา 1304 ถึง
มาตรา 1307 โดยแต่ละมาตรานั้นจะมีที่มาจากกฎหมายต่างประเทศ ดังน้ี 

1)  มาตรา 1304 (1) มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งสวิตเซอร์แลนด์ 
มาตรา 664  

2)  มาตรา 1304 (2) และมาตรา 1304 (3) มีที่มาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งฝรั่งเศส มาตรา 538 และมาตรา 540 ตามลําดับ  

3)  มาตรา 1305 มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส มาตรา 537 
วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งสวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 106 และมาตรา 659 วรรคสอง  

4)  มาตรา 1306 มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส มาตรา 227 
และประมวลกฎหมายแพ่งสวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 106 และ  

5)  มาตรา 1307 มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งสวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 
106 ซึ่งตามบทบัญญัติใหม่น้ีมีความแตกต่างจากร่างเดิมหลายประการ กล่าวคือ ได้ตัดบทบัญญัติที่
กําหนดความหมายของสมบัติของแผ่นดิน (ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา) ออกไปพร้อมทั้งได้
กําหนดให้ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งโดยไม่มีบุคคลอ่ืนซึ่งมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายมาเรียกร้อง
กรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงน้ัน ซึ่งเดิมถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทเดียวกันกับที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าตามมาตรา 1304 (1) นอกจากน้ัน กรณีที่สําคัญ คือ การที่แก้ไขความหมายของสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน จากเดิมซึ่งกําหนดไว้ว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิดของ
แผ่นดิน ซึ่งตามสภาพ (by nature) หรือโดยความมุ่งหมาย (by designation) ใช้เพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน โดยตัดข้อความว่า “ตามสภาพหรือโดยความมุ่งหมาย
ออกไป” และตัด (6) ที่กํานดว่า “ทรัพย์อ่ืนๆ ที่กฎหมายกําหนดให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” 
ของมาตรา 12 เดิม (ในปัจจุบัน คือ มาตรา 1304) ออก  

โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 เป็นการวางหลักเกณฑ์ทั่วไป
ของสาธารณสมับัติของแผ่นดิน ซึ่งลักษณะสําคัญของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ ทรัพย์สินทุก
ชนิดของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินดังกล่าวต้องมีไว้ใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน หากทรัพย์สินใดมิได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันแล้ว ทรัพย์สินน้ันคงเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดย
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา คือ44 ทรัพย์สินที่รัฐยึดถือครอบครองไว้ในฐานะเช่นเดียวกับเอกชน 
และรัฐสามารถจําหน่าย จ่าย โอนได้โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราช

                                                                 
 

44ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะ
ทรัพย์(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พลสยาม พริ้นต้ิง ประเทศไทย, 2551), หน้า 104. 
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กฤษฎีกาอย่างเช่นทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด นอกจากน้ีทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดาอาจได้มาหรือเสียสิทธิด้วยการถูกแย่งการครอบครองหรือครอบครองปรปักษ์ได้ตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินของเอกชน อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดายังคงเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน จึงตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ซึ่งต้อง 
ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินน้ันจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ก็ตาม  

ดังน้ัน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์
อย่างหน่ึง หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างหน่ึง 

สําหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทใดเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ใน
บันทึก เรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เรื่องเสร็จที่ 
230/2512 สรุปใจความได้ว่า    

แนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ใน บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ 230/2512 เรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (กรณีที่ดินราชพัสดุจังหวัดอุดรธานี) สรุปใจความได้ว่า ที่ดินราชพัสดุน้ัน เป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินอย่างหน่ึง แต่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่น้ันก็สุดแต่ว่าที่ดินราชพัสดุน้ัน ได้ใช้
เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ เช่น ถ้าที่ดินราชพัสดุได้นําไปให้
เอกชนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัยหรือให้เช่าทําการค้า ที่ดินราชพัสดุน้ันย่อมเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดิน
เท่าน้ัน (โปรดดูภาคผนวก ก) 

จากคําวินิจฉัยดังกล่าว ทรัพย์สินของแผ่นดินที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับสภาพของทรัพย์สินน้ันเองว่าได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ทรัพย์สิน
ของแผ่นดินน้ันก็ตกอยู่ในประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่หากใช้ประโยชน์นอกเหนือจากใช้
เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันแล้ว ทรัพย์สินของแผ่นดินดังกล่าวก็จัดอยู่ใน
ประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 
 3.2.1  ประเภทของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 แบ่งประเภทของสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินออกเป็น 4 ประเภท อย่างไรก็ตามทั้ง 4 ประเภทเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน อาจมีสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินประเภทอ่ืนอีกก็ได้ โดยสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้ง 4 ประเภท มีดังน้ี 
 3.2.1.1  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้

เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน ตาม
กฎหมายที่ดิน  

 เดิมที่ดินของรัฐมิได้มีการแบ่งแยกประเภทของที่ดินดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  เน่ืองจากกฎหมายไทยถือว่าที่ดินเป็นของพระเจ้าแผ่นดินให้เข้าอยู่อาศัย ถ้ารัฐต้องการท่ีดิน
เมื่อใดก็อาจไล่ที่ราษฎรได้ หนังสือสําคัญที่ให้ไว้สําหรับที่ดิน มิได้หมายความว่าทรงพระบรมเดชานุ



40 

ภาพในที่น้ันให้แก่ราษฎร45แต่ในสมัยต่อมาการปกครองมีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น จึงต้องมี
กฎหมายว่าด้วยที่ดินซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือแบ่งแยกประเภทของที่ดินรวมตลอดถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของที่ดินต่างๆ เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิและประโยชน์ที่ตน
ควรจะได้รับ โดยคําว่า “ที่รกร้างว่างเปล่า” เคยปรากฎมาแล้วในข้อบังคับการห้วงห้ามที่ดินศก 117 
ข้อ 146 หรือในประกาศออกโฉนดที่ดิน (ร.ศ. 120) ข้อ 17 ซึ่งใช้คําว่า “ที่ว่าง” แทน ซึ่งหมายถึงที่ดิน
ที่ยังมิได้เคยจัดให้ผู้ใดเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของมาก่อน หรือที่ดินที่เคยมีเจ้าของมาก่อน แต่ได้ทอดทิ้ง
หายไป ในกรณีที่มีสิ่งใดอยู่บทที่ดินที่ได้มีการทอดทิ้งไป ผู้ที่ได้เข้าไปอยู่แทน คงจ่ายแต่เงินค่า
ประโยชน์ที่มีผู้ทําขึ้น โดยวิธีการดังกล่าวเคยปรากฎอยู่ในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 
พระราชบัญญัติสําหรับผู้รักษาเมืองกรมการแลเสนากํานันอําเภอซึ่งจะออกเดินประเมินนา จ.ศ. 1236 
(พ.ศ. 2417) ข้อ 1147 สําหรับที่นาฟางลอย ประกาศออกโฉนดที่ดิน (ร.ศ. 120) ข้อ 17 พระราช 
บัญญัติออกโฉนดที่ดินฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549) มาตรา 448 ซึ่งกําหนดให้ที่ดินตกกลับมาเป็นของรัฐ
โดยอัติโนมัติ สําหรับที่ดินที่มี “ผู้เวนคืน” หมายถึง เจ้าของเดิมแจ้งความประสงค์สละสิทธิในที่ดินน้ัน 
โดยวิธีการดังกล่าวปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติสําหรับผู้รักษาเมืองกรมการแลเสนากํานันอําเภอซึ่ง

                                                                 
 45พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ, เล็กเชอรก์ฎหมายที่ดินและกฎหมายผัว
เมีย 36 (ร.ศ.119, ฉบับพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์, 2502) อ้าง
ถึงใน ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Property Law) 
หน่วยที่ 7 - 10 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), หน้า 205. 
 46ข้อ 1  ถ้าผู้ใดจะหวงห้ามที่ดิน ซึ่งรกร้างว่างไว้ทําการเป็นอาณาประโยชน์ให้ไปแจ้งความแล
จดช่ือลงในเร่ืองราว (ตามแบบที่ 1) ที่นายอําเภอซึ่งได้ว่ากล่าวท้องที่น้ัน 
 

47ข้อ 11 ถ้าผู้ใดจับจองนาฟางลอยในกรุงเทพฯ และหัวเมอืงไว้มากทําน้อยไม่เต็มเน้ือที่ให้รก
ร้างว่างเปล่าพ้น 3 ปี ไปก็ดี ฤาที่ได้ทํานาอยู่แล้วภายหลังไม่ทําทิ้งไว้พ้น 3 ปี ให้ขาดผลประโยชน์ใน
แผ่นดิน  ถ้าผู้ใดจะไปทํานาในที่น้ัน ก็ใหม้าบอกต่อเสนาผู้รักษาเมืองกรมการกํานันไปปักเสา ทํา
สําคัญประทับตราให้ที่นาเป็นสิทธิแก่ผู้น้ันต่อไป ถ้าเจ้าของเดิมจะมาว่ากล่าวประการใด ห้ามอยา่ให้
เสนาผู้รักษาเมอืงกรมการ คนืที่น้ันให้เป็นอันขาดทีเดียว ถ้าไม่มีผู้ใดทํานาท่ีน้ัน ก็ให้เจ้าของนาเดิมมา
บอกเสนากรมการเวนนานั้นต่อเจ้าพนักงานกรมนาๆ ต้องมาประกาศให้คนทั้งปวงทราบว่าที่น้ันไม่มี
เจ้าของ ผู้ใดอยากทําก็ให้มาทํา ถ้าเจ้าของหวงนาทิ้งไว้ไม่ทําและไม่มาเวนนาตามพระราชบัญญัติน้ี ให้
เรียกค่าทํานาตําบลน้ันแก่เจ้าของที่หวงไว้ เหมือนนาคู่โคไร่ละสลึง ภายหลังเจ้าของนาฤาผู้อ่ืนทํา
ต่อไป จงึให้เรียกค่านาเป็นฟางลองไร่ละสลึงเฟ้ืองตามพิกัด 
 48มาตรา 4 ในทีใ่ดๆ ที่ออกโฉนดแผนที่หรือใบนําหรือใบไต่สวนสําหรับโฉนดแผนที่น้ันแล้ว 
ถ้ากระทรวงเกษตราธิการหรือเจ้าพนักงานที่ดินของกระทรวงเกษตราธิการ มีเหตุสงสัยว่าเจ้าของได้
อพยพทอดทิ้งที่น้ันไว้เกิน 9 ปี ให้กระทรวงเกษตราธิการหรือเจ้าพนักงานเกษตราธิการ ออกประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับหน่ึง ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหน่ึงอย่างน้อย แลให้ปิดไว้ ณ ที่ดินฉบับ
หน่ึงเรียกหาเจ้าของ เมื่อได้ตัวเจ้าของเดิมมาก็ดี หรือไม่ได้ตัวมากดี็ ให้เจ้าหนักงานกระทําการไต่สวน
ว่าเป็นที่อพยพทอดทิ้งจริงหรือไม่ แลถ้าตามสํานวนปรากฎว่าเป็นที่อพยพทอดทิ้งแล้ว ให้ถือว่าที่น้ัน
ว่างเปล่า 
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จะออกเดินประเมินนา จ.ศ. 1236 (พ.ศ. 2417) ข้อ 11 สําหรับคําว่า “โดยประการอ่ืนตามกฎหมาย
ที่ดิน” น้ัน เป็นการบัญญัติเผื่อไว้เท่าน้ัน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ที่ดินของรัฐที่เอกชนได้กรรมสิทธ์ิไปแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ดิน
ประเภทใดก็ตาม เมื่อกลับมาคืนมาเป็นของรัฐไม่ว่าโดยประการใด ก็จะตกเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทท่ีดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งทั้งสิ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือให้ง่ายต่อการ
เปลี่ยนไปใช้เพ่ือการอ่ืนได้โดยวิธีการปกติที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่ในระหว่างที่ยังมิได้นําไปใช้ ก็ได้รับ
ความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 ถึง มาตรา 1307 น่ันเอง49 
 1)  ที่รกร้างว่างเปล่า 
 ที่รกร้างว่างเปล่าจึงต้องเป็นที่ดินซึ่งเอกชนยังไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน ถ้าเป็นที่ดินซึ่งเอกชนเคยมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
มาก่อนแล้ว แม้จะทอดทิ้งไปหรือปล่อยไว้ให้รกร้างว่างเปล่าเพียงใด ก็ไม่อาจที่จะกลายสภาพไปเป็นที่
รกร้างว่างเปล่าแต่อย่างใด มีปัญหาว่าที่รกร้างว่างเปล่าน้ันต้องมีการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือไม่จึงจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิม ปัญหานี้มีความเห็นอยู่  
2 ฝ่าย 
 ความเห็นฝ่ายแรก เห็นว่า ต้องมีการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน โดยให้เหตุผลว่า  
 

 …เมื่อพิจารณา มาตรา 1304 ให้ละเอียดแล้ว จะเห็นว่ามาตรา 
1304 ไม่ได้บอกว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ใน
กฎหมายใช้คําว่า “เช่น” ไว้ก็จริง แต่หลักที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่ น่าจะอยู่ในวรรคแรกนั่นเอง คือ (1) จะต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 
และ (2) จะต้องใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
ฉะน้ัน ถ้าที่ดินรกร้างว่างเปล่าใดที่ไม่มีลักษณะประการที่ 2 อยู่ด้วย ก็น่าจะเป็น
ทรัพย์แผ่นดิน ไม่ถึงกับเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 8 และ 10 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินก็สนับสนุนอยู่)…50 
 

 ความเห็นฝ่ายที่สอง เห็นว่า ที่รกร้างว่างเปล่าเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน
โดยสภาพแล้ว โดยให้เหตุผลว่า  
 

 เดิมมาเข้าใจกันว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะต้องมีการ ‘ใช้’เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินเท่าน้ัน แต่ต่อมามีการกําหนดในกฎหมายฝรั่งเศสว่าที่ ดิน

                                                                 
 49ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรพัย์สนิ (Property 
Law) หน่วยที ่7 - 10 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2526), หน้า 221–222. 
 50ประพนธ์ ศาตะมาน, หมายเหตุท้ายคาํพพิากษาฎีกาที่ 856-857/2508 (เนติ), หน้า 
270–271. 
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ไม่มีเจ้าของเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังที่กล่าวข้างต้นความหมายจึงเริ่ม
กว้างขึ้น ต้นร่างของมาตรา 1304 น้ีแม้จะเป็นภาษาอังกฤษแต่คําว่า domaine 
public ซึ่งแปลว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ันกลับใช้ภาษาฝร่ังเศสโดยเฉพาะ 
ย่อมมุ่งหมายให้มีความหมายพิเศษ มิใช่ความหมายทั่วไปตามรากศัพท์ ในหลัก
ทั่วไปจึงมิได้มีแต่ ‘ใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์เท่าน้ัน’ แต่ได้เพ่ิมคําว่า ‘หรือสงวน
ไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน’ อยู่ด้วยการสงวนไว้น้ันย่อมแตกต่างจากคําว่า ‘สําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน’น้ันแน่ๆ เพราะกรณีอ่ืนๆ คือ มาตรา 1304 (1) ถึง (3) กลับ
หวงกันมิให้ใครมาใช้ บางท่านว่า ‘สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน’น้ีมิใช่เป็นกรณีที่
รัฐเข้าเป็นผู้ใช้แทน แต่เป็นเร่ืองที่ประชาชนเข้าใช้โดยตรง แต่ถ้าต้องเป็นเช่นน้ัน
จะเกิดปัญหาว่า ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ไม่ยอมให้ใครเข้าใช้ (มาตรา 9 แห่งประ 
มวลกฎหมายที่ดิน) น้ันจะไม่อาจนับเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ดังน้ี คําว่า 
‘สงวนไว้’น้ีในต้นร่างภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า ‘reserved’ ซึ่งเป็นการสงวนไว้จริงๆ 
มิให้ผู้ใดเข้าใช้กับกรณีใด ก่อนมีป.พ.พ. กฎหมายไทยแต่เดิมไม่เคยมีหลักเรื่อง
ครอบครองปรปักษ์ ที่ดินของรัฐจะให้สิทธิเอกชนได้ก็แต่โดยการจัดให้ตาม
กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่ดินเท่าน้ัน การเกรงว่าเอกชนจะไปครอบครอง
ที่ดินของรัฐจึงไม่มี แต่เมื่อมี ป.พ.พ. และกําหนดหลักเกณฑ์การครอบครองข้ึน  
ป.พ.พ. จึงประสงค์คุ้มครองยึดหลักเดิมให้ใครมาอ้างอายุความในที่ดินของรัฐไม่ได้ 
แม้ว่าที่น้ันยังมิได้จัดให้ใช้เพ่ือการใดก็ตาม หากมีเรื่องที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมิใด้
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นด้วยแล้ว ก็คงมีการอ้างหลักครอบครองปรปักษ์
จนเป็นเหตุให้รัฐเสียหายอย่างแน่ๆ จากความเป็นถ้อยคําในกฎหมายและเหตุผล
ดังกล่าวจึงเห็นว่า ที่รกร้างว่างเปล่าน้ันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพ
ตามที่ระบุเป็นตัวอย่าง (1) ไว้น้ันแล้ว โดยไม่ต้องตีความเพ่ิมเติมอีก และการ
สงวนไว้เฉยๆ เช่นน้ัน ย่อมเป็นประโยชน์แก่การวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐในภาย
หน้าอันเป็น “การสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน” น้ันแล้ว51 
 

 สําหรับผู้ศึกษาเห็นด้วยกับความเห็นฝ่ายที่สอง เพราะหากยึดหลักทรัพย์สิน
ที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และ ต้องใช้เพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันแล้ว ที่รกร้างว่างเปล่าใดที่มิเข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์
หน่ึงทั้งสองประการย่อมเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาอาจ
ถูกเอกชนครอบครองปรปักษ์จนเป็นเหตุให้รัฐเสียหายได้ ดังน้ัน ที่รกร้างว่างเปล่าควรเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันโดยสภาพแล้วโดยไม่ต้องตีความเพ่ิมเติมอีกแต่ 
อย่างใด 
 
 

                                                                 
 51ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 208. 



43 

 2)  ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน 
 ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หมายถึง ที่ดินที่เอกชนสมัครใจเวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่
รัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5 ประกอบมาตรา 7152 โดยคําว่า “สิทธิในที่ดิน” น้ัน ประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 1 อธิบายความหมายไว้ว่า “สิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธ์ิและให้
หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย” ดังน้ัน ที่ดินที่จะนํามาเวนคืนน้ี จะเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิ
หรือที่ดินมือเปล่าที่มีแต่พียงสิทธิครอบครองก็ได้ โดยการเวนคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนํามาย่ืนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 71 
 3)  ที่ดินทอดทิ้ง 
 ที่ดินทอดทิ้งหมายถึง ที่ดินที่เอกชนมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์น้ัน หากแต่ได้ทอดทิ้งที่ดินน้ันโดยไม่ทําประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยที่ดินให้
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าในระยะเวลาตามที่ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 653 กําหนด คือ 10 ปีติดต่อ 
กันสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือ 5 ปีติดต่อกันสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยให้
ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
เมื่ออธิบดีได้ยื่นคําร้องต่อศาลและศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้ที่ดินน้ันตก
เป็นของรัฐ 
 4)  ที่ดินซึ่งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน 
 ที่ดินซึ่งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน หมายถึง ที่ดินที่กลับมาเป็น
ที่รกร้างว่างเปล่าตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์54 
 3.2.1.2  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 
 ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ ให้ความหมายว่า “ทรัพย์สินของแผ่นดินที่ประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิในการใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน”55 โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 
(2) ให้ตัวอย่างมา 4 ประการ เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป อย่างไรก็ตาม 
                                                                 
 

52บัญญัติ สุชีวะ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์ พลสยาม พริ้นต้ิง ประเทศไทย, 2548), หน้า 123. 
 53มาตรา 6 “นับต้ังแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช้บังคับบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตาม
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หากบุคคลน้ันทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อย
ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเกินสิบปีติดต่อกัน 
 (2) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรบัรองการทําประโยชน์เกินห้าปีติดต่อกัน 
 ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือที่ปล่อยให้เป็นทีร่ก
ร้างว่างเปล่าเมื่ออธิบดีได้ย่ืนคําร้องต่อศาลและศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิ่นดังกล่าวให้
ที่ดินน้ันตกเป็นของรัฐเพ่ือดําเนินการตามประมวลกฎหมายน้ีต่อไป” 

 
54บัญญัติ สุชีวะ, เรื่องเดิม, หน้า 123. 

 
55เรื่องดียวกัน, หน้า 123. 
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นอกจากตัวอย่างทรัพย์สินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มาแล้ว อาจมีทรัพย์สินอย่างอ่ืนอีกก็
ได้ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น หนองนํ้าสาธารณะ ลํารางสา
ธารณ ประโยชน์ ที่ดินที่เป็นที่ต้ังสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) มีที่มาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งฝร่ังเศส มาตรา 538 ซึ่งกําหนดให้ทรัพย์สินของกลางด้ังเดิมในสมัยโบราณที่ว่าที่ดินประเภทน้ี
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ และเอกชนคนใดจะยึดถือเอาเป็นประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ โดย
กฎหมายไทยก็ได้ยอมรับสิทธิในเรื่องทรัพย์สินของกลางมานานแล้วเช่นเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 122 กําหนดให้ที่อันเป็นสาธารณะประโยชน์ คือ ที่เลี้ยง
ปศุสัตว์ที่จัดไว้สําหรับราษฎรใช้ด้วยกัน เป็นต้น ทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทน้ีอาจเกิดขึ้นโดยสภาพ
แห่งทรัพย์สินนั้นเอง เช่น ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป  หรือที่ดินของรัฐ แต่ประชาชนเข้าใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นที่ดินที่เอกชนถือครองอยู่แต่เจ้าของอุทิศให้เป็นสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะ
เป็นการอุทิศให้โดยชัดแจ้งหรือปริยายก็ได้56 
 1)  ที่ชายตลิ่ง 
 ที่ชายตลิ่ง หมายถึง ที่ดินที่ติดอยู่กับแม่นํ้า ลําคลองหรือทะเลซึ่งในฤดูปกติ
นํ้าท่วมถึงทุกปี โดยที่ชายตลิ่งจะต้องทีสภาพเป็นทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน57 ดังคําพิพากษา
ฎีกาที่ 353-360/2507 ซึ่งวินิจฉัยว่า  
 

 การที่จะตีความว่าถ้าที่ใดเป็นที่ชายตลิ่งแล้ว ย่อมเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินเสมอไปย่อมไม่ถูกต้อง เพราะจะต้องมีสภาพเป็นทรัพย์สินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันด้วย จําเลยปลูกอาคารลงในที่ดินของจําเลย แม้ภายใต้อาคารน้ัน
ถูกนํ้ากัดเซาะพังทลายลงกลายสภาพเป็นที่ชายตลิ่ง แต่จําเลยก็ยังใช้สิทธิแห่งความ
เป็นเจ้าของครอบครองอาคารและที่ดินน้ันอยู่ มิได้ทอดท้ิงปล่อยให้เป็นที่ชายตลิ่ง
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่พิพาทน้ันยังหาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ 
 

 จากคําพิพากษาฎีกาดังกล่าว ที่ชายตลิ่งจึงจะต้องมีสภาพเป็นทรัพย์สิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
 2)  ทางน้ํา 
 ทางน้ํา หมายถึง แม่นํ้าลําคลอง คูที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา แม้จะมีสภาพ
ต้ืนเขินจนใช้เป็นทางเรือเดินไม่สะดวก ทางน้ําน้ันก็ยังคงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่
ตามเดิม58 
 
 

                                                                 
 56ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 216–217. 
 

57บัญญัติ สุชีวะ, เรื่องเดิม, หน้า 124. 
 

58เรื่องเดียวกัน, หน้า 123. 
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 3)  ทางหลวง 
 ทางหลวง หมายถึง ทางที่ประชาชนสัญจรไปมา แต่ไม่รวมถึงทางในที่ดิน
ของเอกชน เว้นแต่จะได้มีการอุทิศให้เป็นถนนสาธารณะแล้ว ย่อมมีสภาพเป็นทางสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตลอดไป59 อย่างไรก็ตามหากทางที่ประชาชนสัญจรไปมานั้น ถ้าใช้เพียงช่ัวคราว ก็ไม่ถือว่า
เป็นทางสาธารณะ 
 3.2.1.3  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
   โดยเฉพาะ 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งทางราชการสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ โดยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (3) เป็นแต่เพียงยกตัวอย่างทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะเท่าน้ัน ยังมีทรัพย์สินอ่ืนที่อาจเข้าอยู่ในข่ายของมาตรา 1304 (3) อีกก็ได้ เพราะ
มาตรา 1304 (3) ใช้คําว่า “เป็นต้นว่า” ซึ่งเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่าน้ัน สําหรับสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะชนิดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ที่ต้ัง
ราชการต่างๆ หรือที่เรียกว่าที่ราชพัสดุน่ันเอง โดยคําว่า “ที่ราชพัสดุ” ปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 1)  ความหมายของที่ราชพัสดุ 
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ให้คํานิยามของความหมาย
ของที่ราชพัสดุว่า  
 

 ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี 

(1)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง
หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 

(2)  อสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เ พ่ือ
ประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป” 

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 

 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว ที่ราชพัสดุจึงหมายถึงที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดิน
ซึ่งมีผู้ เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชาย
ตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาป ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 

                                                                 
 59เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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 ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับส่วนของพระมหากษัตริย์ก็ไม่เป็นที่ราชพัสดุ แม้
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จะไม่ได้มีการยกเว้นไว้ แต่พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2475 มาตรา 5 บัญญัติให้ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ใน
ความดูแลรักษาของสํานักพระราชวัง ซึ่งถือเป็นกฎหมายพิเศษที่ยกเว้นไม่ให้กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ดูแลทรัพย์สินน้ี  
 2)  ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ 
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ให้กระทรวง 
การคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ 
 บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใด ได้มาโดยการเวนคืนหรือการ
แลกเปลี่ยนหรือโดยประการอ่ืนให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุน้ันทั้งน้ียกเว้นที่ดิน
ที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” และ 
 มาตรา 11 บัญญัติว่า “บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมได้มาโดย
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโดยการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิกับเอกชน หรือโดย
ประการอ่ืนก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้โอนมาเป็นของกระทรวงการคลัง” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ 
และที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มา โดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอ่ืน 
ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุน้ัน เว้นแต่ที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม นอกจากน้ีบรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมได้มาโดย
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโดยการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิกับเอกชน หรือโดย
ประการอ่ืนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของกระทรวงการคลัง 
 อน่ึง เมื่อทรัพย์สินใดตกเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ใด กรรมสิทธ์ิดังกล่าว
จะตกเป็นของกระทรวงการคลังโดยทันทีโดยไม่จําเป็นต้องนํามาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การข้ึน
ทะเบียนเป็นเพียงพิธีการเพ่ือลําดับเลขที่ของแปลงที่ดิน เน้ือที่การใช้ประโยชน์ ฯลฯ และเพ่ือให้อยู่ใน
ความดูแลรักษาภายใต้ระเบียบเดียวกัน ที่ดิน โดยการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ60 
 สําหรับอํานาจในการจัดการที่ราชพัสดุน้ัน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518 มาตรา 6 กําหนดให้มี ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ” 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ากากระทรวงการคลังเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
กรรมการ อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกองรักษาที่หลวง 
กรมธนารักษ์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เก่ียวกับที่ราชพัสดุโดย
ให้ตราเป็นกฎกระทรวง 

                                                                 
 

60กรมธนารักษ์, ราชพสัดุ ว่าด้วยที่ราชพัสดุ (พระนคร: กรมสรรพสามิต, 2513). หน้า 9–
10. 
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 3)  ประเภทของที่ราชพัสดุ61 
 ทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุมีเฉพาะแต่อสังหาริมทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นที่ราชพัสดุน้ันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดาประเภทหนึ่ง เหตุที่มี 2 ประเภทเนื่องจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หมายถึง เฉพาะทรัพย์สินที่สงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 (3) แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (1) 
และ (2)  
 ดังน้ัน ที่ดินราชพัสดุน้ันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแต่จะเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินหรือไม่น้ันจึงไม่เสมอไป  
 โดยที่ราชพัสดุประเภทที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยส่วนรวม กล่าวคือ ใช้ในการต้ังเป็นสถานที่ของราชการ เช่น ต้ังเป็นกระทรวง ศาลา
กลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สถานีตํารวจ ป้อม กําแพงเมือง นอกจากน้ีที่ราชพัสดุประเภทที่เป็น   
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องมิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้จัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติ
บุคคล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สําหรับทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่เป็นที่ราชพัสดุน้ัน เป็นทรัพย์สินที่
ฝ่ายปกครองครอบครองใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกับเอกชน และอยู่
ภายใต้ของกฎหมายเอกชน ทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิได้ใช้เพ่ือ
สาธารณะประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน แต่เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองมีไว้ใช้เพ่ือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากเพ่ือประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะ 
 4)  การถอนสภาพที่ราชพัสดุ 
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 กําหนดหลักเกณฑ์ให้ที่ราช
พัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
เมื่อมีการเลิกใช้เพ่ือประโยชน์หรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือที่ราชพัสดุ
ที่ทางราชการหวงห้ามไว้และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไปแล้ว ก็ให้ถอนสภาพการเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือถอนการหวงห้ามแล้วแต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มี
แผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ันด้วย 
 5)  การโอนที่ราชพัสดุ 
 ที่ราชพัสดุ ถ้าจะมีการโอนให้บุคคลใด ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ ทั้งน้ี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติให้ “การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราช
พัสดุเฉพาะท่ีดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทํา
โดยพระราชบัญญัติส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบท้ายด้วย” 

                                                                 
 61จุฑามาศ นิศารัตน์, ที่ราชพสัดุ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 89.    
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 จากบทบัญญัติดังกล่าว พอเทียบเคียงได้กับกรณีที่ทรัพย์สินราชพัสดุอ่ืน ซึ่ง
สังหาริมทรัพย์ กระทรวง ทบวง กรม ใดจะจําหน่าย จ่าย โอน ให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ได้ ถ้ามิได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง เน่ืองจากมีระเบียบการจ้างและระเบียบพัสดุใช้บังคับอยู่น่ันเอง  
 6)  การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และ
จัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กําหนดให้กรมธนารักษ์จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนที่ราช
พัสดุกลาง62 โดยให้มีรายการตรงกับทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ทั้งน้ีสําหรับในกรุงเทพมหานคร 
กรมธนารักษ์จะใช้ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นเป็นทะเบียนที่ราชพัสดุกลางก็ได้ สําหรับ
ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางและทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดให้เป็นไปตามแบบที่กรมธนารักษ์กําหนดและ
ในทะเบียนดังกล่าว ให้มีแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของที่ราชพัสดุน้ันด้วย โดยเมื่อสํานักงานธนา
รักษ์จังหวัดได้ขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดแล้ว ให้แจ้งกรมธนารักษ์เพ่ือ
ขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางให้ถูกต้องตรงกัน การดําเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด63 
 สําหรับที่ราชพัสดุใดยังไม่ได้สํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ให้
กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์จังหวัดเป็นผู้ทําการสํารวจหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพ่ือขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ64 
 ในกรณีที่ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในทาง
ราชการ ถ้าที่ราชพัสดุน้ันต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์ แต่ถ้าที่ราชพัสดุ
น้ันต้ังอยู่ในจังหวัดอ่ืน ให้ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจําเป็น
ในการขอใช้ที่ราชพัสดุน้ัน เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ์ และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว ให้
กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุใช้ที่ราชพัสดุ เพ่ือประโยชน์ในทางราชการได้ตาม
ความจําเป็น โดยผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุต้องเข้าทําประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาต
และกรมธนารักษ์จะกําหนดเง่ือนไขอ่ืนตามที่กรมธนารักษ์เห็นสมควรก็ได้ เว้นแต่ในกรณีการขอใช้ที่
ราชพัสดุเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทา
สาธารณภัย หรือการขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างที่ทําการหรือบ้านพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กําหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุใช้ที่ราช

                                                                 
 

62กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 3 
 63กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 4 
 64กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 5 
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พัสดุในกรณีดังต่อไปน้ีได้ โดยไม่ต้องทําความตกลงกับกรมธนารักษ์ก่อนแต่เมื่ออนุญาตให้ใช้ที่ราช
พัสดุดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบทันที65 
 สําหรับกรณีที่ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นองค์กรอ่ืนของรัฐ เมื่อกรมธนารักษ์ได้
รับคําขอใช้ที่ราชพัสดุหรือเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอมแล้ว และจัดส่งคําขอให้กรมธนารักษ์
อนุญาตให้กรมธนารักษ์นําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
อนุญาตให้ใช้หรือให้เช่า 
 ในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการหรือที่ไม่ได้สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า
หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ โดยการจัดหาประโยชน์
โดยการจัดให้เช่าต้องเป็นการให้เช่าในลักษณะที่เป็นการให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย การให้
เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้ประกอบเกษตรกรรม การให้เช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคารท่ี
ปลูกสร้างให้แก่กระทรวงการคลัง การให้เช่าที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน การให้เช่าอาคารซึ่งเป็นที่
ราชพัสดุ แต่การจัดหาประโยชน์โดยวิธีจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า
กรมธนารักษ์จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สําหรับการให้
เช่าที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีโดย
การจัดหาประโยชน์โดยวิธีจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว และ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง       
 ที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการนอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหา 
วิทยาลัยได้รับบริจาคโดยผู้บริจาคมีเง่ือนไข ให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการจัดหาประโยชน์และนํา
รายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการน้ันได้ตามวัตถุ 
ประสงค์ของผู้บริจาค การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด66 
 สําหรับที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ได้รับบริจาคหรือได้มาโดยประการอ่ืนให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุและนํารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได้
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยการจัดหาประโยชน์ที่
ราชพัสดุตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด67 

                                                                 
 65กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 14 
 

66กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 32 
 

67กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 33 
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 3.2.1.4  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีสงวนหรือหวงห้าม68 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 เป็นแต่เพียงยกตัวอย่างสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินเท่าน้ัน หากมีทรัพย์สินใดที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกันแล้ว ก็ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นเดียวกันยังมีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภท “ที่สงวน”หรือ “ที่หวงห้าม” หรือในสมัยก่อนเรียกกันว่า “ที่หลวงหวงห้าม” หมายถึง ที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ประสงค์ให้เอกชนได้กรรมสิทธ์ิ เพราะทางราชการจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ
โดยเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางราชการ  
 โดยสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีสงวนหรือหวงห้าม อาจแยกพิจารณาออก
ได้เป็น 3 ช่วงระยะเวลาดังน้ี 
 1)  ก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 
 ก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 การหวงห้ามดังกล่าวยังไม่มีแบบพิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดไว้แน่ชัด กล่าวคือ เมื่อทางราชการเห็นสมควรจะสงวนหวงห้ามที่รกร้างว่างเปล่าแห่ง
ใด ก็จะได้ประกาศหรือออกกฎหมายเป็นรายๆ ไป เช่น ประกาศในรัชการที่ 5 เรื่องพระราชบัญญัติ
ธรรมเนียมคลอง ข้อ 10  จุลศักราช 1232 (พ.ศ. 2413) เพ่ือให้เป็นธรรมเนียมในการรักษาคลองเก่า
ใหม่ เว้นที่มีไว้ให้มีถนนริมคลองสําหรับจะได้ใช้เป็นทางลากเรือไปมาได้สะดวก ประกาศกรมโยธาธิ
การว่าด้วยสร้างถนนเยาวราช ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) ประการเว้นที่ริมถนนหลวง ลงวันที่ 12 
มกราคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ประกาศซื้อที่ดิน
บางซื่อเพ่ือใช้ในราชการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
จัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์ (พ.ศ. 2471) 
 2)  ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ถึงก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 
 การดําเนินการสงวนหรือหวงห้ามต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 เป็นหลัก เช่น กรม
ประชาสงเคราะห์ต้องการจะสงวนหวงห้ามที่ดินไว้เพ่ือนําไปจัดที่ดินให้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. จัด
ที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485 ก็จะต้องดําเนินการสงวนหวงห้ามตามพระราชบัญญัติหวงห้ามฯ 
ฉบับน้ีก่อน69  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 กําหนดให้การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าต้องออกเป็นพระราช
กฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีแผนที่แนบท้าย การถอนการหวงห้ามก็ต้องตรา

                                                                 
 68ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 225-229. 
 

69ภาสกร ชุณหอุไร, คําอธิบายประมวลกฎหมายกฎหมายที่ดิน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิพม์
แสวงสุทธิการพิมพ์, 2529), หน้า 255. 
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ออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกัน ส่วนการหวงห้ามที่มีไว้แล้วก่อนมีพระราชบัญญัติให้คงมีผล
เป็นการหวงห้ามต่อไป นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 ออกมา
ในระยะไล่เลี่ยกันโดยกําหนดว่าที่ดินที่จะจับจองได้ต้องเป็นที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304 (1) คือ ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเท่าน้ัน ดังน้ัน ถ้ามีการหวงห้ามแล้วก็ออกโฉนด
ไม่ได้ การหวงห้ามทางปฏิบัติจึงทําไม่ได้และไม่มีผลทางกฎหมาย  
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรก
ร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304 (1) การมีพระราชกฤษฎีกาคงมีผลแต่เพียงเอกชนจะไปขอออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ แต่เอกชนยังมีสิทธิในที่ดินรกร้างว่างเปล่าได้ เว้นแต่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกา
สงวนหวงห้ามในที่ดินดังกล่าว ทั้งน้ีเป็นไปตามคําพิพากษาฎีกาที่ 1254/2530 ซึ่งวินิจฉัยว่า 
  

 คําว่า 'ที่ดินรกร้างว่างเปล่า' ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1304 (1) ตรงกับคําว่า 'ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน' 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 การดําเนินการจัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินทําเป็นที่สาธารณะประจําตําบลและหมู่บ้านตามหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทยถึงคณะกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดน้ัน จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวกล่าวคือต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการดําเนินการตามพระราช บัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งมีผลบังคับอยู่ใน
ขณะน้ันแม้จะได้มีการข้ึนทะเบียนที่พิพาทเป็นที่สาธารณะประจําหมู่บ้านก็ไม่มีผล
ให้ที่พิพาทเป็นที่สาธารณะประจําหมู่บ้านไปได้โจทก์เข้าครอบครองที่พิพาทก่อน
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินทางราชการได้ออกใบเหยียบยํ่าให้เมื่อประกาศใช้
ประมวลกฎหมายที่ดินโจทก์ได้แจ้งการครอบครองไว้แล้วทั้งยังครอบครองตลอดมา 
ที่พิพาทจึงเป็นสิทธิของโจทก์70 

 
 3)  นับต้ังแต่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 247971 
 นับต้ังแต่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ได้ถูกยกเลิกโดยพระราช 
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479 มาตรา 4 โดยมีหลักเกณฑ์ในการหวงห้ามหรือสงวน
ไว้ ดังนี้ 

                                                                 
 

70มานิตย์ จุมปา, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สนิ, พิมพ์ครั้ง
ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 65–66. 
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(1)  สงวนไว้เพ่ือพัฒนาและจัดให้แก่ประชาชน ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (มาตรา 20 (3) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96ฯ พ.ศ. 2515)  

(2)  สงวนหรือหวงห้ามเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (มาตรา 20 
(4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96ฯ พ.ศ. 2515) 

(3)  การหวงห้ามที่ดินไว้เพ่ือประโยชน์ในการใช้ในราชการโดยเฉพาะ 
(มาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีการแก้ไขใหม่ในปี พ.ศ. 2515 การสงวนที่ดินให้ตาม
ความต้องการของทบวงการเมืองก็ไม่เป็นอํานาจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ แต่ได้มีการเพ่ิม
มาตรา 8 ทวิ ขึ้นเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดที่ดินขึ้นทะเบียนของทบวงการเมืองได้ 

(4)  การหวงห้ามที่ดินตามความมุ่งหมายเฉพาะ ซึ่งมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ให้รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามได้ ปัจจุบันที่มีประกาศไปแล้วคือที่ภูเขาหรือเขา
และปริมณฑลรอบภูเขาหรือเขา 40 เมตรทุกแห่ง กับบริเวณแม่นํ้าลําคลองทุกแห่ง 
 นอกจากการหวงห้ามที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ยังมีการหวงห้าม
ตามกฎหมายพิเศษ เช่น กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ซึ่งให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศหวงห้ามที่ดินสอง
ข้างทางหลวงเพ่ือประโยชน์แก่งานทางได้ (ข้อ 60 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 พ.ศ. 
2515) 
 อน่ึง ที่ดินที่สงวนหวงห้ามน้ันแตกต่างจากท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) และ (3) เพราะการถอนสภาพที่หวงห้ามหรือสงวนไว้ย่อมสามารถ
กระทําได้ทันที โดยไม่จําต้องตราพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด แต่ถ้า
มีการใช้ประโยชน์แล้วจะถอนทันทีไม่ได้ ถ้าจะทําต้องจัดที่ดินอ่ืนให้ใช้แทนเสียก่อนทั้งน้ี เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ในกรณีที่เป็นที่หวงห้ามหรือสงวนไว้เพ่ือประชาชนใช้ร่วมกันมิใช่ที่
ราชพัสดุและพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 ในกรณีที่การถอนสภาพที่หวงห้ามไว้
ใช้ในราชการเฉพาะ นอกจากน้ีในกรณีที่สงวนหรือหวงห้ามต้องยังไม่มีความแน่นอนในการใช้ มิฉะน้ัน
จะเข้ากรณีของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ซึ่งอธิบดี
กรมที่ดินอาจจัดให้มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพ่ือแสดงเขตไว้เป็นหลักฐานได้ ทั้งน้ีเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี72 
 สําหรับหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกว่าที่ดินใดเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่สงวน
หวงห้ามต้องพิจารณาว่า ส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้เข้าใช้ประโยชน์แล้วที่ดิน
ดังกล่าวก็เป็นที่ราชพัสดุ แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์บางส่วน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ก็ไม่เป็นที่ราชพัสดุ แต่ยังคงมีสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มีการสงวนหรือหวงห้ามต่อไป 
ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ 287/2544 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีก  เรื่ อง  สถานะทางกฎหมายของ ท่ีหวงห้าม  แปลง  สฎ .848 (บ่อถ่ านศิลา ) อํ า เภอ 
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปรดดูภาคผนวก ข) 
 
 

                                                                 
 72เรื่องเดียวกัน, หน้า 227. 



53 

 3.2.2  การสิ้นสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจสิ้นสภาพลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดย 2 กรณี 
คือ โดยผลของกฎหมายกรณีหน่ึง และโดยธรรมชาติอีกกรณีหน่ึง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 3.2.2.1  การสิ้นไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยผลของกฎหมาย73 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 บัญญัติว่า “บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน ถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดีมี
อํานาจหน้าที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อํานาจหน้าที่ดังว่าน้ี
รฐัมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้ 
 ที่ ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวง
การเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได้ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

 (1)  ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้วการถอนสภาพหรือโอนให้กระทําโดยพระราช 
บัญญัติแต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ันหรือที่ดินน้ันได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล้วการถอน
สภาพให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

 (2)  ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้หวงห้าม
หรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใดถ้าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวง
ห้ามหรือสงวนต่อไปเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวง
การเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทําโดย
พระราชบัญญัติและถ้าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให้กระทํา
โดยพระราชกฤษฎีกา 
 การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดิน
แนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาน้ันด้วย” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว การส้ินสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยผลของ
กฎหมายน้ัน จึงแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ โดยการถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกัน กรณีหน่ึง และการถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อีกกรณีหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1)  การถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 
   หลักเกณฑ์ในการถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกัน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 (1)  ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมือง
ใช้ร่วมกันแทนแล้วการถอนสภาพให้กระทําโดยพระราชบัญญัติ 
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 (2)  ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ันหรือที่ดินน้ันได้เปลี่ยน
สภาพไปจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใดตามอํานาจ
กฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา กล่าวคือ กระทําได้โดยมติคณะ 
รัฐมนตรีโดยไม่ต้องผ่านทางรัฐสภาแต่อย่างใด 

 (3)  ถ้าที่ดินน้ันได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันและมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้กลับมาเป็น
ที่รกร้างว่างเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (1) ให้กระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา 

 (4)  ถ้าที่ดินน้ันได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันและตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้เป็นไปตาม
กฎหมายน้ัน โดยไม่จําต้องกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด 
 กรณีน้ี ได้แก่ ที่งอกริมตลิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1308 น่ันเอง โดยที่งอกริมตลิ่งน้ัน กฎหมายบัญญัติว่า “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงน่ัน” โดยที่งอกริมตลิ่งหมายถึง ที่ดินที่งอกไปจากริมตลิ่งโดยที่ดิน
แปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงน้ัน ดังน้ัน เมื่อที่ดินเดิมเป็น
ที่ดินมีโฉนด ที่ดินที่งอกย่อมตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่เจ้าของที่ดินแปลงนั้นโดยผลของกฎหมายทันที 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ดินมีแต่เพียงสิทธิครอบครอง เช่น ที่ดินที่มี ส.ค. 1 หรือ น.ส. 3 จะไม่เข้าข้อ 
ยกเว้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 จึงต้องมีการถอนสภาพโดยพระราชกฤษฎีกาเพราะยัง
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่น่ันเอง 
 2)  การถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทบวงการเมือง 
 หลักเกณฑ์ในการถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอยู่
ในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง (2) มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 (1)  ที่ดินที่อาจถูกถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 
วรรคสอง (2) มี 3 ประเภท คือ 

 (1.1)  ที่ดินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (3) ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ที่ดินที่ต้ัง
ป้อมทหาร ที่ดินที่ต้ังสํานักราชการบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุน่ันเอง  

 (1.2)  ที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้าม โดยอาจแยกพิจารณาได้ดังน้ี 
(1.2.1)  ที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามตามกฎหมายเก่า เช่น 

ประกาศท้องที่หวงห้ามไว้เพ่ือใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ ที่ต้ังสถานที่ราชการหรือสาธารณะประจํา
หมู่บ้าน 

(1.2.2)  ที่ดินที่รัฐสงวนหรือหวงห้ามตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า พ.ศ. 2478 
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(1.2.3)  ที่ดินที่รัฐสงวนหรือหวงห้ามโดยการตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาเป็นการเฉพาะราย  

 (1.3)  กรณีที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของ
ทบวงการเมือง ที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทบวงการเมือง ที่ดินที่
คณะกรรมการแห่งชาติได้สงวนไว้เพ่ือทบวงการเมืองตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประสานงาน
เก่ียวกับสงวนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เช่น สงวนไว้เพ่ือใช้เป็นสนามบินของ
กองทัพอากาศ หรือใช้เป็นที่ซ้อมรบของกองทัพบก 

 (2)  ที่ดินทั้งสามประเภท ถ้าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช้หรือไม่ต้องการ
หวงห้ามหรือสงวนต่อไปให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดิน
ดังกล่าว ซึ่งอาจกลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (1)  

(3) ที่ดินที่มีการถอนสภาพ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวง
การเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้  

(4)  ในกรณีที่รัฐมีความประสงค์ที่จะโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่เอกชน ให้
กระทําโดยพระราชบัญญัติ  

(5)  ในกรณีที่รัฐมีความประสงค์จะนําที่ดินที่ถอนสภาพแล้วไปให้
ประชาชนใช้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอ่ืน ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 อน่ึง ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2518 การถอนสภาพที่ราชพัสดุ กรมที่ดินเป็นผู้ 
ดําเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 วรรคสอง (2) อย่างไรก็ตาม นับแต่มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ในการถอนสภาพที่ราชพัสดุน้ัน ให้เป็นไปตาม
มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรมที่ดินจึงไม่มีโอกาสใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 8 วรรคสอง (2) ในการถอนสภาพที่ราชพัสดุเลย เน่ืองจากมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรา 8 วรรคสอง (2) ก็ยังอาจนําไปใช้ในกรณีถอนสภาพที่ดินที่ไม่ใช่ราชพัสดุ 
เช่น ที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เป็นที่สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้ 
 3)  ข้อยกเว้นของการถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 กรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายน้ัน เช่น 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 42 (1) วรรครแรก74 หรือ พระราช 

                                                                 
 74มาตรา 42 (1) วรรครแรกซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัด
รูปที่ดินใช้บังคับแล้ว         
 (1)  ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินน้ันมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดิน
น้ันหรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมไิด้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใด
รวมอยู่ด้วย ให้พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินน้ันมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็น 
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บัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 2675 ซึ่งกฎหมายท้ังสองฉบับมีขึ้นเพ่ือความ
สะดวกในการจัดรูปที่ดินหรือปฏิรูปที่ดินในเขตดังกล่าวน่ันเอง จึงกําหนดให้การถอนสภาพกระทําโดย
                                                                                                                                                                                        
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับที่ดินดังกล่าว ทั้งน้ี โดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดินและให้ที่ดินน้ันเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดรูปที่ดิน” 
 75มาตรา 26 เมือ่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว 
 (1)  ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินน้ันมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ันหรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันก็ดี หรอืพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ันอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้จดัที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนโดยคณะกรรมการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วก็ดี ให้พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินน้ันมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับที่ดินดังกล่าว โดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และให้ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ 
 (2)  ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินน้ันมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรอืที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อ
กระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินน้ันมีผลเป็นการ
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให ้ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมได้ 
 (3)  ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินน้ันมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าหรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน
และที่ดินน้ันอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ีให้ ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใช้ในการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ 
 (4)  ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรมีีมติให้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนําที่ดินแปลงใดในส่วนน้ันไป
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ใหพ้ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิก
ถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงน้ัน และให้ ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม (4) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและมีอํานาจในการ
ให้เช่าที่ดินอันเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้และให้ค่าเช่าที่ได้มาตกเป็นของกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม" 
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ตราเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะปฏิรูป หรือกําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินอันมีผลเป็น
การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินโดยไม่ต้องถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่
อย่างใดอีก 
 3.2.2.2  การสิ้นไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยธรรมชาติ76 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจสิ้นสภาพไปโดยสภาพของตัวทรัพย์ได้สูญสลายไป 
เช่น ถูกนํ้ากัดเซาะพังไปก็พ้นจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือกรณีแม่นํ้า ลําคลอง หรือ
หนองนํ้าสาธารณะต้ืนเขินจนเป็นพ้ืนดิน แม้จะพ้นจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ก็อาจกลายเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าได้ อย่างไรก็ตาม หากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เพียงแต่เลิกใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ช่ัวคราว หรือเลิกสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันช่ัวคราว หรือมี
เหตุไม่ได้ใช้เพียงช่ัวคราว ก็หาทําให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ันหมดสภาพจากการเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินไม่ หรือในกรณีเพียงแต่เปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอ่ืน แต่ก็ยังใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์อยู่ หรือยังหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ก็ไม่ทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นกัน 
 
 3.2.3  ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 โดยท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินของ
รัฐที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของประชาชนกฎหมายจึงให้ความ
คุ้มครองแก่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังน้ี 
 3.2.3.1  ห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็น 
สาธารณสมบัติ ของ แผ่นดินน้ันจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือ
พระราชกฤษฎีกา” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายห้ามมิให้มีการโอนดังเช่นทรัพย์สินของเอกชน
ธรรมดา แต่ไม่ห้ามที่โอนโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือพระราชกฤฎีกา หากมีการทําสัญญาจะ
ซื้อจะขาย สัญญาดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นโมฆะ เว้นแต่เป็น
กรณีที่ส่วนราชการที่ดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดินทําสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่เอกชน สัญญาน้ัน
สมบูรณ์ เพียงแต่ยังไม่มีผลจนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุญาตให้โอนได้  
 อน่ึง สาธารณสมบัติของแผ่นดิน นอกจากกฎหมายจะห้าม จําหน่าย จ่าย โอน ตาม
ความหมายธรรมดาแล้ว ยังหมายความรวมถึงการห้ามเอาไปให้เช่าด้วย หากมีการนําออกให้เช่า การ
เช่าก็ไม่มีผล ผู้ให้เช่าจะฟ้องตามสัญญาเช่าไม่ได้ และแม้แต่จะฟ้องขับไล่หรือตกลงแบ่งการครอบครอง
ก็ไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะกระทําไม่ได้ 
หากมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้อํานาจให้มีการโอนได้เป็นเรื่องๆไป เช่น ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครอง

                                                                 
 76บัญญัติ สุชีวะ, เรื่องเดิม, หน้า 129 
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ชีพ พ.ศ. 2511 หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติโอนที่ดินให้แก่เอกชนต่างๆ เป็นการเฉพาะรายซึ่ง
ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 
 สําหรับหลักเกณฑ์ในการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา 8 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ดังน้ี คือ บรรดาที่ดินทั้งหลายอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวง
การเมืองอาจถูกโอนไปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1)  ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้วการโอนให้กระทําโดยพระราชบัญญัติ   

2)  ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้หวงห้าม 
หรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช้หรือไม่ต้องการหวง
ห้ามหรือสงวนต่อไปเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวง
การเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชนให้กระทําโดย
พระราชบัญญัติและถ้าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให้กระทํา
โดยพระราชกฤษฎีกา  
 3.2.3.2  ห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว สาธารณสมบัติของแผ่นดินเอกชนย่อมไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครอง จึงไม่สามารถใช้ยันต่อรัฐได้ กล่าวคือ กฎหมายห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความ โดยคํา
ว่าอายุความในที่น้ีหมายถึงอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ คือ ช่วง
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เพ่ือการใช้สิทธิเรียกร้องในการที่จะให้ได้สิทธิใดๆ หรือเมื่อต้อง
ฟ้องร้องภายในกําหนดระยะเวลาน้ันๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้จะ
ฟ้องร้องบังคับไม่ได้ ซึ่งเรียกว่าอายุความเสียสิทธิ หรือเมื่อใช้สิทธิครบตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว้ ก็จะได้สิทธิน้ันมาเรียกว่าอายุความได้สิทธิ เช่น การครอบครองปรปักษ์โดยอายุความตาม
มาตรา 1306 น้ันหมายถึง อายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิ ดังน้ัน เอกชนจึงไม่สามารถอ้าง
อายุความเพ่ือใช้เป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ 
 อย่างไรก็ตาม ในกณีที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ในระหว่างเอกชนด้วยกันเองต่างก็มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินน้ันได้ หากผู้ใดใช้
หรือครอบครองประโยชน์อยู่ก่อนย่อมมีสิทธิที่จะไม่ถูกรบกวนโดยบุคคลอ่ืน โดยสามารถฟ้องเพ่ือปลด
เปลื้องการรบกวนการครอบครองทรัพย์สินน้ันได้ 
 อน่ึง ในเรื่องของสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน ถึงแม้กฎหมายจะไม่ห้ามเอกชนยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ระหว่างกันเอง แต่การท่ีเอกชนคนใคคน
หน่ึงครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว การใช้สิทธิของตนดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นพิเศษแก่ผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้สอยสาธารณสมบัติน้ันเช่นกัน  
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 3.2.3.3  ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินแผ่นดิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์ 
สินของแผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินน้ันจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่” 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงไม่อยู่ในข่ายแห่งความรับผิดในการบังคับคดี แม้ถึงว่า
ขณะยึดจะไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินก็ตาม นอกจากกฎหมายจะห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ยังหมายความรวมไปถึงการห้ามอายัดทรัพย์สินดังกล่าวด้วย 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยึดทรัพย์สินของแผ่นดินออกขายทอดตลาด ก็ไม่ทําให้การยึดน้ันมีผลตาม
กฎหมายแต่ประการใด 
 
3.3  บทสรุป 
 

ในสมัยโรมัน กฎหมายได้แบ่งประเภทของทรัพย์สินโดยใช่หลักการเข้าถือครองกรรมสิทธ์ิเป็น
เกณฑ์ โดยแบ่งทรัพย์ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ซึ่งได้แก่ ทรัพย์ที่เอกชนสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิ
ได้ (res quae in nostro patrimorio) และทรัพย์ที่เอกชนไม่สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิได้ (res 
extra nostrum patrimonium) นอกจากน้ี ยังได้แบ่งประเภททรัพย์สินออกเป็นอีกหลายลักษณะ 
เช่น ทรัพย์ในพาณิชย์ (res in commercio) และทรัพย์นอกพาณิชย์ (res extra commercium) 
และยังมีการแยกความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินของรัฐที่ถือครองอยู่อย่างเอกชนถือครองทรัพย์สิน
ของตน (res fisci) อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักกฎมายของโรมันมีผลต่อการพัฒนาระบบของ
กฎหมายในแต่ละประเทศด้วย 

ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ มีองค์ประกอบเป็น 2 ลักษณะกล่าวคือเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนหรือมีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของทางราชการ (บริการ
สาธารณะ) ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าโดยลักษณะตามธรรมชาติหรือโดยการจัดการพิเศษตามความจําเป็น
ของวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะนั้น กล่าวคือ สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสอาจเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มิได้สร้างขึ้นโดยนํ้ามือมนุษย์ หรือเกิดจากสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยกําหนดการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินและได้มีการใช้
ขึ้นจริง สําหรับทรัพย์สินธรรมดา คือ ทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่มี
ลักษณะเป็นสมบัติของชาติ (domaine de la nation) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของรัฐและอยู่ภายใต้
ระบบกฎหมายแพ่ง รัฐจึงมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเหมือนดังเช่นเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่เป็นเอกชนตามกฎหมายแพ่ง นอกจากน้ี คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมดาอยู่
ภายใต้เขตอํานาจศาลยุติธรรม เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้คํานิยามของคําว่า “ทรัพย์ (Sache)” ทรัพย์
มหาชนในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ทรัพย์ของฝ่ายปกครองทุกชนิดซึ่งมีไว้เพ่ือดําเนินกิจการ
ของฝ่ายปกครองไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ทั้งน้ี เพ่ือบรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง สําหรับทรัพย์มหาชน แต่สําหรับความหมายอย่างแคบ หมายถึง ทรัพย์ทางปกครอง
(Verwaltungsvermogen) และทรัพย์มหาชนที่มีไว้ใช้เพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน (Offentliche 
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Sachen im Gemeingebrauch) เท่าน้ัน โดยทรัพย์ของฝ่ายปกครอง ได้แก่ ทรัพย์ที่เก่ียวกับการคลัง
ของรัฐ (Finanzvermögen) ซึ่งเป็นทรัพย์มีผลต่อรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนในด้านการ
คลั งสํ าหรับการทํ า ให้บรรลุ เ ป้ าหมายในภาร กิจของฝ่ ายปกครอง  ทรัพ ย์ทางปกครอง 
(Verwaltungsvermogen) เป็นทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือตอบสนองฝ่ายปกครองในการดําเนินกิจการทาง
ปกครองโดยทางตรงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในภาระหน้ีของฝ่ายปกครองและหมายรวมถึงทรัพย์
ทั้งหมดของฝ่ายปกครองและทรัพย์มหาชนใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (Offentliche Sachen im 
Gemeingebrauch) หมายถึง ทรัพย์ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน 
 ในประเทศไทย ทรัพย์สินของแผ่นดินในประเทศไทยแบ่งออกเป็น สาธารณสมับติของ
แผ่นดินและทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยสาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่  

1)  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน
หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน  

2)  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  
3)  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

และ  
4)  สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีสงวนหรือหวงห้าม  

 สําหรับทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา คือ ทรัพย์สินที่รัฐยึดคือครอบครองไว้ในฐานะ
เช่นเดียวกับเอกชน และรัฐสามารถจําหน่าย จ่าย โอนได้โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมาย
เฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาอย่างเช่นทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด นอก 
จากน้ีทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาอาจได้มาหรือเสียสิทธิด้วยการถูกแย่งการครอบครองหรือการ
ครอบครองปรปักษ์ได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินของเอกชน 
 สําหรับผลของการเป็นสาธารณสมับัติของแผ่นดินน้ัน  โดยท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีไว้
เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนกฎหมายจึงให้ความคุ้มครองแก่ สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยห้าม
โอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน และห้ามมิให้ยึดทรัพย์สิน
แผ่นดิน 
 
 
 
 
 

 

 



 

บทที่ 4 
 

ลักษณะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 

ในบทน้ี จะศึกษาเก่ียวกับการแบ่งแยกประเภททรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี จะศึกษา
เฉพาะที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน โดยจะกล่าวถึงข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง และ
รูปแบบของการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
4.1  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
4.1.1  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 
โดยหลักแล้วอสังหาริมทรัพย์อันเป็นของรัฐ ย่อมถือเป็นที่ราชพัสดุ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น

ดังที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ที่ราชพัสดุ หมายความว่า 
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด……..”   

ดังน้ัน ทรัพย์สินจําพวกอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐจึงเป็นที่ราช
พัสดุ เพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
นเรศวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน77 

อย่างไรก็ตาม บรรดาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้บรรดามหาวิทยาลัยน้ันมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็น
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน และให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่
มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  

                                                                 
 

77สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, สถาบนัอุดมศึกษาในสังกัด, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 จาก http://www.mua.go.th  
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ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นการยกเว้นการเป็นที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป  

แม้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยจะไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุโดยผลของกฎหมายจัดต้ังของ
มหาวิทยาลัยเหล่าน้ันก็ตาม แต่ทั้งน้ี มิได้หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่าน้ีจะพ้นสภาพจากการ
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ดังน้ัน การพิจารณาสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินดังกล่าว ยังต้อง
พิจารณาจากหลักทั่วไปของระบบกฎหมายในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ตามความหมายใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สินอีกด้วย 
 

4.1.2  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ปัจจุบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 สําหรับที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีทั้งทรัพย์
ที่เป็นที่ราชพัสดุและที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยอาจมีที่มาหลายช่องททาง โดยผู้ศึกษาแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจาก
การยกให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือ
ได้มาโดยวิธีอ่ืน และทรัพย์สินที่ได้มาตามกฎหมายพิเศษบางประเภทซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 4.1.2.1  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ คือ ทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ซึ่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ78 กําหนดให้บรรดามหาวิทยาลัย
หรือสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ
                                                                 

78พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (7) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (9), พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
มาตรา 14 (8), พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 13 
วรรคสี,่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550 มาตรา 15 (6), พระราชบัญญติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (5), พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2550 
มาตรา 13 (5), พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 15 (9), พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 11 วรรคสาม, พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรคสี่, พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (8) และพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาพ.ศ. 2555 
มาตรา 11 (7) 
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ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
มาตรา 59 วรรคหน่ึง ซึ่งบัญญัติว่า “ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา” 
 ดังน้ัน การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุจึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามความในพระราช 
บัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ข้อ 3379 ซึ่งบัญญัติเฉพาะแต่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเท่าน้ันว่า  
 

 ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับ
บริจาคหรือได้มาโดยประการอ่ืนให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวดําเนินการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนํารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายใน
กิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุตามวรรคหน่ึงให้เป็น 
ไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 4.1.2.2  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ตกเป็นกรรมมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยอาจมีที่มา 
ดังต่อไปน้ี 
  1)  อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการยกให้ หรือซื้อด้วยเงินราย 
ได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือเน่ืองจากมีผู้อุทิศให้ หรือ
ได้มาโดยวิธีอ่ืน 
 สําหรับทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยประเภทน้ี ไม่ถือว่าเป็น
ที่ราชพัสดุ เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ในกํากับของรัฐบัญญัติยกเว้นไว้ ซึ่ง
บัญญัติไว้ในลักษณะทํานองเดียวกัน ดังน้ี 

                                                                 
 

79ข้อ 33 ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคหรือ
ได้มาโดยประการอ่ืนให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนํา
รายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยการจัดหาประโยชน์ที่ราช
พัสดุตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
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(1)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 16 
บัญญัติว่า “ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปน้ีไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

(1.1)  ที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้มาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 

(1.2)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการยกให้ 
หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดย
วิธีอ่ืน 

การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตามพระราชบัญญัติโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 จะกระทํามิได้” 

(2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 
18 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วยวิธีอ่ืนไม่ถือ
เป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

(3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 17 บัญญัติ
ว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหา 
วิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยทางอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

(4) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 
2541 มาตรา 13 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า 

 
“ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืน” 

(5)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา17 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือ
ซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน 
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

(6)  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 16 บัญญัติ
ว่า “อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ
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แลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

(7)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 16 บัญญัติ
ว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราช
พัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

(8)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 
2540 มาตรา 13 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า 

“ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

(9)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 18 บัญญัติ
ว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 
  (10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 12 
บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย” 
  (11) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 
วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืน” 
  (12) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 17 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาจากการให้ หรือ 
ซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน” 
  (13) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
มาตรา 13 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า 
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“ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมสิทธ์ิของมหา 
วิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 
  (14)  พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มาตรา 
13 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน” 
 อน่ึง สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะมิได้บัญญัติไว้โดยตรงว่า 
ให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเหมือนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐอ่ืนๆก็
ตาม แต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรามาตรา 11 วรรคสอง
บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน” 
ซึ่งคําว่าอ่ืนๆ น้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่า หมายความถึง ทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ที่เป็นที่ราชพัสดุ 
แต่เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน่ันเอง  
 ดังน้ัน ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้มาจากการยกให้หรือซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
หรือมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน จึงไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันน้ันๆ 
 2)  ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามกฎหมายพิเศษบางประเภท 
 ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามกฎหมายพิเศษบางประเภทได้แก่ ทรัพย์สินที่มี
บทบัญญัติกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับทรัพย์สินของแผ่นดินหรือมีพระบรมราชโองการให้ครอบครองที่ดิน
แปลงหน่ึงแปลงใดเป็นการเฉพาะราย เช่น ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาตามพระราชบัญญัติโอน
กรรมสิทธิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ถือเป็นที่ราช
พัสดุ ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 1680 

                                                                 
 80มาตรา 16 ที่ดินและอสังหารมิทรัพย์ดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัย          
 (1) ที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้มาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนครให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ในเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์น้ัน แต่เดิมทรัพย์สินทั้งหมดในแผ่นดิน
ถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว จึงไม่อาจจําแนกได้ว่าทรัพย์สินใดมีไว้เพ่ือใช้ใน
ราชการแผ่นดิน และทรัพย์สินใดมีไว้เพ่ือใช้ในราชการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ จนกระทั่งในสมัย
รัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 109 ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมราชพัสดุ
และ กรมพระคลังข้างที่ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยกรมพระราชพัสดุมีหน้าที่จัดการดูแล
ทรัพย์สินที่มีไว้ใช้จ่ายในราชการแผ่นดินทั่วไป ส่วนกรมพระคลังข้างที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ
ดูแลทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือใช้จ่ายในราชการส่วนพระองค์ และเมื่อถึงสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวบรวมบรรดาที่ดินที่ราชพัสดุมาขึ้นทะเบียนไว้ที่กรมพระคลังมหา
สมบัติแต่เพียงแห่งเดียว และเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสํานักพระ 
ราชวังและสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ พ.ศ. 2478 จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นสํานักงานพระคลัง
ข้างที่ ขึ้นอยู่ในสํานักพระราชวัง มีนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง81 
 ภายหลังต่อมา ในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติขัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 มาตรา 3 บัญญัติให้
ยกเลิกความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 ‘ทรัพย์สินส่วนพระองค์’ หมายความว่า ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหา 
กษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ หรือทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าฯ ถวายหรือ
ทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใดนอกจากที่ทรงได้มาในฐานะที่ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งน้ีรวมทั้งดอกผลท่ีเกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่าน้ันด้วย 
 ‘ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน’หมายความว่า ทรัพย์สินใน
พระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าพระราชวัง 

                                                                                                                                                                                        
พุทธศักราช 2482         
 (2)  บรรดาอสงัหาริมทรัพย์ทีม่หาวิทยาลัยได้มาจากการยกให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน 

การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินของมหาวิทยาลัยทีไ่ด้มาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอัน
เป็นทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวันจังหวัดพระนคร ให้จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 จะกระทํามิได้ 

81สมศักด์ิ ขวัญแก้ว, ปัญหาทางกฎหมายและการบรหิารเก่ียวกับที่ราชพัสดุ (วิทยานพินธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527), หน้า 157-159. 
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 ‘ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์’ หมายความว่า ทรัพย์สินในพระมหา 
กษัตริย์นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ดังกล่าวแล้ว” 
 และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหา 
กษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 ให้ยกเลิกความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ยพระมหากัตริย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 และ
ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินและ
ทรัพย์สิน 
 ส่วนพระมหากษัตริย์บรรดาที่เป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้อยู่ให้ความดูแล
รักษาของสํานักพระราชวัง 
 ทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์นอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน ให้อยู่ในความ
ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 ทรัพย์สินส่วนพระองค์น้ัน การดูแลรักษาและการจัดหาผล ประโยชน์ให้
เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว ทรัพย์สินต่างๆ ที่เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ ตาม
ความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2491 ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
สํานักงานพระราชวังและการดูแลจัดหาประโยชน์ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และที่
พระคลังข้างที่ในความจัดการดูแลของสํานักงานพระคลังข้างที่ สํานักพระราชวัง ย่อมเป็นทรัพย์สินที่
จัดระบบแยกไว้เป็นพิเศษ นอกเหนือการบังคับใช้ตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 249182 
  สําหรับที่ดินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ใน
ปัจจุบันน้ัน แรกเร่ิมน้ันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ทรงประกาศสถาปนา
โรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445 
เป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระราชทาน
พระบรมราชาอนุญาตให้ปลูกสร้างโรงเรียนดังกล่าวในที่ดินตําบลปทุมวัน โดยมีพระราชประสงค์ให้
โรงเรียน (ซึ่งต่อมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้ใช้ที่ดินส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นที่ปลูกสร้างสถานศึกษา 
และอีกส่วนใช้ในการจัดหาผลประโยชน์เพ่ือนํามาปรับปรุงการศึกษา โดยมิต้องพ่ึงงบประมาณแผ่นดิน
แต่เพียงอย่างเดียว83 
                                                                 

82เรื่องดียวกัน, หน้า 157 - 159. 
83สํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประวัติความเป็นมาขององค์กร, 

หน้า 1, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.property.chula.ac.th/web/about/ความ
เป็นมาขององค์กร 
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 ภายหลังเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ .ศ .  2475 และได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 มีผลให้พระคลังข้าง
ที่ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่าเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาดังกล่าวตกมาเป็นทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติน้ี และต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการตราพระราชบัญญัติโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2482 โดยได้กล่าวไว้ในคําปราภแห่งพระราชบัญญัติน้ีว่า 
 

 โดยท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็น
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นสถานศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆ และเพ่ือ
จะส่งเสริมวิชาชีพช้ันสูงและทํานุบํารุงวัฒนธรรมแห่งชาติสืบไป 
 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา 3 บัญญัติว่า ‘ให้โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 3 แปลง คือ แปลง
ที่หน่ึง ทิศเหนือจดถนนพระรามที่ 1 ทิศใต้จดถนนพระรามท่ี 4 ทิศตะวันออกจด
คลองอรชร ทิศตะวันตกจดถนนพญาไท แปลงที่สอง ทิศเหนือจดพระรามท่ี 1 ทิศ
ใต้จดถนนพระรามท่ี 4 ทิศตะวันออกจดถนนพญาไท ทิศตะวันตกจดถนนพระรามท่ี 
6 และแปลงที่สาม ทิศเหนือจดถนนพระรามท่ี 1 ทิศใต้จดถนนพระรามท่ี 4 ทิศ
ตะวันออกจดถนนพระรามท่ี 6 ทิศตะวันตกจดคลองสวนหลวง รวมเน้ือที่ 1196 ไร่ 
32 ตารางวา ปรากฎตามแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติน้ี ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย’84 

 
 ในปี พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจัดต้ังหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการดูแล
จัดการสถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนอกเขตการศึกษา จัดการ เช่า เก็บค่าเช่า และ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ จัดทําทะเบียน และบัญชีทรัพย์สิน ดําเนินคดีที่มีข้อพิพาทเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จัดการทําบัญชีควบคุมเก่ียวกับการเช่าและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ โดยได้
ตราระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2514 ทําให้เกิดหน่วยงาน “สํานักงานจัดหาผลประโยชน์” ซึ่งมีฐานะเป็นแผนกงานในสํานักงาน
เลขาธิการ 
 ต่อมามหาวิทยาลัยได้แยกทรัพย์สินออกจากส่วนราชการส่วนกลางอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินกํากับดูแลรับผิดชอบในการจัดการทรัพย์สิน มี
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินในฐานะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมนโยบายในการ
บริหารงานทรัพย์สิน และจัดต้ังสํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นตามระเบียบ

                                                                 
84สมศักด์ิ  ขวัญแก้ว, เรื่องเดิม, หน้า 170–171. 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ 2516 และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีบุคลากรที่เหมาะสมกับการทํางานด้านต่างๆ จึง
เกิดโครงการพัฒนาการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลสํานักงานฯ พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 
และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
 ในปี พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยได้ตราระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 โดยมีรองอธิการบดีมีหน้าที่กําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน รวมท้ังมี
หน้าที่ดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินมอบหมาย  
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 สภามหาวิทยาลัยได้ตราพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ตราข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยมีระบบการบริหารจัดการภายในบุคคล การเงิน 
และการพัสดุ เป็นการเฉพาะของหน่วยงาน85 
 สําหรับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเขตปทุมวัน มีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น 
1,153 ไร่ โดยทิศตะวันออกจรดถนนอังรีดูนังต์ ทิศตะวันตกจรดถนนริมคลองติดถยยบรรทัดทอง ทิศ
เหนือจรดถนนพระราม 1 และทิศใต้จรดถนนพระราม 4 แบ่งการใช้ประโยชน์เป็น86 เขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 637 ไร่ เขตจัดการผลประโยชน์ จํานวน 385 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก คือ 
บริเวณสวนหลวงถึงสามย่าน และพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก คือ บริเวณสยามสแควร์ และจัตุรัสจามจุรี เขต
พื้นที่ส่วนราชการ (ยืมและเช่าใช้) จํานวน 131 ไร่ ประกอบด้วยกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ 
โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตปทุมวัน ศูนย์สาธาณสุข สถานีตํารวจนคร
บาลปทุมวัน สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง เป็นต้น 
 ในการจัดหาผลประโยชน์น้ัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดทําแผนแม่บทสําหรับการพัฒนาเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาวสําหรับการพัฒนาที่ดินบริเวณฝ่ังตะวันตกของถนนพญาไท กําหนดการใช้พ้ืนที่โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมเชิงพาณิชย์และกิจกรรมที่ไม่ได้มุ่งเชิงพาณิชย์ และแบ่งการใช้ที่ดินเป็น 5 กิจกรรมหลัก คือ 
สํานักงาน ที่พักอาศัย กิจกรรมผสมผสาน ร้านค้า ศูนย์ภูมิไทย แผนแม่บทดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อประ
มานปี 2540 ซึ่งต่อมาสํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทําการปรับปรุงแผน
แม่บทดังกล่าวเป็นระยะๆ รวมถึงได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่สยามสแควร์เพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อไป87 
                                                                 

85สํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประวัติความเป็นมาขององค์กร, เรื่อง
เดิม, หน้า 1. 
 86สํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คู่มือแนะนําองค์กร, หน้า 5–7 คน้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.property.chula.ac.th/web/sites/default/files/Intro 
 _Chula_A5_for%20mail.pdf 

87เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
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 ในการบริหารกิจการน้ัน สํานักงานฯ ได้จัดต้ังหน่วยงานทําหน้าที่บริหาร
จัดการพ้ืนที่ในเขตพาณิชย์ โดยแบ่งส่วนบริหารกิจออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ สวนหลวง-สามย่าน ตลาด
สามย่าน สยามสแควร์ จัตุรัสจามจุรี สยามสแควร์วัน และเรือนวิรัชมิตร/ระเบียบจามจุรี โดยมี
รายละเอียดดังน้ี88 
 (1)  เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ต้ังอยู่บริเวณสวนหลวง-สามย่าน มีเน้ือ
ที่ประมาณ 256 ไร่ 3 งาน 3.44 ตารางวา และมีอาคารพาณิชย์บริเวณสวนหลวง-สามย่าน เริ่มพัฒนา
พ้ืนที่ต้ังแต่ พ.ศ. 2504 โดยเป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภค มีการจัดสรรการใช้
ประโยชน์อย่างมีแบบแผน โดยมีการประกอบกิจการในการค้า เช่น จําหน่ายอาหาร อุปกรณ์กีฬา 
สํานักงาน และเคร่ืองยนต์เก่า รวมถึงอะไหล่ที่ใช้แล้ว และตลาดสด เป็นต้น 
 (2)  ตลาดสามย่านเดิมต้ังอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณ
จุฬาลงกรณ์ ซอย 15 ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 2.92 ไร่ ต่อมาด้วยระยะเวลาการใช้งานเกือบ 30 ปี สภาพ
กายภาพมีความเสื่อมโทรมจําเป็นต้องพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จึงได้มีการก่อสร้าง
ตลาดสามย่านแห่งใหม่ให้มีความทันสมัย โดยลักษณะอาคารตลาดน้ันแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน ช้ันล่างเป็น
แผงสินค้าประเภทของสด และของอุปโภคท่ีหลากหลาย ส่วนช้ันบนเป็นร้านค้าจําหน่ายอาหารและ
เครื่องด่ืมต่างๆ  
 (3)  สยามสแควร์ เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2508 โดยพัฒนาที่ดิน 63 ไร่ ของ
สยามสแควร์บริเวณ สี่แยกปทุมวัน ถนนพระรามท่ี 1 และถนนพญาไท ให้เป็นศูนย์การค้าแนวราบ
และเปิดโล่ง และเปิดพ้ืนที่ให้เอกชนลงทุนพัฒนา ได้แก่ อาคารโรงภาพยนต์สยาม ลิโด้ สกาล่า อาคาร
ธนาคารกรุงเทพ โรงแรมโนโวเทล อาคารดิจิตอลเกตเวย์ และสถานีตํารวจย่อย ได้แก่ สถานีตํารวจ
ปทุมวัน สถานีดับเพลิงย่อยบรรทัดสอง 
 ปัจจุบันในพ้ืนที่สยามสแควร์มีโครงการเกิดขึ้นใหม่ โดยนําอาคารพาณิชย์
บางส่วนมาพัฒนาเป็นอาคาร สยามกิตต์ิ @ สยามแสควร์ และอาคารสยามสแควร์วัน 
 (4)  จัตุรัสจามจุรี เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2548 โดยพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ 
บนเน้ือที่ประมาณ 21 ไร่บริเวณริมถนนพระราม 4 บริเวณสี่แยกสามย่าม โดยเป็นโครงการแรกที่
สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารจัดการเอง โดยใช้ช่ือว่าจัตุรัสจามจุรี 
ต้ังอยู่ใจกลางย่านธุรกิจมีพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ 275,000 ตารางเมตร มีพ้ืนที่ให้เช่า รวม 138,000 
ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังต่อเน่ืองกัน ได้แก่ อาคารสํานักงาน 40 ช้ัน อาคารพักอาศัย 
24 ช้ัน และอาคารส่วนฐาน 4 ช้ัน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
องค์การพิพธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ร้านหนังสือต่างๆ ร้านอาคารช้ันนํา 
และศูนย์อาหารเพ่ือรับรองผู้ใช้บริการทั้งในอาคารและลูกค้าภายนอก 
 (5)  สยามกิตต์ิ @ สยามแสควร์ เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2551 โดยพัฒนา
ที่ดินเน้ือที่ประมาณ 3.6 ไร่ โดยีเป้าหมาย คือ ให้สยามสแควร์มีพ้ืนที่ว่างสําหรับคนเดินมากขึ้น และ
จัดให้มีพ้ืนที่รองรับสถาบันเสริมทักษะความรู้ 

                                                                 
88เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-32. 
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 (6)  สยามสแควร์วัน ในปี พ.ศ. 2555 สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มพัฒนาที่ดินบริเวณโรงภาพยนต์สยามเดิม โดยมีรูปแบบที่ผสมผสานกันอย่าง
ลงตัวเหมาะสมกับการเป็นถนนช้อบป้ิง  
 (7)  เรือนวิรัชมิตร/ระเบียงจามจุรี เป็นอาคารพักอาศัยโครงการแรกบนที่ดิน
ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ต้ังอยู่บริเวณสวนหลวง ระหว่างถนนจุฬาฯ ซอย 7 และ 9 โดย
เน้นการออกแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ใช้แนวคิดหลักพ่ึงพาระบบธรรมชาติสูงสุด และใช้
เทคโนโลยีที่จําเป็นและเหมาะสมมาช่วนเติมเต็มให้สมบูรณ์ 
  
4.2  การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 
 การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐและการจัดการทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

4.2.1  การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐน้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ราชพัสดุ 
และที่ดินที่เป็นกรรมสทิธ์ิของมหาวิทยาลัย ในการจัดการที่ดินแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 4.2.1.1  การจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ89 
 เดิมการจัดการที่ราชพัสดุต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ในเรื่องการใช้
ประโยชน์ และการจัดหาผลประโยชน์ โดยรายได้ที่ได้มาน้ันต้องนําส่งให้แก่รายได้แผ่นดิน เว้นแต่
มหาวิทยาลัยจะได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 มาตรา 24 วรรคสี่90 

                                                                 
 

89ธรรมรังสี วรรณโก, เรื่องเดิม, หน้า 134-136. 
90มาตรา 24วรรคสี่ รฐัมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปน้ีนําเงินน้ัน

ไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้คือ       
 (1) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้อง
จ่ายเพ่ือบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา      
 (2) เงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานอ่ืนใดที่อํานวย
บริการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์     
 (3) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่  
 (4) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน 

การจ่ายเงินตาม (2) และ (3) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและ
ผู้อํานวยการส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซือ้หุ้นตาม (4) ต้องเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 251891 กําหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนํารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายในกิจการของ
มหาวิทยาลัยน้ันได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ดังน้ัน 
การจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดหาผลประโยชน์แต่จะเป็นไปตามระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับความห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรี 

 อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐต่างๆ ได้
ทยอยแก้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน และให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มา
โดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย บทบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลเป็นการยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย
จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2518 
 ต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุง 
รักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ข้อ 33 กําหนดที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคหรือได้มาโดยประการอ่ืนให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
ดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนํารายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายใน
กิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้บริจาค โดยการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ดังน้ัน ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐในส่วนที่เป็นที่ราช
พัสดุจึงเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกําหนดน้ันๆ ไว้ และเป็นไป
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2518 ข้อ 33 โดยอยู่ภายใต้การควมคุมดูแลจัดการของสภามหาวิทยาลัยแต่ละมหา 
วิทยาลัยน้ันๆ แทน 

                                                                 
91ข้อ 22 ตรีที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคหรือ

ได้มาโดยประการอ่ืน ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนํา
รายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได้ตามวัตถุ 
ประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
 การจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ทบวงมหา 
วิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
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 4.2.1.2  การจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 ในการจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน้ัน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ออกหนังสือ เลขที่ นร. 0206/10730 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 ถึงรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี92 เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐให้มีความอิสระและคล่องตัว กําหนดแนวทางให้ที่ดินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐ 
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1) อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ราชพัสดุ  
2) อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับบริจาคให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน และ  
3) อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาด้วยเงินอุดหนุนหรือเงินรายได้ของสถาบันให้

เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน 
 ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กําหนดให้อสังหาริมทรัพย์ที่มหา 
วิทยาลัยได้มาโดยมีผู้ยกให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 อน่ึง กระทรวงการคลังได้เคยมีความเห็นคัดค้านหลักการดังกล่าว โดยเห็นว่า การ
จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ได้รับบริจาคหรือได้มาโดยประการอ่ืน สามารถกระทําได้ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530) ออกตามความพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ข้อ 22 ตรี 
โดยไม่จําเป็นต้องออกกฎหมายให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่อย่างใด 
 

4.2.2  การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐมีทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัย แต่ละส่วนมีรูปแบบในการจัดการทรัพย์สิน ดังน้ี 
 4.2.2.1  การจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ 
 การจัดการหาผลประโยชน์ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ ยังคงเป็นไปตามท่ี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้  ซึ่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้บัญญัติ
อํานาจในการจัดการที่ราชพัสดุไว้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 วรรค
หน่ึง (7) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตาม
มาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(7)  ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

2)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 15 วรรค
หน่ึง (9) บัญญัติว่า มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

                                                                 
 

92สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “มติคณะรัฐมนตรี  ที ่นร. 0206/10730 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มคีวามอิสระและคล่องตัว,” 5 กรกฎาคม 2534. 
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 (9)  ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

3)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 วรรคหน่ึง 
(8) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
มาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง  

(8) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

4)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
มาตรา 13 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืน” 

5)  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(6) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

6)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 11 
วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืน” 

7)  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 13 วรรคหน่ึง 
(5) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(5) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

8)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง 
(8) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 6 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(8) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน” 
และ 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดย
มีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 
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9)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
มาตรา13 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 
  10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 15 วรรค
หน่ึง (9) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(9) ปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

11) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 11 วรรค
สามบัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สิน
อ่ืน” 

12) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรค
สี่ บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน” 

13) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระ
บัง พ.ศ. 2551 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติว่า “สถาบันมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(8) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 

14) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 
13 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

มาตรา 14 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้” 

15) พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มาตรา 11 
วรรคหน่ึง (7) บัญญัติว่า “สถาบันมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 6 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(7) ปกครองดูแลบํารุงรักษาจัดการใช้และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 
  จากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มหา วิทยาลัยจึงมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ  
  อน่ึง ในการจัดการหาผลประโยชน์ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ นอกจากจะอยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆแล้ว การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วน
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ที่เป็นที่ราชพัสดุ จะตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุด้วยหรือไม่น้ัน คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีคําวินิจฉัยไว้ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 162/2554 เรื่อง 
การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล สรุปความได้ดังน้ี93 
 

 กรณีตามข้อหารือมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะนําที่ราชพัสดุ
บางส่วนไปดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้
เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยโดยทําสัญญาเช่าระยะยาว
ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ีมีลักษณะเป็นการจัดหาผลประโยชน์ และการ
ลงทุนหรือร่วมลงทุนในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ตามมาตรา 15 (4) 
และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลฯ จึงสามารถกระทําได้ หากการ
กระทําน้ันเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดไวในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
มหิดลฯ (โปรดดูภาคผนวก ค) 

 
 นอกจากน้ีความเห็นของคณะกรรมกฤษฎีกาดีงกล่าวแล้ว ยังมีบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่องรายได้จากการจําหน่ายต้นไม้ที่ได้มาจากท่ีราช
พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุปความได้ดังน้ี94 
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
 ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ตามท่ี
 กําหนดไว้ในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
 2548 รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
 จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
 และที่ เ ป็นทรั พ ย์สิ น อ่ืน  โดยราย ไ ด้ ดั งกล่ า ว ไ ม่ เ ป็นราย ไ ด้ที่ ต้ อ ง นํ าส่ ง
 กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณ ซึ่งกรณีเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ
 ดังกล่าวย่อมหมายความถึง เงินหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการ
 ดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ

                                                                 
 93คณะกรรมการกฤษฎีกา, “บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
162/2554 เรือ่ง การจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล,” 28 ตุลาคม 
2553. 
 

94คณะกรรมการกฤษฎีกา, “บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที ่
889/2551 เรือ่งรายได้จากการจําหน่ายต้นไม้ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน,” 17 มิถุนายน 2551. 
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 มหาวิทยาลัย สําหรับกรณีการจําหน่ายต้นไม้ที่ได้จากที่ราชพัสดุน้ันเน่ืองจากไม่ใช่
 เป็นการนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะที่เป็นการจัดหาประโยชน์จากการใช้ที่
 ราชพัสดุตามอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
 มงคลอีสานจึงต้องนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้ดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้ของ
 กรมธนารักษ์ต่อไป (โปรดดูภาคผนวก ง)  
 
 ดังน้ัน จากบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กล่าวมาข้างต้นการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ัน จึงเป็น
การยกเว้นพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจึงมีอํานาจในการ
จัดการหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้เท่าที่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยน้ันๆ และต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกด้วย 
 4.2.2.2  การจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  
 การจัดการทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กําหนดอํานาจในการจัดการทรัพย์สินแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ในทํานองเดียวกัน 
ดังน้ี 

1)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 วรรค
หน่ึง (1) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตาม
มาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1)  ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ 
ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง
หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี
ผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา 16 (2) ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปน้ีไม่ถือเป็นที่
ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

(1)  ที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้มาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน
อันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 

(2)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการยกให้ หรือซื้อ
ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน 

การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตามพระราชบัญญัติ
โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระ
นคร ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 จะกระทํามิได้” 
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มาตรา 18 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่
ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

2)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 15 วรรค
หน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตามวัตถุ 
ประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

 (1)  ซื้อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน จําหน่ายทํานิติกรรมใดๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักรรวมทั้งรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 18” 

มาตรา 18 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดย
มีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

มาตรา 20 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือน 
ไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย” 

3)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 วรรคหน่ึง 
(1) และวรรคที่สอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง  

(1)  ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ 
ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 17 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
ได้” 

มาตรา 19 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 
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เงินและทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตาม
เง่ือนไขที่ผู้ อุทิศให้กําหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความ
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าวมหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท 
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

4)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
มาตรา 12 วรรคหน่ึง (1) และวรรคที่สอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการ
ต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 7 และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1)  ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลก 
เปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 13 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่าย หรือ
แลกเปลี่ยนได้ 

มาตรา 15 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 และตามวัตถุประสงค์
ซึ่งผู้อุทิศเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้” 

5)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 15 วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่
กระทําการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1) ซื้อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือ
กรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือมีสิทธิในหรือ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 17 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
ได้” 

มาตรา 19 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่
ผู้อุทิศให้กําหนดไว้แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศให้หรือทายาทหากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

6)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 10 
วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ภาย ใน
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 5 และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
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(1)  ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือทรัพยสิทธิต่างๆ และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

ในกรณีซื้อและจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่
รัฐมนตรีกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน” 

มาตรา 13 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยดังระบุไว้ในมาตรา 5 และตามวัตถุประสงค์ซึ่งผู้
อุทิศทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้” 

7)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 13 วรรคหน่ึง 
(1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1)  ซื้อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมี
ทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี
ผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 16” 

มาตรา 18 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องจัดการตามเง่ือนไข
ที่ผู้อุทิศกําหนดไว้แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศหรือทายาทหากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

8)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 13 วรรคหน่ึง 
(1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

 (1)  ทํานิติกรรม ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่าย หรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 16 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
ได้” 

มาตรา 18 บัญญัตติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 6 
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เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องจัดการตามเง่ือนไข
ที่ผู้อุทิศกําหนดไว้แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศหรือทายาทหากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

9)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
มาตรา 12 วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ 
ภายในวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 6 และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

 (1)  ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้
อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 13 วรรคสาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนได้” 

มาตรา 13 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

มาตรา 15 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดในมาตรา 6 หรือตามวัตถุ 
ประสงค์ซึ่งผู้อุทิศทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้” 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับของมาตรา 12 (1) กรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยจะจําหน่ายหรือโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ” 

10)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 15 วรรคหน่ึง 
(1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

 (1)  ซื้อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 18 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
ได้” 
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11)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 10 
วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1)  ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ใน
ทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระ 
ทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 12 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้” 

มาตรา 12 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มา
โดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

มาตรา 14 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยดังระบุไว้ในมาตรา 5 และตามวัตถุประสงค์ที่ผู้
อุดหนุนหรืออุทิศเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้” 

12)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 วรรค
หน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ภายใน
วัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 5 และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1)  ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินและจําหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สนิที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 11 วรรคสาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนได้” 

มาตรา 11 วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัย เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 13 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยดังระบุไว้ในมาตรา 5 และตามวัตถุประสงค์ซึ่งผู้
อุทิศเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้” 

13)  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “สถาบันมีอํานาจและหน้าที่กระทํา
การต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

 (1)  ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่า
ซื้อ ให้เช่าซื้อแลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน 



84 

ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ใน
ทรัพย์สินของสถาบัน และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทําได้
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 17 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้” 

มาตรา 19 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบัน ต้อง
จัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 7 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้
อุทิศให้กําหนดไว้ แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน” 

14)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
มาตรา 12 วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ 
ภายในวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดในมาตรา 6 และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1) ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้
อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 13 วรรคสาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนได้” 

มาตรา 13 วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

มาตรา 15 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดในมาตรา 6 หรือตามวัตถุ 
ประสงค์ ซึ่งผู้อุทิศทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้” 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับของมาตรา 12 (1) กรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยจะจําหน่ายหรือโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ” 

15) พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มาตรา 11 
วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง บัญญัติว่า “สถาบันมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตามวัตถุ 
ประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 6 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1)  ทํานิติกรรมถือกรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครองมีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินและจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 
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การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันตาม (1) ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 13 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
ได้ 

มาตรา 13 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้
อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบันหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือ
ได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน” 

มาตรา 15 บัญญัติว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันต้อง
จัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 6 
 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ 
แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศให้ 
หรือทายาทหากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน” 
 จากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกําหนดในลักษณะทํานองเดียวกัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีอํานาจในการ
ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้  
 นอกจากจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันแล้ว การจัดการทรัพย์สินใน
ส่วนที่ เ ป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ยังต้องคํานึงข้อบังคับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ ซึ่งในที่น้ีจะกล่าวถึง ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 21 (2) (3) 
(4) (9) (12) (13) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ . 2551 สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 720 เมื่อวันที่28 มกราคม พ.ศ. 2553 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินน้ัน โดยข้อบังคับดังกล่าวจะกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การบริหารจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและของมหาวิทยาลัยในเขต
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่สภากําหนด โดยมีสํานักงานจัดการทรัพย์สินทําหน้าที่ใน
การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามข้องบังคับน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายใน 
การบริหารงานบุคคล การเงิน และการพัสดุ  
 โดยหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  การจัดทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการทรัพย์สินและแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินการจัดการทรัพย์สินของสภามหา 
วิทยาลัย95 

2)  สภามหาวิทยาลัยอาจต้ังหน่วยธุรกิจเพ่ือดําเนินกิจการใดในกิจการหน่ึง
ภายในเขตจัดการทรัพย์สินได้โดยให้หน่วยธุรกิจดังกล่าว นําส่งเฉพาะเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใน

                                                                 
95ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ข้อ 6 
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การดําเนินกิจการให้แก่มหาวิทยาลัย และให้มีระบบการบริหารจัดการ การดําเนินการ การเงิน และ
งบประมาณของหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะภายใต้การกํากับของคณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ โดย
จัดทําเป็นระเบียบสํานักงานจัดการทรัพย์สิน96 

3)  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธาน และมีรอง
อธิการบดีอีกสองคน ผู้แทนสภาคณาจารย์หน่ึงคน ผู้ทรงคุณวุฒิห้าคนเป็นกรรมการโดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สินเป็นกรรมการและเลขานุการ97คณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สินมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายการจัดการทรัพย์สิน กําหนดเป้าหมายและแนว
ทางการจัดการทรัพย์สินในเขตจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินใน
เขตจัดการทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัย อนุมัติโครงการพัฒนาที่ดินที่เอกชนหรือรัฐเป็นผู้ลงทุน
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่ดิน เว้นแต่ โครงการพัฒนาที่ดินที่มีจํานวนเงินเกินวงเงินหน่ึงพันล้าน
บาทให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ กลั่นกรอง
งบประมาณของสํานักงานจัดการทรัพย์สินเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาศ วางระบบการบริหารจัดการภายใน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ
การบริหารการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุสําหรับสํานักงานจัดการทรัพย์สิน ออกระเบียบ
สํานักงานจัดการทรัพย์สินเพ่ือการจัดการทรัพย์สิน หรือดําเนินการอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานจัดการทรัพย์สิน แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบคลลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทํา
การใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน รวมท้ังมอบอํานาจให้คณะ 
อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคลลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินทราบ และดําเนินการอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย98 

4)  ให้สํานักงานจัดการทรัพย์สินมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําหรือ
ดําเนินโครงการ หรือจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในเขตจัดการทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินแล้วแต่กรณี จัดเก็บผลประโยชน์จากที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตจัดการทรัพย์สิน บริหารจัดการ ดูแล และบํารุงรักษาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคในเขตจัดการทรัพย์สิน จัดเก็บดูแลรักษาเอกสารสิทธิ จัดทําสารบบช้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการดําเนินงาน รายงานการเงิน งบประมาณ ผลการ
ดําเนินการรายไตรมาส รายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเพ่ือเสนอสภามหา 
วิทยาลัย รวมตลอดถึงการดําเนินการอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
มอบหมาย99 

5)  ให้มีผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สินเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักงาน
จัดการทรัพย์สินภายใต้การกับดูแลของอธิการบดี และรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้มี

                                                                 
96ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ข้อ 7 
97ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ข้อ 8 
98ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ข้อ 10 
99ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ข้อ 11 
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อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางในการจัดการทรัพย์สินตามที่
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินกําหนด กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานของสํานักงานจัดการ
ทรัพย์สิน ออกกฎภายในสํานักงานจัดการทรัพย์สินเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
จัดการทรัพย์สิน และดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินมอบหมาย100 
 
4.3  บทสรุป 
 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐมีทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราช
พัสดุและที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาจ
แบ่งประเภทของทรัพย์สินได้ 2 ประเภท ได้แก่  

1)  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ซึ่ง
บรรดามหาวิทยาลัย และสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และ 

2)  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุแต่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการ ซื้อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า
ซื้อ แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินและจําหน่าย
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

 ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยน้ัน ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในสังกัด
ของรัฐในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ัน และกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
ที่กําหนดให้ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับ
บริจาคหรือได้มาโดยประการอ่ืนให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
และนํารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยการจัดหาประโยชน์ที่ราช
พัสดุตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 

สําหรับการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุน้ัน จะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 59 ซึ่งกําหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่
ราชพัสดุ และที่ เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  

                                                                 
100ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ข้อ 12 
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ในส่วนของการจัดทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน้ัน ก็ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยน้ันๆ
กําหนดไว้น่ันเอง 
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บทที่ 5 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

 
 สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีทั้งที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยผู้ศึกษาแบ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะของการใช้งาน ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่หน่ึง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือจัดการ 
ศึกษาและสนันสนุนการจัดการศึกษา กลุ่มที่สอง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือสวัสดิการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือจัดทําธุรกิจและเพ่ือหารายได้ ซึ่งเหตุที่
ต้องแบ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยออกเป็นกลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแต่ละ
กลุ่มมีรูปแบบ หรือลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งการแบ่งแยกกลุ่มทรัพย์สินดังกล่าวจะทํา
ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ว่าสถานะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ประเภทใด  
 นอกจากน้ี การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ และในส่วนที่เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ตลอดถึงการคุ้มครอง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในเรื่องของอายุความและการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
5.1  ปัญหาเก่ียวกับสถานะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  
 ผู้ศึกษาแบ่งทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี 
 กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อจัดการศึกษาและสนันสนุนการจัดการศึกษา โดย
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือการศึกษา ได้แก่ จําพวกอาคารเรียนรวมห้องบรรยาย ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารหอประชุม ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 สําหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ได้แก่จําพวก อาคารสํานักงาน
อธิการบดี อาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โรงอาหาร 
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ และอาคารหอพักนักศึกษา เป็นต้น 
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ยังมีโรงแรมซึ่งมีสถานที่ต้ังอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแม้จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือที่พักอาศัย แต่ก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาหรือ
สนับสนุนการศึกษาอีกด้วย จึงสมควรที่จะจัดไว้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือการศึกษา เช่น 
โรงแรมสุรสัมมนาคารซึ่งต้ังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโรงแรมสุรสัมมนาคารเป็นศูนย์สัมมนามาตรฐานสามารถรองรับได้ทั้งการ
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ประชุมระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงรับรองขนาดต่างๆ 
จํานวนหลายห้อง ซึ่งแม้จะเปิดให้บุคคลทั่วไปพักอาศัย แต่วัตถุประสงค์หลักดังกล่าวของโรงแรมสุ
รสัมมนาคารดังกล่าวก็มีไว้เพ่ือสนับสนุนการศึกษานั่นเอง สําหรับศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถาบันที่มี
นักศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาจะให้นักศึกษาเข้าฝึกงานให้ตรง
กับสาขาที่เรียนมาโดยไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือกับโรงแรมต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ อีกทั้ง ยังมีเงิน
ค่าตอบแทนจากการทํางานให้กับโรงแรมของมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งน้ีอีกด้วย 
 กลุ่มที่สอง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารชุดที่พักอาจารย์
บุคลากร และบ้านพักอธิการบดี เป็นต้น 
 กลุ่มที่สาม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อจัดทําธุรกิจและเพื่อหารายได้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่
มหาวิทยาลัยนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ในลักษณะเชิงพาณิชย์ 
เช่น ศูนย์การค้าต่างๆ และที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปซึ่งบริการจัดการโดยสํานักงาน
จัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์การค้าซึ่งบริการจัดการโดยสํานักงานจัดการ
ทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดสามย่าน สยามสแควร์ และสยามสแควร์วัน เป็นต้น 
สําหรับที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้แก่ จัตุรัสจามจุรี เรือนวิรัชมิตร เป็นต้น 
 โดยท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแบ่งประเภททรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ กล่าวคือ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุ และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีทั้งส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุและที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดย
ทรัพย์สินดังกล่าวจะมีสถานะทางทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทใดนั้น อาจพิจารณาได้ดังน้ี 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
มาตรา 4 บัญญัติว่า “ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด 
เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี 

(1)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 

(2)  อสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้
ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป” 
 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่า
เป็นที่ราชพัสดุ” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว ที่ราชพัสดุจึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด 
เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือ
สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาป ส่วน
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ
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 สําหรับทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุเช่นกัน เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ บัญญัติยกเว้นไว้ ดังน้ี 

1)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 16 วรรคหน่ึง (2) 
บัญญัติว่า “ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปน้ีไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย (2) บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการยกให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน” 

2)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติว่า 
“บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาด้วยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

3)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 17 บัญญัติว่า “บรรดา
อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ
แลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยทางอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

4)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 
13 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สิน
อ่ืน” 

5)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 
มาตรา17 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราช
พัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

6)  พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ .ศ .  2550 มาตรา  16 บัญญั ติ ว่า 
“อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ
แลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

7) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรามาตรา 16 บัญญัติ
ว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราช
พัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

8) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 
13 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อ
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ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

9)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 18 บัญญัติว่า “บรรดา
อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ
แลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 12 บัญญัติ
ว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย” 

11) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรคสามและ
วรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สิน
อ่ืน” 

12) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2551 มาตรา 17 บัญญัติว่า “บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้
เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน” 

13) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 13 
วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า “ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

14) พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มาตรา 13 บัญญัติว่า 
“บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือได้มาโดยวิธีอ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของสถาบัน” 

15) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 11 วรรค
สองบัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน”  
 สําหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 11 วรรคสอง แม้
จะมิได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดย
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การซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยวิธี
อ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเหมือนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยที่
อยู่ในกํากับของรัฐอ่ืนๆ ก็ตาม ซึ่งคําว่า “ทรัพย์สินอ่ืน” น้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่า หมายความถึงทรัพย์สินอ่ืน
ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ที่เป็นที่ราชพัสดุแต่เป็นทรัพย์สินซึ่งตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน่ันเอง 
 ดังน้ัน จากกฎหมายจัดต้ังของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ไม่
เป็นที่ราชพัสดุและถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยจึงได้แก่ 

1)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการยกให้  
2)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มากจากการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
3)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ 
4)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ 

 สําหรับที่ราชพัสดุน้ัน ที่ราชพัสดุน้ันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทหน่ึง และทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาอีกประเภทหน่ึง 
 นอกจากน้ี หากฝ่ายปกครองมิได้ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 
ที่ดินดังกล่าวจะมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีดินที่ได้มีการสงวน
หรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไป
ตาม คํา วิ นิ จฉั ยของคณะกรรมกฤษฎีกา ใน บันทึ กคณะกรรมการกฤษฎีกา  เ รื่ อ ง เสร็ จ
ที่ 287/2544 เรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่หวงห้าม แปลง สฎ.ค848 (บ่อถ่านศิลา) อําเภอเคียน
ซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสรุปใจความได้ว่า  
 

 การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดจะเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่น้ัน จะต้องพิจารณา
ว่าส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้เข้าใช้ประโยชน์แล้วที่ดินดังกล่าวก็
เป็นที่ราชพัสดุ แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์บางส่วน ส่วนที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไมเป็นที่ราชพัสดุ แต่ยังคงมีสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มีการ
สงวนหรือหวงห้ามต่อไป 

 
 สําหรับสถานะทางทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุน้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่า 
สถานะทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุมีทั้งทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
และทรัพย์สินของแผ่นดินธรรดา โดยหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกว่าที่ราชพัสดุใดเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ผู้ศึกษาเห็นว่ายังคงต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
การแบ่งแยกประเภททรัพย์สินของแผ่นดิน กล่าวคือ ที่ราชพัสดุดังกล่าวฝ่ายปกครองได้ดําเนินการใช้
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือไม่ หรือเพียงแต่ใช้เพ่ือดําเนินการที่มีลักษณะอย่างเดียวกับ
เอกชน หากใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ที่ราชพัสดุดังกล่าวก็มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
แต่หากดําเนินการที่มีลักษณะอย่างเอกชน ที่ราชพัสดุดังกล่าวก็มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดาดังแนวทางท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ
ที่ 230/2512 เรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีที่ดิน
ราชพัสดุจังหวัดอุดรธานี) สรุปใจความได้ว่า  
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 ที่ดินราชพัสดุน้ัน เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างหน่ึง แต่จะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินหรือไม่ น้ันก็สุดแต่ว่าที่ ดินราชพัสดุน้ัน ได้ใช้เพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ เช่น ถ้าที่ดินราชพัสดุได้นําไปให้
เอกชนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัยหรือให้เช่าทําการค้า ที่ดินราชพัสดุน้ันย่อมเป็นเพียง
ทรัพย์สินของแผ่นดินเท่าน้ัน 

 
  จากคําวินิจฉัยดังกล่าว ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ จะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา จะต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน หากใช้เพ่ือประโยชน์อย่าง
อ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวมา ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุก็จะมีสถานะเป็นเพียง
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเท่าน้ัน 
 สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยเน่ืองจากมีผู้ อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อ หรือแลกเปลี่ยน หรือโดยรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืนๆ หรือตามกฎหมายพิเศษ มหาวิทยาลัยมีอํานาจ
ในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ศึกษา
เห็นว่า บรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเพราะเหตุที่มีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยน แล้วแต่กรณี ทรัพย์สินดังกล่าวจะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา จะต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ หรือไม่ กล่าวคือ หากมหา 
วิทยาลัยได้นําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของการให้บริการทางด้านการศึกษา ทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่หากมหาวิทยาลัยนําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้ผลประโยชน์สุดท้ายของการดําเนินการดังกล่าวจะตกได้แก่
นักศึกษาก็ตาม ทรัพย์สินดังกล่าวก็ไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดา ซึ่งพอเทียบเคียงได้กับแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในบันทึก
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 230/2512 เรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณี
ที่ดินราชพัสดุจังหวัดอุดรธานี)  ที่กล่าวมาข้างต้น ว่าทรัพย์สินใดของแผ่นดินที่จะเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับสภาพของทรัพย์สินน้ันหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดย
พิจารณาว่าทรัพย์สินของแผ่นดินดังกล่าว รัฐใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกันหรือไม่ หากการดําเนินการใดที่กระทําเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปถือเป็นประโยชน์
สาธารณะ โดยไม่ต้องคํานึงว่าให้ใครเป็นผู้ใช้ถึงงจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 ดังน้ัน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใดจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการ
ใช้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป และการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันน้ัน จะต้องเป็นสาธารณประโยชน์โดยตรง กล่าวคือ นักศึกษาได้รับผลประโยชน์
โดยตรง ไม่ใช่ทางอ้อม แม้ผลปลายทางจะเป็นไปเพ่ือสาธารณะประโยชน์ก็ตาม ทรัพย์สินเหล่าน้ีก็หา
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ แต่เป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาธรรมดาเท่าน้ัน 
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 จากความเห็นของผู้ศึกษาประกอบกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น อาจสรุปหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภททรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ ดังน้ี 

1) ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา พิจารณาว่า มหาวิทยาลัยได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามขอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยจะปรากฎ
อยู่ในพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยน้ันๆ และ 

2)  การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องเป็นการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของมหา วิทยา 
ลัยหลักหรือวัตถุประสงค์โดยตรง กล่าวคือ นักศึกษาต้องรับได้รับผลประโยชน์โดยตรง มิใช่เพ่ือ
ประโยชน์โดยอ้อม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะมีสถานะดังน้ี 
 กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อจัดการศึกษาและสนันสนุนการจัดการศึกษา โดย
กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มทรัพย์สินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริการทางด้านการศึกษาและเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเช่น อาคารสํานักงานอธิการบดี อาคารศูนย์บริการวิชาการ
และวิจัย อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารกีฬาเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมห้อง
บรรยาย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารหอประชุม ฟาร์มมหาวิทยาลัย และหอพัก
นักศึกษา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอสังหาริมทรัพยดังกล่าวน้ี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริการด้าน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาบรรลุผลแล้ว ผู้ศึกษายังเห็นว่าบรรดาบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้แก่ 
อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงนักศึกษา ยังสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในสถานท่ีดังกล่าวได้
โดยตรง ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 สําหรับโรงแรมสุรสัมมนาคารซึ่งต้ังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพานั้น แม้จะเป็นโรงแรมเปิดให้แก่บุคคลภายนอกเข้าพัก
อาศัย แต่วัตถุประสงค์หลักของสถานที่ดังกล่าวน้ันมีไว้เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่
โรงแรมสุรสัมนาคารเป็นศูนย์สัมนามาตรฐาน สามารถรองรับได้ทั้งการประชุมระดับประเทศและ
นานาชาติ หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว สามารถฝึกงาน
กับศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือกับโรงแรม
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ สถานะทางทรัพย์สินของมหาวิทยลัยในส่วนที่เป็นโรงแรม ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ามี
สถานะทางทรัพย์สินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 กลุ่มที่สอง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย เช่น บ้านพักอธิการบดี อาคารชุดที่พักอาจารย์และบุคลากร 
เป็นต้น  
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทรัพย์สินที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 กล่าวคือ ต้องเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน และทรัพย์สินของแผ่นดินดังกล่าวจะต้องใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า บรรดากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย แม้
จะมีไว้เพ่ือความให้ความสะดวกแก่บรรดาบุคลากร แต่ก็มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะทางด้านการศึกษา ทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่เป็น
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ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา เทียบเคียงได้กับแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ใน
บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 230/2512 เรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (กรณีที่ดินราชพัสดุจังหวัดอุดรธานี) ซึ่งมีใจความว่า 
 

 ...สําหรับกรณีที่เป็นปัญหาเร่ืองน้ีว่าที่ดินราชพัสดุที่ปลูกบ้านพักครูโรงเรียน
น้ันจะถือว่าได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือไม่ เห็นว่าไม่อาจเป็นไปได้ เพราะ
บ้านพักครูโรงเรียนย่อมใช้เพ่ือประโยชน์แก่ครูโดยเฉพาะเท่าน้ัน หาเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนดังเช่นสํานักราชการบ้านเมืองไม่ ที่ดินราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ต้ังบ้านพัก
ครูโรงเรียนจึงไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 
 จากคําวินิจฉัยดังกล่าว อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงมี
สถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 กลุ่มที่สาม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อจัดทําธุรกิจและเพื่อหารายได้ 
 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์การค้าต่างๆ  เช่น เขตพาณิชย์สวนหลวง-สาม
ย่าน ตลาดสามย่าน สยามสแควร์ จัตุรัสจามจุรี สยามสแควร์วัน และเรือนวิรัชมิตร/ระเบียบจามจุรี 
นอกจากน้ียังได้แก่ที่ พักอาศัยสําหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่
มหาวิทยาลัยนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยไปใช้แสวงหาประโยชน์ในลักษณะเชิงพาณิชย์ เพ่ือนํารายได้ที่รับจากการแสวงหา
ประโยชน์ดังกล่าวไปใช้ในกิจการในมหาวิทยาลัยต่อไป  
 สถานะทางทรัพย์สินของกลุ่มดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า เน่ืองด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุเพ่ือให้การบริการทางด้านการศึกษา หากมหาวิทยาลัยได้นําทรัพย์สินไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะของการให้บริการทางด้านการศึกษา ทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน แต่หากมหาวิทยาลัยนําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นเชิงพาณิชย์ 
ถึงแม้ว่าการเปิดศูนย์การค้าของมหาวิทยาลัย  หรือการให้บริการที่พักอาศัยแก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบ
ของโรงแรม มหาวิทยาลัยจะนํารายได้ดังกล่าวมาใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาก็ตาม แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา 
ทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 
5.2  ปัญหาเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีทั้งทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ และในส่วน
ที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งสองส่วนได้
มากน้อยเพียงใดน้ัน วิเคราะห์ได้ดังน้ี 
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 5.2.1  การจัดทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ 
 การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ แม้กระทรวงการคลังจะเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัดสุ พ.ศ. 2518 แต่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน101 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว วัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยมีไว้เพ่ือการศึกษาและ
วิชาการ ดังน้ัน ในการจัดการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใช้และ
จัดหาผลประโยชน์นอกเหนือจากที่วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ได้หรือไม่ ผู้ศึกษาเห็นว่า 
แม้พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยจะกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
ว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน และมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจาก
การใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องนําส่งให้แก่กระทรวงการ 
คลัง แต่ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามขอบอํานาจ
หน้าที่และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดหาผลประโยชน์นอกเหนือ 
จากวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมไม่เข้าเง่ือนไขที่จะไม่ต้องนํารายได้ส่ง 
เข้ากระทรวงการคลัง ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 59102

และบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วางแนวทางไว้ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ

                                                                 
 

101พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (7) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (9), พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
มาตรา 14 (8), พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 13 
วรรคสี,่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550 มาตรา 15 (6), พระราชบัญญติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (5), พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2550 
มาตรา 13 (5), พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 15 (9), พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 11 วรรคสาม, พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรคมส่ี, พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (8) และพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาพ.ศ. 2555 
มาตรา 11 (7) 
 102มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา 
และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา          
 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทีส่ถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการ
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กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 162/2554 เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง
ดูแล ที่ ศธธ 0517/8105 และบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่อง
รายได้จากการจําหน่ายต้นไม้ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังน้ี
 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 162/2554 เรื่อง การจัดหา
ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ที่ ศธธ 0517/8105 มีใจความว่า  
 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือของมหา วิทยาลัย
มหิดล โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ผู้แทนกระทรวง ศึกษาธิการ 
(สํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) และผู้แทน
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การที่มาตรา 15 (9)103 
ประกอบกับมาตรา 16 (6)104 แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุ โดยให้เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้และจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง และมาตรา 59 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

                                                                                                                                                                                        
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
สถานศึกษา           
 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่
เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศกึษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการ
ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
การซื้อทรัพย์สนิหรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด” 
 103มาตรา 15 (9) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
 (9) ปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
 104มาตรา 16 (6) บัญญัติว่า “รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
 (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์” 
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าที่ด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของสถานศึกษา 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า กฎหมายประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐมีอิสระในการริหารทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดทําบริการสาธารณะด้านการศึกษา
และเป็นการลดภาระงบประมาณที่รัฐต้องอุดหนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี
ในระบบงบประมาณปกติ โดยผลของบทบัญญัติเช่นว่าน้ี ทําให้มหาวิทยาลัยมหิดลมี
อํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุที่
มหาวิทยาลัยปกครองดูแลได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดขึ้นตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้งน้ี ตามแนวทางที่คณะ 
กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เคยวินิจฉัยไวในเรื่องเสร็จที่ 143/2543  
 กรณีตามข้อหารือ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะนําที่ราชพัสดุ
บางส่วนไปดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้
เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยโดยทําสัญญาเช่าระยะยาว
ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ีมีลักษณะเป็นการจัดหาผลประโยชน์ และการ
ลงทุนหรือร่วมลงทุนในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ตามมาตรา 15 
(4)105 และ (9)106 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลฯ จึงสามารถกระทําได้ 
และการกระทําน้ันเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความเป็น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดไว้ในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติมหิดลฯ 

                                                                 
 105มาตรา 15 (4) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง    
 (4) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย     
 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุนถ้า
เป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรก่ีอน” 
 106มาตรา 15 (9) บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
 (9) ปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ” 
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 แต่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยดําเนินการนอกเหนือจากอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาเห็นว่า มหาวิทยาลัยย่อมไม่อาจดําเนินการได้ หากดําเนินการนอกเหนือจาก
อํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว รายได้ดังกล่าวจะไม่ตกได้แก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยจะต้องนําส่งรายได้ให้แก่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ดังจะเห็นได้จากแนวคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่อง
รายได้จากการจําหน่ายต้นไม้ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งพอ
ได้สรุปใจความได้ว่า มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สิน
อ่ืนและมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย
ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ได้ซึ่งกรณีเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวย่อมหมายความถึงเงินหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการดําเนินการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการจัดหาประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดุในที่น้ีย่อมหมายถึงการนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะที่เป็นการจัดหาประโยชน์จาก
การใช้ที่ราชพัสดุ แต่ตามข้อหารือน้ีเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต
กาฬสินธ์ุจะตัดต้นไม้สักที่ปลูกในบริเวณซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแล้วจําหน่ายต้นไม้สักดังกล่าวจึงไม่ใช่การนํา
ที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะที่เป็นการจัดหาประโยชน์จากการใช้ที่ราชพัสดุตามอํานาจหน้าที่
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเง่ือนไขไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจําหน่ายต้นไม้ดินหรือ
วัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุตามท่ีกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุได้กําหนดไว้ ซึ่งในกรณีน้ีได้มี
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้แล้วโดยข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้
กําหนดให้นําเงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้ดินหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากท่ีราชพัสดุให้นําส่งคลังเป็น
รายได้ของกรมธนารักษ์ ดังน้ันเงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้สักจํานวน 12 ต้น จึงไม่เป็นรายได้และ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2518 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ จะต้องนําเงินที่ได้จากการ
จําหน่ายต้นไม้สักดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป 
 จากแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงอาจกล่าวได้ว่า ในการดําเนินการจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราช
พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และ
จัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งคณะกรรมการท่ีราชพัสดุกําหนดขึ้นตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 นอกจากน้ียังให้เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้และจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลัง แต่ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยดําเนินการนอกเหนือจากอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ
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มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ และ
จัดหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ รายได้ดังกล่าวจะไม่ตกได้แก่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
นําส่งรายได้ให้แก่กระทรวงการคลังเป็นรายได้ให้แก่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังต่อไป 
 อน่ึง มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า กรณีมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะดําเนินการโอน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ ไม่ว่าที่ราชพัสดุดังกล่าวจะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา มหาวิทยาลัยมีอํานาจกระทําได้หรือไม่ ผู้ศึกษา
เห็นว่า นอกจากมหาวิทยาลัยจะไม่มีอํานาจดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1305 ซึ่งห้ามมิให้โอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว มหาวิทยาลัยยังไม่มีอํานาจโอนตามพระราช 
บัญญัติของมหาวิทยาลัยน้ันๆ อีกด้วย เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้อํานาจ
มหาวิทยาลัยแต่เพียงปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยในที่ราชพัสดุเท่าน้ัน 
 แต่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะดําเนินการให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีอํานาจมากหรือน้อยเพียงใดน้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการไปตาม
ขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยย่อมมีอํานาจที่จะดําเนินการให้เช่าหรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
กําหนดขึ้นตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แต่อย่างใด และรายได้ดังกล่าว 
ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องนําส่งให้แก่กระทรวงการคลังอีกด้วย
 อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยจะนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็น
ที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินออกให้เช่าน้ัน แม้ว่าการเช่าจะมิใช่การโอน แต่การเช่า
เป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เกิดสิทธิครอบครอง อันอาจจะ
ทําให้เกิดปัญหาหรือขัดขวางการใช้ต่อการที่จะนําทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ได้ เน่ืองจากทําให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวต้องผูกพันตามสัญญา ซึ่งเป็นการขัดกับการใช้ทรัพย์สินน้ันเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยจึงควรกระทําด้วยความระมัดระวัง มิให้กระทบกระเทือนต่อการใช้สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
 5.2.2  การจัดทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจได้รับ
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่บรรดาทรัพย์สิน หน้ีสิน และเงินงบประมาณ ที่
ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งน้ี เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ นอกจากน้ียังมีทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามกฎหมาย
พิเศษบางประเภท เช่น ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ 
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ดินอัน
เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 เป็นต้น 
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 สําหรับอํานาจในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บรรดาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการซื้อ ขาย รับจ้าง จัดหา โอน รับโอน ให้เช่า เช่าช้ือ 
แลกเปลี่ยน และจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใดๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครองหรือมี
ทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร รวมท้ังเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
อุทิศให้ ซึ่งการจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะกระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่มีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 อย่างไรก็ตาม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ การจัดการทรัพย์สินต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ที่ผู้อุทิศกําหนดไว้ หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฎก็จะต้องได้รับความอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย107 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมีอํานาจมากน้อยเพียงใดในการจัดการทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่า จากบทบัญญัติของบรรดาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งที่กล่าวมาข้างต้น ทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินในลักษณะทํานองเดียวกัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใน
การซื้อขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและ
จําหน่ายหรือทํานิติกรรมใดๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจําหน่าย
ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
มหาวิทยาลัย  

                                                                 
 107พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 และมาตรา 18 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 15 มาตรา 18 และมาตรา 20
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 และมาตรา 19 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 12 และมาตรา 15 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา 15และมาตรา 19 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 10 และมาตรา 13 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 13 และมาตรา 18 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 13 และมาตรา 18 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 15 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 20พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
พ.ศ. 2541 มาตรา 10มาตรา 12 และมาตรา 14 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 
มาตรา 10  มาตรา 11 และมาตรา 13 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 14 และมาตรา 19พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 15 พระราชบัญญัติสถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 
2555 มาตรา 11มาตรา 13 และมาตรา 15 
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 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้บัญญัติไว้ในลักษณะทํานองเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยจะจําหน่าย
หรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมี
ผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือ
ได้มาโดยทางอ่ืน  
 นอกจากน้ี กรณีทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการให้เป็นตามเง่ือนไขของผู้
อุทิศให้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้โดยกฎหมายจัดต้ังแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ ดังน้ี 

1)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐานขึ้น เพ่ือเป็นอนุสาวรีย์สมพระเกียรติแห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก 
แสวงหาและเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติ ปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู้ เพียบพร้อม
ด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสํานึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม” 

2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 7 บัญญัติว่า 
“มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่
สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม” 

3)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ประยุกต์ พัฒนา 
และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยมีภารกิจด้านการสอน วิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม และ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” 

4)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 
7 บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ริเริ่ม ปรับ
แปลง ถ่ายทอด พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

5)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 
2550 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ริเริ่ม ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 
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6)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 5 บัญญัติว่า 
“ให้จัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่า“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้
มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน 
ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

7) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาดําเนินการและส่งเสริม
งานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

8) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 6 บัญญัติว่า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ” 

9)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 6 
บัญญัติว่า “ให้จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหน่ึงเรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” และเป็นนิติบุคคล 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม 
และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” 

10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 7 บัญญัติว่า 
“ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกให้เป็น
นามของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง พัฒนา ประมวล และประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวล
และดําเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์ความรู้ดังกล่าว รวมตลอดท้ังเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน
และรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกีฬา ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม” 

11) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ให้
จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นในจังหวัดเชียงราย เรียกว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาล 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
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12) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ให้
จัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่า ‘มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์’ 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง มีภารกิจทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม” 

13) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2551 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา พัฒนา
ประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยมีภารกิจด้านการสอน 
วิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” 

14) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 6 
บัญญัติว่า“ให้จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหน่ึงเรียกว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
และเป็นนิติบุคคล 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม 
และให้บริการทางวิชาการ พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” 

15) พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มาตรา 6 บัญญัติว่า 
“ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงในทางดนตรีและศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องทําการสอนทําการวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
สังคมและประเทศชาติ” 
 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละฉบับ จะเห็นได้ว่าทุกๆ มหาวิทยาลัยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาน 
ศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพขั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
 อน่ึง มีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่ากรณีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็น   
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีอํานาจดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินมิต้องปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 หรือประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 หรือไม่ 
กล่าวคือ จะต้องกระทําโดยผ่านทางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือไม่ ใน
เรื่องน้ี ผู้ศึกษาเห็นว่า กรณีที่มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยย่อมมีอํานาจกระทําได้โดยไม่จําต้องปฎิบัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 หรือประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 แต่อย่างใด เพราะเหตุ
ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันเป็นกฎหมายเฉพาะ ดังน้ัน การจําหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว มหา 
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วิทยาลัยจึงมีอํานาจกระทําได้โดยไม่จําต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1305 หรือประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป  
 อย่างไรก็ตาม การจําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ใน
การจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า จะกระทําได้แต่โดย
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า “ภายใต้
บังคับของมาตรา 12 (1) กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยจะจําหน่ายโอนได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ” และแม้ถึงว่าบรรดาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอ่ืนๆ จะไม่ได้
บัญญัติมาตราไว้ชัดแจ้งเหมือนกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 
2540 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจําหน่าย 
จ่าย โอน ดังกล่าว จึงต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไป ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1305 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ในการโอนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
 ดังน้ัน การจําหน่าย จ่ายโอน ทรัพย์สินดังกล่าวนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบัญญัติไว้จะกระทําได้ก็แต่โอยอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา แล้วแต่กรณี เท่าน้ัน 
 
5.3  ปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
  
 การคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทางด้านอายุความ และการบังคับแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ และในส่วนที่เป็นกรรมมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด
ดังน้ี 
  
 5.3.1  การคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ 
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยมีอํานาจแต่เพียงปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุเท่าน้ัน หากมหาวิทยาลัยจะใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ  
มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่ง
คณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดขึ้นตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดังคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
162/2554 เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล และบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่องรายได้จากการจําหน่ายต้นไม้ที่ได้มา
จากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มิฉะน้ัน รายได้ดังกล่าวจะไม่ตกได้แก่
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องนําส่งรายได้ให้แก่กระทรวงการคลังเป็นรายได้ให้แก่กรมธนา
รักษ์ต่อไป 
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 สําหรับการคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ ผู้ศึกษาเห็นว่า
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา 
จัดการใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในที่ราชพัสดุเท่าน้ัน แต่มิได้บัญญัติใน
เรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุเป็นการเฉพาะ การคุ้มครองทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงต้องคํานึงถึงประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปประกอบด้วย กล่าวคือ ในเรื่องอายุความ
น้ัน เอกชนย่อมไม่สามารถที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัย และไม่สามารถยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งน้ี เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 ซึ่ง
บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน” และมาตรา 1307 ซึ่งบัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่า
ทรัพย์สินน้ันจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่” 
  
 5.3.2  การคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 การคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย บรรดา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเร่ืองของอายุความและบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 16 บัญญัติ
ว่า “ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปน้ีไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

(1)  ที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้มาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็น
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 

(2)  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการยกให้ หรือซื้อด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอ่ืน 

การโอนกรรมสิทธ์ิที่ ดินของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตามพระราชบัญญัติโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 จะกระทํามิได้” 

มาตรา 17 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมท้ังการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้”  

2)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 บัญญัติว่า 
“ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ
โดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางการปกครอง และบุคคลใด
จะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยมิได้” 
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3)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติว่า 
“ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้ประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมท้ังการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

4)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 
14 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

5)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 
มาตรา 18 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา การบริการ
วิชาการและการวิจัยโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมท้ังการบังคับทาง
ปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อสู้ กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยมิได้” 

6)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 12 บัญญัติ
ว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี” 

7)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการ
ครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

8) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 17 บัญญัติว่า 
“ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรงไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลา
ในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

9)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 
14 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 19 บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยตรง 
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมท้ังการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

11) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 13 บัญญัติ
ว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้น
เป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

12) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 12 บัญญัติ
ว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้น
เป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 
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13) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2551 มาตรา 18 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย และ
การบริการทางวิชาการโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทาง
ปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันใน
เรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้” 

14) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” 

15) พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มาตรา 14 บัญญัติว่า 
“ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีทั้งปวงรวมท้ังการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุความ หรือระยะเวลาใน
การครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้” 
 จากบรรดาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยจะบัญญัติในลักษณะทํานองเดียวกันว่า ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมท้ังบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ ดังน้ัน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ดํานเนินการจัดการทรัพย์สินของ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สถานะทางทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัยย่อมเป็นธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติที่มหา 
วิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ เน่ืองจากมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะแล้ว โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้บัญญัติไว้ไปในแนวทางทาง
เดียวกันว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยก
อายุความขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
 สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กําหนดห้ามมิให้เอกชนยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยน้ันๆ หากมหาวิทยาลัยได้นําทรัพย์สินดังกล่าว ไปใช้เพ่ือวัตถุปะสงค์เพ่ือ
การศึกษาแล้ว ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาย่อม
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยน้ันๆ กล่าวคือ เอกชนจะยกอายุความขึ้นต่อสู้ไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แม้มหาวิทยาลัยจะมิได้
ดําเนินการให้เป็นไปตามขอบวัตถุประสงค์ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ ผู้ศึกษา
เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังคงอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป
มาปฏิเสธมิให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องถูกบังคับคดีได้ เพราะแม้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา มหาวิทยาลัยจะมิได้ใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
โดยตรง แต่ทรัพย์สินดังกล่าวก็เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน หากถูกยึดหรืออายัดย่อมกระทบกระเทือน
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ต่อการจัดทําบริการสาธารณะโดยตรง เพราะโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน 
ย่อมมีไว้เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ 
 
5.4  บทสรุป 
  
 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของรัฐมีทั้งทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ และที่ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยว่าเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ผู้ศึกษาเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยหรือไม่ กล่าวคือ หาก
มหาวิทยาลัยได้นําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของการให้บริการทางด้านการศึกษา ทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่หากมหาวิทยาลัยนําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นเชิงพาณิชย์ แม้ผลประโยชน์สุดท้ายของการดําเนินการดังกล่าวจะตกได้แก่
นักศึกษาก็ตาม ทรัพย์สินดังกล่าวก็ไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดา 
 ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราช
พัสดุ มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
กําหนดขึ้นตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แต่ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้ และจัดหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน้ัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะอยู่แล้ว การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจึงต้องไปหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้      
 กรณีการยกอายุความขึ้นต่อสู้และบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ ผู้ศึกษาเห็นว่า ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราช
พัสดุเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ กําหนดให้มหาวิทยาลัย
มีอํานาจแต่เพียงในการปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยในที่ราชพัสดุเท่าน้ัน เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยไม่ได้บัญญัติเรื่องการคุ้มครอง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายท่ัวไป แต่สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยย่อมได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ โดยไม่ต้อง
พิจารณาว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือไม่ เน่ืองจากมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว 
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บทที่ 6 
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ เรื่อง สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน
ของแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐซึ่งได้ศึกษาเฉพาะกรณีอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ เพ่ือแสวงหาคําตอบที่เป็นแนวทางในการตีความสถานะทางทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัยในกํากับของรัฐ บัดน้ี การศึกษาวิจัยได้มาถึงบทสุดท้ายที่จะสรุปผลการศึกษา ทั้งข้อ 
เสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป ดังน้ี 
 
6.1  บทสรุป 
  
 ทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยหลักมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และ
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทท่ี
ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน สําหรับทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา เป็น
ทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองครอบครองใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกับเอกชน
และอยู่ภายใต้ของกฎหมายเอกชน 
 สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐน้ัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ได้แบ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่
ราชพัสดุโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ และทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย โดยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการ
ดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนํารายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุน้ันไปใช้จ่ายใน
กิจการของมหาวิทยาลัยน้ันได้ ส่วนทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยน้ัน 
มหาวิทยาลัยจะมีอํานาจดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และมีอํานาจในการ
จําหน่ายทรัพย์สินหรือก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินซึ่งตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยได้  
 อน่ึง มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ และใน
ส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย จะมีสถานะเช่นใด ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีทั้งในส่วน
ที่เป็นที่ราชพัสดุ และส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาเห็นว่า ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ หรือในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีสถานะทาง
ทรัพย์สินทั้งที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยพิจารณาจากการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และใช้ในขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ 
กล่าวคือ หากมหาวิทยาลัยใช้ทรัพย์สินเพ่ือการศึกษาโดยตรง เช่น อาคารการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไป
ตามขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมมีสถานะเป็นสาธารณ
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สมบัติของแผ่นดิน แต่หากมหาวิทยาลัยนําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจาก
ขอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว แม้ปลายทางสุดท้ายของการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว จะตกได้แก่นักศึกษา
ก็ตาม ทรัพย์สินดังกล่าว ย่อมมีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 เมื่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และทรัพย์สิน
ของแผ่นดินธรรมดา ส่งผลให้การจัดการทรัพย์สินมีลักษณะดังน้ี  

1)  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยมีอํานาจจัดการ
ได้เท่าที่ไม่เกินขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ โดยอํานาจในการ
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และจัดหา
ประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล
บํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดังจะ
เห็นได้จาก คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ 162/2554 เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล และ
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่องรายได้จากการจําหน่ายต้นไม้ที่
ได้มาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2)  การจัดการทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยจะจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยทางอ่ืน นอกจากน้ี กรณีทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ มหาวิทยาลัย
ต้องจัดการให้เป็นตามเง่ือนไขของผู้อุทิศให้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกําหนด
ไว้ ไม่ว่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะมีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินหรือไม่ก็ตาม 

กรณีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากมหาวิทยาลัย
มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาเห็นว่า การ
จําหน่าย จ่ายโอน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า มหาวิทยาลัยจะ
กระทําได้แต่โดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาเท่าน้ัน ดังจะเห็นได้จาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305108ซึ่งกําหนดให้ “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินน้ันจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา”

                                                                 
 

108มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ันจะโอนแก่กันมิได้ 
เว้นแต่อาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา” 
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และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8109ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้
ดังน้ี คือ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน 
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือ
สงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกโอนไปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือ
ประชาชนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1)  ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหา
ที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การโอนให้กระทําโดยพระราชบัญญัติ   

2)  ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้หวงห้าม หรือสงวน
ไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช้หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือ
สงวนต่อไปเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชนให้กระทําโดยพระราชบัญญัติและ
ถ้าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  

สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา เป็น
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดทําบริการสาธารณะ เป็นการดําเนินการแบบ

                                                                 
 109มาตรา 8 บัญญัติว่า “บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน ถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดีมีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษา 
และดําเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อํานาจหน้าที่ดังว่าน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมายให้
ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้ 
 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจ 
ถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (1) ที่ดินสําหรบัพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้
พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทําโดยพระราชบัญญัติ แต่ถา้พลเมืองได้
เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ัน หรือที่ดินน้ันได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
และมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้กระทําโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 
 (2) ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือทีดิ่นที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตาม
ความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวน
ต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทําโดยพระราชบัญญัติ 
และถ้าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ให้กระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา 
 การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบ
ท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาน้ันด้วย” 
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เอกชนท่ัวไปและอยู่ภายใต้กฎหมายเอกชนเช่นเดียวกับเอกชนทั่วไป การโอนทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่
จําต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ เน่ืองจากทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาไม่กระทบ 
กระเทือนต่อประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจึงสามารถโอนทรัพย์สินประเภทน้ีได้
โดยไม่ต้องถูกควบคุมจากฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด 

3)  มีปัญหาที่ต้องพิจารณาประการถัดมาในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของมหา 
วิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเท่าน้ันหรือต้องพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายที่ดิน
ประกอบด้วยหรือไม่ ผู้ศึกษาเห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกําหนดอํานาจในการ
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายทั่วไป จึงต้องถือว่ากฎหมายเฉพาะยกเว้นกฎหมาย
ทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงมีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้อง
พิจารณาประมวลกฎหมายที่ดินประกอบแต่อย่างใด  
 สําหรับการคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับเรื่องอายุความ และการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ และในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหา 
วิทยาลัย ได้รับการคุ้มครองแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่า ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นที่ราชพัสดุ ในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เอกชนย่อมไม่สามารถที่จะยกอายุความขึ้น
ต่อสู้กับมหาวิทยาลัยหรือบังคับคดีกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1306 และมาตรา 1307  
 กรณีทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์หรือไม่ เน่ืองจากมีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ได้บัญญัติไว้เป็นแนวทางทางเดียวกันว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
 สําหรับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กําหนดห้ามมิให้เอกชนยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยเฉพาะแต่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กล่าวคือ หากมหาวิทยาลัยได้นําทรัพย์สินดังกล่าว
ไปใช้เพ่ือวัตถุปะสงค์เพ่ือการศึกษาแล้ว ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดาย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยน้ันๆ  
 อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แม้มหาวิทยาลัยจะมิได้
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนดไว้ ผู้ศึกษาเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยยังคงอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมา
ปฏิเสธมิให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องถูกบังคับคดีได้ เพราะ แม้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วน
ที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา มหาวิทยาลัยจะมิได้ใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยตรง 
แต่ทรัพย์สินดังกล่าวก็เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน การที่ถูกยึดหรืออายัดได้ย่อมกระทบกระเทือนต่อการ
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จัดทําบริการสาธารณะโดยตรง เพราะโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน ย่อมมีไว้
เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะน่ันเอง 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

1)  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยกําหนดคํานิยามในส่วนที่เก่ียว
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน ดังน้ีว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หมายถึง ทรัพย์สิน
ประเภทใด มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาดังเช่นกฎหมาย
อ่ืนๆ ทีม่ีทรัพย์สินเก่ียวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 บัญญัติว่า  
“สาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น 

(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ 
แผ่นดินโดยประการอ่ืน ตามกฎหมายที่ดิน 

(2) ทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง 
ทะเลสาบ 

(3)  ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และ โรงทหาร 
สํานักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์” หรือ 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 บัญญัติว่า “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้
หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนองคลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย” หรือ 
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “ที่ราชพัสดุ หมายความว่า 
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี 

 (1)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 

 (2)  อสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้
ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป 
 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่า
เป็นที่ราชพัสดุ” 
 จากคํานิยามที่เก่ียวกับทรัพย์สินของกฎหมายต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อาจบัญญัติคํานิยาม
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในลักษณะดังน้ี “อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน และทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์
การศึกษา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม”  
 จากคํานิยามดังกล่าว จะสร้างความชัดเจนให้แก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่ต้องมีการตีความในกรณีที่มีข้อพิพาทในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 2)  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ในเรื่องของการจําหน่าย จ่ายโอน 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยระบุให้ชัดเจนว่า การจําหน่าย 
จ่ายโอน ทรัพย์สินประเภทใด จะต้องออกเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เน่ืองจาก
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เว้นแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2540 มิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งถึงการจําหน่ายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยว่า กรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยจะจําหน่ายโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ จริงอยู่ในการออก
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติต้องผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติหลายขั้นตอนอันไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย แต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีความสําคัญอย่างมาก เน่ืองจาก
กระทบต่อประโยชน์โดยรวมของสาธารณชนโดยตรง จึงควรมอบให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของ
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าทรัพย์สินดังกล่าวสมควรที่จําหน่าย จ่าย โอนหรือไม่ เพียงใด  
 3)  การจัดการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ว่าจะสามารถ
กระทําได้เพียงใด ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ รวมทั้งข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัยต้องระบุให้ชัดแจ้งว่า ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยประเภทใดจําหน่ายได้หรือประเภท
ใดจําหน่ายไม่ได้ หรือในเรื่องของการยกอายุความ หรือบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก็
เช่นกัน ควรระบุให้ชัดแจ้งว่าทรัพย์สินประเภทใดต้องห้ามมิให้ยกอายุความหรือบังคับคดี หาก
มหาวิทยาลัยไม่ประสงค์ให้มีการยกอายุความหรือบังคับคดีขึ้นต่อสู้กับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรระบุไว้ชัดแจ้งในพระรราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ว่า “ห้ามมิให้การยกอายุ
ความหรือบังคับคดีแก่ทรัพย์สินใดๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น” ซึ่งจะเป็นผลดีกว่าการที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกําหนดว่าทรัพย์สินใดที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จะยกอายุความหรือบังคับ
คดีไม่ได้ มิฉะน้ัน อาจจะต้องมาน่ังตีความว่าทรัพย์สินใดใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือ
ทรัพย์สินมิได้ใช้ห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และหากศาลตีความว่าทรัพย์สินดังกล่าว
มหาวิทยาลัยไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยแล้ว อาจ
สร้างความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย และประโยชน์สาธารณะอีกด้วย 
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เรื่องเสร็จท่ี 230/2512 
 

บันทึก 
เรื่อง  การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ 

(กรณีท่ีดินราชพัสดุ จังหวัดอุดรธานี) 
  
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือที่ 
สร.0403/11899 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2512 ความว่า กระทรวงการคลังขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาว่า ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 7157 ซึ่งใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักครูโรงเรียน
จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ 
โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังน้ี 
 เดิมสรรพากรมณฑลอุดรนําส่งที่ดินในจังหวัดอุดรธานีแปลงหน่ึงขึ้นทะเบียนราชพัสดุโดย
หนังสือที่ 12/897 ลงวันที่ 16 มกราคม 2471 โดยช้ีแจงว่าซื้อมาจากนายขํา โยทวิจิตร เพ่ือเป็นที่พัก
ครูโรงเรียน และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้นําขึ้นทะเบียนราชพัสดุตามหนังสือที่ 38/1889 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2473 เป็นทะเบียนราชพัสดุที่ 7157 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2509 กรมธนารักษ์ได้ส่งช่าง
ไปสํารวจตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีราษฎรบุกรุกอยู่ 3 ราย คือ 

1.  นายเจน ริยะสุ บุกรุกเน้ือที่ 2 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา 
2.  นายเอ้ือ จันทรวงศ์ บุกรุกเน้ือที่ 1 งาน 
3.  นางอําไพ แสงชัยยะ บุกรุกเน้ือที่ 99 ตารางวา 

และกําลังย่ืนขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน กรมธนารักษ์จึงได้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอายัด 
กระทรวงการคลังได้มีหนังสืออายัดการทํานิติกรรมที่ดินที่ราษฎรทั้งสามรายบุกรุก สําหรับรายนาย
เจน ริยะสุ ได้ย่ืนฟ้องกระทรวงการคลังเป็นจําเลยต่อศาลจังหวัดอุดรธานี ขอให้ศาลพิพากษาให้
กระทรวงการคลังเพิกถอนคําสั่งอายัดการแบ่งแยกและทํานิติกรรมของโจทก์ และให้พิพากษาว่าคําสั่ง
อายัดเป็นคําสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย กระทรวงการคลังได้สั่งให้จังหวัดอุดรธานีส่งเรื่องให้อัยการ
จังหวัดอุดรธานีแก้ฟ้องต่อศาลจังหวัดอุดรธานี และต่อมากรมธนารักษ์ได้มีหนังสือหารือไปทางกรม
อัยการว่าควรจะดําเนินคดีน้ีอย่างไรต่อไป หากว่าจะดําเนินคดีต่อไปมีทางท่ีจะเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการในภายหน้าหรือไม่ กล่าวคือการคัดค้านการทํานิติกรรมของกระทรวงการคลังจะเป็นการ
ละเมิดอันเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในภายหน้าได้หรือไม่ กรมอัยการได้มี
หนังสือตอบข้อหารือว่า ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 7157 ใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักครูโรงเรียน 
จึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้ในราชการโดยเฉพาะเท่าน้ัน หาใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ 
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 กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า ที่ดินราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ต้ังบ้านพักครูโรงเรียนน่าจะเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะที่ดิน
ที่ต้ังบ้านพักครูโรงเรียน เป็นที่ดินที่รัฐบาลใช้เพ่ือประโยชน์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด
ต่าง ๆ และเป็นการใช้เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน จึงน่าจะเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่นป้อม โรง
ทหาร สํานักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ฯลฯ แต่โดยที่ความเห็นของกระทรวงการคลัง
แตกต่างจากความเห็นของกรมอัยการและเป็นปัญหาสําคัญ กระทรวงการคลังจึงขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาตีความเพ่ือเป็นบรรทัดฐานต่อไป 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 6) ได้พิจารณาปัญหาเรื่องดังกล่าว 
โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลังและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมช้ีแจงข้อเท็จจริงด้วยแล้วมี
ความเห็นว่า 
 เมื่อพิจารณามาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จะพึงเห็นได้ว่า
กฎหมายได้บัญญัติวางเกณฑ์ลักษณะของทรัพย์สินที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ 2 ประการ 
คือ 

(ก)  เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ ว่าจะเป็นชนิดใด ๆ สังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์และ 

(ข)  ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
 ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ต่างกับทรัพย์สินของแผ่นดินที่สงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน คือทรัพย์สินที่สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหมายถึงทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งเป็น
ประโยชน์ของพลเมืองโดยตรง อันประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกันได้ เช่น ที่ชายตลิ่งทางนํ้า ทาง
หลวง ทะเลสาบ ฯลฯ ส่วนทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หมายถึงทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งทาง
ราชการสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ป้อม  โรงทหาร สํานักราชการบ้านเมือง 
เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ฯลฯ 
 ข้อที่พึงสังเกตก็คือ ทรัพย์สินของแผ่นดินที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้น้ันต้อง
ประกอบด้วยลักษณะดังกล่าวไว้ใน (ก) และ (ข) ถ้ามีลักษณะแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว ทรัพย์สินน้ันยัง
หาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ เช่นถ้าเป็นแต่เพียงทรัพย์สินของแผ่นดิน แต่ไม่ได้ใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้ เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ทรัพย์สินน้ันยังหาเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินไม่  คงเป็นแต่เพียงทรัพย์สินของแผ่นดินเท่าน้ัน ซึ่งมีผลแต่เพียงว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ยึดดัง
ปรากฏในมาตรา 1307 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 สําหรับมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพียงแต่ยกตัวอย่างของ
ทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเท่าน้ัน ทรัพย์สินอ่ืนอาจเข้าอยู่ในข่ายของมาตรา 
1304 (3) อีกได้ เช่น คําพิพากษาฎีกาที่ 1648/2510 วินิจฉัยว่า โรงเรียนประชาบาลประเภท
ประถมศึกษาท่ีนายอําเภอต้ังและดํารงอยู่ด้วยเงินของประชาชนและเงินของการประถมศึกษาใน
งบประมาณแผ่นดิน ปลูกอยู่บนที่ดินซึ่งจัดซื้อเพ่ือปลูกสร้างโรงเรียนและใช้ประโยชน์เก่ียวกับกิจการ
ของโรงเรียน ย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและคําพิพากษาฎีกาที่ 426 – 427/2509 วินิจฉัยว่า 
สนามบินที่ใช้ในราชการกองทัพอากาศเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
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 ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน ไม่จําต้องขึ้นทะเบียนว่าเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินเสมอไป เพราะทรัพย์สินของแผ่นดินที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่น้ันขึ้นอยู่
กับสภาพของทรัพย์สินน้ันเองว่าได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 
(คําพิพากษาฎีกาที่ 492/2502) 
 ที่ดินราชพัสดุน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 6) ได้เคยให้
ความเห็นไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างหน่ึง (บันทึกเรื่องการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร.0802/5127 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2509) แต่
จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่น้ันก็สุดแต่ว่าที่ดินราชพัสดุน้ัน ได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ เช่น ถ้าที่ดินราชพัสดุได้นําไปให้เอกชนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัย
หรือให้เช่าทําการค้า ที่ดินราชพัสดุน้ันย่อมเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินเท่าน้ัน 
 แต่อย่างไรก็ตาม หากที่ดินราชพัสดุใดได้เคยใช้ปลูกสร้างสํานักราชการบ้านเมืองหรือ
กระทรวง ทบวง กรม มาแล้ว แม้ต่อมาจะได้เลิกใช้สํานักราชการบ้านเมืองน้ันแล้ว หากต่อมาได้มีการ
ใช้ปลูกสํานักราชการบ้านเมืองอีกแม้จะปลูกบ้านพักข้าราชการด้วย ก็หาทําให้ที่ดินราชพัสดุน้ันสิ้น
สภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ ดังเช่นคําพิพากษาฎีกาที่ 824-825 ซึ่งวินิจฉัยว่าที่
ราชพัสดุซึ่งเคยใช้เป็นที่ปลูกสร้างโรงฆ่าสัตว์ของอําเภอแต่เลิกไป ปัจจุบันใช้เป็นที่ปลูกบ้านพัก
นายอําเภอและโรงเก็บรถดับเพลิง ย่อมเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยใช้
เป็นที่ปลูกสํานักราชการบ้านเมืองอันราชการใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จึงเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน 

สําหรับกรณีที่เป็นปัญหาเร่ืองน้ีว่าที่ดินราชพัสดุที่ปลูกบ้านพักครูโรงเรียนน้ันจะถือ
ว่าได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือไม่ เห็นว่าไม่อาจเป็นไปได้ เพราะบ้านพักครูโรงเรียนย่อมใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่ครูโดยเฉพาะเท่าน้ัน หาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดังเช่นสํานักราชการบ้านเมืองไม่ 
ที่ดินราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ต้ังบ้านพักครูโรงเรียนจึงไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

  
(ลงช่ือ)  ทวี  ฤกษ์จํานง 

(นายทวี ฤกษจ์ํานง) 
รองเลขาธิการ ฯ 

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กันยายน 2512 



ภาคผนวก ข 
 

เรื่องเสร็จท่ี 287/2544 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  สถานะทางกฎหมายของท่ีหวงห้าม แปลง สฎ.848 (บอ่ถ่านศิลา) 

อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ไ ด้มี ห นั งสื อ  ด่ วนมาก  ที่  กษ  0705.จถ /04274 ลง วันที่ 
3 มีนาคม 2543 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อหารือ
จากกรมป่าไม้ กรณีที่ราชพัสดุแปลง สฎ. 848 (บ่อถ่านศิลา) อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ดิน
ที่มีพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 6 ที่ 451 ลงวันที่ 13 กันยายน 2495 ให้กระทรวงเกษตราธิการสงวนท่ี
บ่อถ่านศิลาไว้เป็นที่หลวงพิเศษ กรมธนารักษ์และกรมป่าไม้มีความเห็นแตกต่างกัน ดังน้ี 
  1.  กรมธนารักษ์ เห็นว่า แม้จะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตําบล
เคียนซา อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2495 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 กําหนดบริเวณที่สงวนบ่อ
ถ่านศิลาให้เป็นที่หวงห้ามทับซ้อนที่ดินที่ได้มีพระบรมราชโองการดังกล่าว ก็หามีผลกระทบต่อความเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินของที่ดินแปลงน้ีไม่  จึงถือว่าที่ดินแปลงน้ีคงเป็นที่หวงห้ามไว้เป็นที่หลวงพิเศษตลอด
มาและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518 

2.  กรมป่าไม้ เห็นว่า เรื่องที่ดินหวงห้ามเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
(ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 0601/252 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 ได้
พิจารณาแล้ว สรุปความเห็นได้ว่า ที่ดินในเขตที่มีประกาศสงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ
ตามกฎหมายจะมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ ถ้า
ได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์บางส่วน ส่วนที่
ยังไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นที่ราชพัสดุ แต่ยังคงมีสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มีการสงวนหรือหวงห้ามต่อไป และกรม
ป่าไม้เห็นว่าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามที่ได้หวงห้ามไว้แล้ว พ้ืนที่น้ันก็ยังคงเป็น “ป่า” ตามความหมายใน
มาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
กฎกระทรวงกําหนด ป่า ตามกฎหมายดังกล่าว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่น้ันย่อมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่
พ้ืนที่บริเวณท่ีดินหวงห้าม “บ่อถ่านศิลา” ส่วนใดจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ 
อย่างไรน้ัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าพ้ืนที่หวงห้าม “บ่อถ่านศิลา” ดังกล่าวบริเวณใดยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์
หรือได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการสงวนหวงห้ามหรือไม่ อย่างไร 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกรมธนารักษ์และกรมป่าใน 
ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวจะเป็นปัญหาทางปฏิบัติในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เอกชนใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ (ที่ได้ประกาศทับซ้อนบริเวณบ่อถ่านศิลา) ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 กล่าวคือ เมื่อครบกําหนดการอนุญาตดังกล่าวแล้ว บรรดาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติน้ันจะต้องย่ืนคําขอเช่าที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 หรือขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องนําไปประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อีก เช่น ฐานความผิดในการจับกุมดําเนินคดี การอนุญาตให้ทํา
ไม้หรือเก็บหาของป่า ฯลฯ ดังน้ันเพ่ือความถูกต้องและไม่เป็นปัญหาทางปฏิบัติในการจัดการสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน จึงใคร่ขอหารือดังน้ี 

1.  ที่ดินที่ได้มีการสงวนหวงห้ามก่อนใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ซึ่งการสงวนหวงห้ามอาจกระทําได้โดยมีพระบรม
ราชโองการ ประกาศของสมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฯลฯ จะมีผลทําให้
ที่ดินที่มีการสงวนหรือหวงห้ามน้ันเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้งแปลงทันทีที่มี
การสงวนหวงห้ามหรือไม่ อย่างไร 

2.  การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งพิจารณาเร่ืองหารือเก่ียวกับที่ดินสงวนหวง
ห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ เป็นการพิจารณาเฉพาะเรื่องการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ใช้ในทางราชการทหาร 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินหวงห้ามฯ พุทธศักราช 2481 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 
ใช่หรือไม่ อย่างไร หรือเป็นการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานสําหรับการพิจารณาที่ราชพัสดุโดย
ทั่วๆ ไป 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 ได้พิจารณาข้อหารือน้ี ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) กระทรวงการคลัง (กรมธนา
รักษ์) กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมทรัพยากรธรณี) และเอกสารที่
เก่ียวข้องแล้ว มีความเห็น ดังน้ี 
 ประเด็นที่หน่ึง การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดจะเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่น้ัน จะต้องพิจารณาจากมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งได้ให้ความหมายของที่ราชพัสดุไว้ว่า  อสังหาริมทรัพย์อันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่ ดินรกร้างว่างเปล่า และ
อสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน  ประเด็นเก่ียวกับสถานะ
ทางกฎหมายของที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการน้ี คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคย
ให้ความเห็นมาแล้วในข้อหารือของส่วนราชการต่างๆ หลายเรื่อง  ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ข้อหารือเหล่าน้ันมีแนวทางเดียวกันมาโดยตลอดว่า  ที่ดินที่ได้มีการสงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการจะมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ต้องพิจารณาว่าส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้เข้าใช้
ประโยชน์แล้วที่ดินดังกล่าวก็เป็นที่ราชพัสดุ แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์บางส่วน ส่วนที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่เป็นที่ราชพัสดุ แต่ยังคงมีสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มีการสงวนหรือหวงห้ามต่อไป 
 สําหรับข้อหารือน้ี มีข้อเท็จจริงว่า  ที่ดินบริเวณบ่อถ่านศิลา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มี
พระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 6 ลงวันที่ 13 กันยายน  2459 ให้กระทรวงเกษตราธิการสงวนไว้เป็นที่หลวง
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พิเศษ  ซึ่งในปีเดียวกันน้ัน ได้มีบันทึกของอุปราชย์ปักษ์ใต้ ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2459 รับสนองพระบรมราช
โองการดังกล่าว โดยอ้างสารตราพระพิรุณทร ที่ 5/468 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2459 ซึ่งสั่งห้ามมิให้ผู้หน่ึงผู้ใดเข้า
ไปตรวจหาแร่ในที่ดินที่ได้สงวนไว้เป็นที่หลวงพิเศษตามพระบรมราชโองการ  จึงเห็นได้ว่าในการมีพระบรมราช
โองการสงวนที่ดินบริเวณบ่อถ่านศิลาน้ี ได้มีการพบความเป็นไปได้ของที่ดินบริเวณบ่อถ่านศิลาคําว่า “ที่หลวง
พิเศษ” ตามพระบรมราชโองการฉบับน้ีจึงมีลักษณะพิเศษต่างกับการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ทั่วไป  ทั้งน้ี เพราะการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการเหมืองแร่น้ันมีข้อจํากัดโดยสภาพทางธรรมชาติ เน่ืองจาก
แร่อยู่ใต้ดิน  การสํารวจว่าที่ดินบริเวณหน่ึงๆ มีศักย์ทางแร่อยู่มากน้อยหรือไม่ เพียงใด ไม่อาจดําเนินการได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น  จึงมีความจําเป็นที่ทางราชการต้องกําหนดเขตที่ดินบริเวณที่ต้องการใช้เพ่ือการเหมืองแร่ไว้
ก่อน แม้จะยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการใช้ที่ดินบริเวณบ่อถ่านศิลาเพ่ือการสํารวจศักย์ทางแร่ครอบคลุม
ทั่วบริเวณที่ได้สงวนไว้ตามพระบรมราชโองการ ก็ไม่ทําให้ที่ดินบริเวณบ่อถ่านศิลาส่วนที่ยังไม่ได้มีการสํารวจมี
สถานะเป็นที่หวงห้ามที่ยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น “ที่หลวงพิเศษ” ตาม
พระบรมราชโองการดังกล่าว จึงมีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518  กล่าวคือ เป็นที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 
(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า  ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีการสํารวจขึ้นทะเบียนไว้ตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2460 โดยหวงห้ามที่ดินบริเวณบ่อถ่านศิลา ในท้องที่
อําเภอพุนพิน อําเภอพระแสง และกิ่งอําเภอเคียนซา อําเภอบ้านนาสารไว้ เน้ือที่ที่ประกาศหวงห้ามประมาณ 
900,000 ไร่  ในจํานวนน้ีเป็นเน้ือที่ที่อยู่ในเขตกิ่งอําเภอเคียนซาประมาณ 336,866 ไร่  วัตถุประสงค์ของการ
หวงห้ามเพ่ือสงวนถ่านหิน  โดยรัฐบาลในสมัยน้ันได้ทําการขุดถ่านหินไปบ้างแล้วในบริเวณที่ดินที่อยู่ในตําบล
พ่วงพรมคร แต่ได้หยุดไป  และต่อมาในปี 2482 รัฐบาลได้ทําการสํารวจอีก แต่มิได้มีการดําเนินการใดๆ 
เก่ียวกับการขุดถ่านหิน  จนกระทั่งในปี 2495 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่
ตําบลเคียนซา อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2495  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการ
เหมืองแร่ของรัฐ  ซึ่งปรากฏเหตุผลของการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีว่า เป็นการหวงห้ามที่ดินต่อจากการ
หวงห้ามตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 6  จึงต้องถือว่า ที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วบริเวณที่ดินที่รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการสงวนไว้เป็นที่หลวงพิเศษ
ด้วย  และแม้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พุทธศักราช 2478 ซึ่งเป็นแม่บทของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  แล้วก็ตาม แต่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยผลของมาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังจากการ
ช้ีแจงของผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบกับเอกสารหลักฐานประกอบคําช้ีแจงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า 
ทางราชการได้ทําการสํารวจแหล่งถ่านหินลิกไนต์ในบริเวณที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตําบลเคียนซา อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2495 อย่างต่อเน่ือง 
กล่าวคือ มีการสํารวจในปี 2514 ปี 2525 และปี 2531 โดยกรมทรัพยากรธรณี นอกจากน้ี ยังปรากฏด้วยว่า 
ในการเข้าใช้พ้ืนที่ในบริเวณท่ีดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 2495 
เพ่ือเป็นที่ต้ังอาคารสถานท่ีราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้องน้ัน ส่วนราชการต่างๆ ได้ขออนุญาตต่อ
กระทรวงการคลังในการเข้าใช้พ้ืนที่ในบริเวณที่ได้หวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ 



127 
 

พ.ศ. 2495  รวมทั้งกรมป่าไม้เองซึ่งมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของท่ีดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ก็ได้เคยยอมรับด้วยว่า ที่ดินบริเวณที่ได้หวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นที่ราช
พัสดุ  
 ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ที่หลวงพิเศษตามที่ได้สงวนไว้ตามพระบรมราช
โองการของรัชกาลที่ 6 ยังคงมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุอยู่ตลอดมา เพราะได้มีการนําขึ้นทะเบียน และส่วน
ราชการต่างๆ ได้ขอเข้าใช้ประโยชน์จากกระทรวงการคลัง มีการสํารวจทางธรณีวิทยาอย่างต่อเน่ือง ทั้งกรม
ทรัพยากรธรณียังมีนโยบายและแผนที่จะทําการสํารวจเพื่อหาแหล่งถ่านหินที่มีศักย์เพียงพอสําหรับการทํา
เหมืองต่อไปตามวัตถุประสงค์ของการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินบ่อถ่านศิลาน้ี  
 ส่วนข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อมาว่า ในปี 2536 และปี 2537 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดินจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งคลุมพ้ืนที่ของอําเภอเคียนซา จะครอบคลุมบริเวณที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามไว้ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 2495 ดังกล่าวทั้งหมดหรือไม่ เพียงใด น้ัน  เป็นเรื่องที่มิได้
หารือมา แต่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องที่ต้องตรวจสอบต่อไปว่า โดยผลของมาตรา 26 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งถือว่าพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ทั้ง 3 ฉบับ เป็นการถอนสภาพที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 
2495 น้ัน จะทําให้ยังคงเหลือที่ดินราชพัสดุตามท่ีได้หวงห้ามไว้ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
ฯ ดังกล่าวอยู่อีกหรือไม่ เพียงใด 
 ประเด็นที่สอง  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 วางระเบียบในเร่ืองการให้
ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นในทาง
กฎหมายเป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาน้ัน  และต่อมามีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2523 ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยให้ความเห็นในเร่ือง
ใดที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติราชการท่ัวไป หรือจะมีผลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการเป็นมติ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไปได้  จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายที่ส่วนราชการหารือมา ส่วนราชการน้ัน 
จะต้องถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องใดที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการแล้ว ก็จะนําเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติให้ส่วนราชการอ่ืนๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สําหรับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  สถานะทางกฎหมายของที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
แต่ทางราชการยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ น้ัน  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามิได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ  ดังน้ัน  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวจึงมีผลเพียงให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องกับที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการทหาร จังหวัดกาญจนบุรีตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินหวงห้ามฯ พุทธศักราช 2481 ถือปฏิบัติตามเท่าน้ัน  
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(ลงช่ือ)    ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 

(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุนายน  2544 
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เรื่องเสร็จท่ี 162/2554 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การจัดหาประโยชน์จากท่ีราชพัสดุท่ีมหาวทิยาลัยปกครองดูแล 

 
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0517/8105 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความปกครองดูแล ทั้งที่
เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเอง และที่เป็นที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับมาจากการบริจาคและจัดซื้อด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการขอใช้จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการ คลัง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีฐานะ
เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทั้งน้ี ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้มหาวิทยาลัยมี
อํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 15 (9) ซึ่งเป็นบทบัญญัติยกเว้นอํานาจการบริหารท่ีราชพัสดุของ
กระทรวงการคลัง และยังได้กําหนดในมาตรา 16 (6) ให้รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือ
จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ เป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยและไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 

เพ่ือให้การบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่เป็นที่ราชพัสดุที่
มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
และอยู่ระหว่างการออกหลักเกณฑ์ และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการ จึงมีปัญหาข้อกฎหมายที่
จําเป็นต้องขอหารือให้เกิดความชัดเจนก่อนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการต่อไป กล่าวคือ ที่ราชพัสดุที่อยู่ใน
ความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคหรือซื้อจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ
ได้รับมอบจากกรมธนารักษ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ในการน้ี มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าเพ่ือให้การบริหารทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวนโยบายท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการศึกษา การวิจัย จึงประสงค์จะนําที่ราชพัสดุบางส่วนไปดําเนินการจัดหาประโยชน์ตามโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีเอกชนเข้ามาลงทุนและหรือร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยและทําสัญญาเช่าระยะยาว 
ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือนําผลประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได้หรือไม่ เพียงใด 
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 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 8) ได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) และผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การที่มาตรา 15 (9) ประกอบกับ
มาตรา 16 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ โดยให้เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง และมาตรา 59 วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอํานาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา ย่อมแสดงให้เห็นว่า กฎหมายประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐมี
อิสระในการบริหารทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้านการศึกษาและเป็นการลดภาระงบประมาณที่รัฐต้องอุดหนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นราย
ปีในระบบงบประมาณปกติ โดยผลของบทบัญญัติเช่นว่าน้ีทําให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีอํานาจในการปกครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดขึ้นตามมาตรา 
64แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เคยวินิจฉัยไว้
ในเรื่องเสร็จที่ 143/2543 
 กรณีตามข้อหารือมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะนําที่ราชพัสดุบางส่วนไปดําเนินการจัดหา
ประโยชน์ตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยโดยทํา
สัญญาเช่าระยะยาวตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ีมีลักษณะเป็นการจัดหาประโยชน์และการลงทุนหรือร่วมลงทุนในที่ราชพัสดุที่
มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ตามมาตรา 15 (4) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลฯ จึงสามารถ
กระทําได้หากการกระทําน้ันเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลฯ 

  
          (ลงช่ือ) อัชพร  จารุจินดา 

          (นายอัชพร  จารุจินดา) 
    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีนาคม 2554 
 
 



ภาคผนวก ง 
 

เรื่องเสร็จท่ี 889/2551 
  

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง รายไดจ้ากการจําหน่ายต้นไม้ท่ีได้มาจากท่ีราชพัสดุของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
                   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0586 (กบค.)/1936 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2551 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธ์ุ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2551 เพ่ือก่อสร้างอาคารและปฏิบัติการเคร่ืองกลพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง ซึ่ง
ในบริเวณก่อสร้างปลูกต้นไม้สักจํานวน 12 ต้น จึงจําเป็นต้องตัดต้นไม้สักดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีทางวิทยาเขต
กาฬสินธ์ุจึงได้ทําหนังสือขออนุญาตตัดต้นไม้สักและจําหน่ายต้นไม้สักต่อสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ โดย
จะนําเงินซึ่งได้จากการจําหน่ายต้นไม้สักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากท่ี
ราชพัสดุ จัดส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 
 ในการน้ีสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ ได้มีหนังสือ ที่ กค 0307.33/889 ถึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ พิจารณาอนุญาตให้ตัดต้นไม้สักจํานวน ๑๒ ต้น ตามที่ขอได้ แต่
เน่ืองจากเรื่องของการร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุการจําหน่ายอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะ
ทําการรื้อถอน หรือจําหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
ได้มาจากที่ราชพัสดุ สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลยังต้องปฏิบัติตามข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2545  ดังน้ัน จึงให้นําเงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้สักดังกล่าวส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงหารือว่าจะต้องนําเงินรายได้ส่งให้กรมธนารักษ์ ตามข้อ 19 
ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 หรือไม่หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะนําเงิน
จากการจําหน่ายต้นไม้สัก จํานวน 12 ต้นมาเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้หรือไม่ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รวมทั้งได้รับฟังคําช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์ และกรมบัญชีกลาง) และผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) แล้ว
เห็นว่า มาตรา 24 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 บัญญัติให้บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็น
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กรรมสิทธ์ิไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผล
จากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินน้ันนําส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด 
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 กําหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติว่า นอกจากเงินที่
กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินแล้ว มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ตามท่ีกําหนดไว้ใน (1) - (6) รวมทั้งมีอํานาจใน
การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งบรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เบ้ีย
ปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลา
ศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 
 กรณีตามข้อหารือ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2551 เพ่ือก่อสร้างอาคารและปฏิบัติการเคร่ืองกลพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง จึง
จําเป็นต้องตัดต้นไม้สักจํานวน 12 ต้น ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ราชพัสดุน้ัน เมื่อพิจารณามาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 แล้ว เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่มีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความครอบครองของมหาวิทยาลัยน้ันได้เอง โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน และมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งกรณีเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราช
พัสดุดังกล่าวย่อมหมายความถึง เงินหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการดําเนินการจัดหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุตามอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุในที่น้ี
ย่อมหมายถึงการนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะที่เป็นการจัดหาประโยชน์จากการใช้ที่ราชพัสดุน้ัน แต่
ตามข้อหารือน้ีเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ จะตัดต้นไม้สักที่ปลูกใน
บริเวณซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแล้วจําหน่ายต้นไม้สักดังกล่าว จึงไม่ใช่การนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการในลักษณะที่เป็น
การจัดหาประโยชน์จากการใช้ที่ราชพัสดุตามอํานาจหน้าที่และวัตถุ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเง่ือนไข
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุตามที่กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุได้
กําหนดไว้ ซึ่งในกรณีน้ีได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้แล้ว โดยข้อ 22 แห่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้กําหนดให้นําเงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุให้นําส่งคลัง
เป็นรายได้ของกรมธนารักษ์  ดังน้ัน เงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้สักจํานวน 12 ต้น จึงไม่เป็นรายได้และ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
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2548 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุ จะต้องนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายต้นไม้
สักดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป 
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