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จุดเริ่มจากความไม่ชัดเจนของค้านิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ของ พ.ร.บ.  
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 น้าไปสู่การหารือตีความ
กับคณะกรรมการกฤษฎีกา กว่า 30 เรื่อง น้าไปสู่การพิพากษาตีความโดยศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลฏีกาต่อมาก็น้าไปสู่การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวและประกาศใช้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยมีผลใช้บังคับในวันถัดไป เหตุผลประการ
ส้าคัญในการประกาศใช้ พ.ร.บ. นี้ ที่ปรากฏในหมายเหตุท้าย  พ.ร.บ. คือ “โดยที่กฎหมายว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีหลักเกณฑ์
บางประการไม่ชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาในการตีความเป็นอย่างมาก...” อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าใน พ.ร.บ. 
ปี 56 กลับมิได้มีการแก้ไขค้านิยามค้าว่า “ร่วมการงานหรือด้าเนินการ” ให้มีนิยามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ปัญหาจึงยังคงอยู่  โดยเพียงเปลี่ยนจากค้าว่า “ร่วมการงานหรือด้าเนินการ” เป็นค้าว่า”ร่วมลงทุน” 
แต่เนื้อหาสาระของค้านิยามยังเป็นเช่นเดิม  จึงน้าไปสู่โอกาสในการท้าวิจัยในประเด็นนี้ โดยได้สกัด
หลักส้าคัญจากการศึกษาค้าพิพากษาศาลฎีกา ค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุท้าย  พ.ร.บ.  เอกสารในการยกร่างกฎหมายชั้นรัฐสภา ประกอบ
กับรูปแบบการด้าเนินการ PPP มุมมองของอาจารย์ในศาสตร์ด้านนี้ประกอบแนวความคิดในทาง
นโยบายสาธารณะของต่างประเทศและของประเทศไทยและหลักการตีความกฎหมาย ทั้ งนี้ เพ่ือหา
หลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม น้ามาสู่หลักการส้าคัญทั้ง 12 หลัก หลังจากนั้น ก็ได้เอาหลักการ
ดังกล่าว โดยในการปรับปรุงค้านิยามก็ได้น้าหลักในการนิยามศัพท์ตามคู่มือแบบการร่างกฎหมายของ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาประกอบในการพิจารณาด้วย อีกทั้งเพ่ือในการนิยามศัพท์เป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ขอคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนี้ทั้งในมิติของการนิยามและ
มิติในด้านการลงทุนจากต่างประเทศแล้วน้ามาพิจารณาว่าควรท้าการปรับปรุงหรือไม่อย่างไรภายใต้
กรอบเหตุผลอันสมควร ท้ายที่สุด ก็น้าเอาค้านิยามนั้นมาประเมินประสิทธิภาพโดยน้ามาปรับใช้กับ
กรณีศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเพ่ือทดสอบว่าค้านิยาม
นั้นใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างไร โดยผลลัพธ์ของการปรับใช้ค้านิยามก็มีประสิทธิภาพโดยสร้างความ
ชัดเจนให้แก่การบังคับใช้กฎหมายและหลีกเลี่ยงการตีความอันไม่จ้าเป็น  ประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

การก้าหนดนิยามศัพท์ที่ชัดเจนมีประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานและ
ภาคเอกชนที่มาลงทุนไม่ว่าจะมาจากภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก
ลงทุนจากต่างชาติ ด้วยวิธีการก้าจัดความกังวลและลังเลของนักลงทุนจาการที่กฎหมายไม่ชัดเจน ท้า
ให้ ไม่อาจประเมินความเสี่ยงและก้าหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ หากมีความชัดเจนในจุดนี้ การลงทุน
จากต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงไม่ว่าจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีนที่มีความพร้อมทุกด้านในฐานะ
ผู้ร่วมลงทุนกับประเทศไทยก็จะเข้ามาอีกมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดียิ่งข้ึน  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิยามศัพท์ไม่ชัดเจนน้าไปสู่ปัญหาอย่างมากในการตีความ 
ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาจากการร่วม



จ 

ลงทุนกับหน่วยงานของรัฐ จากการวิเคราะห์น้าไปสู่ค้านิยามที่มีประสิทธิภาพ ยังผลให้สิ่งที่สมควรจะ
ก้าหนดเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ คือการสร้างความชัดเจนในการบังคับ
ใช้กฎหมายในประเด็นการ “ร่วมลงทุน” โดยวิธีการแก้ไข พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ในส่วนของนิยามศัพท์ โดยในการด้าเนินการในระยะยาวสมควรให้ส้านักงาน
อัยการสูงสุดเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ในประเด็นนี้ ส่วนข้อเสนอแนะในการด้าเนินการในระยะสั้น
สมควรให้    ส้านักงานอัยการสูงสุดเสนอหลักการส้าคัญเพ่ือจัดท้า Guideline 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะมิอาจส้าเร็จได้หากมิได้ความกรุณาจากท่านอาจารย์
ที่ปรึกษาทั้งสาม กล่าวคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช  ไชยเพ่ิม, ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง และ
ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัตน์  ค้้าชู ที่สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่
กระบวนการแรกของการจัดท้ารายงานส่วนบุคคลจนถึงกระบวนการสุดท้ายจนท้าให้รายงานนี้มีความ
สมบรูณ์ ข้าพเจ้าจะมิขอลืมพระคุณและส้านึกในพระคุณของท่านอาจารย์ทั้งสามอย่างหาที่สุดมิได้ 

นอกจากนี้ ขอบพระคุณนายธรัมพ์  ชาลีจันทร์ รองอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2, 
นายชัชเวศช์  ชิตวรากรณ์ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สยามพรีเมียร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด,  
นายศิระ  สว่างศิลป์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนางจิรภาพรรณ 
มลิทอง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ให้ความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการให้สัมภาษณ์เพ่ือขอข้อคิดเห็นแก่ประเด็นต่างๆ ในการวิจัยนี้ 

ผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ด้าเนินโครงการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 อันเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานของรัฐจะให้สัมปทานแก่เอกชนต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงเอกชนต่างชาติ
ที่น้าเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศนั้นมีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาร่วม 20 ปี พ.ร.บ. ปี 35 ข้อด้อย
ประการส้าคัญคือ ความไม่ชัดเจนของกฎหมายอันน้าไปสู่การตีความอย่างมากมาย เป็นปัญหาแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยประเด็นปัญหาส้าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือ การใช้ถ้อยค้ากว้างท้าให้มี
ผลทางกฎหมายครอบคลุมไปในทุกกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยามค้าว่า “ร่วมการงานหรือด้าเนินการ” 
จึงท้าให้โครงการเกือบทุกโครงการที่มีการให้เอกชนเป็นผู้ด้าเนินการอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย  
ดังปรากฏจากความเห็นของ ดร. จารุวรรณ  เฮงตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการร่างกฎหมายประจ้า 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ระหว่าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2550 น้าไปสู่การหารือตีความกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา กว่า 30 เรื่อง น้าไปสู่การพิพากษาตีความโดยศาลปกครองสูงสุดในคดีที่  
อ. 349/2549 (คดีไอทีวี) และน้าไปสู่การพิพากษาตีความโดยศาลฎีกาในคดีที่ 2503/2552 (คดีหวย
จาโก้) ต่อมาก็น้าไปสู่การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวและประกาศใช้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยมีผลใช้บังคับในวันถัดไป เหตุผลประการ
ส้าคัญในการประกาศใช้ พ.ร.บ. นี้ ที่ปรากฏในหมายเหตุท้าย พ.ร.บ. คือ “โดยที่กฎหมายว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2535 มีหลักเกณฑ์
บางประการไม่ชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาในการตีความเป็นอย่างมาก...” อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าใน พ.ร.บ. 
ปี 56 กลับมิได้มีการแก้ไขค้านิยามค้าว่า “ร่วมการงานหรือด้าเนินการ” ให้มีนิยามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
เพียงแต่เปลี่ยน ค้าว่า “ร่วมการงานหรือด้าเนินการ” เป็นค้าว่า “ร่วมลงทุน” แต่การให้ความหมาย
กับระบุเช่นเดิมว่า “ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดย
วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดๆ” ดังนั้น ในประเด็นนี้การนิยาม”ร่วม
ลงทุน” อันเป็นเสาหลักส้าคัญอันหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนจึงมิได้มีการแก้ไข 
การนี้ย่อมจะน้าไปสู่ปัญหาในการบังคับใช้และการตีความในประเด็นนี้เช่นเดิม ยังผลให้ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในประเด็นนี้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือหาแนวทางในการบังคับใช้หรือการตีความในค้านิยามการ “ร่วมลงทุน” ที่มีการก้าหนด
ไว้ในพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (ซึ่งยังไม่มีการก้าหนดให้ชัดเจนใน 
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พ.ร.บ. นี้ อันอาจน้ามาซึ่งปัญหาในการบังคับใช้หรือตีความดังเช่น พ.ร.บ. ปี 35) ว่าควรจะเป็น
อย่างไร รวมทั้งสร้างนิยามศัพท์ของการ “ร่วมลงทุน” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

ศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public-Private Partnership) 
และศึกษาความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556, 
สาระส้าคัญของ พ.ร.บ.นี้ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว, ประเด็นอภิปรายของสมาชิสภา
ผู้แทนราษฎรที่ส้าคัญ, ค้าชี้แจงความจ้าเป็นในการตรากฎหมาย,บันทึกส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาประกอบร่าง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556, บทวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียและข้อสังเกตของร่าง พ.ร.บ. นี้, หนังสือ วารสารและบทความทางวิชาการ และค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา ค้าวินิจฉัยส้านักงานอัยการสูงสุด ค้าพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครอง
สูงสุด ทั้งนี้เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการ “ร่วมลงทุน” นอกจากนี้ ยังศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักการตีความกฎหมายและแนวคิดในการร่างค้านิยามศัพท์ 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นหลัก โดยอาจได้มาจากการค้นคว้าข้อมูลจากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา ค้าวินิจฉัย
ส้านักงานอัยการสูงสุด ค้าพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด บทความ ต้ารา หนังสือ เอกสาร
วิชาการ วารสาร รวมทั้งเว็บไซต์ นอกจากนี้ อาจได้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพ่ือการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

 
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

การมอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมด้าเนินการในกิจการของรัฐเพ่ือจัดท้าโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะตามกฎหมายนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท้าให้มีการจัดท้าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะขึ้น อีกทั้งยังส่งผลเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วย ท้าให้การใช้ทรัพยากรของ
รัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ด้วย ยังผลให้การศึกษาแนว
ทางการบังคับใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในส่วนของกรณี
ค้านิยามการ “ร่วมลงทุน” อันเป็นเสาหลักส้าคัญอันหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน 
จึงเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ทั้งมิติภายใน ประเทศและระหว่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศ
ไทย โดยจะท้าให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่ส้าคัญนี ้

 



 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎี 
2.1.1  รูปแบบการด าเนินโครงการในการที่เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ (Public 

Private Partnership หรือ PPPs)  
โดยทั่วไปตามหลักปฏิบัติสากลประกอบไปด้วย 
1) Design – Build (DB) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn-

Key) ให้เอกชนด้าเนินการออกแบบและด้าเนินการก่อสร้างโครงการ โดยภาครัฐจะเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์และเป็นผู้ด้าเนินโครงการ และบ้ารุงรักษาภายหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การ
ด้าเนินงานในรูปแบบนี้เป็นการลดระยะเวลากากรก่อสร้าง และมีการจัดสรรความเสี่ยงให้กับ
ภาคเอกชน 

2) Design – Build – Maintain (DBM) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐจ้างเอกชนในการ
ออกแบบ และก่อสร้าง ซึ่งเหมือนกับรูปแบบ DB แต่รูปแบบนี้ภาคเอกชนจะมีหน้าที่ครอบคลุมการ
บ้ารุงรักษาโครงการนั้นๆ โดยภาครัฐเป็นผู้ด้าเนินโครงการภายหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การ
ด้าเนินงานในรูปแบบนี้นอกจากเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้ว และการจัดสรรความ
เสี่ยงในการบ้ารุงรักษาให้กับภาคเอกชนด้วย 

3) Design – Build – Operate (DBO) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐจ้างภาคเอกชนใน
การออกแบบก่อสร้าง และจ้างให้เอกชนรายนั้นด้าเนินการให้บริการโครงการนั้นๆ ด้วย โดยภาครัฐ
ยังคงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ โดยเอกชนผู้ด้าเนินโครงการอาจได้รับเงินในรูปค่าจ้างบริหาร 
(management fee) โครงการลักษณะนี้อาจเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มาก และเงินทุนจาก
ภาคเอกชนไม่พอที่จะลงทุนได้ในทั้งโครงการ 

4) Design – Build – Operate - Maintain (DBOM) เป็นรูปแบบที่รวมหน้าที่
ความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ DB กับการด้าเนินการ และการบ้ารุงรักษา
สินทรัพย์ในโครงการในระยะเวลาที่ก้าหนด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาแล้ว ภาครัฐจะเป็น
ผู้ด้าเนินการโครงการ 

5) Design – Build – Finance – Operate/Maintain (DBFO, DBFM, หรือ 
DBFO/M) เป็นรูปแบบที่นิยมกันแพร่หลายในการด้าเนินโครงการ PPPs ซึ่งรวมหน้าที่หลักได้แก่ การ
ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน และด้าเนินการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการบ้ารุงรักษา
สินทรัพย์ที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ ภายใต้สัญญาระยะยาวด้วย ภาคเอกชนจะเป็นผู้จัดหาแหล่ง
เงินทุนซึ่งอาจมาในรูปเงินกู้ หรือผู้ร่วมทุนเพ่ือพัฒนาโครงการ โดยภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้า งตาม
สัญญาบริการที่ได้ตกลงไว้ รูปแบบการด้าเนินโครงการแบบ DBFO นี้ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์
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แล้วแต่ตกลงกัน ซึ่งอาจเป็นของรัฐหรือเอกชน หรือภาคเอกชนโอนสินทรัพย์ให้กับภาครัฐเมื่อสิ้นสุด
สัญญา 

6) Build – Transfer – Operate (BTO) เป็นรูปแบบสัมปทาน ที่ความเป็น
เจ้าของจะถูกโอนเป็นของรัฐเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้รับสัมปทานจะได้รับสิทธิในการด้าเนินงาน
ตามช่วงเวลาที่ก้าหนด 

7) Build – Operate – Transfer (BOT) เป็นรูปแบบการให้สัมปทานที่ผู้รับ
สัมปทานจะถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ (และมีความเป็นเจ้าของสินทรัพย์
นั้น) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน 

8) Build – Own – Operate – Transfer (BOOT) เป็นรูปแบการให้สัมปทานที่
ภาครัฐให้สิทธิภาคเอกชนในการจัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบ ก่อสร้าง และด้าเนินการให้บริการ
ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด โดยความเป็นเจ้าของสินทรัพย์จะโอนกลับไปสู่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ก้าหนด 

9) Build – Own – Operate (BOO) เป็นรูปแบบการให้สัมปทานที่ผู้รับ
สัมปทานมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ด้าเนินการ และบ้ารุงรักษาสินทรัพย์
ของโครงการโดยมีความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ และด้าเนินการให้บริการภายหลังจากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จและไม่มีข้อก้าหนดในการโอนย้ายสินทรัพย์กลับเป็นของภาครัฐภายหลังสิ้นสุดสัญญา”1 

10) Buy – Build – Operate (BBO) ภาคเอกชนซื้อสินทรัพย์จากรัฐบาลเพ่ือท้า
การปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อด้าเนินการ ซึ่งไม่มีข้อตกลงในการที่ต้องโอนการด้าเนินงานให้กับรัฐบาล 

11) Lease – Develop – Operate (LDO) ภาคเอกชนเช่าสินทรัพย์จากรัฐบาล
เพ่ือท้าการปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือด้าเนินการ ซึ่งไม่มีข้อตกลงในการที่ต้องโอนการด้าเนินงานให้กับ
รัฐบาล2 

12) Build – Lease – Operate – Transfer (BLOT) ภาคเอกชนออกแบบ หา
แหล่งเงินทุนสร้างอยู่บนพ้ืนที่ที่เช่าภาครัฐ โดยภาคเอกชนจะด้าเนินงานตามช่วงเวลาที่ได้เช่าจาก
ภาครัฐ และท้ายที่สุดก็จะโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างให้ภาครัฐ3 

13) Build – Rent – Own – Transfer (BROT) ภาคเอกชนผู้ด้าเนินการเช่า
ทรัพย์สินจากภาครัฐ หลังจากท่ีได้โอนทรัพย์สินให้ภาครัฐแล้ว4 

2.1.2  หลักการตีความกฎหมาย 
หลักท่ัวไปในการตีความ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 

                                                 
1 ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ, คูม่ือแนวทางการด้าเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs, หน้า 29 - 31  
2 Public – Private Partnerships Government Guarantees and Fiscal Risk เขียนโดย Richard Hemming 

and Staff International Money Fund 2006, แปลโดย วิมลชาตะมีนา และมยูร  บุญยรัตน์ กลุ่มงานบริหาร
ความเสี่ยงด้านการคลัง, ใน เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ... (ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว), (ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555), หน้า 36. 

3 27 พฤษภาคม.2557, แหล่งท่ีมา Website SearchCIO.in. 
4 Eu-Singapore FTA: Chapter 10 – Annex I: Public- Private Partnerships, p. 1. 



5 

“กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณี ซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตาม 
ตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ 

เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประ เพณีแห่ง 
ท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณี เช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้น ก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 

การตีความกฎหมายต้องค้านึงถึงตัวอักษรให้ได้ความหมาย ซึ่งการจะทราบ
ความหมายได้ก็จะต้องค้านึงถึงเหตุผล หรือความมุ่งหมายของกฎหมายประกอบด้วยกัน การตีความ
กฎหมายจึงจะต้องพิจารณาประกอบกันทั้งคู่5 

การตีความตามตัวอักษรเป็นการพิจารณาความหมายจากตัวบทกฎหมาย โดยหาก
เป็นกรณีใช้ภาษาสามัญที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็ให้เข้าใจตามความหมายที่เข้าใจกันตามธรรมดาทั่วไป  แต่
หากเป็นภาษาทางวิชาการหรือภาษาเทคนิค ก็ต้องถือความหมายตามที่เข้าใจกันในวงวิชาการนั้น 
อย่างไรก็ตามหากกฎหมายต้องการให้ค่าที่ใช้ในกฎหมายมีความหมายแตกต่างไปจากความหมายที่
เข้าใจกันทั่วไปกฎหมายก็จะมีบทนิยามไว้เป็นการเฉพาะ6 

การตีความตามเจตนารมณ์ คือ การค้นหาความหมายของถ้อยค้าในบทกฎหมาย
จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆ 

เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละเรื่องมีไม่เหมือนกัน เช่น เจตนารมณ์ของกฎหมาย
อาญามุ่งที่จะควบคุมการกระท้าผิดและลงโทษผู้กระท้าความผิด ในขณะที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มุ่งท่ีจะให้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 

เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้มีปัญหาว่าจะค้นหาจากที่ใด ซึ่งในเรื่องนี้มีอยู่ 2 ทฤษฎี คือ 
1) ทฤษฎีอ้าเภอจิต ซึ่งเห็นว่าสามารถค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายจาก

เจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเองในทางประวัติศาสตร์ เช่น พิจารณาจากบันทึก รายงานการ
ประชุมของสภา ค้าอภิปรายในสภา เป็นต้น 

2) ทฤษฎีอ้าเภอการณ์ ซึ่งเห็นว่าต้องค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นว่า
กฎหมายมีความมุ่งหมายอย่างไร โดยอาจผันแปรไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปได้ เช่น กฎหมาย
ออกในสมัยที่ยังไม่มีวิทยุโทรทัศน์ แม้ภายหลังมีโทรทัศน์ก็สามารถใช้กฎหมายปรับได้”7 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บทกฎหมายมีความเคลือบคลุม ไม่อาจแสวงหาเจตนารมณ์ที่
แท้จริงได้ก็ย่อมจะต้องน้าหลักกฎหมายทั่วไปมาช่วยในการตีความกฎหมายให้ชัดเจน โดยมีหลัก
กฎหมายทั่วไปที่ส้าคัญได้แก่ 

1) หากกฎหมายใดมีข้อความเป็นที่สงสัย หรือเคลือบคุลม พึงตีความไปในทางที่
ท้าให้กฎหมายนั้นเป็นธรรม หรือเป็นผลและโดยอย่างยิ่งจะต้องตีความตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
บทนั้น 

2) ความหมายของค้าย่อมต้องเป็นไปตามความหมายในเรื่องที่ใช้ค้านั้นๆ 
                                                 
5 ปนัดดา  พงศ์สูรยม์าส, “การตีความและอดุช่องว่างกฎหมาย,” ใน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (กรุงเทพฯ:

ส้านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2551), หน้า 100. 
6 ปนัดดา  พงศ์สูรยม์าส, เรื่องเดียวกัน, หน้า 101-103. 
7 ปนัดดา  พงศ์สูรยม์าส, เรื่องเดียวกัน, หน้า 105. 
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3) ภาษากฎหมายต้องตีความตามความหมายในขณะที่ท้าเอกสารหรือขณะที่
ประกาศใช้กฎหมายนั้น 

4) เมื่อกฎหมายระบุเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยชัดแจ้ง ย่อมหมายความว่ากฎหมายไม่
ประสงค์จะรวมถึงสิ่งอื่นซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน 

5) ถ้อยค้าเดียวกันในกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องเดียวกันต้องมีความหมายเหมือนกัน 
6) กฎหมายต้องตีความเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงการกระท้า ซึ่งกฎหมายห้ามไว้

ว่า การกระท้านั้นจะเป็นการกระท้าโดยหลบเลี่ยงหรือโดยประการอ่ืนๆ 
7) พึงตีความกฎหมายไปในทางที่เป็นผลมากกว่าทางที่ไร้ผล8 

2.1.3  แนวคิดจากค าพิพากษาศาลฎีกา 
ศาลฎีกาคณะคดีปกครองในค้าพิพากษาศาลฎีกา 2503/2552 (คดีหวยจาโก้) ได้

ยอมรับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจ้าหน่าย และจ่ายรางวัลสลากบ้ารุงการกุศลแบบอัตโนมัติที่หน่วยงานของ
รัฐได้มอบหมายให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยให้อนุญาต หรือให้สิทธิในการจ้าหน่ายและจ่ายรางวัล
แทนส้านักงานสลากกินแบ่งฯ ถือว่าเป็นการ “ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการ” ตามค้านิยามที่
บัญญ้ติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งให้การลงทุนในกิจการของรัฐ
ที่มีวงเงินลงทุนสูงไม่ตกอยู่ภายใต้การพิจารณาของบุคคลผู้เดียว หรือหน่วยงานเดียว เพ่ือประโยชน์
โดยรวมของประเทศชาติอีกด้วย 

2.1.4  แนวความคิดจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุดในค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.349/2549 (คดีไอทีวี) ได้

ยอมรับสัญญาเข้าร่วมงานและด้าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้
มอบให้เอกชนเป็นผู้เข้าร่วมงานและด้าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ จ้านวน 1 
เครือข่าย มีก้าหนดอายุสัญญา 30 ปี โดยถือว่าเป็นการที่รัฐมอบให้เอกชนลงทุนฝ่ายเดียวโดยวิธีการ
ให้สัมปทานแก่เอกชน 

2.1.5  แนวความคิดจากค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2.1.5.1 เรื่องเสร็จที่ 749/2535 

“การด้าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 6 จะหมายถึง การที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 
โดยวิธีการอนุญาตหรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดในการด้าเนินกิจการของรัฐที่มีการ
ลงทุนเป็นวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันบ้านบาทขึ้นไป แต่ส้าหรับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า 
การก่อสร้างเคเบิลใต้น้้าใยแก้วจากประเทศไทยถึงประเทศมาเลเซียนั้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ด้าเนินการเอง โดยใช้งบลงทุนของการสื่อสาร แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น  เพียงแต่จะด้าเนินการ
ด้วยการว่าจ้างผู้รับจ้างท้าการก่อสร้างเคเบิลใต้น้้าใยแก้วให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
และเมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสื่อสารแห่งประเทศ - ไทยจะเป็นผู้ด้าเนินการในการ
ให้บริการเอง ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนฝ่ายเดียวมิได้มีการร่วม
                                                 
8 ธานินทร์  ไกรวิเชียร และ วิชา  มหาคุณ, การตีความกฎหมาย (กรุงเทพฯ: กองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 198 -204  
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ลงทุนหรือมอบให้เอกชนลงทุนในกิจการดังกล่าวตามความหมายของบทนิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือ
ด้าเนินการ” แต่อย่างใด การด้าเนินการของการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามโครงการที่หารือ จึงไม่อยู่
ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. 2535” 

2.1.5.2 เรื่องเสร็จที่ 15/2536 
“เมื่อพิจารณาความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน

เข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในโครงการใด เสนอ.... ” แล้ว จะเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับกับโครงการที่ รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเท่านั้น 
ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาขั้นตอนต่างๆ ในการด้าเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้ที่บัญญั ติให้ต้อง
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงเจ้าสังกัด (มาตรา 6) เพ่ือพิจารณา 
และเม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว (มาตรา 10) จึงจะด้าเนินการเชิญชวนให้เอกชน
เข้าร่วมรวมทั้งร่างขอบเขตของโครงการและท้าความเห็นประเมินการคัดเลือกให้เอกชนเข้าร่วมงานได้ 
(มาตรา 12) โดยหากโครงการนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินเกินห้าพันล้านบาท จะต้องว่าจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือให้ค้าปรึกษา (มาตรา 7) รวมทั้งร่างขอบเขตของโครงการและท้าความเห็นประเมินการคัดเลือก
ให้เอกชนเข้าร่วมงาน (มาตรา 17) แล้ว จะเห็นได้ว่า การด้าเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมาย
ดังกล่าวจะสวนทางกับการด้าเนินการตามความเป็นจริงของโครงการนี้ทั้งสิ้น เพราะโดยข้อเท็จจริง
โครงการนี้เอกชนเป็นผู้ริเริ่มรวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์โครงการมา 

โดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 1) เห็น
ว่า การที่ ปตท. เข้าร่วมทุนกับเอกชนในการประกอบกิจการผลิตน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานในครั้งนี้ไม่อยู่
ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.3 เรื่องเสร็จที่ 163/2536 
“จากบทบัญญัติมาตรา 6 ประกอบกับบทนิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือ

ด้าเนินการ” ในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 นั้น เห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้  จะใช้บังคับเฉพาะการให้เอกชนมาด้าเนิน
กิจการร่วมกันโดยจะร่วมท้ากันต่อไปในอนาคต หรือเป็นการมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวใน
กิจการของรัฐ แต่ไม่รวมถึงการซื้อมาขายไปอันเป็นเรื่องที่ต้องกระท้าเป็นปกติในทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ที่จะถือว่าการซื้อขายต่างๆ ในธุรกิจจะต้องมาเสนอโครงการและมีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตาม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น การซื้อขายโรงไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ บผฟ. ไม่ว่ากระท้าในขณะที่ 
บผฟ. เป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ผลจะไม่แตกต่างกันและไม่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

“การที่ บผฟ. ใช้สิทธิเลือกที่จะซื้อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมนั้น 
มีลักษณะเป็นเพียงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายกันโดยปกติในทางธุรกิจ มิใช่
การ “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด ดังนั้น ไม่ว่าในขณะที่ บผฟ. เลือกที่จะซื้อโรงไฟฟ้าพลังความ
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ร้อนร่วมขนอม หรือท้าสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม บผฟ. จะมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่มีผลท้าให้การเลือกหรือการท้าสัญญาซื้อขายดังกล่าว เป็นกรณีที่อยู่
ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535” 

“หากหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้าน
บาทในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ เห็นว่า การด้าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการให้
สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ให้เป็นไปโดยมีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอน เพ่ือป้องกันมิให้มีการให้ประโยชน์กับเอกชนรายหนึ่ งรายใดโดยเฉพาะโดยไม่เป็นธรรม จน
ต้องใช้วิธีการคัดเลือกโดยการประมูลและมีคณะกรรมการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น เป็นการขาย
ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่าการซื้อขายก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาด
หลักทรัพย์มิใช่เอกชนคนใดจะได้ไปเป็นประโยชน์แต่เฉพาะตนจนไม่เป็นธรรมแก่ส่วนรวม ดังนั้น การ
ด้าเนินการกระจายหุ้นโดยน้าออกขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.4 เรื่องเสร็จที่ 63/2537 
“ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย่อมมิใช่ส่วนราชการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมิใช่รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (มาตรา 4) และก็มิใช่หน่วยงานอื่นใดภายใต้รัฐบาลด้วย เพราะมิได้อยู่
ในการควบคุมหรือก้ากับของรัฐบาลที่จะจัดให้ด้าเนินงานตามความประสงค์ของรัฐบาลได้” 

“แม้ว่าส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะถือหุ้นในบริษัท สหศีนิมาฯ 
ร้อยละ 91 ก็ตาม แต่เมื่อส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มิได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
จึงไม่มีผลท้าให้บริษัท สหศีนิมาฯ เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 แต่อย่างใด บริษัท สหศีนิมาฯ จึงมีฐานะเป็น “เอกชน” เช่นเดียวกัน” 

2.1.5.5 เรื่องเสร็จที่ 725/2537 
“โครงการที่ กฟผ. หารือมานี้ปรากฏว่า การด้าเนินกิจการตามโครงการ

เป็นเรื่องที่เอกชนจะต้องรับผิดชอบในผลก้าไรหรือขาดทุนเอง แต่โดยล้าพัง กฟผ. มิได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในผลก้าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้น 
กรณีจึงเป็นกิจการของเอกชนที่เอกชนด้าเนินการเองโดยแท้ ในกรณีที่มีการจัดหาเชื้อเพลิงให้ก็เป็น
เรื่องสัญญาซื้อขายตามปกติ ไม่มีการให้สิทธิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้น 
การด้าเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงไม่เป็นการด้าเนินการในกิจการของรัฐ” 

2.1.5.6 เรื่องเสร็จที่ 727/2537 
“เนื่องจากโครงการที่ภาคเอกชน (บริษัท TAC) ริเริ่มเสนอมานี้เป็น

กิจการที่รัฐวิสาหกิจ (กสท.) มีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามกฎหมาย ตามความในมาตรา 7 และมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ประกอบกับตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ . 2535 ก็มิได้
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ก้าหนดว่ากรณีที่จะอยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยหน่วยงานของรัฐ
เท่านัน้ ดังนั้น แม้เอกชนจะเป็นผู้ริเริ่มการร่วมลงทุนกับ กสท. ในกิจการของรัฐดังกล่าวก็ตาม ย่อมถือ
เป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย” 

2.1.5.7 เรื่องเสร็จที่ 587/2538 
“การท้าสัญญาตกลงให้สิทธิเอกชนที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์ท้าการบริหารกิจการดังกล่าวต่อจากระยะเดิม โดยให้ท้าการก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ก้าหนด
เพ่ิมเติมยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ถือว่าเป็นการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ” 

2.1.5.8 เรื่องเสร็จที่ 438/2540 
“ในการด้าเนินการกับเอกชนที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ

นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องร่วมด้าเนินการกับเอกชนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ก้าหนดไว้ในค้า
นิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ มิใช่จะหมายความว่าการ
ด้าเนินการต่างๆ ของเอกชนที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องอยู่ในความหมายของ
พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อปรากฏว่าโครงการที่ กปภ. ประสงค์จะด้าเนินการเป็นเรื่องที่
เอกชนด้าเนินกิจการของตนเองซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งโดยจะต้องรับผิดชอบในผลก้าไร
หรือขาดทุนแต่โดยล้าพัง กปภ. มิได้เข้าไปร่วมทุนหรือมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการด้าเนินการหรือ
มีส่วนได้เสียในผลก้าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้น และมิได้ให้สิทธิที่ กปภ. มีอยู่ตามกฎหมายแก่
เอกชนแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นกิจการที่เอกชนด้าเนินการเองโดยแท้ รวมทั้งน้้าดิบที่น้ามาใช้ผลิต
น้้าประปาก็เป็นของที่เอกชนซื้อจากเจ้าของหรือผู้มีอ้านาจครอบครองแหล่งน้้าดิบเอง ไม่มีการ
อนุญาต การให้สัมปทานหรือการให้สิทธิเอกชนที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ และ
การจัดซื้อน้้าจากเอกชนที่ผลิตได้ก็เป็นเรื่องที่ กปภ. ท้าสัญญาซื้อขายในทางแพ่งตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้น การด้าเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงไม่เป็นการด้าเนินการใน “กิจการของรัฐ” 
กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องด้าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.9 เรื่องเสร็จที่ 88/2541 
“ส้าหรับข้อที่ว่าการเข้าร่วมทุนของ ปตท.โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากใน

บริษัท (เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.  2535 หรือไม่ นั้น เห็นว่า ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการส้าคัญประการหนึ่งว่า การร่วมงานหรือการด้าเนินการในกิจการ
ของรัฐ หมายถึง การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 1 ได้ยืนยัน
หลักการนี้ว่าขอบเขตของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการ
ของรัฐฯใช้บังคับกับการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในโครงการใดเท่านั้น การให้รัฐวิสาหกิจ
มาร่วมงานกันไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าว เพราะรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานในภาครัฐด้วยกัน 
และส้าหรับการที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 บัญญัติให้ถือเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง ดังนั้น ตามปัญหาที่หารือมานั้น 
หากปตท.ร่วมทุนโดยถือหุ้นข้างมาก (เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และด้ารงสถานะของทุน
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ของบริษัทในสัดส่วนดังกล่าว) ในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นเพ่ือด้าเนินโครงการท่อขนส่งน้้ามันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการท่อขนส่งน้้ามันภาคเหนือย่อมถือว่าบริษัทดังกล่าวมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ดังนั้นเมื่อบริษัทดังกล่าวจะเข้าด้าเนินโครงการซึ่ง
เป็นกิจการของรัฐวิสาหกิจ (ปตท.) กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
ส่วนการที่ ปตท. ร่วมทุนในโครงการดังกล่าวโดยเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อย (ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน) บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นโดย ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อยย่อมมีฐานะเป็นเอกชนมิใช่รัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ดังนั้น หาก ปตท. ประสงค์จะให้บริษัทดังกล่าวเข้าด้าเนิน
โครงการท่อขนส่งน้้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการท่อขนส่งน้้ามันภาคเหนืออันเป็น
กิจการของรัฐซึ่งมีวงเงินลงทุนตามที่ประมาณไว้เกินหนึ่งพันล้านบาท ก็ย่อมจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 
2535 ด้วย” 

2.1.5.10 เรื่องเสร็จที่ 288/2541 
“แม้ว่าเปโตรนาสจะได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 

เปโตรนาสเป็นบริษัทน้้ามันแห่งชาติที่รัฐบาลมาเลเซียถือหุ้นร้อยละ 100 และเป็นองค์กรที่ได้รับ 
เอกสิทธิและอ้านาจแทนรัฐบาลมาเลเซียในการเป็นเจ้าของและจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ประกอบ
กับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โครงการท่อส่งก๊าซ TTM และโครงการโรงแยกก๊าซฯ ที่ ปตท. และเปโตรนาส
ลงทุนร่วมกันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ เปโตรนาสจึงมิใช่ “เอกชน” ตามนัยแห่ง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ” 

2.1.5.11 เรื่องเสร็จที่ 408/2541 
“นอกจากนี้การใช้ทรัพย์สินของรัฐจะต้องเป็นการใช้ทรัพย์สินโดยตรง

โดยเอกชนซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งต่างหาก แต่การเพ่ิมทุนของธนาคารรัตนสินฯ โดยการออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนเสนอขายเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ร่วมทุนรายเดียว ธนาคารยังคงเป็นนิติบุคคลเดิม เพียงแต่มี
ผู้เข้าร่วมถือหุ้นใหม่และร่วมบริหารงานเพ่ิมขึ้นอันมีลักษณะเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายน้าเงินมาลงทุน
ร่วมกันโดยใช้ประโยชน์จากเงินทุนและสินทรัพย์ของธนาคารร่วมกัน ตลอดจนรับผิดชอบร่วมกันทั้ง
หนี้สินและทรัพย์สินของกิจการ ซึ่งธนาคารรัตนสินฯ สามารถกระท้าได้ตามปกติธุระของกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ้ากัดและกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ลักษณะการเพ่ิมทุนดังกล่าวจึงมิได้เป็นการให้ผู้ร่วมทุนใช้ทรัพย์สินของรัฐโดยตรงและเมื่อได้
พิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของ
รัฐฯ โดยตลอดแล้ว จะเห็นได้ว่ากระบวนการตามกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกรณีการเพ่ิมทุน
โดยการขายหุ้นของกิจการธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการก้ากับ
ดูแลและติดตามผล เนื่องจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ เสร็จเด็ดขาดในตัวเอง และมี
องค์กรก้ากับดูแลกรณีดังกล่าวอยู่แล้วโดยเฉพาะ เช่น ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี  ดังนั้น การที่เอกชน
เข้ามาถือหุ้นและร่วมบริหารงานของธนาคารรัตนสินฯ จึงมิใช่เป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจตาม
ความหมายของค้านิยามดังกล่าว ดังนั้น การเพ่ิมทุนของธนาคารรัตนสินฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
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ทุนและขายเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ร่วมทุนรายเดียวและการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ และการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ือส้ารองไว้ส้าหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ร่วมทุนนั้น จึงมิใช่
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ กรณีจึงไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ” 

2.1.5.12 เรื่องเสร็จที่ 785/2541 
“เนื่องจากการให้เอกชนด้าเนินการจัดบริการขนส่งทางรถไฟโดยเอกชน

เป็นฝ่ายลงทุนจัดหารถจักร ฯลฯ มาเดินให้บริการและรับภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนรับผิดชอบในผล
ก้าไรขาดทุนเอง ทั้งนี้ โดยเอกชนจ่ายค่าตอบแทนการใช้ทางและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้กับการรถไฟ
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก้าหนดหรือตกลงกันถือเป็น “การร่วมงานหรือด้าเนินการ” ในกิจการ
ของรัฐอย่างหนึ่ง” 

2.1.5.13 เรื่องเสร็จที่ 102/2542 
“ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อหารือว่า กฟผ. และบริษัทราชบุรีโฮลดิ้งฯ ซึ่ง 

กฟผ. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จะร่วมกันตั้งบริษัทในเครือสองแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซื้อโรงไฟฟ้า
จาก กฟผ. มาเพ่ือผลิตและขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ในเครือทั้งสองแห่ง จึง
ยังคงเป็นกิจการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. การที่ กฟผ. จะให้พันธมิตรร่วมทุนเข้ามาร่วมมือหุ้นในบริษัท
ราชบุรีโฮลดิ้งฯ และ กฟผ. ยังคงคือหุ้นอยู่เพียงร้อยละ 49 เป็นเพียงวิธีการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในโครงการ” 

2.1.5.14 เรื่องเสร็จที่ 127/2542 
“ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการด้าเนินงานตามโครงการนี้เป็นลักษณะที่การ

ประปานครหลวงมอบให้เอกชนไปลงทุนฝ่ายเดียวในการก่อสร้างคลองส่งน้้าดิบแล้วมอบให้เอกชนเข้า
บริหารและจัดการส่งน้้าดิบให้แก่การประปานครหลวงตลอดระยะเวลา 20 ปี  โดยเอกชนจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนโดยการเรียกเก็บเงินในอัตราค่าน้้าดิบต่อลูกบาศก์เมตรที่ส่งเข้าคลองประปาจาก
การประปานครหลวงตลอดระยะเวลา 20 ปี นั้น การด้าเนินงานดังกล่าวจึงถือเป็นการให้สิทธิเอกชน
ฝ่ายเดียวไปลงทุนอันอยู่ในความหมายของการร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ” 

2.1.5.15 เรื่องเสร็จที่ 239/2542 
“โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งกรมปศุสัตว์อยู่ในบังคับที่จะต้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 หรือไม ่เห็นว่า การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าเป็น “กิจการของรัฐ” ตามนัย
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
เพราะเป็นกิจการซึ่งกรมธนารักษ์มีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
ประกอบกับข้อ 16 ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518 อย่างไรก็ดี การจะพิจารณาว่ากิจการจัดหาประโยชน์ในที่ดินตามโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
บริเวณที่ตั้งกรมปศุสัตว์จะถือเป็นการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในโครงการ อันจะอยู่ใน
ข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ
หรือไม่ นั้น เห็นว่า หากโครงการจัดหาประโยชน์ตามโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุดังกล่าวมีวงเงินหรือ
ทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปตามความหมายของบทนิยามค้าว่า “โครงการ” แล้ว การจัดหา
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ประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวย่อมอยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ตามนัยความเห็นของกรรมการ
ร่างกฎหมาย เรื่องเสร็จที่ 587/2538” 

2.1.5.16 เรื่องเสร็จที่ 348/2542 
“เมื่อโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมนี้เป็นกิจการของ อจน. 

แม้ว่าในส่วนของโรงบ้าบัดน้้าเสียจะมอบให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนจัดท้าและด้าเนินการ (BOO) ก็ตาม แต่
ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ อจน. จัดท้าและรับผิดชอบในผลงานบริการต่อประชาชน 
ผู้ใช้บริการ กรณีจึงเป็นการให้เอกชนเข้าร่วมด้าเนินการในกิจการของรัฐ อันอยู่ในความหมายของการ 
“ร่วมงานหรือด้าเนินการ”” 

2.1.5.17 เรื่องเสร็จที่ 570/2542 
“การที่ส้านักงานสลากฯ มอบให้บริษัทจาโกฯ เข้ามาด้าเนินการตาม

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนจ้าหน่ายและจ่ายรางวัลสลากบ้ารุงการกุศลแบบอัตโนมัติเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดการออกสลากบ้ารุงการกุศลให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีการจ้าหน่ายสลากแบบอัตโนมัติด้วยเครื่อง
จ้าหน่ายสลาก จึงถือเป็นการให้เอกชนเข้ามาร่วมด้าเนินการในกิจการของรัฐ ตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 
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2.1.5.18 เรื่องเสร็จที่ 61/2543 
“ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กิจการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเป็นกิจการ

ของบริษัท CCIC และบริษัท OMIKRON GROUP ซึ่งเป็นเอกชน และได้มาเชิญชวนให้องค์การเภสัช
กรรมเข้าร่วมลงทุน การเข้าร่วมลงทุนขององค์การเภสัชกรรมดังกล่าวจึงไม่เป็นการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ” 

2.1.5.19 เรื่องเสร็จที่ 130/2543 
“การที่พันธมิตรร่วมทุนเข้ามาซ้อหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในบริษัท

การบินไทยฯ เป็นกรณีท่ีพันธมิตรร่วมทุนเข้ามาร่วมลงทุนรูปแบบหนึ่งในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ เพราะว่า
การเข้าซื้อหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทการบินไทยฯ ท้าให้พันธมิตรร่วมทุนมีสิทธิในการเข้าร่วม
บริหารกิจการของบริษัทการบินไทยฯ ด้วย จึงถือได้ว่าเป็นการด้าเนินการอันเป็นกิจการของรัฐ” 

2.1.5.20 เรื่องเสร็จที่ 281/2543 
“การที่จะพิจารณาว่าเป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการหรือไม่นั้น จะต้อง

พิจารณาว่ามีการลงทุนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพ่ือจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร หรือเพ่ือใช้
ส้าหรับการด้าเนินการก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญารับสลากบ้ารุงการกุศล
ไปจ้าหน่ายแล้ว เอกชนเป็นเพียงผู้รับสลากบ้ารุงการกุศลไปจ้าหน่ายเท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีประกอบธุรกิจ
ตามปกติที่ส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นตัวแทนจ้าหน่ายได้ กรณีจึงมิใช่
การร่วมงานหรือด้าเนินการ” 

2.1.5.21 เรื่องเสร็จที่ 392/2543 
“บทม. ได้จัดท้าร่างขอบเขต (Terms of Reference) ในการให้เอกชน

ลงทุนประกอบกิจการดังกล่าว โดยก้าหนดว่าจะให้เอกชนประกอบการในบริเวณท่าอากาศยานซึ่งเป็น
ที่ราชพัสดุเป็นระยะเวลา 30 ปี และอาจต่อสัญญาได้สองครั้งๆ ละ 10 ปี โดยเอกชนต้องแบ่งรายได้ที่
ได้รับให้แก่ บทม. ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่สัญญาก้าหนด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวท้าให้เห็นได้ว่า 
แนวทางการให้เอกชนด้าเนินกิจกรรมตามโครงการนี้มีลักษณะเป็นการร่วมลงทุน เนื่องจากสัญญาที่
จะท้ากับเอกชนก้าหนดเป็นการให้สิทธิระยะยาว คือ 30 ปี และกิจการดังกล่าวหากไม่ได้รับอนุญาต
จาก บทม. ย่อมได้อาจกระท้าได้ รวมทั้ง บทม. มีหน้าที่และภาระผู้กพันตามสัญญาโดยจะต้องเป็นผู้
ก้ากับดูแลเกี่ยวกับการลงทุน การบริหาร และการด้าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ของโครงการ” 

2.1.5.22 เรื่องเสร็จที่ 324/2544 
“การอนุญาตให้เอกชนด้าเนินการตามโครงการพัฒนาจัดหาประโยชน์ 

ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข. 242 เมื่อปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2537 
แต่ละโครงการ เป็นการด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ในการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ประกอบกับข้อ 16 แห่ง
กฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 การจัดหา
ประโยชน์โดยการจัดให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว จึงเป็นกิจการที่ใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่ง
อยู่ในความหมายของนิยาม “กิจการของรัฐ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ไม่ว่าการจัดให้เช่านั้นจะมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะ
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ก่อสร้างอาคารในที่ดินท่ีราชพัสดุที่เช่าเพ่ือยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลังด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
เมื่อมีการรวมโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข. 242 ทั้งสองโครงการเข้าเป็น
โครงการใหม่เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือรวมการก่อสร้างเป็นโรงแรมเดียว ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน
ของโครงการใหม่นี้รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,139,133,221 บาท มูลค่าการลงทุนของโครงการที่รวมกัน
แล้วนี้มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จึงเป็นกรณีที่อยู่ในบังคับต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.23 เรื่องเสร็จที่ 472/2544 
“โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นโครงการซึ่ง 

BMCL ได้รับสัมปทานจาก รฟม. เพ่ือด้าเนินการ โดยให้ BMCL ลงทุนในระบบรถไฟฟ้าและการ
ให้บริการรถไฟฟ้า โดยได้ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 แล้ว กรณีตามที่หารือเป็นเพียงการที่ รฟม. 
จะเข้าซื้อหุ้น BMCL ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม 
รัชมงคล ข้อ 2.3 (ฉ) ซึ่งเป็นการที่หน่วยงานของรัฐคือ รฟม. จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนตาม
เงื่อนไขของสัญญาโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 9 (8) แห่ง พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ที่ก้าหนดให้ รฟม. มีอ้านาจถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ้ากัดเพ่ือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ รฟม. ได้ กรณีจึงเป็นการที่
รัฐวิสาหกิจเข้าซื้อหุ้นใน BMCL อันเป็นธุรกิจของเอกชน มิใช่เป็นกรณีที่เอกชนเข้าไปร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ ดังนั้น การที่ รฟม. ซื้อหุ้น BMCL จึงไม่ต้องด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.24 เรื่องเสร็จที่ 577/2544 
“โดยที่วัตถุประสงค์ของสัญญาว่าจ้างทั้งสามฉบับคือ การให้ผู้รับจ้าง

ด้าเนินการลดน้้าสูญเสียโดยการตกลงรับจะด้าเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่แตกหรือรั่ว เปลี่ยนท่อ
ประปาและปรับปรุงระบบท่อให้ทันสมัย เพ่ือลดน้้าสูญเสีย โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างตามที่ ก้าหนด
ไว้ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ก้าหนดวิธีการค้านวณค่าจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับค่าบริหารงานไว้เป็นพิเศษโดย
ค้านวณตามผลส้าเร็จของงานกับให้มีค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมขึ้นในกรณีที่สามารถท้างานได้ผลดีกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งตามวิธีการค้านวณการจ่ายค่าจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
นั้น ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจ้านวนกึ่งหนึ่งของมูลค่าน้้าสูญเสียที่สามารถลดได้ตามอัตรา
เป้าหมายขั้นสุดท้าย และตามวิธีการค้านวณค่าตอบแทนพิเศษนั้นผู้รับจ้างจะได้รับเงินเท่ากับจ้านวน
กึ่งหนึ่งของมูลค่าน้้าที่ประหยัดได้เพ่ิมขึ้นเกินกว่าอัตราน้้าสูญเสียที่ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการตามที่
ก้าหนดไว้ ซึ่งวิธีการค้านวณทั้งสองกรณีเป็นวิธีการที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือจูงใจให้ผู้รับจ้างด้าเนินงานตาม
สัญญาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นมิได้มีลักษณะเป็นการให้สิทธิในการแบ่งปันรายได้ ก้าไร 
หรือผลประโยชน์ใดๆ ระหว่าง กปน. และผู้รับจ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้  ผู้รับจ้างยังเป็นผู้จัดหา
แรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้งานตามสัญญาอีกด้วย สัญญา
ระหว่าง กปน. กับผู้รับจ้างเพ่ือด้าเนินการลดน้้าสูญเสียตามข้อหารือ จึงเป็นสัญญาจ้างท้าของตาม
มาตรา 5874 (4) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในเมื่อการว่าจ้างเอกชนด้าเนินการลด
น้้าสูญเสียตามข้อหารือมิได้มีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิในลักษณะใดๆ แก่ผู้รับจ้าง จึง
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ไม่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.25 เรื่องเสร็จที่ 476/2545 
“เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวดราคาว่าจ้างเอกชน

ซ่อมบ้ารุง (full services) รถจักรดีเซลไฟฟ้าตามข้อหารือแล้ว เห็นได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
ด้าเนินการคือ การให้เอกชนซ่อมบ้ารุงรถจักรดีเซลไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ้านวน 60 
คัน ซึ่งมีขอบข่ายงานและความรับผิดชอบในการซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์
อะไหล่และการบ้ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบ้ารุง การด้าเนินการตามโครงการฯ จะมีอายุ
สัญญา 10 ปี รวมวงเงินค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา 2,522 ล้านบาท และสามารถต่อสัญญาได้อีกครั้ง
ละ 5 ปี โดยประเมินตามผลงาน และเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าซ่อมเป็นเงินบาทตามงวดราย
เดือนของจ้านวนรถจักรที่พร้อมใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าซ่อมจะต้องรวมค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งหมด กรณีจึงเป็นเพียงท้าการงานอย่างหนึ่งให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือผลส้าเร็จแห่งการซ่อมบ้ารุงรถจักรดีเซลไฟฟ้าของตน ซึ่งเป็นการ
จ้างท้าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อการด้าเนินการเช่นนี้มิได้มี
การร่วมลงทุนกับเอกชน หรือหาประโยชน์อื่นใดร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและเอกชน 
หรือมีการมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าใน
ลักษณะใด จึงไม่ใช่เป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการกับเอกชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

นอกจากนี้  การด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรถจักรดี เซลไฟฟ้ามิ ได้ เป็น
วัตถุประสงค์หลักในการด้าเนินการกิจการรถไฟหรือด้าเนินธุรกิจอ่ืนเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟ หรือ
ด้าเนินธุรกิจซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และการให้เอกชนใช้พ้ืนที่โรงซ่อมบ้ารุงของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ตามโครงการฯ เป็นเพียงการอ้านวยความสะดวกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มี
ส้าหรับการซ่อมบ้ารุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า เพราะการเคลื่อนย้ายรถจักรดีเซลไฟฟ้าเพ่ือน้าไปซ่อมบ้ารุง
นั้นจะต้องใช้สถานที่ที่รางรถไฟเข้าถึงได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการกับเอกชนใน
กิจการของรัฐ” 

2.1.5.26 เรื่องเสร็จที่ 78/2546 
“การที่บริษัทไทยโอเลฟินส์ฯ ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทจ้ากัดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจหลักใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์พลอยได้อ่ืน ๆ ของปิโตรเคมี  และมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ประสงค์จะด้าเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ mono 
ethylene glycol เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนด้วยการออกหุ้นสามัญอีก
จ้านวน 34,050,000 หุ้น เป็นมูลค่าการเพ่ิมทุนทั้งสิ้น 3,405 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นดังกล่าว
ทั้งหมดให้แกผู่้ร่วมทุนรายใหม่ซึ่งเป็นเอกชนนั้น การขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ร่วมทุนรายใหม่มีลักษณะ
เป็นการร่วมลงทุนแบบหนึ่งระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน จึงอยู่ในความหมายของนิยามของค้าว่า 
“ร่วมงานหรือด้าเนินการ”” 
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2.1.5.27 เรื่องเสร็จที่ 115/2546 
“การที่เอกชนประกอบกิจการครัวการบินนอกเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

บมจ. ทอท. มิได้ร่วมลงทุนโดยวิธีการใดๆ หรือมอบให้เอกชนลงทุนฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือ
ให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดๆ จะมีก็แต่การอนุญาตให้เข้าไปในเขตท่าอากาศยานที่อยู่
ในความควบคุมดแูลของ บมจ. ทอท. เพื่อจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแก่สายการบินต่างๆ ใน
เขตท่าอากาศยานเท่านั้น อีกทั้งเป็นการท้าสัญญาให้บริการระหว่างเอกชนผู้ประกอบกิจการครัวการ
บินกับสายการบินต่างๆ โดย บมจ. ทอท. มิได้มีส่วนร่วมใดๆ ในการให้บริการ ลักษณะเช่นนี้ย่อมไม่
อาจถอืว่าเป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ” 

2.1.5.28 เรื่องเสร็จที่ 292/2546 
“เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. 2510 แล้ว จะเห็นได้ว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย เป็นสถาบัน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชียตามความตกลงของประเทศภาคีขององค์การ
สนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) เพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยอยู่บนหลักการของการไม่แสวงหา
ก้าไร ซึ่งมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติรับรองสถานะความเป็นนิติบุคคลเพ่ือคุ้มครอง
การด้าเนินงานในประเทศไทยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประกอบกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชียไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ดังนั้นจึงเห็นว่า
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหว่างรัฐในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีฐานะเป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐระดับภูมิภาคและไม่ถือว่าเป็นเอกชนตามความใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.29 เรื่องเสร็จที่ 498/2546 
“โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000-1X ในส่วนภูมิ

ในภาพรวมทั้งหมดแล้วเห็นว่า การด้าเนินโครงการประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) การใช้คลื่นความถี่
วิทยุ 2) การวางโครงข่ายพื้นฐานในการให้บริการ และ 3) การท้าการตลาดเพื่อขายบริการ ดังนั้น การ
ด้าเนินการเพ่ือจัดหาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายพ้ืนฐานและการท้าการตลาดจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การด้าเนินโครงการระบบ CDMA 2000-1X เท่านั้น การด้าเนินการในสองส่วนนี้ยังไม่สามารถน้าไปสู่
การให้บริการได้  หากไม่มีคลื่นความถี่  800MHZ Band A ที่  กสช. ได้รับจัดสรรจาก
กรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาวิธีการด้าเนินการเพ่ือจัดให้มีเครื่องอุปกรณ์และการ
ท้าการตลาดตามข้อก้าหนดการเช่าฯ แล้ว ปรากฏว่า ได้มีการก้าหนดให้ผู้ยื่นซองประกวดราคาในการ
จัดหาเครื่องและอุปกรณ์ระบบ CDMA 2000-1X จะต้องเสนอบริษัทท้าการตลาดฯ มาด้วยอีกหนึ่ง
บริษัท โดยบริษัทการตลาดฯ ต้องจัดท้ากิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเองเพ่ือ
ขายบริการในระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าเครื่องอุปกรณ์ และประการส้าคัญคือ ในกรณีที่ค่า
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ CDMA ในไตรมาศใดมีจ้านวนมากกว่ารายได้ค่าใช้บริการวิทยุคมนาคม บริษัท
ท้าการตลาดฯ จะต้องรับผิดชอบช้าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแทน กสท. เท่ากับค่าเช่าจ้านวนที่มากกว่า
รายได้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) จึงเห็นว่า การด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวเท่ากับเป็นการ
ให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ของ กสท. จึงอยู่ในความหมายของ
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การร่วมงานหรือด้าเนินการที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

2.1.5.30 เรื่องเสร็จที่ 31/2547 
“โดยที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็กดังกล่าวจะต้องใช้ที่ราชพัสดุ

บริเวณเขื่อนของกรมชลประทานในการด้าเนินโครงการทั้งสามแห่ง ย่อมเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐ 
จึงเป็นกิจการของรัฐตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ การที่ กฟผ. จะเข้าถือหุ้นในบริษัทราชบุรีพลังงานฯ เป็นจ้านวนร้อยละ 
49 ของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายแล้วทั้งหมดตามบันทึกข้อตกลงการเข้าถือหุ้นบริษัทราชบุรีพลังงานฯ 
เป็นวิธีการร่วมลงทุนอย่างหนึ่ง ดังนั้น การด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็กทั้งสามแห่งจึง
เป็นโครงการที่เป็นการลงทุนใน “กิจการของรัฐ” ตามมาตรา 5 ดังกล่าว” 
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2.1.5.31 เรื่องเสร็จที่ 135/2548 
“กรณีตามข้อหารือ การที่บริษัทการบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ประสงค์จะ

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) เพ่ือด้าเนินโครงการให้บริการขนส่งสินค้าด้วย
เครื่องบินบรรทุกสินค้าซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 8 ,000 ล้านบาทโดยบริษัทการบินไทยฯ และ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และพันธมิตรร่วมทุนและผู้ร่วมทุนรายอ่ืนๆ ถือหุ้นส่วนที่เหลือ
อีกร้อยละ 51 นั้น เป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลักษณะที่เป็นการตกลงเข้าท้ากิจการบริการขนส่ง
สินค้าโดยน้าเงินมาลงทุนเป็นหุ้น อันเป็นลักษณะของการลงทุนประเภทหนึ่ง จึงอยู่ในความหมายของ
นิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ”” 

2.1.5.32 เรื่องเสร็จที่ 222/2550 
“การที่กรุงเทพมหานครหรือบริษัทกรุงเทพธนาคมฯ จะว่าจ้างให้เอกชน

เดินรถไฟฟ้าตามโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายและให้บริการเดินรถ
โดยสารประจ้าทางด่วนพิเศษ (BRT) ตามข้อหารือนั้น เป็นกรณีที่กรุงเทพมหานครประสงค์จะ
ประกอบกิจการรถไฟฟ้าและกิจการรถโดยสารประจ้าทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นการด้าเนินการที่มี
กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเองตามมาตรา 89 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายเอง
ทั้งหมด เพียงแต่ท้าการจ้างเอกชนเดินรถโดยเอกชนจะรับค่าจ้างเป็นการตอบแทนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อ
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เอกชนได้รับค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกจากค่าจ้าง หรือต้องร่วมรับผลก้าไรหรือ
ขาดทุนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมด้วยแล้ว การจ้างดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนแต่
อย่างใด และเมื่อการจ้างเอกชนมาเดินรถตามข้อหารือไม่มีกรณีที่จะต้องอนุญาต หรือให้สัมปทาน 
หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดแก่เอกชนในการประกอบกิจการรถไฟฟ้าหรือกิจการรถโดยสารประจ้า
ทางด่วนพิเศษด้วยแล้ว การจ้างในลักษณะดังกล่าวจึงไม่เป็นการ “ร่วมงานหรือด้าเนินการ“ ในกิจการ
ของรัฐตามบทนิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการ
ในกิจการของรัฐฯ และไม่ถือว่ากรุงเทพมหานครร่วมลงทุนกับเอกชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ แต่อย่างใด” 

2.1.5.33 เรื่องเสร็จที่ 228/2550 
“แนวทางที่หนึ่ง ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ 

และระบบตัวรถไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และว่าจ้างเอกชนให้บริหารการเดิน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและซ่อมบ้ารุงในลักษณะจ้างเหมาบริการ  โดยท้าสัญญาก้าหนดวงเงินช้าระ
ค่าจ้างเป็นรายปีตามจ้านวนเงินค่าจ้างที่ตกลงกันบนพ้ืนฐานของมาตรฐานการให้บริการที่ก้าหนดขึ้น
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสาร 

แนวทางที่สอง ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ 
และระบบตัวรถไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และว่าจ้างเอกชนให้บริหารการเดิน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและซ่อมบ้ารุงในลักษณะจ้างเหมาบริการโดยท้าสัญญาช้าระค่าจ้างเป็นรายปี
ตามจ้านวนผู้โดยสารที่ให้บริการบนพ้ืนฐานของมาตรฐานการให้บริการที่ก้าหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสาร  
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แนวทางท่ีสาม ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีมูลค่าการลงทุนเกิน 
1,000 ล้านบาทและให้เอกชนจัดหาระบบอาณัติสัญญาณและระบบตัวรถไฟฟ้าเพ่ือให้บริการโดยเช่า
โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ราง สถานี ระบบอาณัติสัญญาณ และอู่ซ่อมบ้ารุง โดยภาคเอกชนเป็นผู้
จัดเก็บรายได”้ 

“เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามแนวทางท่ีหนึ่งและแนว ทางท่ีสองแล้ว เห็น
ว่า เป็นกรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะประกอบกิจการรถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยเป็นผู้ลงทุนและรับผลประโยชน์สุดท้ายเองทั้งหมดเพียงแต่ท้าการจ้างเอกชน
มาให้บริหารการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและซ่อมบ้ารุงโดยเอกชนจะรับค่าจ้างเป็นการตอบแทน
เท่านั้น และแม้ตามแนวทางท่ีสองจะมีการก้าหนดวงเงินช้าระค่าจ้างเป็นรายปีตามจ้านวนผู้โดยสารที่
ท้าการให้บริการด้วยก็ตาม ก็เป็นเพียงการจูงใจให้การท้างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เอกชนได้รับค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกจากค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ต้องร่วมรับผลก้าไรหรือขาดทุนไม่ว่าในทางตรงหรือทาง อ้อมด้วยแล้ว การจ้างเหมาบริการดังกล่าวจึง
มิใช่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนแต่อย่างใด และเมื่อการจ้างเอกชนมาให้บริหารการเดินรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนและซ่อมบ้ารุงตามข้อหารือไม่มีกรณีที่จะต้องอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่
เอกชนลงทุนไม่ว่าในลักษณะใดในการประกอบกิจการรถไฟฟ้าด้วยแล้ว การจ้างเหมาบริการใน
ลักษณะดังกล่าวจึงไม่เป็นการ "ร่วมงานหรือด้าเนินการ" ในกิจการของรัฐตามบทนิยามในมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ การด้าเนินการ
ตามแนว ทางที่หนึ่งและตามแนวทางที่สองจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือ ด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ แม้ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อหารือว่ามีมูลค่าการลงทุน
เกิน 1,000 ล้านบาท  

ส่วนกรณีตามแนวทางที่สามนั้น เป็นกรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมลงทุนกับเอกชน และให้
เอกชนเป็นผู้ได้รับสิทธิเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จึงเป็นการ "ร่วมงานหรือด้าเนินการ" ตามบทนิยาม
ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ 
ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อหารือว่ามีมูลค่าการลงทุนเกิน 1 ,000 ล้านบาท การด้าเนินการ
ตามแนวทางที่สามจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการ
ในกิจการของรัฐฯ” 

2.1.5.34 เรื่องเสร็จที่ 291/2550 
“เมื่อพิจารณาสาระส้าคัญของสัญญาอนุญาตฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม 

2533 แล้ว ทศท. มีหน้าที่จัดหาความถี่ย่าน 905-915 MHz และ 950-960 MHz3 ให้บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด เพ่ือที่บริษัทจะได้ด้าเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 
NMT 900 และระบบ GSM ทั่วประเทศ มีก้าหนด 20 ปี ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งใน
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยการด้าเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้อง
ประกอบด้วยการจัดหาสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ และระบบซ่อมบ้ารุงหรืออะไหล่ โดยบริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด เป็นผู้ให้บริการและลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด้าเนินการ
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ระบบ Mobile Telephone Exchange (MTX) ระบบ Base Stations และระบบ Microwave Lins 
และมีข้อตกลงในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ ทศท. จึงเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ ทศท. ได้มอบให้
เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดตามบท
นิยาม “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” 

2.1.5.35 เรื่องเสร็จที่ 292/2550 
“โครงข่ายที่มีการเชื่อมโยงตามข้อตกลง ได้แก่ โครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

ซึ่งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด้าเนินการ
จัดสร้างตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2534 และ
ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 1.5 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 ตามล้าดับ และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการจัดสร้างตามสัญญาอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular 
Mobile Telephone) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2533 โดยกรรมสิทธิ์ตกเป็นของ ทศท. ทันทีที่ติดตั้งแล้ว
เสร็จ จึงเป็นโครงข่ายของรัฐวิสาหกิจ กับโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าที่ กสท. และ บริษัท 
TAC ด้าเนินการ โดยการท้าข้อตกลงนี้เป็นเพียงการก้าหนดหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าเชื่อมโยง 
(access charge) ระหว่าง ทศท. และ กสท. เพ่ือให้บริการและคิดอัตราค่าบริการวิทยุคมนาคมที่
เหมือนกันเท่านั้น โดยก้าหนดให้ บริษัท TAC มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่ายให้แก่ ทศท. ซึ่ง
มิได้มีผลกระทบต่อขอบเขตการให้บริการที่บริษัท TAC มีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินการจาก กสท. และมิได้ให้บริษัท TAC เข้าไปลงทุนอ่ืนใดในโครงข่ายดังกล่าว อีกทั้งการลงนาม
ในข้อตกลงของบริษัท TAC เป็นการลงนามเพ่ือรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติการจ่ายค่าเชื่อมโยง
ตามข้อตกลงที่ก้าหนด ด้วยเหตุนี้ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นเพียงข้อตกลงระหว่าง ทศท. กับ กสท. ซึ่ง
เป็นเจ้าของโครงข่ายในการคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย มิได้เป็นการให้เอกชนร่วมงานหรือด้าเนินการใน
โครงข่ายที่เชื่อมโยงกันแต่อย่างใด กรณีจึงมิใช่โครงการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานฯ  

ส่วนข้อตกลง เรื่อง การคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้
บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน)  
ลงวันที่ 2 เมษายน 2544 นั้น แม้ว่าบริษัท TAC ซึ่งเป็นเอกชนจะเข้าเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วยก็ตาม แต่
เป็นเพียงข้อตกลงเพ่ิมเติมจากข้อตกลงเดิม เพ่ือก้าหนดอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายส้าหรับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าที่ต้องช้าระให้แก่ ทศท. โดยมิได้มีลักษณะให้
บริษัท TAC เข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ กรณีจึงไม่อยู่ในความหมายของการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ” 

2.1.5.36 เรื่องเสร็จที่ 167/2551 
“โครงการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า

ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จะต้องเป็นโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ กล่าวคือ ต้องเป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้
เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด ใน
กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
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หรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่ งมี อ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามกฎหมาย หรือกิจการที่จะต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยร่วมกัน และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่
หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่ก้าหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อหารือแล้วเห็นว่า การจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จ้ากัด และบริษัทกลุ่ม 79 จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการขนมูลฝอยจากโรงงานก้าจัด
มูลฝอยและน้าไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะตามที่ก้าหนดในสัญญาเพ่ือรับสินจ้างจาก
กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการด้าเนินการตาม
สัญญานี้อีก ดังนั้น การจ้างเหมาตามสัญญาดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการที่กรุงเทพมหานครร่วม
ลงทุนกับเอกชนแต่ประการใด และเมื่อการจ้างเหมาเอกชนทั้ง 3 โครงการมิได้มอบให้เอกชนลงทุนแต่
ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิในลักษณะเดียวกับการอนุญาต หรือให้
สัมปทานการด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวจึงมิได้เป็นการ “ร่วมงานหรือด้าเนินการ“ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ และไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานฯ 

อนึ่ง โดยที่ข้อเท็จจริงในการจ้างเหมาเอกชนทั้ง 3 โครงการตามที่ผู้แทน
กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงในการหารือครั้งนี้ มีข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงในเรื่องการให้
เอกชนเข้ามาลงทุนในการด้าเนินการก่อสร้างและจัดการระบบก้าจัดมูลฝอยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมายคณะพิเศษ) ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ 688/2541 ซึ่งผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชี้แจงว่า ตามปัญหาที่เคยหารือในครั้งนั้นเป็นกรณีที่ให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการด้าเนินการก่อสร้าง
และจัดการระบบก้าจัดมูลฝอย โดยนอกจากเอกชนจะได้รับค่าจ้างในการก้าจัดมูลฝอยแล้ว เมื่อ
ก่อสร้างระบบโรงงานแล้วเสร็จ เอกชนจะมีค่าตอบแทนจากการด้าเนินงานของโรงงาน เช่น รายได้
จากการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความร้อนของการเผามูลฝอย หรือการขายปุ๋ยที่เกิดจากมูล
ฝอยอีกด้วย อันเป็นการให้สิทธิแก่เอกชนนอกเหนือจากค่าจ้าง จึงมีลักษณะเป็น “การร่วมงานหรือ
ด้าเนินการ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ส่วนปัญหาตามข้อหารือในครั้งนี้
เอกชนได้รับเพียงค่าจ้างในการด้าเนินการให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงต่างกันจึงไม่
อาจน้าความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ 688/2541 มาใช้เทียบเคียงกับการให้ความเห็นในปัญหาที่หารือครั้ง
นี้ได”้ 

2.1.5.37 เรื่องเสร็จที่ 363/2551 
“โครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐที่จะอยู่

ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 นั้น จะต้องเป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด ในกิจการที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน 
ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามกฎหมาย หรือเป็นกิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือ



22 

หลายหน่วยร่วมกัน และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตาม
วงเงินหรือทรัพย์สินที่ก้าหนดเพิ่มข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา  

กรณีตามข้อหารือ ธพว. มีความประสงค์จะด้าเนินการว่าจ้างเอกชนมา
เป็นผู้บริหารหนี้ด้อยคุณภาพของ ธพว. ในลักษณะการจ้างท้าของตามมาตรา 587 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้รับจ้างบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจะได้รับสินจ้างเป็นค่าตอบแทน โดย 
ธพว. ไม่ได้มีการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการ
อนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด แม้ว่าจ้านวนเงินค่าตอบแทนของผู้รับจ้าง
บริหารหนี้ด้อยคุณภาพจะขึ้นอยู่กับจ้านวนหนี้ที่ผู้รับจ้างบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเรียกเก็บได้ โดยคิด
เป็นจ้านวนเงินตามผลงานที่ผู้รับจ้างบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจัดเก็บเป็นเงินสดได้ก็ตาม ก็เป็นเพียงการ
จูงใจให้ผู้รับจ้างบริหารหนี้ด้อยคุณภาพด้าเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เท่านั้น การว่าจ้างเอกชนมาเป็นผู้บริหารหนี้ด้อยคุณภาพของ ธพว. จึงมิได้อยู่ในความหมายของบท
นิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ”” 

2.1.5.38 เรื่องเสร็จที่ 368/2551 
“หากจะมีการด้าเนินการปรับปรุงรูปแบบการด้าเนินธุรกิจให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ตามบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป โดย บมจ. กสท โทรคมนาคมจะเป็น
เจ้าของโครงข่าย CDMA ทั้ง 76 จังหวัด (Mobile Network Operator (MNO)) และบริษัทฮัทชิสัน 
ซีเอทีฯ จะเป็นผู้ให้บริการ CDMA (Mobile Virtual Network Operator (MVNO)) ทั้ง 76 จังหวัด 
โดยไม่มีโครงข่ายของตนเอง แต่จะใช้วิธีเช่าโครงข่ายจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม และมิได้มีสิทธิเช่า
โครงข่ายแต่เพียงผู้เดียว การด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและ
บริการขายต่อบริการ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ เช่นเดียวกับเอกชน
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั่วไป การด้าเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ตาม
บันทึกความเข้าใจฯ จึงมิได้เป็นกิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามกฎหมาย ตาม
บทนิยามว่า “กิจการของรัฐ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ 
และเมื่อบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอทีฯ เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้
เช่นเดียวกับเอกชนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั่วไปรายอ่ืนแล้ว จึงมิใช่เป็นการที่ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม เข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐกับบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอทีฯ ตามบทนิยามว่า 
“ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ตามมาตรา 5 แต่อย่างใด และไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วย
การใหเ้อกชนเข้าร่วมงานฯ” 

2.1.5.39 เรื่องเสร็จที่ 389/2551 
“ในการด้าเนินโครงการขยายบริการโทรศัพท์ได้ก้าหนดให้บริษัท ซี.พี.ฯ 

เป็นผู้จัดท้าแผนแม่บทเสนอต่อ ทศท. พิจารณา และลงทุนจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด เมื่อ
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โครงข่ายสามารถให้บริการได้แล้ว บริษัท ซี.พี.ฯ จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากส่วนแบ่งรายได้
ตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ จึงเป็นกรณีที่ บมจ. ทีโอที มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว
โดยวิธีการให้สัมปทาน ถือเป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ดังนั้น การด้าเนินโครงการขยายบริการโทรศัพท์จึงเป็นการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ” 
  2.1.5.40 เรื่องเสร็จที่ 284/2552 

“โครงการที่ด้าเนินการในรูปแบบ PPP (Public-Private Partnership) 
หมายถึงโครงการที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบแตกต่าง
กันแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการที่ด้าเนินการในรูปแบบ PPP จะอยู่ในข่ายที่
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ หรือไม่ จะต้องพิจารณาลักษณะการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในแต่ละโครงการเป็นรายกรณีไป โดยโครงการที่จะต้อ งปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ จะต้องปรากฏว่าเป็นโครงการที่ให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ กล่าวคือ ต้องเป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิ ทธิไม่ว่าใน
ลักษณะใด ในกิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วย
ใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามกฎหมาย หรือกิจการที่จะต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยร่วมกัน และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่
หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป  

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2543 แล้ว เห็นว่า การด้าเนินโครงการรถไฟฟ้าเป็นกิจการที่ รฟม. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมีอ้านาจ
หน้าที่ต้องท้าตามกฎหมาย จึงเป็น “กิจการของรัฐ” ตามบทนิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ เมื่อการด้าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในรูปแบบ PPP-Gross 
Cost มีลักษณะเป็นการที่รัฐเป็นผู้ลงทุนด้านงานโยธา และให้เอกชนลงทุนจัดหาและบ้ารุงรักษางาน
ระบบรถไฟฟ้า รวมถึงจ้างเอกชนเดินรถไฟฟ้า โดยรายได้ค่าโดยสารทั้งหมดเป็นของรัฐและรัฐจะทยอย
จ่ายคืนค่าลงทุนให้เอกชนในภายหลังเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งจ่ายค่าจ้างเดินรถและค่า
บ้ารุงรักษาให้เอกชนตามพ้ืนฐานของผลการด้าเนินงานที่ก้าหนด (Performance Based Contract) 
ดังนั้น เมื่อเอกชนเป็นผู้ลงทุนจัดหาระบบและบ้ารุงรักษางานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาระส้าคัญของ
โครงการและเป็นทรัพย์สินถาวรที่มีลักษณะเป็นส่วนควบกับงานโยธาซึ่งเป็นของรัฐ กรณีดังกล่าวจึง
เป็นการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการและเอกชนได้ รับค่าตอบแทน แม้จะมีการเรียก
ค่าตอบแทนนั้นว่าค่าจ้างก็ตาม แต่ค่าจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ่ายคืนค่าลงทุนให้แก่เอกชน
รวมอยู่ในค่าตอบแทนด้วย จึงชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการจ้างเอกชนเท่านั้น หากเป็นการให้เอกชนเข้า
มาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าด้วย ซึ่งเป็นการ “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ตามบทนิยามในมาตรา 
5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ” 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2.1  ความมุ่งหมายของการก าหนดบทนิยาม 

“บทนิยาม” ได้แก่ ข้อความที่ก้าหนดหรือจ้ากัดความหมายที่แน่นอนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในกฎหมาย ในกฎหมายเก่าบางฉบับมีการเรียนบทนิยามว่า “บทวิเคราะห์ศัพท์” เช่น 
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการใช้แล้ว 

บทนิยามก้าหนดขึ้นเพื่อความมุ่งหมายในการให้หรืออธิบายความหมายของถ้อยค้า
หรือข้อความที่ใช้ในกฎหมาย เนื่องจากการเขียนถ้อยค้าในบทบัญญัติของกฎหมายนั้นอ าจมี
ความหมายที่ไม่แน่นอนหรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงต้องก้าหนดบทนิยามขึ้นเพ่ืออธิบาย
ความหมายหรือขอบเขตของถ้อยค้าหรือข้อความในการร่างกฎหมายที่แน่นอนและชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้
กฎหมายเข้าใจความหมายของถ้อยค้าหรือข้อความในกฎหมายตรงกัน 

นอกจากนี้ ปรากฏว่าผู้ร่างกฎหมายได้น้าบทนิยามมาใช้เป็นเทคนิคในการ่าง
กฎหมายประการหนึ่งเพื่อแทนข้อความหรือย่อความที่ใช้ในกฎหมายให้สั้นลง 

ดังนั้น ความมุ่งหมายของการก้าหนดบทนิยามจึงแยกได้ 2 ประการ คือ อธิบาย
ความหมายของถ้อยค้าในการร่างกฎหมาย และใช้แทนข้อความในกฎหมายนั้นหรืออธิบายค้าศัพท์
ทางเทคนิคในการย่อค้าหรือข้อความในกฎหมายนั้น ดังนี้ 

2.2.1.1  อธิบายความหมายของถ้อยค้าในการร่างกฎหมายในกรณีต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1) การก้าหนดขอบเขตและความหมายของถ้อยค้าให้ชัดเจนแน่นอน 
อาจเป็นเพราะถ้อยค้าสั้นมีความหมายยังไม่เป็นที่ยุติ หรือผู้ร่างกฎหมายมีความประสงค์ที่จะใช้
ถ้อยค้านั้นในลักษณะพิเศษ เช่น คนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นถ้อยค้า
ในทางวิชาการ เช่น พืช หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้้า และพืชประเภทอ่ืน รวมทั้ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตอ หน่อ กิ่ง ใบ ราก หัว ดอก ลูก เมล็ดไม่ว่าที่ยังใช้ท้าพันธุ์ได้หรือ
ตายแล้ว 

2) การก้าหนดถ้อยค้าให้มีความหมายหรือขอบเขตกว้างกว่าปกติ
ธรรมดาที่เข้าใจกัน เช่น ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร หมายความว่า ผู้ท้าสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินจัดสรร และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย 

3) การจ้ากัดความหมายของถ้อยค้าที่กว่างเกินไปให้มีขอบเขตให้แคบ
ลง เช่น ผลิต หมายความว่า ด้าเนินการใดๆ เพ่ือน้าปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสมและให้หมายความ
รวมถึงใช้กรรมวิธีใดๆ เพ่ือท้าให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขายหรือจ้าหน่ายได้ แต่ไม่หมายความ
รวมถึงกลั่นหรือประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม การที่ก้าหนดว่า “แต่ไม่หมายความรวมถึง” ก็
เพ่ือให้ความหมายของการผลิตไม่รวมขั้นตอนในการกลั่นด้วย 

2.2.1.2 อธิบายศัพท์ทางเทคนิคหรือใช้แทนข้อความในกฎหมาย หรือย่อค้าหรือ
ข้อความในกฎหมายนั้น เพ่ือจะได้ไม่ต้องเขียนให้ยาวเกินไป เช่น “คลื่นแฮรตเซียน” หมายความว่า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง 10 กิโลไซเกิลต่อวินาที และ 300,000,000 เมกกาไซเกิลต่อ
วินาที “ก.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม “คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ “ข้าราชการ” 
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หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่าย
ตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราช
การัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการต้ารวจตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการต้ารวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้า ราชการทหาร 
ข้าราชการส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าผู้ร่างกฎหมายควรหลีกเลี่ยงการใช้ค้านิยาม
เป็นค้าย่อแทนข้อความในกฎหมาย การใช้ค้านิยามในลักษณะเช่นนี้ควรเป็นกรณีจ้าเป็นเท่านั้น 

2.2.2  แบบของการเขียนนิยาม 
หลักเกณฑ์การก้าหนดค้านิยาม 
1) เขียนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของถ้อยค้าที่ใช้ในร่างกฎหมายนั้น เพ่ือจะได้ไม่

เกิดข้อสงสัยหรือเปิดโอกาสให้มีการตีความและต้องไม่เขียนกว้างเกินไปจนไม่ทราบขอบเขตของบท
นิยามนั้นใช้ภาษาที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือยมีความชัดเจนที่จะท้าให้ประชาชนเข้าใจง่าย และหลีกเลี่ยง
การเขียนบทนิยามท่ีมีลักษณะวกวนจนท้าให้ไม่อาจทราบความหมายที่แน่นอนได้ 

2) เขียนเฉพาะที่มีความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงตามความมุ่งหมายเท่านั้น บท
นิยามมิใช่เป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้องมีในกฎหมายทุกฉบับ หากถ้อยค้าสั้นมีความหมายชัดเจนอยู่แล้ว หรือ
ถือตามความหมายทั่วไปตามที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมก็ไม่ต้องก้าหนดบทนิยามให้สับสน เมื่อมีบท
นิยามท้าให้การแปลความหมายของค้าที่ระบุ ต้องอยู่ในกรอบที่ก้าหนดไว้ตามบทนิยามนั้นไม่อาจแปล
ความตามทางศีลธรรม วัฒนธรรมของประชาชน หรือตามความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีเพ่ือขยาย
ความหรือจ้ากัดความได้ 

3) หลีกเลี่ยงการก้าหนดบทนิยามโดยให้ขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายล้าดับรอง 
เพราะผู้ใช้กฎหมายจะไม่ทราบหลักเกณฑ์ว่าจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้นเมื่อใด เช่น น้้า
บาดาลหมายความว่า น้้าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึก
ที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก้าหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ 

4) เมื่อใช้ถ้อยค้าใดเป็นบทนิยามแล้วต้องแปลความและใช้ให้เหมือนกันทุกมาตรา 
และผู้ใช้กฎหมายอ่านแล้วไม่สับสน และไม่ควรก้าหนดบทนิยามให้เป็นบทบังคับในกฎหมายเพราะ
การก้าหนดบทนิยามเป็นการอธิบายความหมายของถ้อยค้าในกฎหมาย จึงไม่ควรก้าหนดเนื้อหาใน
ส่วนที่เป็นสาระของกฎหมาย 

5) หลีกเลี่ยงการก้าหนดบทนิยามท่ีขัดแย้งกับค้าที่มีความหมายธรรมดา เช่น สัตว์
น้้า ก็ไม่สมควรให้หมายความถึงพันธุ์ไม้น้้า เพราะขัดแย้งกับความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไป แต่หาก
จ้าเป็นต้องการก้าหนดให้กว้างกว่าความหมายปกติ ก็ควรต้องแยกเป็นความหมายที่เป็นความหมาย
ปกติไว้ในส่วนต้นเพ่ือจะได้เป็นความหมายหลัก แล้วจึงก้าหนดให้ความหมายที่อยู่นอกเหนือจาก
ความหมายปกติไว้ตอนท้าย 
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6) การก้าหนดบทนิยามที่เป็นศัพท์ทางเทคนิค เช่น ซอฟต์แวร์ คลื่นแฮรตเซียน 
นั้น สามารถก้าหนดได้ แต่เมื่อก้าหนดแล้วจะต้องจ้ากัดขอบเขตของบทนิยามนั้นไว้เฉพาะตามที่ให้
ความหมายไว้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ในกฎหมายบางฉบับก็มีการใช้เป็นค้าธรรมดา โดยไม่ก้าหนดเป็นบท
นิยาม แต่ถ้าในกฎหมายนั้นจ้าเป็นต้องจ้ากัดขอบเขตไว้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิ 
หน้าที่ หรือความรับผิดชอบของประชาชน และมีการก้าหนดบทลงโทษไว้ด้วย ก็ควรก้าหนดบทนิยาม
ไว้ เพราะจะท้าให้ประชาชนได้รับรู้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้น 

7) บทนิยามที่มุ่งหมายจะใช้เฉพาะบางมาตรา หมวด หรือส่วน ไม่ควรก้าหนด
เป็นมาตราที่เป็นบททั่วไป แต่สมควรน้าไปก้าหนดไว้เป็นบทนิยามที่ใช้เฉพาะมาตรานั้น เพ่ือความ
สะดวกในการใช้กฎหมายและง่ายต่อการท้าความเข้าใจ ในกรณีที่ต้องการก้าหนดให้มีการใช้เฉพาะใน
บางหมวดหรือบางมาตรา ก็สมควรน้าไปก้าหนดไว้ใช้เฉพาะในหมวดหรือมาตรานั้น 

8) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและต้องการก้าหนดบทนิยาม ต้อง
ตรวจสอบว่ามีการใช้ถ้อยค้านั้นเป็นบทนิยามอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีต้องใช้ถ้อยค้าตามบทนิยามนั้น และ
ถ้าบทนิยามนั้นไม่มีการใช้ในที่อ่ืนแล้วเนื่องจากการแก้ไขในครั้งนั้นก็ต้องยกเลิกบทนิยามค้านั้นเพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อสงสัย 

9) การก้าหนดบทนิยามเพ่ือให้ครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เนื่องจากถ้อยค้าบางค้าที่ใช้ในกฎหมานั้นอาจมีความชัดเจนแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่
ครอบคลุมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือถ้อยค้าบางค้าที่มีความหมายกว้างเกินกว่าจะน้ามาบัญญัติ
เพ่ือใช้บังคับกฎหมายในขณะนั้น และนโยบายจึงได้ก้าหนดให้แคบลง แต่ผู้ร่างกฎหมายก็อาจจะไม่
แน่ใจว่า ผู้ใช้กฎหมายจะขยายความหมายของบทนิยามนั้นครอบคลุมไปถึงสิ่งหรือเหตุที่จะเกิดใน
อนาคตหรือไม่ กรณีเช่นนี้ การก้าหนดค้านิยามก็อาจเปิดช่องให้ผู้มีอ้านาจในการใช้กฎหมายนั้น
สามารถประกาศก้าหนดเพ่ิมเติมได้ เช่น “ธุรกิจ” ตาม พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2542 หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย 
และการบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอ่ืนที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวง 

10) การก้าหนดบทนิยามโดยการอ้างบทนิยามในกฎหมายอ่ืนนั้นสามารถกระท้าได้ 
แต่ผู้ร่างกฎหมายจะต้องค้านึงถึงว่า หากกฎหมายนั้นมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามนั้นในภายหลัง ก็
ต้องมีความหมายตามบทนิยามดังกล่าวด้วย ดังนั้น ถ้าหากต้องการให้ยืดหยุ่นสามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้โดยการตรากฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่ยกร่าง ก็ควรใช้วิธีลอกความหมายของ
นิยามตามกฎหมายอื่นนั้นมาบัญญัติไว้ 

11) การใช้ถ้อยค้าในการก้าหนดขอบเขตความหมายของบทนิยาม โดยทั่วไปการ
ก้าหนดขอบเขตความหมายค้านิยามจะมีการใช้อยู่สามลักษณะ กล่าวคือ 

(1) ใช้ค้าว่า “หมายความว่า” เมื่อต้องการอธิบายความหมายของค้านิยาม
นั้น เพราะความมุ่งหมายในการก้าหนดนิยามนั้น เป็นการก้าหนดความหมายของถ้อยค้าที่จะใช้ใน
กฎหมายให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ดี ถ้าหากได้อ่านกฎหมายฉบับเก่าๆ จะมีการใช้ถ้อยค้าที่
แตกต่างกัน เช่น หมายความถึง หมายถึง คือ ได้แก่ รวมความว่า ซึ่งตามระบบการร่างกฎหมายใน
ปัจจุบันไม่มีการก้าหนดความหมายของค้านิยามโดยใช้ถ้อยค้าดังกล่าวแล้ว 
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(2) ใช้ค้าว่า “ให้หมายความรวมถึง” เมื่อต้องการขยายความหมายของค้า
นิยาม นั้น ให้มีความหมายมากกว่าความหมายตามปกติ 

(3) ใช้ค้าว่า “แต่ไม่หมายความรวมถึง” เมื่อต้องการจ้ากัดขอบเขต
ความหมายของค้านิยามนั้น ให้มีความหมายแคบกว่าปกติ” 

12) ต้าแหน่งของการเขียนบทนิยาม 
โดยปกติแล้วต้าแหน่งของบทนิยามควรอยู่ในส่วนต้นของกฎหมายเสมอ เป็น

มาตราในล้าดับต่อจากมาตรายกเลิกกฎหมาย ก่อนที่จะกล่าวในเนื้อความในบทบังคับของกฎหมาย
เพราะจ้าเป็นต้องให้ผู้ร่างกฎหมายได้เข้าใจในเบื้องต้นของค้านิยามที่จะใช้ในกฎหมายนั้นว่า มี
ความหมายอย่างไร โดยในมาตราที่บัญญัติบทนิยามส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นด้วยความว่า “ใน
พระราชบัญญัตินี้” แล้ว จึงจะมีการก้าหนดความหมายของค้านิยามที่จะใช้ในกฎหมายนั้น อย่างไรก็ดี 
ถ้าผู้ร่างกฎหมายประสงค์จะให้มีความหมายเฉพาะที่หรือเฉพาะหมวดก็สามารถก้าหนดความหมายให้
อยู่เฉพาะในหมวดนั้นหรือในมาตรานั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นต้นว่า “ในหมวดนี้...” ในส่วนนี้....” หรือ 
“ในมาตรานี้...” 

ในบางครั้งถ้าอ่านกฎหมายบางฉบับจะมีการเขียนในลักษณะคล้ายกับการ
อธิบายความหมายไว้ในบทบัญญัติบางมาตรา แต่เมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดแล้ว ไม่เป็นการก้าหนด
ความหมายของถ้อยค้า แต่เป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระ (บทบังคับ) ของกฎหมายนั้น ใน
กรณีเช่นนี้แม้จะเป็นการก้าหนดความหมายของถ้อยค้า แต่ก็มิใช่บทนิยามตามความมุ่งหมายที่กล่าว
ข้างต้น เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันท้า
ลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะ
ก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 

13) การเรียงล้าดับบทนิยามในพระราชบัญญัติ 
โดยปกติก็ให้เรียงล้าดับจากค้าที่เป็นสาระส้าคัญของร่างกฎหมายก่อน ทั้งนี้ 

เพ่ือให้ผู้ใช้กฎหมายจะได้เข้าใจในสาระของกฎหมายฉบับนั้น เมื่อก้าหนดค้าที่เป็นสาระของกฎหมาย
นั้นแล้วจึงไล่ล้าดับค้านิยามที่มีความส้าคัญรองลงไปตามล้าดับ จนในที่สุดก็จะเป็นคณะกรรมการ
เลขาธิการส้านักงานและรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ดี ในการเรียงล้าดับค้านิยามในบทนิยามนั้น ในบางครั้งผู้ร่างกฎหมาย
อาจมีการก้าหนดค้านิยามที่เป็นลักษณะของกลุ่มค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงไว้ เช่น “เด็ก” “เด็กเร่ร่อน” 
เด็กก้าพร้า” การก้าหนดค้านิยามในลักษณะดังกล่าวผู้ร่างกฎหมายจะต้องจัดเป็นกลุ่มค้านิยามใน
ลักษณะเดียวกันไว้กลุ่มเดียวกันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการอ่านกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายจะ
ได้ทราบว่าถ้อยค้าสั้นในกฎหมายมีการก้าหนดความหมายไว้เป็นพิเศษหรือไม่ เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546” 9 

2.2.3  มุมมองความหมายของค าว่า “ร่วมงาน หรือ ด าเนินงาน” ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ในหนังสือสัญญาของรัฐ 
ของศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์  วสันตสิงห์ 
                                                 
9 ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการรา่งกฎหมายของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรุงเทพฯ: 

ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 159-163. 
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“พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธี
ใดหรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยการอนุญาตหรือให้สัมปทานหรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะ
ใด” การพิจารณาว่าโครงการใดจะถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมงานหรือด้าเนินการหรือไม่ ย่อม
สามารถพิจารณาได้จากเนื้อหาของโครงการ โดยหากเป็นกรณีที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าด้วยวิธี
ใดๆ ก็ดี หรือแม้ว่าจะให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว แต่รัฐได้อนุญาตให้สัมปทานหรือให้สิทธิใดๆ ก็จะมี
ผลท้าให้เป็นการที่เอกชนร่วมงานหรือด้าเนินการข้าต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมงานหรือด้าเนินการที่น่าสนใจ กล่าวคือ กรณีที่คู่สัญญามีสถานะเสมือนเป็นภาครัฐแต่แท้จริงมี
สถานะเป็นเอกชน10 
 2.2.4  มุมมองความหมายของค าว่า “ร่วมงาน หรือ ด าเนินการ” ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ในบทความ “แนวทางการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ของ ดร.จารุวรรณ  เฮงตระกูล 

ส่วนค้าว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” นั้น ความหมายตามกฎหมายเป็นความหมาย
พิเศษที่มีขอบเขตกว้างจากความหมายที่เข้าใจโดยทั่วไป เพราะมิได้มุ่งหมายถึงการร่วมลงทุนใน
ลักษณะของการน้าเงินหรือทรัพย์สินหรือแรงงานมาเป็นทุนในการประกอบการค้าธุรกิจ แต่
หมายความรวมไปถึง การมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยมีการอนุญาตให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ
ไม่ว่าในลักษณะใดๆ แก่เอกชนนั้น ในการด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น การที่รัฐให้สิทธิบาง
ประการแก่เอกชนไปเป็นสวนหนึ่งในการด้าเนินการ จึงถือว่าเป็นกรณีที่อยู่ในความหมายของ 
“ร่วมงานหรือด้าเนินการ” แต่ในปัจจุบันรูปแบบการด้าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ซึ่งเป็นการกระท้ากิจการต่างๆ ตามอ้านาจหน้าที่ของตน มี
รูปแบบที่ใช้วีการในทางธุรกิจหรือมีลักษณะเป็นการว่าจ้างเอกชนเข้ามาท้ากิจกรรมเช่น ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าสูง กรณีจึงเป็นปัญหาว่า จะถือว่าการกระท้ากิจการนั้นๆ เป็นการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ 
หรือไม่11 

2.2.5  รูปแบบของการร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐที่พบเสมอ ในมุมมองของ
ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ 

ในโครงการลงทุนในกิจการของรัฐที่เอกชนเข้าร่วมงานหรือร่วมลงทุนนั้นปัญหา
หนึ่งที่มักจะพบเสมอ คือ การก้าหนดรูปแบบของการร่วมงาน ซึ่งอาจแบ่งแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ 

1) Build-Transfer-Operate (BTO) ในรูปแบบนี้เอกชนผุ้ลงทุนจะต้องจัดหา
เงินทุนและก่อสร้างถาวรวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว เอกชนผู้ลงทุนจะ
โอนทรัพย์สินที่ก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งสิทธิ และหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
แต่จะยังมีสิทธิด้าเนินการบริหารโดยใช้ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้จนครบอายุสัญญา 
                                                 
10 จุลสิงห์  วสันตสิงห,์ หนังสือสัญญาของรัฐ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพว์ิญญูชน, 2554), หน้า 181. 
11 จารุวรรณ เฮงตระกูล, แนวทางการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535, หน้า 4. 
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2) Build-Operate-Transfer (BOT) ในรูปแบบนี้เอกชนผุ้ลงทุนจะจัดหาแห่ง
เงินทุน ก่อสร้างถาวรวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว เอกชนผู้ลงทุนจะยังคง
ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการและด้าเนินการบริหารงานต่อไปจนครบอายุสัญญาแล้วจึงโอน
ทรัพย์สินที่ก่อสร้างทั้งหมดให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

3) Build-Own-Operate (BOO) ในรูปแบบนี้เอกชนผุ้ลงทุนจะจัดหาแห่งเงินทุน 
ก่อสร้างถาวรวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว เอกชนผู้ลงทุนจะคงเป็น
เจ้าของและด้าเนินการบริหารงานต่อไปจนครบอายุสัญญา โดยไม่มีการโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ12 

2.2.6  มุมมองความหมายค าว่า “ร่วมลงทุน” ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในบทความ “มุมมองของเอกชนต่อ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ 

“พระราชบัญญัติใหม่ไม่ใช้ค้าว่า “ร่วมลงทุน” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค้าว่า 
“ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ของ พระราชบัญญัติเก่า คือ ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบ
ให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาตหรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

ผู้เขียนเห็นว่าความหมายดังกล่าว มีข้อน่าสังเกตว่าจะท้าให้มีการตีความปรับใช้
กฎหมายแบบกว้างเหมือนกัน พระราชบัญญัติเก่าเพราะมีลักษณะขอบเขตเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างมาก
โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเคยได้ตีความเกี่ยวกับค้าว่า 
“ร่วมงานหรือด้าเนินการ” เอาไว้เช่น การด้าเนินการก่อสร้างและจัดการระบบก้าจัดมูลฝอย โดย
เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานก้าจัดขยะโดยวิธีการเผาขยะ และน้าพลังงานความร้อนไปใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าอันเป็นการให้สิทธิแก่เอกชน และกรณีที่รัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ให้เอกชนจัดหา
ระบบอาณัติสัญญาและระบบรถไฟฟ้าโดยเช่าโครงสร้างพ้ืนฐานโดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดเก็บรายได้ 
ถือเป็นการให้สิทธิเอกชนในการเดินรถไฟฟ้าจึงถือเป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการ”13 

2.2.7  หมายเหตุท้าย พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการ
ให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะ
ก้าหนดให้เป็นอ้านาจการพิจารณาของบุคคลผู้เดียวหรือหน่วยงานเดียว และในเรื่องส้าคัญจะ

                                                 
12 Thailand Sector report, ‘Increasing Private Sector Participation and Improving Efficiency in State 

Enterprise’, Volume III-Annexs, (World Bank 1994), p. 71, อ้างโดย เข็มชัย  ชุติวงศ์, “ปัญหาการจัดท้า
สัญญาในโครงการใหเ้อกชนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะ,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา 
โครงการสัมมนาพระราชบัญญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ: เปิดมิติใหม่ร่วมทุน เอกชน เล่ม 2 
(กรุงเทพฯ: ส้านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสญัญาและหารือ 1, 2556), หน้า 39. 

13 กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์, “มุมมองของเอกชนต่อ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนาพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ: เปิดมิติใหม่ร่วมทุน เอกชน เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ส้านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1, 2556) หน้า 
98-99. 
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ก้าหนดให้เป็นอ้านาจของรัฐมนตรี ท้าให้การพิจารณาอาจเป็นไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 
2515 ส่วนใหญ่กฎหมายไม่ได้ก้าหนดวิธีปฏิบัติไว้ ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติและใช้บังคับแก่
การให้สัมปทานหรือการร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการที่มีการลงทุน
หรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

2.2.8  หมายเหตุท้าย พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้

เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มีหลักเกณฑ์บาง
ประการที่ไม่ชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่ างมาก 
อีกทั้งยังมิได้มีการก้าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การด้าเนินการที่ส้าคัญบางประการไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยมี ความจ้าเป็นต้องจัดท้า
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าว
จ้าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมาก ท้าให้รัฐยังไม่สามารถด้าเนินการให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น การมอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมด้าเนินการในกิจการของรัฐเพ่ือ
จัดท้าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท้าให้ มีการจัดท้าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะขึ้น อีกทั้งยังส่งผลเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วย ท้าให้
การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ด้วย สมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ เพ่ือให้มีการ
ก้าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การ
ก้าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน โดยมีความ
โปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหลักวินัยการเงินการคลัง การส่งเสริมและสนับสนุน
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการท้าหน้าที่ก้าหนด
มาตรฐาน ก้ากับดูแลส่งเสริม และสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาวินัย
การเงินการคลังของประเทศในการให้เอกชนร่วมลงทุน เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการ
เงินและการคลังของประเทศในระยะยาวจึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

2.2.9  เอกสารแสดงความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” 
2.2.10  เอกสารแสดงสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” 

2.2.11  เอกสารแสดงรายละเอียดประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
ส าคัญซ่ึงผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 

ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” 
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2.2.12  เอกสารแสดงค าชี้แจงความจ าเป็นในการตรากฎหมายร่าง พ.ร.บ. การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา 

ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” 
2.2.13  บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่าง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” 

2.2.14  บทวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและข้อสังเกตของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” 
2.2.15  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. 2556: กลไกส าคัญในการปฏิรูปการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยนายธนกฤต  วรธณัชชากุล 

เอกสารการวิจัยของ ดร. ธนกฤต ในหน้า 14 ข้อ 2.2.1 กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
ว่ามีการใช้ถ้อยค้ากว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้านิยาม “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” จึงท้าให้โครงการ
เกือบทุกโครงการที่ให้เอกชนเข้าด้าเนินการอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอยู่เสมอ และเมื่อต้อ ง
พิจารณาเป็นรายโครงการ โดยละเอียดก็มักมีปัญหา ต่อมาในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาอันอาจเกิด
จากการบังคับใช้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ข้อ 3.2.3 ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่ค้านิยามในกฎหมายขาดความชัดเจน แต่กล่าวถึงเฉพาะค้านิยามค้าว่า “หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ” ว่าอาจเกิดปัญหาในการตีความ แม้ว่า ดร. ธนกฤต จะไม่ได้กล่าวถึงในตอนบทวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่อาจเกิดจากการไม่นิยาม ค้าว่า “ร่วมลงทุน” แต่ในตอนต้นก็ได้กล่าวถึง เมื่อกฎหมายปี 56 
ไม่ได้แก้ปัญหาในประเด็นนี้ ปัญหาในการตีความย่อมมีเช่นเดิม เอกสารวิจัยฉบับนี้จึงเป็นส่วนเสริมที่
ส้าคัญของเอกสารวิจัยของ ดร. ธนกฤต ที่มิได้วิเคราะห์ไว้ถึงประเด็นนี้ 

2.2.16  นโยบายสาธารณะตามมุมมองของ โทมัส อาร์  ดายเออ ในหนั งสือ 
Understanding Public Policy 

นโยบายสาธารณะคือ อะไรก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะท้าหรือไม่ท้า14 
2.2.17  ประเภทของนโยบายสาธารณะ 

“2.2.16.1 นโยบายสาธารณะประเภทการก้าหนดข้อบังคับของสังคม (Regulatory 
policy) เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายและกติกาของสังคม 

2.2 .16.2 นโยบายสาธารณะประเภทการกระจายทรัพยากรของสั งคม 
(Distributive Policy) เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการกระจายอ้านาจและกระจายผลประโยชน์ของสังคม
ไปยังประชาชนให้มีอ้านาจและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 

                                                 
14 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Tenth Edition (Prentice Hall, Upper Saddle River, 

NJ, 2002), p. 1  
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2.2.16.3 นโยบายสาธารณะประเภทการกระจายอ้านาจหรือทรัพยากรของสังคม
ส่วนรวมเสียใหม่ (Redistributive policy) เป็นนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการกระจายสิทธิประโยชน์
ให้แก่สังคมในเรื่องใหญ่ๆ เช่น การปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนมีที่ท้ากินโดยทั่วหน้าดังนี้เป็นต้น 

2.2.16.4 นโยบายสาธารณะประเภทศิลปวัฒนธรรมของสังคม (Cultural Policy) 
เป็นนโยบายเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ อาจได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับกับศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 
พราหมณ์ ฮินดูและซิกซ์ เป็นต้น นโยบายศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจดังจะ
เห็นได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประเภทนี้ เช่น ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรม
ศาสนาและกรมศิลปากร เป็นต้น”15 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

การด้าเนินการศึกษาวิจัยรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะน้าเอาหลักอันเกิดขึ้นจาก
การ วินิจฉัยโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการบังคับใช้และตีความกฎหมายของประเทศเป็นส้าคัญ
มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของกฎหมายและกรอบนโยบายสาธารณะว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร โดยน้าเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เมื่อ ได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะน้า
หลักดังกล่าวไปปรับปรุงบทนิยามที่มีอยู่ปัจจุบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้น ก็จะน้าเอาบทนิยามที่ได้
ปรับปรุงแล้วไปขอข้อคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ในกฎหมายสายนี้เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หลังจาก
น้าเอาข้อคิดเห็นจากบุคคลข้างต้นแล้ว ก็น้ามาปรับปรุงค้านิยาม ท้ายที่สุด ก็น้าเอาค้านิยามนั้นมา
ประเมินประสิทธิภาพโดยน้ามาปรับใช้กับกรณีศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเพ่ือทดสอบว่าค้านิยามนั้นใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างไร 

                                                 
15 บุญเลิศ  ไพรินทร,์ รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏบิัติ, หน้า 59-60. 



 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

3.1  หลักการส าคัญ 
จากแนวคิดทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในบทที่ 2 เมื่อน้ามาวิเคราะห์ประมวลผลแล้ว 

ได้หลักการส้าคัญอันถือเป็นแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในส่วนค้านิยามค้าว่า การ “ร่วมลงทุน” 
ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  ซึ่งมีความหมายตามบทนิยาม
เช่นเดียวกับค้านิยามค้าว่า “การร่วมงานหรือด้าเนินการ” พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ยังผลให้แนวทางการบังคับใช้ต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า “ถ้อยค้าเดียวกันในกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องเดียวกัน
ต้องมีความหมายเหมือนกัน” โดยน้าเสนอหลักการพร้อมไปกับการวิเคราะห์ภายใต้กรอบกฎหมาย
และนโยบายสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  การจ้างท้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ไม่ถือเป็นการ 
“ร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 749/2535 , ค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 577/2544, ค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
476/2545  

3.1.2  แม้เป็นการจ้างท้าของ แต่หากให้เอกชนมาลงทุนต่างๆ โดยมีผลตอบแทนอย่างอ่ืน
นอกจากค่าจ้างแล้ว ถือเป็นการ”ร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง
เสร็จที่ 167/2551 

3.1.3  การก้าหนดวงเงินค่าจ้างเป็นรายปีตามจ้านวนของการใช้บริการ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากค่าจ้าง ไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 228/2550 

3.1.4  แม้จะมีการเรียกค่าตอบแทนนั้นว่าค่าจ้างก็ตาม แต่ค่าจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็น
การจ่ายคืนค่าลงทุนให้แก่เอกชนรวมอยู่ในค่าตอบแทนด้วย เป็นการ “ร่วมลงทุน” ค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 284/2552 

3.1.5  การที่รัฐและเอกชนต้องร่วมกันรับผลก้าไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เป็นตัวแปรส้าคัญในการที่จะถือว่าเป็นการ “ร่วมลงทุน” ในส่วนของการร่วมลงทุนกับเอกชน ดังเห็น
ได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 222/2550 และค้าวินิจฉัยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 228/2550 

3.1.6  มิส้าคัญว่าโครงการจะต้องเริ่มโดยภาครัฐเท่านั้น แม้เอกชนจะเป็นผู้ริเริ่มการร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐก็ตาม ก็ถือเป็น”การร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 727/2535 อันเป็นการกลับค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเดิมที่ถือว่า
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จะต้องเป็นการริเริ่มโดยภาครัฐเท่านั้น ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็ จที่ 
167/2551 

3.1.7  การท้าธุรกรรมซื้อขายอันเป็นเรื่องที่จะต้องกระท้าเป็นปกติในทางธุรกิจระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ 163/2536 

3.1.8  การที่ภาครัฐถือหุ้นร่วมกับเอกชนในบริษัทเป็นการตกลงเข้าท้ากิจการโดยน้าเงินมา
ลงทุนเป็นหุ้น เป็นลักษณะของการลงทุนประเภทหนึ่ง ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” รวมทั้งกรณีขายหุ้น
ทั้งหมดให้เอกชนขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ร่วมทุนรายใหม่ซึ่งเป็นเอกชน ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 130/2543 , ค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
78/2546, ค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 31/2547 และค้าวินิจฉัยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 135/2548  

3.1.9  แต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นั้น เป็นการขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่าการซื้อขายก็จะ
เป็นไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์มิใช่เอกชนคนใดจะได้ไปเป็นประโยชน์แต่เฉพาะตนจนไม่เป็น
ธรรมแก่ส่วนรวม การด้าเนินการกระจายหุ้นโดยน้าออกขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ถือเป็นการ “ร่วม
ลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 163/2536 

3.1.10  การที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนตามเงื่อนไขของสัญญาโดย
อาศัยอ้านาจตามกฎหมายจัดตั้งที่ก้าหนดให้ มีอ้านาจถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
เพ่ือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการได้ เป็นการที่หน่วยงานของรัฐเข้าซื้อหุ้นใน 
BMCL อันเป็นธุรกิจของเอกชน มิใช่เป็นกรณีที่เอกชนเข้าไปร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ 
ไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 163/2536 
อย่างไรก็ดี หลักการนี้ไม่น่าจะถูกต้องเนื่องจากเหตุผลของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ว่าเป็นการที่ รฟม. 
เข้าซื้อหุ้นในกิจการของเอกชนตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้าระบุไว้ ซึ่ง รฟม. มีอ้านาจตาม
กฎหมายให้กระท้าได้ โดยเป็นไปตามที่สัญญาสัมปทานหลัก จึงไม่เป็นการร่วมงานหรือด้าเนินการนั้น
ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุที่ว่าตามกรณีเป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนโดยวิธีการเข้าซื้อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ 
มาตรา 5 บทนิยาม “ร่วมลงทุน” ระบุว่า “หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใดๆ…” (ซึ่ง
แนวความเห็นของผู้เขียนนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้วินิจฉัยในเรื่องเสร็จที่31/2547 ไปในทิศทาง
เดียวกันว่า การที่ การที่ กฟผ. จะเข้าถือหุ้นในบริษัทราชบุรีพลังงาน เป็นจ้านวนร้อยละ 49 ของ
จ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายทั้งหมดตามบันทึกข้อตกลงการเข้าถือหุ้นบริษัทราชบุรีพลังงาน เป็นวิธีการ  
ร่วมทุนอย่างหนึ่ง) แต่เหตุที่ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อีกเนื่องจากเป็นการด้าเนินการตาม
สัญญาที่ได้ผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการระบบ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมมงคลได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535โดยครบถ้วนแล้ว และในสัญญาสัมปทานได้ระบุให้ รฟม . มี
สิทธิในการซื้อหุ้นการซื้อหุ้นดังกล่าวจึงเป็นการด้าเนินการตามสัญญาสัมปทานที่ได้ด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 แล้ว 
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3.1.11  ข้อตกลงที่มีลักษณะเพียงก้าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดโดยมิได้มีผลกระทบต่อ
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการจากภาครัฐตามสัญญาสัมปทานหลักและมิได้ให้เอกชนได้ลงทุน
อ่ืนใดเพ่ิมเติม ไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ
ที่ 292/2550  

3.1.12  ให้สิทธิเอกชนที่บริหารทรัพย์สินของรัฐ หรือเช่าทรัพย์สิน ไม่ว่าการจัดให้เช่านั้นจะ
มีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐที่เช่าเพ่ือยกกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ ถือว่าเป็นการ “ร่วม
ลงทุน” ดังเห็นได้จากคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 587/2538, คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง
เสร็จที่ 239/2542, คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 324/2544  

3.1.13  การ”ร่วมลงทุน” กับเอกชน หมายรวมการร่วมลงทุนกับรัฐต่างชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศด้วย เนื่องจากแต่เดิม พ.ร.บ. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก้าหนดค้านิยามของค้าว่า “เอกชน” จึงเกิดการตีความ
ว่าบริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น 100 % ไม่ใช่เอกชน ไม่ถือเป็น “การร่วมงานหรือ
ด้าเนินการ” และสถาบันที่จัดตั้งข้ึนโดยความตกลงระหว่างประเทศอันมีฐานะเป็นองค์กรภายใต้ความ
ร่วมมือระดับรัฐ ไม่ใช่เอกชน ไม่ถือเป็น “การร่วมงานหรือด้าเนินการ” ดังเห็นได้จากค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 288/25541 และคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
292/2546 แต่ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้นิยามค้าว่า 
“เอกชน” หมายความว่า “บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล
ไทย” ดังนั้น เมื่อบริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น หรือแม้รัฐต่างชาติเอง รวมทั้งสถาบันที่
จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศอันมีฐานะเป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระดับรัฐ ไม่ใช่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาลไทย ย่อมต้องถือเป็นเอกชน 
ยังผลให้ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”  

โดยหลักการส้าคัญท้ังหมดข้างต้นยกเว้นข้อ 3.2.10 เมื่อได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าแนวทาง
ดังกล่าวก็เป็นไปตามกับหลักการตีความของกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งไม่ได้ขัดกับ
นโยบายสาธารณะของรัฐที่ต้องการกระจายทรัพยากรของสังคม (Distributive Policy) เป็นนโยบาย
ที่เกี่ยวกับการกระจายอ้านาจและกระจายผลประโยชน์ของสังคมไปยังประชาชนให้มีอ้านาจและ
ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้แต่อย่างใด 

 
3.2  การปรับปรุงนิยามศัพท์ตามหลักการส าคัญ  

พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 4 ได้นิยามค้าว่า “ร่วม
ลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดย
วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งขาดความชัดเจนและก่อปัญหาดังที่
ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงสมควรปรับปรุงค้านิยามให้ชัดเจนและดียิ่งขึ้นโดยน้ามาจากหลักการ
ส้าคัญที่เกิดจากการวิเคราะห์ในข้อ 3.1 โดยน้าเอาแนวทางและหลักในการนิยามศัพท์ตามคู่มือร่าง
กฎหมายของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาเป็นแนวทางประกอบ ดังปรากฏต่อไปนี้ 

“ร่วมลงทุน” หมายความว่า 
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1. การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด ให้หมายความรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ
ร่วมลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือขายหุ้นให้เอกชน แต่
ไม่หมายความรวมถึงกรณีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยตัวแปรส าคัญในการพิจารณาประการหนึ่งคือ การที่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนต้องร่วมกันรับผลก าไรขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือ 

2. การมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ
ไม่ว่าในลักษณะใด ให้หมายความรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของหน่วยงานของรัฐหรือเช่าทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างท าของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าค่าจ้างจะก าหนดวงเงินค่าจ้างเป็นรายปีตามจ านวนของ
การด าเนินการ แต่จะต้องไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากค่าจ้าง หรือค่าจ้างมีลักษณะเป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนอ่ืนคืนการลงทุนให้กับเอกชนรวมอยู่ในค่าจ้าง, การท าธุรกรรมซื้อขายอันเป็นเรื่องที่ต้อง
กระท าเป็นปกติในทางธุรกิจ, ข้อตกลงที่มีลักษณะเพียงก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากหน่วยงานของรัฐตามสัญญาสัมปทาน และมิได้
ให้เอกชนได้ลงทุนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

3. โดยไม่ส าคัญว่าการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดย
วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดตามข้อ 1 และข้อ 2 จะริเริ่มโดย
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

4. เอกชน ให้หมายรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะบริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น 
หรือแม้รัฐต่างชาติเอง รวมทั้งสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศอันมีฐานะเป็นองค์กร
ภายใต้ความร่วมมือระดับรัฐด้วย” 
 
3.3  การปรับปรุงนิยามศัพท์ตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

3.3.1 ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
3.3.1.1 นายธรัมพ์  ชาลีจันทร์ 

ปัจจุบัน ด้ารงต้าแหน่งรองอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 , 
กรรมการบริษัท IRPC จ้ากัด (มหาชน) และอาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง นายธรัมพ์ ได้ส้าเร็จการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง เนติบัณฑิตไทย และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
บริสทอล ประเทศอังกฤษ โดยนายธรัมพ์ ได้มีประสบการณ์ตรวจร่างสัญญาของรัฐมากกว่า 20 ปี 
ผ่านงานเกี่ยวกับกฎหมายร่วมทุนเป็นอันมากจากการตรวจสัญญาภาครัฐ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้
เป็นคณะกรรมการก้ากับดูแลโครงการตามกฎหมายร่วมทุนอีกด้วย 

จากมุมมองของนายธรัมพ์ เห็นว่าการก้าหนดนิยามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็น
เรื่องที่ดีมากเนื่องจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของกฎหมายร่วมลงทุนของไทยนั้น ความหมายของค้า
ว่าร่วมงานหรือด้าเนินการ หรือร่วมลงทุน ไม่ชัดเจนท้าให้เกิดการตีความกันอย่างมากมาย เสียเวลา
และทรัพยากรของภาครัฐในการต้องพิจารณาในประเด็นนี้โดยไม่จ้าเป็น และหากตีความผิดไปว่าไม่
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เป็นร่วมลงทุน แต่หากที่จริงแล้วเป็นการร่วมลงทุน การจะเกิดปัญหาที่ตามมาอีกมากมายแก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน การท้าวิจัยในประเด็นนี้เพ่ือสร้างแนวทางที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องดี  

ในส่วนค้านิยามนั้น นายธรัมพ์ รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นและตั้งใจที่
สกัดหลักการส้าคัญออกมาได้อย่างดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก และการเขียนค้านิยามก็ยาก
พอกัน แต่ก็มีข้อให้ปรับปรุงอยู่ประการหนึ่งกล่าวคือ ในส่วนข้อ 4 ที่ระบุว่า “เอกชน หมายรวมถึง แต่
ไม่จ้ากัดเฉพาะ บริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น หรือแม้รัฐต่างชาติเอง รวมทั้งสถาบันที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศอันมีฐานะเป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระดับรัฐด้วย” นั้น ส่วนนี้
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการนิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” เพราะในบทนิยามของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 4 ได้มีการนิยามค้าว่า “เอกชน” แล้ว ถ้าจะปรับแก้ควรจะ
ไปแก้ในส่วนนั้น อย่างไรก็ดี เห็นว่าในกรณีนี้ค้านิยามในส่วนของค้าว่า “เอกชน” ชัดเจนอยู่แล้วว่า 
“บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาลไทย” ไม่ว่าบริษัทเอกชนที่
เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น, รัฐวิสาหกิจของรัฐต่างชาติ, รัฐต่างชาติ หรือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยความ 
ตกลงระหว่างประเทศ ย่อมไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐบาลไทยอย่างแน่นอน ในส่วนนี้จึงชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องไปปรับแก้ค้านิยามอีก 

3.3.1.2 นายชัชเวศช์  ชิตวรากรณ์ 
ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งหุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สยามพรีเมียร์ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก London School of Economics ประเทศอังกฤษ โดยงาน
หลักของนายชัชเวศย์ คือ Foreign Direct Investment จึงต้องรองรับงานด้านกฎหมายที่ต่างชาติมา
ลงทุนในไทยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ นายชัชเวศย์ ยังมีส่วนส้าคัญในการที่ส้านักงานบริหารหนี้
สาธารณะจัดท้าคู่มือแนวทางการด้าเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs จัดท้าโดยส้านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะอีกด้วย 

สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลมากในการลงทุนคือเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส้าหรับ นักลงทุนจากประเทศที่พัฒนา ความไม่ชัดเจนของกฎหมายท้าให้เจ้าหน้าที่มีดุลยพินิจ
กว้าง บางครั้งการตีความก็ยากท่ีจะคาดหมายได้ เป็นอุปสรรคในการลงทุนที่ส้าคัญประการหนึ่ง อะไร
คือการร่วมลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเป็นแล้วและต้องปฏิบัติตามกฎหมายร่วม
ลงทุนก็จะมีขั้นตอนและกฎเกณฑ์มากมาย น้าไปสู่ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการที่เพ่ิมขึ้นและราคาใน
การประมูลที่สูงขึ้น ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงต้องมีความชัดเจน ซึ่งหนังสือและต้าราปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็แทบจะไม่มีและไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน จึงขอชื่นชมผู้ที่ท้าวิจัยในเรื่องนี้ เพราะเป็น
ประโยชน์แก่ท่ีต่างชาติจะมาลงทุนอย่างแท้จริง 

ในส่วนค้านิยามเห็นด้วยทุกประการ เว้นแต่ในส่วนของการให้เอกชนเช่า
ทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐเพราะการเช่าเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งตามประมลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ทั้งนี้หากเป็นการเช่าเพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ให้เช่า เช่น เช่าที่ดินเพ่ือท้าธุ รกิจค้าขาย
สินค้า ไม่น่าจะถือเป็นการร่วมลงทุนในลักษณะการให้สิทธิ แต่หากเป็นการเช่าที่ดินหรืออาคารเพ่ือน้า
บริหารจัดการต่อ เช่น เช่าอาคารของรัฐ แล้วน้าไปบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น น้าให้เช่าต่อ เช่นนี้ 
ย่อมถือเป็นการร่วมลงทุนในลักษณะการให้สิทธิ 
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3.3.1.3 นายศิระ  สว่างศิลป์ 
ปัจจุบัน ด้ารงต้าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

วอชิงตัน จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเคยปฏิบัติราชการอยู่ที่
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดูแลงานเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าการลงทุน เคย
ปฏิบัติราชการในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสเปน และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบทบาทส้าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศไทย 

ประเด็นส้าคัญประการหนึ่งที่ต่างชาติไม่มั่นใจมาลงทุนในประเทศไทยคือ 
กฎหมายที่ไม่ชัดเจน ถ้ากฎหมายมีความชัดเจน ต่างชาติก็สามารถบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและ
สร้างความโปร่งใสและความเป็นสากลได้ ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษาก็สามารถน้ากฎหมายที่ชัดเจน
นี้ไปเผยแพร่ให้ข้อมูลแก่ต่างชาติเพ่ือสร้างความม่ันใจในการมาลงทุนในประเทศไทย ประเทศไทยมีจุด
แข็งในการที่เป็น Supply Chain อยู่แล้ว ถ้ากฎหมายมีความชัดเจน ต่างชาติก็จะกล้ามาลงทุนมากขึ้น 
ขยายเศรษฐกิจได้อีก ธุรกิจของประเทศอเมริกานั้นก็สามารถน้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐของไทยได้
หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นด้านการขนลงมวลชน หรือพลังงานทางเลือก หรือนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งพร้อม
ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศก็ด้าเนินนโยบาย Science 
Diplomacy ด้วยอันจะเป็นการเชื่อมบริษัทต่างชาติที่มีวิทยาการมาร่วมลงทุนกับภาครัฐของเรา 

3.3.1.4 นางจิรภาพรรณ  มลิทอง 
ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ จบการศึกษา BBA. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง และ MPA. มหาวิทยาลัยนิด้า เคยด้ารง
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเฉิงตู 4 ปี และท้างานอยู่กรม
ส่งเสริมการส่งออก กว่า 30 ปี ตอนด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ นครเฉิงตู ดูแลทั้งการค้าและการลงทุน ท้า Business Match ด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทย-จีน 

การก้าหนดกฎหมายที่ชัดเจนเป็นผลดีต่อการลงทุน เพราะจะน้าข้อมูลที่
ชัดเจนไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนที่ประเทศไทยในด้านต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนที่
ชัดเจนและตอบโจทย์ได้ ก็จะท้าให้การตัดสินใจของนักลงทุนง่ายขึ้น เพราะประเทศไทยมีบรรยากาศ
ที่เป็นมิตรต่อการลงทุนอยู่แล้ว เนื่องจากประเทศเราต้องการขยายการเติบโตทางเศรษ ฐกิจ
ภายในประเทศ 

ประเทศจีนมีศักยภาพในการลงทุนในต่างประเทศที่สู งมาก เนื่องจาก
รัฐบาลจีนสนับสนุน นโยบายชื่อว่า “ก้าวออกไป” โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบออกไปลงทุนทั่วโลกที่มี
โอกาสในทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทในประเทศจีนก็มีศักยภาพในการลงทุนหรือรับสัมปทานในธุรกิจหลาย
ประเภท เช่น รถไฟความเร็วสูง, การสื่อสารโทรคมนาคม และการบริหารจัดการน้้าในลักษณะเขื่อน
กระแสไฟฟ้าพลังน้้าดังเห็นได้จากการสร้างเขื่อนสามโตรกในแม่น้้าแยงซีเกียง 

3.3.2 การปรับปรุงนิยามศัพท์ตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วยกับนายธรัมพ์ฯ ว่า ค้าว่า “เอกชน” ได้มีนิยามไว้แล้ว และหากพิจารณาก็

จะเข้าใจได้ว่า บริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น, รัฐวิสาหกิจของรัฐต่างชาติ, สถาบันที่จัดตั้ง
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ขึ้นด้วยความตกลงระหว่างประเทศถือเป็นเอกชนนั้น เห็นว่าแม้จะพิจารณาได้จากค้านิยามค้าว่า 
“เอกชน” แต่ก็อาจเกิดปัญหาจากการใช้ดุลยพินิจจากผู้ตีความได้ ดังนี้ เพ่ือความชัดเจนแก่ผู้
ปฏิบัติการตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชนที่อาจไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากเท่ากับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งก็จะสอดคล้องตามแนวคิดทางกฎหมายมหาชนที่ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายระบุให้อ้านาจไว้เท่านั้น จึงได้คงไว้มิได้ตัดออกตามที่นายธรัมพ์ฯ เสนอ  

ในส่วนของนายชัชเวชช์ฯ ที่กล่าวคือ การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินจากหน่วยงานของ
รัฐเพราะการเช่าเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งตามประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้หากเป็นการเช่า
เพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ให้เช่า เช่น เช่าที่ดินเพ่ือท้าธุรกิจค้าขายสินค้า ไม่น่าจะถือเป็นการร่วม
ลงทุนในลักษณะการให้สิทธิ แต่หากเป็นการเช่าที่ดินหรืออาคารเพ่ือน้าบริหารจัดการต่อ เช่น เช่า
อาคารของรัฐ แล้วน้าไปบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น น้าให้เช่าต่อ เช่นนี้ ย่อมถือเป็นการร่วมลงทุน
ในลักษณะการให้สิทธินั้น ไม่อาจเห็นพ้องด้วยเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินตามพ.ร.บ. การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เป็นการเช่าขนาดใหญ่มีวงเงินถึง 1 ,000 ล้านบาท จึงเป็นการ
ให้เช่าทรัพย์สินขนาดใหญ่ จึงอาจมองได้ว่าการที่เอกชนได้สิทธิการเช่าจากหน่วยงานของรัฐนั้น เป็น
การได้สิทธิโดยมีการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งหากดูแนวความคิดทางสากลแล้วแม้จะไม่เหมือนกันเสีย
ทั้งหมด แต่ก็ไปในท้านองเดียวกัน Lease-Develop-Operate (LDO) ที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1.1.12 ใน
บทที่ 2 นอกจากนี้ หากพิจารณาจากการด้าเนินธุรกิจปกติแล้ว การให้เช่าทรัพย์สินมูลค่าถึง 1 ,000 
ล้านบาท จะมองว่าไม่ได้เป็นการให้สิทธิ คงเป็นไปได้ยาก ตามกรณีย่อมจะถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”
จึงไม่แก้ไขตามที่นายชัชเวชช์ฯ เสนอ ค้านิยามจึงคงเดิมโดยมิได้มีการแก้ไข 

 
3.4  การทดสอบประสิทธิภาพของค านิยามโดยการน ามาปรับใช้กับกรณีศึกษา 

3.4.1 กรณีศึกษาที่ 1 การขายหุ้นของรัฐในรัฐวิสาหกิจให้แก่เอกชน (กรณีที่
กระทรวงการคลังจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และกรณีที่บริษัท  
การบินไทยฯ จะขายหุ้นเพิ่มทุน)16 

“กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0529.2/16131 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2541 ถึงส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความว่า กระทรวงการคลังขอหารือการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 เกี่ยวกับการขายหุ้นของรัฐในรัฐวิสาหกิจให้กับเอกชน เช่น การที่กระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสินซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจถือหุ้นบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ 
จ้านวน 1,299.90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85 โดยกระทรวงการคลังประสงค์จะขายหุ้นที่
กระทรวงการคลังถืออยู่จ้านวนหนึ่ง และบริษัทการบินไทยฯจะขายหุ้นเพ่ิมทุนอีกจ้านวนหนึ่งให้แก่
เอกชน จึงขอหารือเก่ียวกับการขายหุ้น ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

                                                 
16 ข้อเท็จจริงจากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 163/2536 เรื่อง การขายหุ้นของรัฐในรฐัวิสาหกิจ

ให้แก่เอกชน (กรณีที่กระทรวงการคลังจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท การบินไทย จ้ากดั (มหาชน) และกรณีที่บริษัท
การบินไทยฯ จะขายหุ้นเพิ่มทุน) 
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1) การที่กระทรวงการคลังจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทการบินไทยฯ ให้แก่เอกชน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (private placement) ให้แก่พันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จะต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือไม่ 

2) การที่บริษัทการบินไทยฯจะขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่เอกชนโดยวิ ธี
เฉพาะ เจาะจงให้แก่พันธมิตรร่วมทุนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือไม่ 

3) หากการขายหุ้นตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐฯ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ คือ 
กระทรวงการคลังหรือบริษัทการบินไทยฯ ใช่หรือไม่ และการขายหุ้นตามนัยข้อ 1 และข้อ 2 ยังคง
ต้องปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้น
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 
วรรคสี่ ด้วยหรือไม่” 

เมื่อพิจารณากรณีศึกษาข้างต้น ค้าถามที่ตรงกับประเด็นการนิยามค้าว่า “ร่วม
ลงทุน” คือ ค้าถามที่ 1 และ 2 ข้างต้น จึงจะตอบค้าถามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ว่าจะ
เป็นค้าถามที่ 1 และ 2 ก็จะถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” ทั้งสิ้น เนื่องจากค้านิยามได้ก้าหนดไว้โดยชัดเจน
ว่า“ร่วมลงทุน” หมายความว่า การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หมายรวมถึง แต่ไม่จ้ากัด
เฉพาะการร่วมลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือขายหุ้นให้
เอกชน แต่ไม่รวมถึงกรณีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์... ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังหรือการบินไทยขายหุ้นให้เอกชนโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (private placement) จึงถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” เนื่องจากเข้าตามกรณีนิยามศัพท์ 
ในส่วนที่ว่า การขายหุ้นให้กับเอกชน และไม่ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นที่ว่า “ไม่รวมถึงกรณีการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” เพราะ
กรณีนี้เป็นการขายหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง มิใช่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  

ผลลัพธ์ของการปรับใช้ค้านิยามก็มีผลลัพธ์เดียวกับค้าวินิจฉัยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรื่องนี้ อันแสดงให้เห็นถือประสิทธิภาพของค้านิยามที่สร้างความชัดเจนให้แก่การบังคับใช้
กฎหมายและหลีกเลี่ยงการตีความอันไม่จ้าเป็น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 

3.4.2 กรณีศึกษาที่ 2: การจ้างให้เอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานก าจัดมูลฝอยไปท าลาย
โดยวิธี ฝังกลบ17 

“กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท 0405/5712 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 
ถึงส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กรุงเทพมหานครได้ประสบปัญหาการก้าจัดมูล
ฝอยทั้งด้านปริมาณและวิธีการก้าจัดมูลฝอย ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมา จึงได้มี
นโยบายว่าจ้างเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานก้าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ 
โรงงานก้าจัดมูลฝอยหนองแขม และโรงงานก้าจัดมูลฝอยอ่อนนุช รวมทั้งยังมีสถานีขนถ่ายมูลฝอยอีก 
                                                 
17 ข้อเท็จจริงจากค้าวินิฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 167/2551 เรื่องการจ้างให้เอกชนขนมลูฝอยจาก

โรงงานก้าจัดมลูฝอยไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบ 
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1 แห่ง คือ สถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง แล้วจึงขนส่งไปท้าลายด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดย
ได้มีการว่าจ้างเอกชนเป็นผู้ด้าเนินการ 3 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ บริษัท 
วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จ้ากัด และบริษัท กลุ่ม 79 จ้ากัด ซึ่งจากการด้าเนินการที่ผ่านมาสามารถลด
ผลกระทบจากปริมาณมูลฝอยคงค้างในบริเวณโรงงานก้าจัด มูลฝอยได้เป็นจ้านวนมาก ซึ่งการจ้าง
เหมาเอกชนขนมูลฝอยไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบมีจ้านวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานก้าจัดมูลฝอยอ่อนนุช และ
น้าไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (Wrapping) 
ตามสัญญาเลขที่ สนร. 52/2547 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งก้าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ ผู้รับจ้างท้าการขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่
โรงงานก้าจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วันละไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน โดยท้าการ
ขนส่งมูลฝอยด้วยรถขนส่งมูลฝอยของผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพแล้วน้าไปท้าลายด้วยวิธีฝังกลบอย่าง
ถูกสุขลักษณะ โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (Wrapping) ณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่
ต้าบลท่าถ่าน อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ดินของผู้รับจ้างในราคา 512 บาท ต่อ
ตันน้้าหนักมูลฝอยที่ขนเข้าสู่สถานีขนถ่ายระยะเวลา 10 ปี และหรือตามวงเงิน 3,546,000,000 บาท 
ซึ่งแล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก้าหนดก่อนกันหากงบประมาณหมดก่อนและระยะเวลาจ้างเหมายัง
เหลืออยู่ และกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะจ้างเหมาต่อไป ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการขยายเวลา
สัญญาตามความประสงค์ของกรุงเทพมหานคร 

2) โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้งเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร และน้าไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2 
ตามสัญญาเลขที่ สนร. 53/2547 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งก้าหนดให้บริษัทวัสดุภัณฑ์ธุรกิจ 
จ้ากัด ผู้รับจ้างท้าการขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย
ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน โดยท้าการขนส่งมูลฝอยด้วยรถ
ขนส่งมูลฝอยของผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพแล้วน้าไปท้าลายด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ณ 
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่ต้าบลทุ่งบัว อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ดินของผู้รับจ้างใน
ราคา 435 บาท ต่อตันน้้าหนักมูลฝอย ที่ขนเข้าสู่สถานีขนถ่ายระยะเวลา 10 ปี และหรือตามวงเงิน 
2,993,000,000 บาท ซึ่งแล้ว แต่ว่าอย่างใดจะถึงก้าหนดก่อนกัน หากงบประมาณหมดก่อนและ
ระยะเวลาจ้างเหมายังเหลืออยู่ และกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะจ้างเหมาต่อไป ผู้รับจ้าง
จะต้องด้าเนินการขยายเวลาสัญญาตามความประสงค์ของกรุงเทพมหานคร  

3) โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานก้าจัดมูลฝอยหนองแขม และ
น้าไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะท่ี 2 ตามสัญญาเลขที่ สนร. 54/2547 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งก้าหนดให้บริษัทกลุ่ม 79 จ้ากัด ผู้รับจ้าง ท้าการขนมูลฝอยจากสถานี
ขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่โรงงานก้าจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร วันละไม่น้อย
กว่า 2,000 ตัน โดยท้าการขนส่งมูลฝอยด้วยรถขนส่งมูลฝอยของผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพแล้วน้าไป
ท้าลายด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่ต้าบลทุ่งบัว อ้าเภอก้าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ดินของผู้รับจ้างในราคา 435 บาท ต่อตันน้้าหนักมูลฝอยที่ขนเข้าสู่สถานีขน
ถ่ายระยะเวลา 10 ปี และหรือตามวงเงิน 3,050,000,000 บาท ซึ่งแล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก้าหนด
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ก่อนกัน หากงบประมาณหมดก่อนและระยะเวลาจ้างเหมายังเหลืออยู่ และกรุงเทพมหานครมีความ
ประสงค์จะจ้างเหมาต่อไป ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการขยายเวลาสัญญาตามความประสงค์ของ
กรุงเทพมหานคร  

การว่าจ้างเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานก้าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครแล้ว
น้าไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะทั้ง 3 โครงการข้างต้น กรุงเทพมหานครได้จ้างเอกชน
ด้าเนินการโดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างตามสัญญาเพียงประการเดียว นอกจากค่าจ้าง ในการก้าจัดมูล
ฝอยที่ จะได้ตามสัญญาแล้ว  กรุ ง เทพมหานครมิ ได้ ให้สิทธิ อ่ืนใดซึ่ ง เป็นอ้านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครที่มีอยู่ แต่ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเห็นว่าการจ้างเหมาเอกชนขนมูล
ฝอยและน้าไปท้าลายโดยวิธีฝังกลบของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 โครงการดังกล่าวเป็นกิจการที่
กรุงเทพมหานครมีอ้านาจหน้าที่ต้องท้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลักษณะของ
โครงการเป็นการให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนในการจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ือ
ด้าเนินการก้าจัดมูลฝอยด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้ให้เอกชนใช้ที่ดินที่
โรงงานก้าจัดมูลฝอยอ่อนนุช สถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง และโรงงานก้าจัดขยะหนองแขมด้วย ซึ่งทั้ง 
3 โครงการมีการลงทุนในวงเงินหรือทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท การด้าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ดังนั้น การอนุมัติให้จ้างเหมาโดยวิธีประกวดราคาตามนัยข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ เพ่ือให้อ้านาจพิจารณาหรืออนุมัติเป็นของบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
แล้วสามารถใช้อ้านาจกระท้าการให้ผู้รับจ้างรายเดิมได้เป็นผู้มีสิทธิท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือใช้อ้านาจโดยมิชอบ  

กรุงเทพมหานครจึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมายดังต่อไปนี้ 
การด้าเนินการจ้างเหมาเอกชนทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ หรือไม่ ...” 
เมื่อพิจารณากรณีศึกษาข้างต้นแล้ว การจ้างเหมาเอกชนทั้ง 3 โครงการ มิได้เป็น

การ “ร่วมลงทุน” เนื่องจากค้านิยามได้ก้าหนดไว้โดยชัดเจนว่า “ร่วมลงทุน” หมายความว่า “การ
มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด… 
แต่ไม่หมายรวมถึงการจ้างท้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าค่าจ้างจะก้าหนดวงเงิน
ค่าจ้างเป็นรายปีตามจ้านวนของการด้าเนินการ แต่จะต้องไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากค่าจ้าง หรือ
ค่าจ้างมีลักษณะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนคืนการลงทุนให้กับเอกชนรวมอยู่ในค่าจ้าง” ซึ่งตามกรณี
เป็นการจ้างท้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากการที่เป็นการจ้างเหมาก้าจัดขยะ โดย
มีค่าตอบแทนเพียงประการเดียวคือค่าจ้าง  

ผลลัพธ์ของการปรับใช้ค้านิยามก็มีผลลัพธ์เดียวกับค้าวินิจฉัยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรื่องนี้ อันแสดงให้เห็นถือประสิทธิภาพของค้านิยามที่สร้างความชัดเจนให้แก่การบังคับใช้
กฎหมายและหลีกเลี่ยงการตีความอันไม่จ้าเป็น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 



 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
จุดเริ่มจากความไม่ชัดเจนของค้านิยามค้าว่า “ร่วมงานหรือด้าเนินการ” ของ พ.ร.บ. ว่า

ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 สร้างปัญหาให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนมายังประเทศไทย 20 ปีผ่านกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่ยกเลิกฉบับเก่า ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สิ่งที่ควรจะแก้ไขประการส้าคัญอันเป็นเสาหลัก
ประการส้าคัญในการพิจารณาว่าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556 หรือไม่ กล่าวคือ นิยามค้าว่า “ร่วมลงทุน” กลับไม่ได้รับการแก้ไขน้าไปสู่โอกาสในการท้าวิจัย
ในประเด็นนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในส่วนนี้ จะเป็นประโยชนทั้งในมิติของประเทศไทย
และมิติต่อการลงทุนระหว่างประเทศ โดยได้สกัดหลักส้าคัญจากการศึกษาค้าพิพากษาศาลฎีกา  ค้า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบกับรูปแบบการด้าเนินการ 
PPP มุมมองของอาจารย์ในศาสตร์ด้านนี้ ประกอบแนวความคิดในทางนโยบายสาธารณะ และ
หลักการตีความกฎหมายเพ่ือหาหลักการที่ถูกต้อง ได้ 12 หลัก ดังนี้ 

4.1.1  การจ้างท้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ไม่ถือเป็นการ 
“ร่วมลงทุน” 

4.1.2  แม้เป็นการจ้างท้าของ แต่หากให้เอกชนมาลงทุนต่างๆ โดยมีผลตอบแทนอย่างอ่ืน
นอกจากค่าจ้างแล้ว ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”  

4.1.3  การก้าหนดวงเงินค่าจ้างเป็นรายปีตามจ้านวนของการใช้บริการ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากค่าจ้าง ไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”  

4.1.4  แม้จะมีการเรียกค่าตอบแทนนั้นว่าค่าจ้างก็ตาม แต่ค่าจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็น
การจ่ายคืนค่าลงทุนให้แก่เอกชนรวมอยู่ในค่าตอบแทนด้วย เป็นการ “ร่วมลงทุน” 

4.1.5  การที่รัฐและเอกชนต้องร่วมกันรับผลก้าไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เป็นตัวแปรส้าคัญในการที่จะถือว่าเป็นการ “ร่วมลงทุน” ในส่วนของการร่วมลงทุนกับเอกชน  

4.1.6  มิส้าคัญว่าโครงการจะต้องเริ่มโดยภาครัฐเท่านั้น แม้เอกชนจะเป็นผู้ริเริ่มการร่วม
ลงทุน ในกิจการของรัฐก็ตาม ก็ถือเป็น “การร่วมลงทุน”  

4.1.7  การท้าธุรกรรมซื้อขายอันเป็นเรื่องที่จะต้องกระท้าเป็นปกติในทางธุรกิจระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”  

4.1.8  การที่ภาครัฐถือหุ้นร่วมกับเอกชนในบริษัทเป็นการตกลงเข้าท้ากิจการโดยน้าเงินมา
ลงทุนเป็นหุ้น เป็นลักษณะของการลงทุนประเภทหนึ่ง ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน” รวมทั้งกรณีขายหุ้น
ทั้งหมดให้เอกชนขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ร่วมทุนรายใหม่ซึ่งเป็นเอกชน  
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4.1.9  แต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นั้น เป็นการขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่าการซื้อขายก็จะ
เป็นไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์มิใช่เอกชนคนใดจะได้ไปเป็นประโยชน์แต่เฉพาะตนจนไม่เป็น
ธรรมแก่ส่วนรวม การด้าเนินการกระจายหุ้นโดยน้าออกขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ถือเป็นการ “ร่วม
ลงทุน”  

4.1.10  ข้อตกลงที่มีลักษณะเพียงก้าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดโดยมิได้มีผลกระทบต่อ
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการจากภาครัฐตามสัญญาสัมปทานหลักและมิได้ให้เอกชนได้ลงทุน
อ่ืนใดเพ่ิมเติม ไม่ถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”  

4.1.11  ให้สิทธิเอกชนที่บริหารทรัพย์สินของรัฐ หรือเช่าทรัพย์สิน ไม่ว่าการจัดให้เช่านั้นจะ
มีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐที่เช่าเพ่ือยกกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ ถือว่าเป็นการ “ร่วม
ลงทุน”  

4.1.12  การ”ร่วมลงทุน” กับเอกชน หมายรวมการร่วมลงทุนกับรัฐต่างชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศด้วย เนื่องจากแต่เดิม พ.ร.บ. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก้าหนดค้านิยามของค้าว่า “เอกชน” จึงเกิดการตีความ
ว่าบริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น 100 % ไม่ใช่เอกชน ไม่ถือเป็น “การร่วมงานหรือ
ด้าเนินการ” และ สถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศอันมีฐานะเป็นองค์กรภายใต้
ความร่วมมือระดับรัฐ ไม่ใช่เอกชน ไม่ถือเป็น “การร่วมงานหรือด้าเนินการ”  

หลังจากนั้น ก็ได้เอาหลักการดังกล่าวไปปรับแก้นิยามศัพท์เดิมที่มีม ากกว่า 20 ปี ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหามาโดยตลอด โดยในการปรับปรุงค้านิยามก็ได้น้าหลักในการนิยามศัพท์ตามคู่มือแบบ
การร่างกฎหมายของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาประกอบในการพิจารณาด้วย น้าการนิยาม
ศัพท์ที่ชัดเจนกว่าเดิมเป็นอันมาก ดังนี้ 

“ร่วมลงทุน” หมายความว่า 
1. การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด ให้หมายความรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ

ร่วมลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือขายหุ้นให้เอกชน แต่
ไม่หมายความรวมถึงกรณีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยตัวแปรส าคัญในการพิจารณาประการหนึ่งคือ การที่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนต้องร่วมกันรับผลก าไรขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือ 

2. การมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ
ไม่ว่าในลักษณะใด ให้หมายความรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของหน่วยงานของรัฐหรือเช่าทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างท าของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าค่าจ้างจะก าหนดวงเงินค่าจ้างเป็นรายปีตามจ านวนของ
การด าเนินการ แต่จะต้องไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากค่าจ้าง หรือค่าจ้างมีลักษณะเป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนอ่ืนคืนการลงทุนให้กับเอกชนรวมอยู่ในค่าจ้าง, การท าธุรกรรมซื้อขายอันเป็นเรื่องที่ต้อง
กระท าเป็นปกติในทางธุรกิจ, ข้อตกลงที่มีลักษณะเพียงก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากหน่วยงานของรัฐตามสัญญาสัมปทาน และมิได้
ให้เอกชนได้ลงทุนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
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3. โดยไม่ส าคัญว่าการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดย
วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดตามข้อ 1 และข้อ 2 จะริเริ่มโดย
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

4. เอกชน ให้หมายรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะบริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น 
หรือแม้รัฐต่างชาติเอง รวมทั้งสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศอันมีฐานะเป็นองค์กร
ภายใต้ความร่วมมือระดับรัฐด้วย” 

เพ่ือในการนิยามศัพท์เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ข้อความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ด้านนี้ทั้งในมิติของการนิยามและมิติในด้านการลงทุนจากต่างประเทศ แล้วท้าการปรับปรุง
ภายใต้กรอบเหตุผลอันสมควร เห็นด้วยกับนายธรัมพ์ฯ ว่า ค้าว่า “เอกชน” ได้มีนิยามไว้แล้ว และหาก
พิจารณาก็จะเข้าใจได้ว่า บริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐต่างชาติถือหุ้น, รัฐวิสาหกิจของรัฐต่างชาติ, 
สถาบันที่จัดตั้งขึ้นด้วยความตกลงระหว่างประเทศถือเป็นเอกชนนั้น เห็นว่าแม้จะพิจารณาได้จากค้า
นิยามค้าว่า “เอกชน” แต่ก็อาจเกิดปัญหาจากการใช้ดุลยพินิจจากผู้ตีความได้ ดังนี้ เพ่ือความชัดเจน
แก่ผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกชนที่อาจไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากเท่ากับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งก็จะสอดคล้องตามแนวคิดทางกฎหมายมหาชนที่ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายระบุให้อ้านาจไว้เท่านั้น จึงได้คงไว้มิได้ตัดออกตามที่นายธรัมพ์ฯ เสนอ  

ในส่วนของนายชัชเวชช์ฯ ที่กล่าวคือ การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐเพราะ
การเช่าเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งตามประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้หากเป็นการเช่าเพ่ือใช้
ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ให้เช่า เช่น เช่าที่ดินเพ่ือท้าธุรกิจค้าขายสินค้า ไม่น่าจะถือเป็นการร่วมลงทุนใน
ลักษณะการให้สิทธิ แต่หากเป็นการเช่าที่ดินหรืออาคารเพ่ือน้าบริหารจัดการต่อ เช่น เช่าอาคารของ
รัฐ แล้วน้าไปบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น น้าให้เช่าต่อ เช่นนี้ ย่อมถือเป็นการร่วมลงทุนในลักษณะ
การให้สิทธินั้น ไม่อาจเห็นพ้องด้วยเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินตามพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เป็นการเช่าขนาดใหญ่มีวงเงินถึง 1,000 ล้านบาท จึงเป็นการให้เช่า
ทรัพย์สินขนาดใหญ่ จึงอาจมองได้ว่าการที่เอกชนได้สิทธิการเช่าจากหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นการได้
สิทธิโดยมีการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งหากดูแนวความคิดทางสากลแล้วแม้จะไม่เหมือนกันเสียทั้งหมด แต่
ก็ไปในท้านองเดียวกัน Lease-Develop-Operate (LDO) ที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1.1.12 ในบทที่ 2 
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากการด้าเนินธุรกิจปกติแล้ว การให้เช่าทรัพย์สินมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาท 
จะมองว่าไม่ได้เป็นการให้สิทธิ คงเป็นไปได้ยาก ตามกรณีย่อมจะถือเป็นการ “ร่วมลงทุน”จึงไม่แก้ไข
ตามท่ีนายชัชเวชช์ฯ เสนอ ค้านิยามจึงคงเดิมโดยมิได้มีการแก้ไข 

ท้ายที่สุด ก็น้าเอาค้านิยามนั้นมาประเมินประสิทธิภาพโดยน้ามาปรับใช้กับกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเพ่ือทดสอบว่าค้านิยามนั้นใช้ได้จริง
หรือไม่ อย่างไร โดยกรณีศึกษาที่ 1: การขายหุ้นของรัฐในรัฐวิสาหกิจให้แก่เอกชน (กรณีที่
กระทรวงการคลังจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทการบินไทย จ้ากัด (มหาชน) และกรณีที่บริษัทการบิน
ไทยฯ จะขายหุ้นเพ่ิมทุน) น้าข้อเท็จจริงมาจากค้าวินิ จฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
163/2536 และกรณีศึกษาที่ 2: การจ้างให้เอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานก้าจัดมูลฝอยไปท้าลายโดย
วิธีฝังกลบน้าข้อเท็จจริงมาจากค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 167/2551 โดยผลลัพธ์
ของการปรับใช้ค้านิยามก็มีผลลัพธ์เดียวกับค้าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งสองเรื่อง อันแสดงให้
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เห็นถือประสิทธิภาพของค้านิยามที่สร้างความชัดเจนให้แก่การบังคับใช้กฎหมายและหลีกเลี่ยงการ
ตีความอันไม่จ้าเป็น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  

การก้าหนดนิยามศัพท์ที่ชัดเจนมีประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานและ
ภาคเอกชนที่มาลงทุนไม่ว่าจะมาจากภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก
ลงทุนจากต่างชาติ ด้วยวิธีการก้าจัดความกังวลและลังเลของนักลงทุนจาการที่กฎหมายไม่ชัดเจน ท้า
ให้ไม่อาจประเมินความเสี่ยงและก้าหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ หากมีความชัดเจนในจุดนี้ การลงทุน
จากต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงไม่ว่าจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีนที่มีความพร้อมทุกด้านในฐานะ
ผู้ร่วมลงทุนกับประเทศไทยก็จะเข้ามาอีกมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดียิ่งข้ึน 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิยามศัพท์ไม่ชัดเจนน้าไปสู่ปัญหาอย่างมากในการ

ตีความ ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาจาก
การร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐ จากากรวิเคราะห์น้าไปสู่ค้านิยามที่มีประสิทธิภาพดังเห็นได้จาก
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ยังผลให้สิ่งที่สมควรจะก้าหนดเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เกิดจาก
การวิจัยครั้งนี้ คือ การสร้างความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายในประเด็น การ “ร่วมลงทุน” โดย
วิธีการแก้ไข พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในส่วนของนิยามศัพท์ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการในระยะยาว 

ส้านักงานอัยการสูงสุดจึงความเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเสนอแก้ไข
กฎหมายฉบับนี้ในประเด็นนี้เนื่องจากส้านักงานอัยการสูงสุดมีบทบาทส้าคัญในพ.ร.บ. การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จากการที่อัยการสูงสุดมีฐานะเป็นคณะกรรมการนโยบายให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามมาตรา 8, ผู้แทนส้านักงานอัยการสูงสุดเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกตามมาตรา 35 และคณะกรรมการก้ากับดูแลตามมาตรา 43 และเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจ
ร่างสัญญาตามมาตรา 40 

4.2.2.2 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการในระยะสั้น 
ให้ส้านักงานอัยการสูงสุดเสนอหลักส้าคัญในการพิจารณาการ “ร่วม

ลงทุน” ต่อคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามมาตรา 8 ซึ่งมีหน้าที่ใน
การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ เพ่ือให้คณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบเป็นแนวทาง
ในการตีความกรณีมีปัญหาในการด้าเนินการและจัดส่งให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาออกแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 18 (8) ในประเด็นนี้ตามหลักการส้าคัญซึ่งคณะกรรมการตาม
มาตรา 8 ได้เห็นชอบแล้วต่อไป 
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