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การใหสัมปทานกับผลประโยชนของแผนดิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา กําลังผลักดันใหแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพื่อผอนคลายระเบียบอัน
เขมงวดในการถายโอนการผลิตไปใหเอกชน (privatization) การใหสัมปทาน และการใหเอกชน
เขารวมลงทุนและประกอบกิจการกับรัฐบาล การแกไขกฎหมายฉบับดังกลาวนี้จะเปนประโยชน
ตอสังคมหรือ เปนประเด็นที่สาธารณชนกําลังเฝาจับตามอง
รั ฐมีอํ านาจในการตรากฎหมายเพื่อผูกขาดการผลิตหรือประกอบกิจการบาง
ประเภท โดยที่รัฐเปนผูผลิตหรือประกอบการเอง หรืออาจมอบอํานาจผูกขาดนั้นดวยการให
สัมปทานแกเอกชน เปนผูผลิตหรือประกอบการแทนก็ได แมวารัฐบาลไทยจะมีกฎหมายที่กําหนด
อํ านาจและระเบี ย บการให สั ม ปทานสํ าหรั บ กิ จ การเฉพาะประเภท ดัง เช น กฎหมายวา ดว ย
ปโตรเลียมและกฎหมายวาดวยแร แตหามีกฎหมายทั่วไปวาดวยการใหสัมปทานไม แมจะมีการ
ตีความวา ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 เปนกฎหมายวาดวยการ
ใหสัมปทาน แตขอใหญใจความของประกาศคณะปฏิวัติฉบับนั้นวาดวยการควบคุมกิจการคา
อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจการสาธารณูปโภค
และธุรกิจการเงิน หลักทรัพย และคลังสินคา
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515 มิไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและ
กระบวนการในการใหสัมปทาน เพียงแตระบุวา หนวยงานใดมีหนาที่รับผิดชอบกิจการใด ซึ่ง
รวมถึงการใหสัมปทานดวย อาทิเชน
(1) กิจการรถไฟและการเดินอากาศอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงคมนาคม
(2) กิ จ การชลประทานและการขุ ด คลองอยู  ใ นอํ านาจหน า ที่ ข องกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ
(3) กิจการรถราง การประปา การไฟฟา และการผลิตหรือจําหนายกาซโดย
ระบบเสนทอไปยังอาคารตาง ๆ อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
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(4) กิจการประกันภัยและการคลังสินคา อยูในอํ านาจหนาที่ของกระทรวง
เศรษฐการ
ดวยเหตุที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58/2515 มิไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและ
กระบวนการในการใหสัมปทานเชนนี้เอง ผูทรงอํานาจทางการเมืองจึงสามารถใชอํานาจในการให
สัมปทานตามอํ าเภอใจ ในยุคสมัยที่ระบบราชการยึดถือปรัชญาวา รัฐมีหนาที่จัดสรรบริการ
สาธารณู ป โภค การให สั ม ปทานในกิ จ การ `อั น กระทบต อ ความปลอดภั ย หรื อ ผาสุ ก แห ง
สาธารณชน' จึงมีไมสูมากนัก แตเปนเพราะกระแสเสรีนิยมยุคใหม (Neo-Liberalism) ซึ่งขึ้นมา
เปนกระแสโลกนับแตกลางทศวรรษ 2520 เปนตนมา การลดการกํากับและการลดการควบคุม
(Deregulation) รวมตลอดจนการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) กลายมาเปน
ยุทธวิธีหลักในการพัฒนาระบบทุนนิยม ดวยการผลักดันของธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ขุนนางนักวิชาการไทยจึงเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และบัดนี้สาธารณูปโภค
มิใชกิจการผูกขาดของภาครัฐบาลอีกตอไป
กระแสเสรี นิ ย มยุ ค ใหม ไ ม เ พี ย งแต จ ะได รั บ การขานรั บ จากกลุ  ม ขุ น นาง
นักวิชาการเทานั้น หากยังไดรับการสนองตอบจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดวย เพราะ
เหตุวา กระแสเสรีนิยมยุคใหมเกื้อกูลผลประโยชนของนักเลือกตั้ง การแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากกระบวนการใหสัมปทานกระทําไดโดยงาย ภายใตรัฐบาลนักเลือกตั้ง กระทรวง
ทบวงกรมตางๆพากันชูนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน การใหสัมปทานปรากฏ
อยางแพรหลาย
กระทรวงคมนาคม ซึ่งไมเคยเปนกระทรวงเกรดดีในสายตานักเลือกตั้งถีบตัว
ขึ้นมาเปนแนวหนา เมื่อนายสมัคร สุนทรเวชดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงนี้ ความ
หอมหวนของกระทรวงคมนาคมยิ่ ง ขจรขจายในยุ ค นายมนตรี พงษพานิช มิหนํ าซํ้ ายังถูก
หนุนเนื่องจากความตองการในไลกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน และการใหสัมปทานแกเอกชนดําเนินไป
โดยปราศจากการตั้งคําถามพื้นฐานและการหาคําตอบวา รัฐบาลควรจะมีบทบาทหนาที่อะไรบาง
ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม แมแตในดานการจัดสรรบริการสาธารณูปโภค ก็มิไดแสวงหาคําตอบ
คําถาม พื้นฐานวา บริการสาธารณูปโภคอะไรบางที่รัฐบาลควรเปนผูผลิต และอะไรบางที่ควร
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน ณ บัดนี้ เอกชนไมเพียงแตเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
เทานั้น หากยังเปนผูประกอบกิจการการไฟฟา การประปา และทางดวนอีกดวย รัฐบาลนัก
เลือกตั้งไมตองการตั้งคําถามพื้นฐานเหลานี้ หากยังคงเดินหนาถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน
และใหสัมปทานแกเอกชน ตราบเทาที่นโยบายดังกลาวนี้เปดชองใหนักเลือกตั้งแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจได
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ดวยเหตุที่รัฐบาลนักเลือกตั้งมักจะมีอายุอันแสนสั้น การถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชนและการให สัมปทานจึงเปนไปอยางเรงรีบ ไมเพียงแตไมมีการจัดทํ าแผนแมบท
โครงขายเศรษฐกิจพื้นฐาน (infrastructure) เทานั้น หากยังไมมีการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ (feasibility study) อีกดวย โครงการบางโครงการไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดวย
กระดาษบั น ทึ ก ข อ ความเพี ย งไม กี่ แ ผ น การผลั ก ดั น โครงการสั ม ปทานถื อ เป น อาณาจั ก ร
ผลประโยชนของพรรคการเมืองแตละพรรค โดยถือเปนจารีตวา พรรคการเมืองอื่นๆที่รวมรัฐบาล
เดียวกันจะไมเขาไปกาวกาย จารีตเชนนี้เองที่กอใหเกิดโครงการรถไฟฟาธนายง โครงการ
โฮปเวลล โครงการรถไฟฟามหานคร และโครงการดอนเมืองโทลลเวลย ซึ่งมีเสนทางพาดซอนกัน
และกอใหเกิดอัปลักษณะแกกรุงเทพมหานคร
พ.ร.บ.วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ตราขึ้นในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให
สัมปทาน โดยที่มิไดบังคับใชกับปโตรเลียมและแร ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะบังคับใชอยูแลว กฎหมาย
ฉบับนี้กําหนดหลักการพื้นฐานไว 5 ประการ คือ
ประการแรก โครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป จักตองมีการ
ศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ประการที่สอง เพื่อใหการพิจารณาโครงการเปนไปดวยความรอบคอบ และเปน
ประโยชนสูงสุดตอแผนดิน กฎหมายจึงกํ าหนดใหมีหนวยงานทํ าหนาที่พิจารณาโครงการดัง
ตอไปนี้
(ก) ในกรณีโครงการใหม ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนผูพิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาด
ในขั้นสุดทาย
(ข) ในกรณีโครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณา
ผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาดในขั้นสุดทาย
อนึ่ง สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
กระทรวง การคลัง จักตองพิจารณาโครงการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน มิฉะนั้นจะถือวาเห็นชอบ
กับโครงการ
ประการที่สาม โครงการลงทุนที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 ลานบาท หนวยงาน
เจาของโครงการตองวาจางที่ปรึกษามาใหคําปรึกษา และที่ปรึกษาตองจัดทํารายงานเปนเอกเทศ
ตามรายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด
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ประการที่สี่ ใหมีคณะกรรมการดําเนินโครงการ ทําหนาที่ใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุน และรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญ (Terms of
Reference) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวม
งานหรือดําเนินการ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ
เปนตน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะตองเสนอผลการคัดเลือกตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอไป
ประการที่หา ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามสัญญา รวมตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานความคืบหนา ปญหาและแนวทาง
แกไขตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณที่จะลิดรอนอํานาจการใหสัมปทานของ
รัฐมนตรี กระทรวงเจาสังกัด เพื่อปองกันการใชอํานาจในทางฉอฉล ทั้งนี้ดวยการดึงโครงการ
ลงทุนที่มีวงเงินเกินกวา 1,000 ลานบาท ออกจากขายอํานาจของกระทรวง โดยมีคณะกรรมการ
ดํ าเนินการ และคณะกรรมการกํ ากับดูแลและติดตามผล ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวย
ราชการนอกกระทรวงเจาสังกัด จุดเดนอีกประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ การบังคับให
ตองมีการศึกษาและวิเคราะหโครงการ (Project Analysis) และการวาจางที่ปรึกษาในกรณี
โครงการขนาดใหญ แมกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใชกับโครงการที่มีเงินลงทุนเกินกวา 1,000 ลาน
บาท แตก็มีบทบัญญัติ (มาตรา 11) ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีในการกําหนดใหโครงการขนาด
ตํ่ากวา 1,000 ลานบาท ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ได อนึ่ง แมจะมีโครงการที่ไดรับ
อนุมัติหรือผานขั้นตอนบางขั้นตอนกอนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช แตบทเฉพาะกาลของ
กฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 25) กําหนดวา ขั้นตอนตอไปตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) กลาวอยางถูกตองวา พ.ร.บ.วาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตราขึ้นเพื่อปองกันการ
ฉอฉลของรัฐบาลนักเลือกตั้ง แตความเห็นที่วา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจักตองสะสาง
กฎหมายที่ตราขึ้นในยุคเผด็จการนั้น แมจะยอมรับไดในหลักการ หากแตอดกังขามิไดวา เหตุใด
รัฐบาลนักเลือกตั้งจึงเลือกสะสางกฎหมายที่ลิดรอนผลประโยชนของตนเอง หากตองการสะสาง
กฎหมายยุ ค เผด็ จ การ ซึ่ ง มี เ ป น เรื อ นพัน จัก ตอ งมีการดํ าเนิ น การอย า งเปน กิจ จะลักษณะ
นอกจากนี้ ใชวากฎหมายยุคเผด็จการจะเปนโทษไปเสียทั้งหมด พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขา
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รวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 แมจะตราขึ้นในยุคเผด็จการ แตก็เปน
กฎหมายที่เปนประโยชนตอแผนดิน เพราะมุงสถาปนาวินัยในการใหสัมปทาน
กฎหมายยุ ค เผด็ จ การที่ ลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนยั ง มี อ ยู  เ ป น
จํานวนมากนาประหลาดนักที่รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา มิไดสนใจสะสาง หากแตมุงสะสาง
กฎหมายที่จํากัดอํานาจการใหสัมปทานของตนเอง

