แนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
คณะรัฐมนตรี
BKT ได้สิทธิการ
พัฒนาโครงการฯ

นางสาวอมรรัตน์ กล่าพลบ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์
(ปี 39 - 41 )

เห็นชอบผลการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เมื่อปี 2539
(ปี 39 )
กรมธนารักษ์จัดทาสัญญา
ก่อสร้างและบริหาร
โครงการฯ

(ปี 44)
คณะกรรมกากฤษฎีกา

เงื่อนไข
- ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี
- สัญญาเช่า 50 ปี (30+10+10)
- ค่าธรรมเนียม 550 ลบ. แบ่งจ่าย 4 งวด
- ค่าตอบแทนระหว่างปลูกสร้าง 0.5 ลบ. ต่อเดือน
- ค่าเช่า 5.3 ลบ.ต่อปี
- ค่าชดเชยฐานราก

BKT ชาระเงิน 1) ค่าธรรมเนียม 150 ลบ.
2) ค่าย้ายสถานีหมอชิต 40 ลบ. 3) ค่าฐานราก 159 ลบ. 4)
มูลค่าโครงการ 18,190.61 ลบ.
5) พืน้ ที่ก่อสร้าง 888,046 ตร.ม. (พืน้ ที่ชดเชย 112,000 ตร.ม. /
พืน้ ที่เชิงพาณิชย์ 776,046 ตร.ม. )
6) รูปแบบโครงการ อาคารสานักงาน / พืน้ ที่
เชิงพาณิชย์ / พืน้ ที่จอดรถ

สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่ากรมธนารักษ์มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ของ พรบ.ร่วมทุน พ.ศ.2535 มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ดังนั้น สัญญาก่อสร้างและบริหารฯ ฉบับลงวันที่ 8 ส.ค. 39 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลผูกพันในแง่สัญญาต่อกัน
(ปี 46 )

BTSC ฟ้อง
BKT กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษาในคดีหมายเลขดาที่
1271/2546 ให้กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง
จ่ายค่าชดเชยฐานรากและดอกเบี้ยให้ BTSC

กรมธนารักษ์
(ปี ษ48
จัดจ้างบริ
ัทที)่ปรึกษา

จัดจ้างบริษัท เทสโก้ จากัด ศึกษา
วิเคราะห์โครงการ ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ
ปี 2535

(ปี 48 - 54 )
กระทรวงการคลังสรุปข้อเท็จจริงผลการศึกษาและแนวทางดาเนนิ โครงการเสนอครม.เห็นชอบในหลักการตามพรบ.ร่วมทุนฯปี 2535 และชีแ้ จงข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกยี่ วข้อง
กระทรวงการคลัง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดาเนินการและนาเสนอกระทรวงการคลังหลายครั้ง
เสนอโครงการ ต่อ ครม.
(ปี 55 )
เห็นชอบในหลักการให้มีการดาเนินและให้กระทรวงการคลังดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขัน้ ตอนการเสนอโครงการตามพรบ.ร่วมทุนฯปี 2535

คณะรัฐมนตรี
(ปี 56)

ศาลปกครองสูงสุด

พิจารณายืนตามศาลปกครองกลาง โดยวินิจฉัยสถานะของสัญญาว่า เมื่อยัง
ไม่บอกเลิกสัญญาBKTและกรมธนารักษ์ยังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการฯ
เป็นประเภทพาณิชยกรรม (สีแดงพ.4) FAR 8 ต่อ 1
พ.ศ. 2556
กระทรวงการคลัง มีคาสั่ง
ที่ 1395/2556 ลว. 22 ต.ค. 2556
(ปี 57 - 60)

คณะกรรมการฯ
มาตรา 72
มีการประชุม 10 ครั้ง

กรมธนารักษ์ชาระค่าชดเชยฐานรากให้กับผูฟ้ ้องคดี
กรมธนารักษ์
ตามคาพิพากษา เป็นเงินจานวน 1,119.277 ล้านบาท
ชาระค่าชดเชย
กรมธนารักษ์ สคร. ให้ความเห็นว่า โครงการฯ จะต้องดาเนินการตาม พรบ.ร่วมทุนฯ
หารือ สคร. ปี 2556 มาตรา 72 มิใช่โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรา69

แต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่ง พรบ.ร่วมทุนฯ ปี 2556 พิจารณายกเลิกสัญญา การแก้ไขสัญญา และ
การให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป

สรุปมติที่ประชุมที่สาคัญ ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้แก้ไขสัญญาฯ และแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อพิจารณาและเจรจารูปแบบโครงการ ทางเข้า – ออก พื้นที่ชดเชย การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชดเชย กับ BKT กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก

พิจารณาสถานะของสัญญา 1. เหตุพ้นวิสัย 2.ไม่มีเหตุผิดสัญญา
3. ถ้าใช้สิทธิเลิกสัญญาอาจถูกฟ้อง 4.ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
สถานะของสัญญาว่า เมื่อยังไม่บอกเลิกสัญญา BKT และ
กรมธนารักษ์ยังคงต้องปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไป

บ.เทสโก้ จากัด ได้ศกึ ษาวิเคราะห์รูปแบบโครงการ อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความเหมาะสมทางการตลาด ความเป็นไปได้
ทางการเงิน ราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลาการบริหารโครงการ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ทางราชการควรได้รับ เห็นว่า โครงการที่ BKT เสนอ
ประเด็นทาได้
มีความเหมาะสม (ระยะเวลาบริหาร 30 ปี มีระยะคืนทุน 15 ปี NPV = 130.98 ล้านบาท)
หรื
อ
ไม่
ครั้งที่ 2/2559 เห็นชอบรูปแบบโครงการที่ BKT เสนอ ให้ได้รับสิทธิบริหารสัญญา 30 ปี
รูปแบบโครงการ 1. มูลค่าโครงการ 26,916.89 ลบ.
และให้มีสิทธิขอต่อสัญญา ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ ปี 2556 เรียกเก็บดอกเบี้ยค่าชดเชยฐานราก
2. พื้นที่ก่อสร้าง 712,350 ตร.ม. 3. พื้นที่ชดเชย 112,000 ตร.ม.
ร้อยละ 3.68 รวมเป็นเงิน 1,293.104 ลบ. และเห็นชอบกรอบการแก้ไขสัญญาฯเพื่อให้สอดคล้อง กับ 4. พื้นที่เชิงพาณิชย์ 600,350 ตร.ม. 5. รูปแบบสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคาร
สานักงาน ศูนย์การค้า เซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ และโรงแรม
ข้อเท็จจริงปัจจุบนั เช่น FAR และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่งให้สนง.อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
(ปี 61)
(ปี61)
(ปี 60 ) วั นที่ 31 มี .ค.60 ได้ ตรวจร่างสั ญญาฯ
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 13 ธ.ค.2560 สลค.แจ้งให้ กครับเรื่อง
คกก.ฯ ครั้งที่ 1/2561 มีมติให้หารือสคร.
คกก.ฯ
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สนง.อัยการ
กลับไปพิจารณาตาม ม. 72 เพื่ อให้ เสนอคคณะอนุ กรรมการ
ม. 72
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เสนอโครงการฯ ต่อครม. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
10 ต.ค.60 ได้ ต รวจร่ า งสั ญ ญา
ด้ านกฎหมายของ คกก. PPP เรื่ อง
สูงสุด
พิจารณาตาม ม. 72 ต่อไป เพื่อพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมฯ เรียบร้อยแล้ว
อานาจคกก.ม.72ในการแก้ไขสัญญา
ครั้งที่ 2/2561 มีมติรับทราบแนวทางของสคร. และให้นา
(ปี 61) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 สคร. แจ้งผลการหารือ เกี่ยวกับอานาจของคกก. ฯ ม. . 72 ว่า การพิจารณาและความเห็นต่อ รมว. กค. เพื่อเสนอต่อ ครม.
สคร. พิจารณาสั่งการ คกก.ฯม. 72 ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ และมีข้อมูลที่ประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องมี คกก.ฯ ผลการพิจารณาและความเห็นของคกก.ฯ ม. 72 ในการ
กรมธนารักษ์
จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา

การหารือและเจรจาร่วมกับเอกชนคู่สัญญาด้วย หาก คกก.ฯ ม.72 ให้มีการแก้ไขสัญญา โดยยกร่างสัญญาที่จะแก้ไขร่วมกับเอกชนคู่สัญญา ม. 72 แก้ ไขร่ างสัญญาฯ พร้ อมทั้งร่ างสัญญาที่ ได้ เจรจากั บ
และจัดส่งเอกสารให้ อสส. ตรวจพิจารณาก่อนการนาเสนอ ครม.พิจารณา
เอกชนและผ่านการตรวจจาก อสส.แล้ว ต่อ ครม.

