
 

 

เรื่องวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๕ 
 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามมาตรา ๒๐ (๙) กรณีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
 

ข้อหารือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
๑. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ . )  ได้มีหนั งสือที่  กห ๕๑๕๒/๓๖๐  

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งว่า อผศ. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (โครงการฯ) จ านวน ๑๑ โครงการ โดยด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบ กพพ.) ซึ่งในปี ๒๕๖๐  
อผศ. ได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนเพ่ือขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 
ตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่า 
ต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก
เอกชนเพ่ืออนุญาตให้ร่วมลงทุนในกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบ อผศ.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเอกชนเพ่ืออนุญาตให้ร่วมลงทุนในกิจการของ อผศ. พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ทั้งนี้ มี ๑ โครงการภายใต้ความรับผิดชอบโดยส่วนงานนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว อผศ. (โครงการ
ทรายขาวฯ) และมีบริษัท เอส เอส เอ็ม อินดัสตรี จ ากัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมลงทุน 
ให้สิทธิขายไฟฟ้า เลขท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สัญญาร่วมลงทุนทรายขาวฯ) โดยระหว่าง
ด าเนินโครงการทรายขาวฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้ผิดสัญญา โดยไม่ช าระค่าตอบแทนจากการขายไฟฟ้า 
ให้แก่ อผศ. เป็นเหตุให้ อผศ. บอกเลิกสัญญา และด าเนินคดีกับบริษัทฯ ซึ่ง อผศ. ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างชั้นไกล่เกลี่ยของศาลแพ่ง ซึ่งบริษัทฯ ขอเจรจาไกล่เกลี่ยโดยจะช าระค่าตอบแทนจากการขายไฟฟ้า 
ที่ค้างช าระทั้งหมด และขอให้คงสถานะเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการ ซึ่งจะต้องจัดท าสัญญาร่วมลงทุนให้สิทธิ 
ขายไฟฟ้าฉบับใหม่ อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ได้ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
ท าให้โครงการบางประเภทที่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ เป็นโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ อีกต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ ของ อผศ. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือ ดังนี้ 
 

/(๑) สถานะ ... 
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(๑) สถานะของโครงการฯ ทั้ง ๑๑ โครงการ ของ อผศ. เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้บังคับ 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือไม่ หากโครงการฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
อผศ. จะต้องปฏิบัติและด าเนินโครงการฯ เกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับเอกชนตามกฎหมายใดต่อไป  

(๒) อผศ. สามารถท าสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่กับ บริษัทฯ ได้หรือไม่ หรือ อผศ. 
ต้องด าเนินการอย่างไรตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และมีกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับ 
การท าสัญญาและการเลิกสัญญาร่วมลงทุนหรือไม่ 

๒. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ อผศ. ได้จัดส่งรายละเอียดสาระส าคัญของโครงการฯ 
และส าเนาสัญญาโครงการฯ ทั้ง ๑๑ โครงการ มาประกอบการพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๑. โครงการที่ เข้าข่ายจะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี  ๒๕๖๒  

ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกัน 
มีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
ตามค านิยามค าว่า “โครงการ” และต้องมีการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุน 
แต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดตามค านิยามค าว่า “ร่วมลงทุน”  
ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยจะต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็น 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการที่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มิได้รวมถึงกรณีการน าทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐไปให้เอกชนใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 

๒. เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อผศ. ตามความในมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. อผศ.  
ปี ๒๕๑๐ ก าหนดให้ อผศ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร  
นอกประจ าการ โดยมีลักษณะของการสงเคราะห์ตามที่ก าหนดในระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านการเกษตร การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ  การสงเคราะห์
ด้านการศึกษา การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ ประกอบกับ
สาระส าคัญของสัญญาโครงการฯ ที่มุ่งหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเท่านั้น ซึ่งเป็นการจัดหารายได้ของ อผศ. จากการผลิตไฟฟ้า 
และ อผศ. จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละสัญญา โดยโครงการฯ มิได้  
มีลักษณะเป็นการด าเนินการเพ่ือสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจ าการ 
โดยตรง หากแต่เป็นโครงการฯ ที่มีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพ่ือจัดหารายได้ทางหนึ่งของ อผศ. 
ซึ่งเป็นการประกอบกิจการอันมีลักษณะในทางการค้า ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่ง พ.ร.บ. อผศ. ปี ๒๕๑๐  
 

/ดังนั้น ... 
 



- ๓ - 
 

 

ดังนั้น โครงการฯ จึงมิใช่กิจการที่ อผศ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามกฎหมาย  
ตามนิยามค าว่า “โครงการ” ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับโครงการฯ  
มีลักษณะเป็นการน าทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐไปให้เอกชนใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โครงการฯ  
จึงไม่เข้าข่ายอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการฯ อผศ. 
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อโครงการฯ  
ไม่เข้าข่ายอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ จึงไม่มีกรณีที่ต้องพิจารณาประเด็นข้อหารือ
เกี่ยวกับการท าสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
 
 

    
 


