เรื่องวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๔
การวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามมาตรา ๒๐ (๙) กรณีการดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์บนโครงสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้ารวมถึงพื้นที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าหรือการให้บริการรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ข้อหารือของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๑. การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) ได้ มี หนั งสื อขอหารื อ ส านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการ
รถไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒)
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์บนโครงสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้า หรือการให้บริการรถไฟฟ้า เช่น การทาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก
เข้าข่ายเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่กาหนดตามมาตรา ๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ใช่หรือไม่
๒. รฟม. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สคร. พิจารณาเพิ่มเติม “การดาเนินงานพัฒนา
เชิงพาณิชย์บนโครงสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้ารวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าหรือการให้บริการ
รถไฟฟ้า” (การดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ) เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นในประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การร่ วมลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น กิ จ การรถไฟ รถไฟฟ้ า และการขนส่ ง ทางราง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา ๗ (๒)) และขอหารือแนวทางในการดาเนินการให้บริการอาคารและลานจอดรถ
ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
มติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยกรณี
การดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์บนโครงสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้ารวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
รถไฟฟ้าหรือการให้บริการรถไฟฟ้า ของ รฟม. โดยมีความเห็นว่า กรณีการขอให้เพิ่มเติม “การดาเนินงาน
พั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ บ นโครงสร้ า งงานโยธาและระบบรถไฟฟ้ า รวมถึ ง พื้ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระบบรถไฟฟ้ า
หรือการให้บริการรถไฟฟ้า” เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา ๗ (๒)
รฟม. ได้ให้เหตุผลและความจาเป็น ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เรื่องรายได้สนับสนุน ๒) เรื่องการแยกขอบเขตพื้นที่
ในการให้บริการรถไฟฟ้าและการดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ที่ รฟม. ได้ให้สิทธิผู้รับ
สัมปทานในการให้บริการรถไฟฟ้า ๓) เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และ ๔) การนาทรัพย์สินที่ร่วมลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
/๑. คณะกรรมการ ....

-๒๑. คณะกรรมการนโยบายฯ ได้ เ คยมี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางในการพิ จ ารณาจั ด ท า
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ว่า
แม้การพัฒนาเชิงพาณิชย์จะเป็นกิจการที่เสริมรายได้ให้กับโครงการ แต่ไม่ใช่กรณีที่หากไม่มีกิจการเกี่ยวเนื่อง
ที่จาเป็นนั้น จะไม่สามารถดาเนินกิจการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่งได้
๒. ในการดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม) ซึ่งยังไม่มีการเปิดให้มี
การดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ ภายในสถานี ได้มีการกาหนดในสัญญาให้ รฟม. มีสิทธิ ในการหาประโยชน์
และจัดเก็บรายได้จากการดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ ทั้งหมด ซึ่งการแยกขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการ
รถไฟฟ้าและการดาเนินงานพัฒ นาเชิงพาณิชย์ฯ ตามข้อชี้แจงของ รฟม. เป็นกรณีของการบริหารจัดการ
ตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ใ นสั ญ ญา และไม่ไ ด้ส่ งผลให้ การพั ฒ นาเชิ งพาณิ ช ย์ ดัง กล่ า ว เข้ าข่ ายเป็น กิจ การ
เกี่ยวเนื่องที่จาเป็น
๓. ในส่ ว นของเหตุผ ลและความจาเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ของการพัฒ นา
เชิงพาณิชย์เป็นเรื่องที่หาก รฟม. จะดาเนินการดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ จะต้องมีการบริหารจัดการ
และการดูแลซ่อมบารุงรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่เหตุผลสนับสนุนว่า กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องมีเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟและรถไฟฟ้า
อั น แตกต่ า งจากที่ พั ก ริ ม ทางซึ่ ง ได้ รั บ การประกาศเป็ น กิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งที่ จ าเป็ น ของถนน ทางหลวง
และทางพิเศษ
๔. การด าเนิ นงานพั ฒนาเชิ งพาณิ ชย์ ฯ ตามข้ อเท็ จจริ งที่ รฟม. แจ้ ง มิ ได้ เป็ นกิ จการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการของกิจการรถไฟฟ้าโดยตรง แต่เป็นการนาทรัพย์สินที่ร่วมลงทุนในระบบรถไฟฟ้าไป
ใช้ประโยชน์เท่านั้น
ดังนั้ น จึงเห็น ควรแจ้ ง รฟม. ว่า กรณีการขอให้ เพิ่มเติม “การดาเนินงานพัฒ นาเชิงพาณิชย์บนโครงสร้าง
งานโยธาและระบบรถไฟฟ้ารวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าหรือการให้บริการรถไฟฟ้า ” เป็นกิจการ
เกี่ยวเนื่องที่จาเป็นตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา ๗ (๒) เห็นควรให้ รฟม. พิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา ๗ (๒) ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ กิ จ การ “การด าเนิ น งานพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์
บนโครงสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้ารวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าหรือการให้บริการรถไฟฟ้า ”
ตามข้อหารื อของ รฟม. เป็ นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการรถไฟ
รถไฟฟ้ า และการขนส่ งทางราง อย่ า งไรก็ ต าม หาก รฟม. ประสงค์ จ ะจั ด ท าโครงการที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
ทั้งในส่ วนของการดาเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ และกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รฟม. จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ต่อไป

