เรื่องวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๓
การวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามมาตรา ๒๐ (๙) กรณีปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.
๒๕๖๒ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด (Gusco))
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อหารือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มีหนังสือ ที่ อก ๕๑๐๑.๓.๒/๑๓๔๔ ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า เนื่องจากมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่ วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) จึ งอาจมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาแตกต่างไปจากที่ กนอ.
ได้เคยหารือไว้ในกรณี กนอ. จะให้บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด (Gusco) ผู้รับจ้างบริหารจัดการ
และบ ารุ งรั กษาสิ่ งอานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมว่าจะต้องดาเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๕๖ หรือไม่ โดย กนอ. มีความเห็นในกรณีข้อหารือดังกล่าวว่า ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
ในนิ คมอุตสาหกรรมที่ กนอ. จัดให้มีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม (พ.ร.บ. การนิ คมฯ ปี ๒๕๒๒) นั้ น เป็ นการจั ดให้ มีขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์
แก่การประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม แต่มิได้เป็น กิจการที่ กนอ. มีหน้าที่และอานาจ
ต้องทาตามกฎหมาย หรือกฎ หรือมีหน้าที่ และอานาจต้องทาตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามนิยาม “โครงการ”
ของมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ อีกทั้งการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวมิได้ดาเนินการ
เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอกนิคมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป จึงไม่น่าจะถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ นอกจากนี้ การจ้างบริหารจัดการดังกล่าว มีลักษณะเป็นการจ้างทาของที่ กนอ. จะจ้างผู้รับจ้าง
มาทางานโดยมุ่งหวังเพียงความสาเร็จของงานและจ่ายค่าจ้างในอัตราคงที่คือ ร้อยละ ๘๒ และ ๗๗ ของรายได้
ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการ อีกทั้งผู้รับจ้ างไม่ได้มีการลงทุนร่วมกับ กนอ. จึงไม่ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วม
ลงทุน ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้ เอกชนลงทุ นแต่ฝ่ ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต ให้ สั มปทาน หรือให้ สิ ทธิ
ไม่ ว่ า ในลั ก ษณะใด ตามความหมายของ “ร่ ว มลงทุ น ” และ “โครงการร่ ว มลงทุ น ” จึ ง ไม่น่ า จะเข้ า ข่ า ย
เป็นโครงการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒ แต่ อ ย่ า งใด ดั งนั้ น เพื่ อเป็ นแนวทางในการด าเนิ นการที่ ถู กต้ องตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง กนอ.
จึ ง เห็ น สมควรให้ มี ก ารหารื อ มายั ง ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) พิจารณาตามหน้าที่
และอานาจในมาตรา ๒๐ (๙) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ จึงขอหารือใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. การที่ กนอ. ว่าจ้าง Gusco ให้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. รวม ๘ แห่งเข้าข่ายตามที่กาหนดในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร
/๑.๒ เมื่อ ...

-๒๒. เมื่อการจ้างบริหารจัดการไม่เข้าข่ายโครงการร่วมลงทุนฯ ตามที่ กนอ. มีความเห็นข้างต้น
จึ ง เห็ น ว่ า กรณี ก ารขยายอายุ สั ญ ญาเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ระยะเวลาการทยอยชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ Gusco
จึงสามารถดาเนินการได้ โดยไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ถูกต้องหรือไม่
อย่างไร
มติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๖ (๒) แห่ง พ.ร.บ. การนิคมฯ ปี ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเท็จจริ ง
ของการบริ ห ารจั ด การระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น หรื อ เป็ น ประโยชน์
แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม
ของ กนอ. แล้ ว เห็ นว่า กรณีดังกล่ าวมีลั กษณะเป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด
หน่ วยงานหนึ่ งหรื อหลายหน่ วยงานรวมกั นมี หน้ าที่ และอ านาจต้ องท าตามกฎหมายในการจั ดตั้ ง จึ งเข้ าข่ าย
เป็น “โครงการ” ตามคานิยามในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับเมื่อพิจารณา
ธุ ร กรรมตามที่ Gusco ได้ เ สนอแผนงาน ซึ่ ง จะมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาให้ Gusco เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการปรับปรุงและซ่อมแชมใหญ่สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ทั้ง ๘
แห่ง จานวนประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท โดย Gusco จะได้รับการทยอยชดใช้ค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งต้นทุนทาง
การเงินในอัตราที่จะตกลงกันคืนจาก R&R Fund จนกว่าจะครบจานวนนั้น เห็นว่า ลักษณะของธุรกรรมข้างต้น
เป็นการให้ Gusco เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และซ่อมแชมใหญ่สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์
ในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. จานวนประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่ง Gusco จะได้รับการทยอยชดใช้ค่าใช้จ่าย
พร้อมทั้งต้นทุนทางการเงินในอัตราที่จะตกลงกันคืนจาก R&R Fund จนกว่าจะครบจานวนนั้น ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ่ายคืนค่าลงทุนพร้อมทั้งต้นทุนทางการเงินให้แก่เอกชนรวมอยู่ในค่าตอบแทนด้วย
และไม่ใช่เป็นการจ้างเอกชนเท่านั้น หากเป็น การให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ ทั้งนี้ ตามนัยความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๒๘๔/๒๕๕๒ ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นการ “ร่วมลงทุน” ตามคานิยามในมาตรา ๔
แห่ ง พ.ร.บ. การร่ วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการบริห ารจัด การระบบสาธารณูป โภค
และสิ่ง อานวยความสะดวกภายในนิค มอุต สาหกรรมตามข้อ หารือ ดังกล่าวของ กนอ. เช่น ระบบถนน
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา การแจ้งหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นต้น มีลักษณะเป็นการดาเนินกิจการ
บริห ารจัดการระบบสาธารณูป โภคหลายรูป แบบภายใต้โ ครงการเดียวกันที่บางกิจการเข้าข่ายเป็นกิจการ
เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะหรื อ เป็ น กิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
การด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การและบ ารุ ง รั ก ษาระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น
หรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรม
ภายในนิ ค มอุ ตสาหกรรมของ กนอ. ตามข้อ หารือ ข้างต้น นั้น ย่ อมเข้ าข่า ยเป็น โครงการร่ว มลงทุ นที่ ต้อ ง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ต่อไป

