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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
1. พระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2562 และกฎหมำย กฎ ระเบียบ            

ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนด้ำนระบบสมำร์ทกริด (TOR 3.1) 
 

1.1 ควำมหมำยของกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 

Partnership หรือ PPP) คือ การอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนด าเนินกิจการของรัฐ ทั้งใน
กิจการ เชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งกิจการของรัฐดังกล่าวต้องเป็นกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกิจการดังกล่าวจะต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความหมายไว้หลายองค์กร 

 
1.1.1 พัฒนำกำรของกำรให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

 

1.1.1.1. พระรำชบัญญัติควบคุมกิจกำรค้ำขำย อันกระทบกระเทือนถึงควำมปลอดภัยหรือ
ผำสุกแห่งสำธำรณะ พ.ศ.2471                                                                                                                                          

  สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 คือ รัฐเป็นผู้ผูกขาดการประกอบกิจการ
ค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคแต่ผู้เดียว และมาตรา 5 ได้ก าหนดถึงประเภทของกิจการต่างๆ ที่ถือว่าเป็นกิจการ
ค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค ส่วนมาตรา 7 ได้ก าหนดถึงกิจการอ่ืนที่จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตหรือสัมปทานก่อน  

 

1.1.1.2. ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58  

  ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่ง
สาธารณชน พุทธศักราช 2471 โดยในข้อ 3 และข้อ 4 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ได้ก าหนดกิจการ
ค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคที่อยู่ในความควบคุมและต้องได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ก่อน ในภาพรวมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 มีเนื้อหาสาระไม่แตกต่าง ไปจากพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน มากนัก มีการเพ่ิมประเภทของธุรกิจบาง
ประเภทที่มีผลกระทบต่อประชาชนเข้าไปเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาตต่อรัฐก่อน  
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1.1.1.3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือด ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ 
พ.ศ.2535  

 เจตนารมณ์ส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาให้
สัมปทานของรัฐ หรือการให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนส าหรับโครงการที่มีการ
ลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่การให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและ
การให้ประทานบัตรตามกฎหมายแร่  

  ต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 
 

1.1.1.4. พระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ.2556  

 กฎหมายที่มีข้ึนเพื่อสานต่อการด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ได้ถูกตราขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติให้กับส่วนราชการหน่วยงานรัฐต่างๆ ใช้เป็นกรอบ
ปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาให้สัมปทานโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ได ้

 ต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 

 

1.1.1.5. พระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  

  เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดบางประการของพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดประเภทของโครงการของรัฐ 
 

1.1.2 กำรให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ  
 

1.1.2.1 รูปแบบกำรให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ ตำมธนำคำรโลก (World 
Bank) 

ธนาคารโลก (World Bank) ได้รวบรวมรูปแบบการให้เอกชนมีส่วนร่วม (Public Private 
Partnership) ของประเทศต่างๆ พบว่ามี 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1.1.2.1.1 สัญญาบริหารหรือสัญญาเช่า (Management and Lease Contracts  

1.1.2.1.2 สัญญาสัมปทาน (Concessions)  

1.1.2.1.3 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ (Greenfield 
Projects) 

1.1.2.1.4 การกระจายหุ้น (Divestitures)  
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1.1.2.2 กำรแบ่งประเภทกำรให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ โดย The National 
Council for Public Private Partnerships ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

 การแบ่งประเภทการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมีด้วยกันทั้งหมด 18 รูปแบบโดย
รูปแบบที่ภาครัฐนิยมใช้ในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนมากที่สุดในปัจจุบันได้แก่รูปแบบของการท าสัญญา โดย
รายละเอียดต่างๆที่ปรากฏตามข้อตกลงความเข้าใจ (TOR) ของแต่ละโครงการจะเป็นตัวก าหนดว่าสมควรที่จะ
ท าสัญญาประเภทไหนและควรใช้วิธีการใดในการร่วมทุน เช่น สัญญาสร้างโรงไฟฟ้าและให้เอกชนบริหารโดย
ภาครัฐมีหน้าที่รับซื้อไฟฟ้านั้น ปัจจุบันภาครัฐรับประกันที่ 30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวและอาจไม่มี
ความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน ดังนั้นในการท าสัญญาลักษณะดังกล่าวในคราวถัดไปภาครัฐอาจก าหนด
เงื่อนไขในการท าสัญญาเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้รูปแบบของสัญญาหรือรูปแบบของการร่วมลงทุนนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป เช่นการเปลี่ยนมาใช้สัญญาแบบ Rental เป็นต้น 
 

1.1.3 ควำมจ ำเป็นที่ต้องให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ  

 ความจ าเป็นในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนนั้นอาจแบ่งเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้  
  (1) ความจ าเป็นด้านงบประมาณ  
  (2) ความจ าเป็นด้านความโปร่งใสในการบริหารงานและ  
  (3) ความจ าเป็นในด้านเทคโนโลยี 
 

1.1.4 ประเภทของโครงกำรที่เข้ำลักษณะต้องใช้วิธีกำรร่วมทุนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 

1.1.4.1 โครงกำรที่เข้ำข่ำยและไม่เข้ำข่ำยกำรใช้พระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562  

การประชุมของ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในครั้งที่ 
3/2562 ได้มีการพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายการใช้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่  

1.1.4.1.1 โครงกำรที่เข้ำข่ำยกำรพระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ.
2562 
1) กรณีโครงการท่าเทียบเรือในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.)  
2) กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ด าเนินการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ตามมาตรา 

47 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
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1.1.4.1.2 โครงกำรที่ไม่เข้ำข่ำยกำรพระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 
1) กรณีการด าเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) กรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงแรมชายทะเล ของกรมธนารักษ์ 
3) กรณีการเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักเกณฑ์โครงข่ายแบบเปิด (Open Access 

Network) 
4) กรณีโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า

กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
 

1.1.5 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริด  
 

เมื่อพิจารณาจากนิยามและองค์ประกอบจะพบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ
โครงการสมาร์ทกริดได้แก่  

1) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
2) พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง 
3) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4) พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
6) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
7) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

 

2. ศึกษำ/วิเครำะห์ กรอบแผนกำรลงทุนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศ (TOR ข้อ 3.2) 
 

2.1 แนวคิดและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์แผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยด าเนินงาน ดังนี้  

1) ศึกษาแผนและกรอบการลงทุน อ้างอิงตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 –2564 (กระทรวงพลังงาน, 2559) ด้วยการใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Form) ส่งไปยังหน่วยงานที่อยู่ในแผนการขับเคลื่อนฯ โดยเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการได้
ด าเนินการตามแผนฯ หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร ผู้ตอบสามารถเขียนตอบ
หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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นอกจากนี้ ได้ศึกษาโครงการน าร่องอีกบางส่วนที่มิได้อยู่ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ แต่มีแผนการ
ด าเนินงานหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินงาน โดยศึกษาจากโครงการที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน  (Energy 
Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) (คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, 2562) 

2) ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ประกอบด้วย การไฟฟ้าฯ ทั้ง 3 การ ภาคเอกชนที่มีการด าเนิน
โครงการด้านระบบไมโครกริดและระบบสมาร์ทกริด เพ่ือหารือถึงแผนการลงทุนและด าเนินโครงการด้านสมาร์ทก
ริดของหน่วยงานนั้น ๆ 

3) วิเคราะห์ภาพรวมทั้งระบบไฟฟ้า ภายหลังการรวบรวมกรอบแผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยตาม 1) และ 2) โดยวิเคราะห์ความจ าเป็นในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์
รูปแบบของโครงการที่การไฟฟ้าฯ พิจารณาว่าควรใช้รูปแบบการร่วมลงทุน รวมถึงพิจารณามูลเหตุความจ าเป็นที่
ต้องมีการด าเนินการร่วมลงทุน  

 
2.2 ผลลัพธ์ที่ได้ 

 

 2.2.1 สรุปรำยกำรแผนกำรลงทุนด้ำนสมำร์ทกริดของหน่วยงำนต่ำง ๆ                                                                                                 
  

2.2.1.1 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
2.2.1.2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
2.2.1.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
2.2.1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
2.2.1.5 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
2.2.1.6 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

 

2.2.1 วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในโครงกำรเหล่ำนั้น                                                                                             
  

2.2.1.1 กรอบการลงทุนอ้างอิงตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 –2564 มีการก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของการลงทุนไว้ชัดเจน แต่ผล
จากการด าเนินโครงการตามแผนขับเคลื่อนฯ สามารถส่งผลต่อการพิจารณาการใช้รูปแบบร่วมลงทุนระหว่ าง
หน่วยงานภาครัฐกับเอกชน ได้ เนื่องจาก  

- ลดความเสี่ยงของภาครัฐในการใช้งบประมาณสูงในเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- การลดต้นทุนของภาครัฐในการลงทุนต่อยอดจากระบบหรือเทคโนโลยีที่เอกชนได้ลงทุนแล้วหรือ

มีความเชี่ยวชาญ  
-  ความต้องการระดมเงินทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเอกชนสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงผลงานได้   
2.2.1.2 โครงการ ERC Sandbox แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่ามีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการร่วมลงทุนแล้ว 
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3. กระบวนกำรกำรร่วมลงทุนของ กฟผ./กฟน./กฟภ. และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (TOR 3.3) 
 

 
3.1 กระบวนกำรร่วมลงทุนตำมกฎหมำยไทย 

 

3.1.1 กำรร่วมลงทุนตำมพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ถูกตราขึ้นเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ ฉบับปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการก าหนดหลักเกณฑ์บาง
ประการไว้ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย ไม่ได้มีการก าหนดขั้นตอน
และหลักเกณฑ์การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาไว้ โดยขั้นตอนการเสนอโครงการตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

ภำพที่ 1 แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 25561 

 

  หมำยเหตุ:    /1 มูลค่า ≥ 1,000 ล้านบาทหรือมูลค่าที่ก าหนดเพิ่มข้ึนโดยก กระทรวง 
/2 คุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ 

1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศก าหนด 
2. มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาหรือการศึกษาวิเคราะห์โครงการในลักษณะเดียวกัน

หรือใกล้เคียง 
 3. ต้องมีการรับรองคุณสมบัติว่ามีความเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นที่เป็นเอกเทศต่อผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ 

 

                                           
 1 SCB, แนวทางการศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการร่วมลงทุน, หน้า 4 
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ภำพที่ 2 แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556  (ต่อ) 
  

 
หมำยเหตุ: /3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานผู้แทนคณะกรรมการนโยบายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการตามที่ 
สคร. เหน็สมควร ทั้งนี้หน่วยงานผู้แทนคณะกรรมการนโยบายฯ 

      ประกอบด้วย 
      1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

             2. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
             3. ส านักงบประมาณ 
             4. กรมบัญชีกลาง 
             5. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
             6. ส านักงานอัยการสูงสุด 

                               /4 สาระส าคัญของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
     1. ลักษณะของโครงการ ขอบเขตของเนื้องาน การให้บริการ และการด าเนินโครงการ 

                      2. ผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ 
                      3. ระยะเวลาของโครงการ 

     4. อัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ 
     5. สาระส าคัญอื่นใดของโครงการตามที่ สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควรร่วมกัน 

3.1.2 การร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

   พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บทบัญญัติในเรื่องของขอบเขต

ของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเอาไว้กว้าง ๆ ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างรัฐและเอกชนในการร่วมลงทุน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2562 ขึ้น 
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พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายใหม่ การร่วมลงทุนใดที่เข้าข่ายที่ต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีเงื่อนบาง

ประการที่ก าหนดไว้เพิ่มเติมในมาตรา 8 และมาตรา 9 ได้แก่ 

มาตรา 8 โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น โดย

กฎกระทรวง ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์และ

วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 9 โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น โดย

กฎกระทรวง ให้ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด หากคณะกรรมการเห็นว่า

โครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการร่วมลงทุนที่มีความส าคัญ หรือสอดคล้องกับแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 12 คณะกรรมการจะก าหนดให้หน่วยงาน เจ้าของโครงการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

 

3.2 กำรร่วมลงทุนของ  กฟผ./กฟน./กฟภ. 
 
3.2.1 โครงกำรร่วมลงทุนกับเอกชนภำยในประเทศ                                                          
 

3.2.1.1 โครงกำรร่วมลงทุนกับเอกชนภำยในประเทศ 
- โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระรำยใหญ่ (Independent Power 

Producer:IPP) ผู้ผลิตเอกชนจะต้องท าการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้เงื่อนไขที่ได้  ตกลงไว้กับ กฟผ. 
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จะต้องเป็นตามเงื่อนไขในเอกสารประกาศรับซื้อ

ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1.) ประกาศรับซื้อไฟฟ้า (Request for Proposal หรือ REP) 
2.) สัญญาการรับซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) 
3.) มาตรฐานและเงื่อนไขทางเทคนิคเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและการปฏิบัติการ 
- โครงกำร Smart Industrial Estates เป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษัท แอลพี อินโนเวชั่น เอ็นเตอร์ไฟรส์ จ ากัด 
- โครงกำรพัฒนำธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน เป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
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3.2.2 โครงกำรร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงกำรระหว่ำงประเทศ                                                                            
   - กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป. ลำว  
   1) โครงการที่ลงนาม PPA แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
    - โครงการหงสาลิกไนต์ 
    - โครงการไซยะบุรี 
    - โครงการเซเปียน – เซน้ าน้อย 
   2) โครงการที่ร่วมลงนาม MOU แล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดท าสัญญา PPA 
    - โครงการ น้ าเงี๊ยบ 1 
    - กำรซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงไทยกับมำเลเซีย ปัจจุบันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
ผ่านจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 2 จุดด้วยกัน คือ 
   1) ระบบเชื่อมโยง HVAC (สฟ. บูกิตเกทรี) จ านวน 30 MW เป็นการซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะที่
ทั้งสองฝ่ายตกลงท าข้อเสนอราคาขายไฟฟ้าล่วงหน้าเดือนต่อเดือน 
   2) ระบบส่งเชื่อมโยง HVDC (สฟ. กูรุน) ปริมาณซื้อขายสูงสุด 300 MW เป็นการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ Non-Firm ในลักษณะ Bulk Energy โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าคิดเป็น Tier ละ 25 ล้านหน่วย 

 - กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกสหภำพพม่ำ  

1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ าสาละวินตอนบน (มายตง) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้แก่
ประเทศไทย (กฟผ.) ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด และอีกร้อยละ 10 ส่งให้กับรัฐบาลสหภาพ
เมียนมา (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ซึ่งมีก าลังการผลิต 6,300 เมกะวัตต์ (MW)2  

โดยมีการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงพลังงานประเทศไทย และ Ministry of 
Electric Power (MOEP) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้ง Joint Working Committee (JWC) 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

- กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีการการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการรับซื้อไฟฟ้าจากจีน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ระหว่าง กฟผ. และ บริษัท China Southern Power 
Griid (CSG) ทัง้นี้ได้มีการเจรจาและหารือกันหลานครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อตกลงได้ เนื่องจากปัญหาในเรื่องของ
อัตราค่าไฟฟ้าและก าหนดการจ่ายไฟฟ้า 

 

 

 

                                           
2 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, มติคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 (ครั้งที่ 7) 

เร่ือง สถานภาพการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบ้าน, http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11382-nepc-prayut30-
5-59?fbclid=IwAR3yWgTZssOH69qfUa_dpWmX58XqFAmmPuaQGx-NhjPqoZZ9enWS1A_6JjQ (สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2563) 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11382-nepc-prayut30-5-59?fbclid=IwAR3yWgTZssOH69qfUa_dpWmX58XqFAmmPuaQGx-NhjPqoZZ9enWS1A_6JjQ
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11382-nepc-prayut30-5-59?fbclid=IwAR3yWgTZssOH69qfUa_dpWmX58XqFAmmPuaQGx-NhjPqoZZ9enWS1A_6JjQ
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เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ทาง CSG ได้ส่งหนังสือให้กับทางกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเริ่มศึกษาแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากจีนให้กับประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นในเรื่องของการอัตรา
ค่าไฟฟ้าและการก าหนดการจ่ายไฟฟ้าที่ยังติดปัญหาในครั้งก่อน ภายใต้กรอบของ MOU โดยมอบหมายบริษัท 
Yunnan International Company (YNIC) มีหน้าที่ในการศึกษาแผนการรับซื้อไฟฟ้า 3 

3.3 บทวิเครำะห์กำรร่วมลงทุนของ กฟผ./กฟน./กฟภ. 
 การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นทางเลือกที่ภาครัฐสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือ
จัดให้มีบริการสาธารณะโดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง การร่วมทุนจึงถือเป็นการบริหารจัดการที่ดีแบบมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินกิจการของรัฐเพียงฝ่ายเดียว การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจการจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนของการให้บริการสาธารณะได้  
 
4. กระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องของ กฟผ./ กฟน./กฟภ. และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (TOR 3.4) 

 
4.1 กระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องของ กฟผ./ กฟน./กฟภ. และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง              

 

4.1.1 อ ำนำจหน้ำที่ของ กำรไฟฟ้ำ (3กำร) ในกำรด ำเนินโครงกำร (ทุกประเภท)                           
อ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกก าหนดไว้ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค พ.ศ. 2503 เช่น ผลิต จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตามาตรา 6 แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมอันเป็นภารกิจ
สนับสนุนภารกิจหลัก ดังปรากฏในมาตรา 13 เช่น สร้างเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ าหน่าย หรือด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นต้น 

จากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นไม่ได้
มีอ านาจเพียงการจัดหาไฟฟ้ามาจ าหน่ายแก่ประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดหาไฟฟ้าอีกด้วย 

อ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงปรากฏอยู่ในมาตรา 6 ของพระราขบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง 
พ.ศ. 2501 ได้แก่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการโอนตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. 2500 จัดให้ได้มาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้าและธรุกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ก าหนดให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามท่ีก าหนด รวมทั้งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 

                                           
3 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, มติคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 (ครั้งที่ 7) 

เร่ือง สถานภาพการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบ้าน, http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11382-nepc-prayut30-
5-59 (สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2563) 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11382-nepc-prayut30-5-59
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11382-nepc-prayut30-5-59
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มาตรา 6 ให้จัดตั้งการไฟฟาขึ้น เรียกวา “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อวา “กฟผ.” 
และให้เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์คือ ผลิต หรือจัดจ าหน่ายไฟฟ้า ให้แก่ กฟน. กฟภ. ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และประเทศใกล้เคียง 

ส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. นั้น จะเป็นกรณีของ         
มาตรา 5 (2ทวิ) ได้ถูกเพ่ิมเติมโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉบับที่ 5    
พ.ศ. 2535 คือ การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.  
หรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินการดังกล่าว เช่น ธุรกิจการเดินเครื่องและการบ ารุงรักษา ธุรกิจบ ารุงรักษา
ระบบส่ง ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น 

โครงการน าร่องของทั้ง 3 การ ทีร่่วมทุนกับเอกชนที่อยู่ภายใต้ มาตรา 6 (2ทวิ) มีดังนี้  
 
 

ตำรำงท่ี 1 โครงกำรที่ เข้ำข่ำย และ ไม่เข้ำข่ำย กำรใช้กฎหมำยร่วมทุน (ตำมกฎหมำยเก่ำปี 35 และปี 56) 

โครงกำรที่ เข้าข่าย ที่จะต้องใช้
กฎหมำยร่วมทุน 

โครงกำรที่ ไม่เข้าข่าย ที่จะต้องใช้
กฎหมำยร่วมทุน 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1)  การร่วมทุนของการปิโตรเลยีม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) ใน
โครงการท่อขนส่งน้ ามันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการ
ท่อขนส่งน้ ามันภาคเหนือ 

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยขายโรงไฟฟา้พลงังานความร้อน
ร่วมระยองให้กับบริษัทผลิตไฟฟา้ 
จ ากัด 

    โครงการที่จะต้องเข้าข่ายตาม
กฎหมายร่วมทุนนั้นจะต้องเปน็โครงการ
ที่ให้เอกชนเข้ามาด าเนินการในภารกิจ
ขององค์กรของรัฐนั้น ๆ หรือให้เอกชนมา
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิของรัฐ แต่การ
ขายโรงไฟฟา้นัน้เปน็การขายขาดและรัฐ
ไม่เหลือสิทธิใด ๆ เหนือโรงไฟฟา้นั้นจึงไม่
เข้าข่ายที่จะเปน็การร่วมลงทนุ หากแต่
เป็นการซื้อขายกันทั่วไป 

2) การเข้าร่วมทุนของ ปตท. โดย
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อย (ไม่เกิน
กว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน) 
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตวิา่
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐฯ 

3) การเข้าร่วมทุนของ ปตท. โดย
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อย (ไม่เกิน
กว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน) 
จะต้องปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิ

2) การให้เอกชนด าเนนิการก่อสร้าง
โรงไฟฟา้และผลิตไฟฟ้า 

3) โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ า เพื่อ
จ าหน่ายแก่ผูป้ระกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคม
อุตสาหกรรมบางป ู

การที่ ปตท.มีทนุรวมอยู่ในบริษทัฯไม่เกิน
กว่าร้อยละ 50 บริษัทดังกลา่วมฐีานะ
เป็นเอกชนมิใช ่รัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณฯ 
ดังนั้น หาก ปตท.ประสงค์จะให้บริษัท
ดังกล่าวเข้าด าเนิน โครงการอันเป็น
กิจการของรัฐซึ่งมีวงเงินลงทนุเกินหนึ่ง
พันล้านบาทก็ย่อมจะต้องปฏิบัตติาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ของ พระราชบญัญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานหรือ
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ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด าเนินการในกิจการของรัฐฯ 
หรือไม่ 

ด าเนินการในกิจการของรัฐฯด้วย 

ในทางกลบักันหากเปน็การเข้าร่วมทุน
โดยเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก(เกินกวา่ร้อยละ 
50) จะส่งผลให้หน่วยเอกชนนั้นมีองค์กร
ของรัฐถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 และ
กลายสภาพเป็นรัฐวสิาหกิจตาม
พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ ดังนัน้
หากเป็นการเข้าถือหุ้นข้างมากจงึเป็นการ
ร่วมลงทุนระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันเองไม่อยู่ในบังคบัของกฎหมาย
ร่วมลงทุน 

กรณีการให้เอกชนก่อสร้างโรงไฟฟ้านัน้
ไม่เข้าข่ายกฎหมายร่วมลงทนุเพราะเป็น
แต่เพียงการชี้บริเวณให้เอกชนสร้างโดย
ไม่มีการน าทรัพยสนิของรัฐมาให้เอกชน
ใช้ 

 

ตำรำงที่ 2 โครงกำรที่ เข้ำข่ำย และ ไม่เข้ำข่ำย พระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 

โครงกำรที่ เข้าข่าย กำร
พระรำชบัญญตัิกำรร่วมลงทุนระหว่ำง

รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

โครงกำรที่ ไม่เข้าข่าย กำร
พระรำชบัญญตัิกำรร่วมลงทุนระหว่ำง

รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1)  โครงการท่าเทียบเรือในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  

2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) ด าเนนิการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

1)  การด าเนินการโครงการพัฒนาพืน้ที่
สยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2)  โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง
โรงแรมชายทะเล ของกรมธนารกัษ์ 

3)  การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตาม
หลักเกณฑ์โครงข่ายแบบเปิด (Open 
Access Network)  

การด าเนินการร่วมลงทุนที่จะเข้า
ข่ายตามพระราชบญัญัติการร่วม
ลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 นั้นจะต้องเป็นโครงการที่
เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงานของรัฐเช่นโครงการทา่
เทียบเรือและโครงการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยนัน้จะ
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4)  โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุน
เป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง (ไอซีดี) ทีล่าดกระบงั ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

พบว่าเปน็โครงการที่เก่ียวเนื่อง
โดยตรงกับภารกิจหลักของ
องค์กร ส่วนโครงการที่ไม่เข้าข่าย
นั้นจะเป็นโครงการที่มีลักษณะ
เป็นการใช้ทรัพยสนิของรัฐโดยไม่
เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของ
องค์กร เช่นการให้เช่าใช้สถานที ่
ส่วนโครงการทีไ่ม่เข้าข่ายอีก
ลักษณะนัน้เป็นเพราะเอกชน
สามารถเข้ามาใชท้รัพยสนิของรัฐ
เพื่อจัดท าบริการสาธารณะแม้
เป็นภารกิจหลักขององค์กรแต่ไม่
มีการก าหนดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทีช่ัดเจนในลักษณะ
ของหุ้นส่วนจึงไม่เข้าข่ายที่
จะต้องใช้พระราชบัญญตัิการร่วม
ลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 

 

4.1.1 กระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำร      

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงการน าร่องท่ีได้ด าเนินการแล้ว สามารถแบ่งโครงการ  น าร่องออกได้
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

1. โครงการน าร่องที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน เช่น โครงการลงทุน
ในกิจการพลังงานของประเทศเพ่ือนบ้านโดยการเข้าไปซื้อหุ้นหรือร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่มี
สัญชาติไทยในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ โครงการโรงไฟฟ้าน้ าเทิน อันมีลักษณะเป็นสัญญารับ
ซื้อไฟฟ้าประเภทหนึ่ง 

2. โครงการน าร่องที่มีลักษณะเป็นการด าเนินโครงการเพ่ือจัดท ารายงานการวิจัยและพัฒนา (RD 
Project) ส่วนมากจะเป็นโครงการที่เกิดจากการริเริ่มโดยเอกชนและด าเนินการในพ้ืนที่ของเอกชนเพ่ือต่อยอด
ทางธุรกิจ เช่น โครงการ T77 เป็นต้น 

พิจารณาโครงการน าร่องจากหน่วยงานที่เป็นผู้จัดท าจะสามารถแบ่งโครงการน าร่องได้เป็น 3 ประเภท
ได้แก่  
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1. โครงการน าร่องที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐแต่เพียงผู้เดียว 

2. โครงการน าร่องที่จัดท าโดยเอกชน 

3. โครงการน าร่องที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชน 

หากวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของโครงการน าร่องท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นจะพบว่าหลายโครงการ
มีลักษณะที่ไม่ต้องการใช้วิธีการที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายร่วมทุน (ทั้งปี 2535 และ 2556) เช่น การเข้าไปร่วมกับ
เอกชนในลักษณะของการท าบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of Understanding) เป็น
หนังสือ ซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีก
ฝ่ายหนึ่งโดยที่หนังสือนี้ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แตกต่างจากสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
Agreement หรือ MOA) เป็นหนังสือหรือสัญญา 

เมื่อพิจารณาจากบทนิยามของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ในส่วนของบทนิยามจะพบว่า โครงการที่จะต้องให้ขั้นตอนและวิธีการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2535 นั้นจะต้องเป็น
โครงการของรัฐ อันได้แก่ การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้าน
บาทข้ึนไป 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากการด าเนินโครงการน าร่องที่ได้ด าเนินการแล้วกับพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในส่วนของบทนิยามตามมาตรา 4 จะพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยค าจากค าว่าโครงการของรัฐเป็นกิจการของรัฐ ซึ่งกินความหมายที่กว้างกว่า โดยที่ “กิจการของรัฐ” 
หมายความว่า กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใด
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันมีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย 

(2) กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน 

“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ 

จากบทนิยามท่ีปรากฎสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าหากเอกชนต้องการด าเนินโครงการบางประเภท แม้ว่าจะไม่ใช่กิจการ
ที่รัฐมีหน้าที่ต้องท าตามกฎหมายแต่มีการใช้ “ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ” ย่อมต้องเข้าข่ายการใช้
กฎหมายร่วมทุน 
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5. โครงสร้ำงและแนวโน้มตลำดธุรกิจสมำร์ทกริดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำกรอบโครงกำรที่ภำครัฐใช้
ในกำรสนับสนุนและร่วมทุนกับภำคเอกชนในอนำคต (TOR 3.5) 
 

 

5.1 แนวคิดกำรด ำเนินงำน                                                                                              
ศึกษาแนวโน้มตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เก่ียวข้องในปัจจุบันและอนาคตระยะสั้นทั้งในประทศไทย

และต่างประเทศ และวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดธุรกิจ ศึกษาแผนผังการด าเนินโครงการด้านสมาร์ท  กริดของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน และท าการวิเคราะห์และจ าแนกบทบาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือธุรกิจที่เอ้ือต่อการด าเนินการโครงการลงทุนสมาร์ทกริด 
 

5.2 วิธีกำรด ำเนินงำน                                                                                                                                                                                                                   
5.2.1 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายและกลยุทธ์

ของตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เก่ียวข้องในประเทศที่มีการส่งเสริมระบบสมาร์ทกริด  

5.2.2 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เก่ียวข้องในประเทศไทย  

5.2.3 วิเคราะห์และจ าแนกบทบาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจที่
เอ้ือต่อการด าเนินการโครงการลงทุนสมาร์ทกริด 

5.2.4 จัดท ากรอบโครงการที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนและร่วมทุนกับภาคเอกชนในอนาคตระยะสั้น 

 
ภำพที่ 3 แนวคิดและวิธีกำรด ำเนินงำน (TOR ข้อ 3.5) 
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5.3 ผลลัพธ์ที่ได้                                                                                                        
กรอบโครงการที่ภาครัฐสามารถใช้ในการสนับสนุนร่วมลงทุนกับภาคเอกชนมีหลายรูปแบบ โครงการ PPP 

ที่ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลที่จะประสบความส าเร็จในภาคพลังงานกฎระเบียบจะต้องโปร่งใสเป็น
ธรรมรับผิดชอบและเชื่อถือได้ ประเทศควรมีหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นอิสระและเป็นมืออาชีพที่สามารถบังคับใช้
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจและให้บริการที่มีคุณภาพในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 
6. ข้อจ ำกัด ปัญหำและอุปสรรค ในกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องด้วยวิธีกำรร่วมลงทุนระหว่ำง กฟผ./กฟน./
กฟภ. และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (TOR 3.6) 
 

6.1 ข้อจ ำกัด ปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องด้วยวิธีกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนตำม พระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

1. ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 นั้นยังไม่ปรากฏโครงการที่
เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานในการใช้กฎหมายร่วมทุนฉบับปัจจุบัน คงมีแต่บางโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง
หรือคาบเกี่ยวกับกฎหมายเดิมได้แก่ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  ซึ่ง
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ริเริ่มโครงการค่อนข้างนาน อีกทั้งกฎหมายยังนิยามความหมายโครงการ
ของรัฐไว้กว้างจนท าให้ทุกโครงการของรัฐที่เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเข้าสู่กระบวนการร่วมทุนท้ังสิ้น ดังภาพ 

ภำพที่ 4 ควำมจ ำเป็นในกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

 
 

2. ความล่าช้าของการจัดท าโครงการ ตามขั้นตอนปกติของการด าเนินโครงการที่ใช้วิธีการร่วมลงทุน
นั้นจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมโครงการโดยประมาณ 40 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่การเสนอโครงการจนถึงการ
คัดเลือกเอกชนเข้าด าเนินการโดยระยะเวลาดังกล่าวยังไม่รวมถึงการเข้าท าสัญญาระหว่างเอกชนที่ชนะการ



 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน                      รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)       

                                       บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

                                                                                           
 

 

ประกวดราคา และยังไม่รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามสัญญาร่วมลงทุน แม้คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจจะมีมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)  ระยะเวลาที่ใช้
อย่างน้อย 20 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ดังนั้น อุปสรรคด้านเวลาจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ให้โครงการน าร่องไม่ใช้วิธีการร่วมลงทุน 

3. กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ปัจจุบันถือเป็นกฎหมายใหม่และยังไม่มีโครงการใหม่ผ่านการพิจารณา โครงการที่ผ่านการ พิจารณาต่างเป็น
โครงการเดิมหรือโครงการต่อเนื่องจากกฎหมายฉบับเดิม 

4. โครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 ล้านบาท ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 
แต่ส าหรับโครงการที่มูลค่าต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท ต้องด าเนินการตามวิธีการที่คณะกรรมการ PPP ก าหนดไว้ 
โดยในปัจจุบันคณะกรรมการ PPP ยังไม่มีการออกกฎเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมาใช้บังคับ 

5. ในการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ. 2562 นั้น 
จะต้องประกอบไปด้วยรายงานการศึกษาและการวิเคราะห์โครงการ ตามมาตรา 22 

6. มูลค่าของโครงการ ในการด าเนินโครงการน าร่องนั้นโครงการส่วนมากจะมีมูลค่าการลงทุนที่ไม่สูง
มาก ซึ่งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้เอกโดยไม่ต้องพ่ึงพาทั้ง
เงินลงทุนจากเอกชนหรือเทคโนโลยีจากภาคส่วนอื่น 

7. การแบ่งปันผลประโยชน์ตามกฎหมาย เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ จะพบว่า คณะกรรมการได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ค่อนข้างมาก 

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทำง (TOR 3.7) 
 

7.1 วิธีด ำเนินโครงกำรน ำร่องด้วยกำรวิธีร่วมลงทุนระหว่ำง กฟผ./กฟน./กฟภ. และภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็นไปได้ภำยใต้นโยบำย / กฎระเบียบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  

7.1.1 กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

1) การเสนอโครงการ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานและว่าจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงาน  และเสนอหลักการของ
โครงการต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดส่งหลักการและรายงานการศึกษาให้คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบให้แจ้งเหตุผลและระยะเวลาในการปรับปรุงเพ่ือน าเสนออีกครั้ง  เมื่อ
ส านักงานเห็นว่าหลักการของโครงการและรายงาน ฯ ครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอหลักการของโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการ ในกรณีที่ไม่เห็นชอบให้แจ้งเหตุผลและระยะเวลาในการปรับปรุงแก่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการและน าเสนออีกครั้ง 

2) รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการน า
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณาจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ 

 (1) ความเป็นมาของโครงการ 

 (2) สาระส าคัญของโครงการ อันได้แก่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากโครงการ ขอบเขตของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นถึงที่ตั้ง และลักษณะทาง
กายภาพ ของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

3) ความพร้อมในการจัดท าและด าเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

4) ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยอธิบายความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ด้านพาณิชย์ ด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

5) ความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการระบุความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ ในกรณีที่
เกิดความเสี่ยงขึ้น และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนการก่อสร้าง
และระหว่างการก่อสร้าง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงการด าเนินงาน และความเสี่ยงอ่ืน ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6) ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เช่น การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของรัฐและเอกชนในการด าเนินโครงการ ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ 
การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชน การประมาณการรายได้ เป็นต้น 

7.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของภำคเอกชน พ.ศ. 2563 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์โครงการ และขั้นตอน
การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน 
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ก่อนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องก าหนดรายละเอียดของการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลส าหรับการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา วิธีการรับฟังความคิดเห็น เวลาและสถานที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1.3 กำรคัดเลือกเอกชน 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก หรือ จัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและคณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเอกชน เมื่อได้ผลการคัดเลือกหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องส่งสัญญาที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกต่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายใน 15 วัน และ
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน 45 วัน  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนอผลการคัดเลือกเอกชนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลคัดเลือกเอกชน กรณีที่ไม่เห็นชอบให้แจ้ง
เหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมก าหนดเวลาในการทบทวนผล
การคัดเลือกเพ่ือน าเสนออีกครั้ง ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมคัดเลือกยังยืนยันผลการ
คัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วมทุน รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดน าเสนอผลนั้นพร้อมความเห็นของรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก 

7.1.4 กำรก ำกับดูแลโครงกำรร่วมทุน 

เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุนแล้ว รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัด อย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 

7.1.5 กำรแก้ไขสัญญำ 

1) หลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือเงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนคงเดิม 

กรณีที่ต้องแก้ไขสัญญา หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอเหตุผล ความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และน าส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ได้เจรจากับเอกชนแล้วให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณา โดยส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาและส่งกลับหน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน 
45 วัน จากนั้นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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2) หลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือเงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเดิม 

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขสัญญา หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอเหตุผล ความจ าเป็น  ต่อ
คณะกรรมการก ากับดูแลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นซึ่งแตกต่างจากเดิม และน าส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ได้เจรจา
กับเอกชนแล้วให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาและ
ส่งกลับหน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน 45 วัน จากนั้นเสนอฉบับแก้ไขท่ีผ่านความเห็นของคณะกรรมการก ากับ
ดูแล ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ กรณีที่คณะกรรมการก ากับดูแลเห็นว่าการแก้ไข
สัญญาท าให้เงื่อนไขส าคัญของสัญญาแตกต่างจากสัญญาร่วมลงทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ หากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาแล้วนั้น ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญามีส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ และแจ้งผลการพิจารณาต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัด เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแก้ไขสัญญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วม
ลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป ในกรณีที่ไม่เห็นชอบให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ชอบและก าหนดระยะเวลาในการทบทวนการแก้ไข
สัญญาเพื่อน าเสนออีกครั้ง 

7.1.6 กำรท ำสัญญำใหม่  

หน่วยงานเจ้าของโครงการเปรียบเทียบกรณีรัฐด าเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน เสนอต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุด รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการต่อเนื่องภายหลังสัญญาสิ้นสุด ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ด าเนิน
โครงการต่อเนื่องโดยการร่วมลงทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอโครงการเสมือนเป็นโครงการใหม่ 

 

7.2 แนวทำงกำรปรับแก้นโยบำย / กฎระเบียบที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องด้วยวิธีกำรร่วม
ลงทุน 
 

  7.2.1 กำรด ำเนินโครงกำรที่มีมูลค่ำต่ ำกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท 

  โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการขนาดเล็ก 
(โครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท) และ โครงการขนาดกลาง (โครงการที่มีวงเงินมูลค่า
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไปแต่มีมูลค่าต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท) โดยในการด าเนินโครงการจะต้องค านึงถึง
หลักการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในกรณีที่ได้มีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามโดยครบถ้วนทุกข้ันตอน 
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ภำพที่ 5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำโครงกำรร่วมทุน 

 

ภำพที่ 6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน 

 

 
 

จากแผนภาพจะเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนหากเป็นไปตามขั้นตอนปกติจะใช้เวลาอย่างน้อยถึง 18 เดือน 
ดังนั้นจึงสมควรมีการใช้มาตรการเร่งรัดดังที่ปรากฏตามมาตรา 20 ที่ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน น าเสนอมาตรการเร่งรัดต่อรัฐมนตรี  



 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน                      รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)       

                                       บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

                                                                                           
 

 

หากต้องการให้โครงการร่วมลงทุนสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ 
สมควรที่จะด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยอาจก าหนดตามมูลค่าของโครงการโดยให้โครงการที่
มีมูลค่าต่ ากว่า 1,000 ล้าน ใช้วิธีการตามาตรการเร่งรัดโดยให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้เอง เป็นต้น  

โดยที่ปรึกษาเห็นควรจัดแบ่งประเภทโครงการดังต่อไปนี้  

1. โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

2. โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท – ต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท (โครงการขนาดกลาง) ต้องมี
ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการขนาดกลางว่าโครงการมีความส าคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ฯ ว่า
สมควรด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 หรือไม่ หากคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงาน เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้พิจารณา 

3. โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท ให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุนตามกฎระเบียบเฉพาะที่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนส าหรับการอนุญาตสัมปทาน ให้สิทธิ หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
รัฐไว้โดยอนุโลม และกรณีที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวมอบอ านาจให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเป็นผู้พิจารณา 

ภำพที่ 7 แผนภำพแสดงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรที่มีมูลค่ำกว่ำ 5,000 ล้ำน และต่ ำกว่ำ 5,000 ล้ำน 
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 ในการก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนั้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องค านึงถึงปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินโครงการ โดยที่ปรึกษาได้รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ 
ในการพิจารณากรอบในการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

 1.  แนวคิดทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเหตุการณ์ท่ีใกล้เคียงกันในอดีต 

 3. การพ่ึงพาต่างชาติ 

 4. กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 

 5. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

 ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นจะเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน อันได้แก ่

 1. การว่าจ้างเอกชน (Operate and Maintenance) ภาครัฐว่าจ้างเอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหาร
จัดการโครงการซึ่งรัฐเป็นเจ้าของโครงการ โดยภาครัฐอาจก าหนดโครงสร้างการจ่าย ค่าตอบแทนให้เอกชนผูกพัน
กับผลประกอบการเพ่ือจูงใจให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปด าเนินการ (Lease Contract) ภาครัฐให้ เอกชนเช่าทรัพย์สินไป
ด าเนินงาน โดยเอกชนรับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนความเสี่ยงจากผล ประกอบการ และจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ภาครัฐในการใช้ทรัพย์สิน  

 3. Build-Operate-Own (BOO) เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและด าเนินโครงการ รับความเสี่ยงจากผล
ประกอบการ และไม่จ าเป็นต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ โดยภาครัฐอาจก าหนดสิทธิพิเศษเพ่ือจูง
ใจเอกชน  

 4. Build-Operate – Transfer (BOT) หรือ Build-Transfer-Operate (BTO) เอกชนเป็นผู้ลงทุน
พัฒนาและด าเนินโครงการ รับความเสี่ยงจากผลประกอบการ และต้องมีการส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของ
โครงการให้แก่ภาครัฐเมื่อพร้อมเริ่มเปิดให้บริการ (BTO) หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา สัญญา (BOT) โดยภาครัฐอาจ
ก าหนดสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจเอกชน  

 5. ภาครัฐร่วมมือกับเอกชนในลักษณะหุ้นส่วนเพ่ือด าเนินกิจการ (Joint Venture) ภาครัฐร่วมมือกับ
เอกชนในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อด าเนินกิจการ โดยรับความเสี่ยงจากการลงทุน และการด าเนินงานร่วมกัน 

 นอกจากวิธีการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐดังกล่าวแล้วปัจจัยที่ส าคัญอีกประการที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจ าเป็นต้องค านึงถึงก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการ ได้แก่ รูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการ
แบ่งปันผลประโยชน์ในกิจการร่วมทุนนั้นมีรูปแบบดังต่อไปนี้  
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 1. PPP Net cost เป็นการด าเนินการที่เอกชนเป็นผู้รับภาระในการลงทุนเองทั้งระบบ โดยภาครัฐอาจ
เป็นผู้จัดการด้านสิทธิในทรัพย์สินของที่ดินหรือสิทธิอ่ืน ๆ การแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบนี้ได้แก่ ภาครัฐจะ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสัมปทานและเอกชนเป็นผู้เสี่ยงภัยเองทั้งสิ้น 

 2. PPP Gross cost เป็นการด าเนินการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ภาครัฐเป็นผู้บริหารจัดการรายได้ด้วย
ตนเอง เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของค่าจ้างแบบ Fixed payment ในการบริหารจัดการในโครงการ
ของรัฐ 

 3. PPP Modified Gross cost เป็นการปรับปรุงรูปแบบของ Gross cost เดิมเพ่ือเป็นการจูงใจให้
เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมากขึ้นและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของเอกชนในการบริหารงานโดยที่
เอกชนคู่สัญญาอาจได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นโดยพิจารณาจากผลประกอบการที่สามารถจัดการได้ 

 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นเงื่อนไขในการก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินโครงการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการไปจนถึงขั้นตอนก่อนการ
คัดเลือกเอกชนโดยได้ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 

8. จัดประชุมหำรือ / รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้อง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 
ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมรวมไม่น้อยกว่ำ 100 ท่ำน (TOR 3.8) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน TOR ซึ่งได้แก่ กรอบแผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศ โครงสร้างและแนวโน้มตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ฯ  พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านระบบสมาร์ท- กริด  
กระบวนการการร่วมลงทุนของ กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรค ใน
การด าเนินโครงการน าร่อง ฯ  พร้อมทั้งน าเสนอข้อเสนอแนะของการด าเนินการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ซึ่งมีสาระส าคญัดังนี้  

เรื่องของแผนการลงทุนด้านสมารท์กริดนั้นแบ่งออกเป็นผลของการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ส่วนของประเทศไทยได้ศึกษาจากแผนการลงทุนตามแผนขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย โครงการ
ของส านักงานก ากับกิจการพลังงาน ในส่วนของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยตั้งแต่
พ.ศ. 2558 – 2579 ความคืบหน้าการด าเนินงานแผนขับเคลื่อนระยะสั้นปี 2560 เน้นโครงการพัฒนาโครงการน า
ร่องเพ่ือทดสอบความเหมาะสม ความคุ้มค่า และพิจารณา และทบทวนถึงความเหมาะสมในการใช้งานจริงใน
ระยะต่อไป 
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 ในส่วนของการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถด าเนินการได้
โดยที่การร่วมทุนจะลดความเสี่ยงของภาครัฐในการใช้งบประมาณสูงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้นจะช่วยเรื่องของการลดต้นทุนของภาครัฐ ในการลงทุนต่อยอดจากระบบหรือเทคโนโลยีที่เอกชนได้
ลงทุนแล้วหรือมีความเชี่ยวชาญ ท าให้เกิดโอกาสในการระดมเงินทุนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเอกชนสามารถใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงผลงานได้ แล้วในส่วนของการที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานภายใต้โครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน 

 รูปแบบการของการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน มี 4 รูปแบบ คือ 1. สัญญาบริหารหรือสัญญาเช่า 2. สัญญา
สัมปทาน 3. โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 4. การกระจายหุ้น/การขายหุ้น 

 โดยในส่วนของกฎหมายร่วมลงทุนนั้นจะกล่าวถึง ข้อแตกต่างของ พระราชบัญญัติปี 2556 และ 2562 
รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงุทนในกิจการของรัฐ ซึ่งมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 1. การให้เอกชนก่อสร้าง โอน
ทรัพย์สิน และบริหารจัดการ (BTO) 2. การให้เอกชนก่อสร้าง บริหารจัดการ และโอนทรัพย์สิน (BOT) และ      
3. การให้เอกชนก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และบริหารจัดการ (BOO)  

 รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของสัญญาร่วมลงทุน 1. Gross Cost 2. Net Cost แบบ BTO           
3. Modified Gross Cost  

 ในส่วนของข้อจ ากัดและปัญหาของการด าเนินโครงการน าร่องด้วยวิธีการร่วมลงทุนนั้น ปัจจุบันการ
ด าเนินโครงการน าร่องฯ ยังไม่มีการใช้วิธีการตามกฎหมายร่วมลงทุน เนื่ องจากอุปสรรคในด้านข้อกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มูลค่าของโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน โดยทั้งนี้ทางที่
ปรึกษาได้เสนอข้อเสนอแนะของการร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน 

 ซึ่งตาม TOR ได้ก าหนดไว้ในข้อ 3.8 ให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 100 ท่าน จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ท่าน ซึ่งผล
ปรากฎว่าได้เกิดเหตุการณ์ covid – 19 ขึ้น จึงไม่สามารถจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลการศึกษาได้จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาจากเดิม มาเป็นวิธีการออนไลน์ จากการหารือ
คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่  20 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสัมมนาแต่ยังคงให้มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 100 ท่าน และได้มีหนังสือ เรื่องขอแก้ไขสัญญา เลขที่หนังสือ กอ. 14/2562  

ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนผ่านทาง QR code /url/ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 117 ท่าน และมียอดรับชมเป็นจ านวน 
1,500 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563)  
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   ภำพที่ 8 กำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ 
 

 


