กฎหมายลําดับรองหลักภายใต้พระราชบัญญัติ
การให้
ใ ้เอกชนร่่วมลงทุนใในกิิจการของรััฐ พ.
พ.ศ. 2556
นําํ เสนอ
ในงานการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 และกฎหมายลําดับรองที่ใช้บังคับแล้ว
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
และจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

กฎหมายลําดับรองหลักภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลั
เรอง
หลกเกณฑและวธการคานวณมู
กเกณฑ์และวิธีการคํานวณมลค่
ลคาของโครงการการลงทุ
าของโครงการการลงทนในกิ
นในกจการของรฐ
จการของรัฐ พพ.ศ.
ศ 2558

2. กระบวนการคัดเลือกเอกชน
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. 2558

3. ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558

4 การแกไขสญญาในสวนทเปนสาระสาคญ
4.
การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.ศ. 2558

5. การให้
ใ ้เอกชนร่ว่ มลงทุนในโครงการที
ใ โ
ม่ี ีวงเงิินมูลค่า่ ตํา่ํ กว่่าที่ีกําหนดในมาตรา
ใ
23
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และและวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนในกิ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุ
นในกจการของรฐ
จการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรือื่ ง หลักั เกณฑ์แ์ ละวิิธกี ารคําํ นวณมูลค่า่ ของโครงการการลงทุ
โ
นในกิ
ใ จิ การของรัฐั พ.ศ. 2558
ความเป็นมา
 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 ประกาศฉบับนี้ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
“มาตรา 23 โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวงต้้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์์และขั้นตอนที่กําหนดไว้
ไ ้ในพระราชบัญญัติน้ี
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ของโครงการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด”
คณะกรรมการประกาศกาหนด”
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1. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคํานวณมูลค่า
ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558

คํานวณมูลค่าโครงการ

โครงการที่มีมูลค่า
ต่ํากว่า 1,000
ตากวา
1 000 ลานบาท
ล้านบาท

โครงการที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 1,000
ตงแต
1 000 ลานบาทขนไป
ล้านบาทขึ้นไป

มาตรา 58 ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทนในโครงการที
หลกเกณฑและวธการใหเอกชนรวมลงทุ
นในโครงการทมวงเงนมู
ม่ วี งเงินมลค่
ลคาา
ต่ํากว่าทีก่ ําหนดในมาตรา 23 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

มาตรา 23 โครงการทีม่ มี ูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
หรือมลค่
หรอมู
ลคาทกาหนดเพมขนโดยกฎกระทรวงตองดาเนนการ
าทีก่ าํ หนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวงต้องดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
“ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้รบั ผิดชอบในการคํานวณมูลค่าโครงการ”

มูลค่าของโครงการที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการคํานวณ
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
ถือเป็นทีส่ ุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คํานวณเงินลงทุนและทรัพย์สนิ
ของภาครัฐและของเอกชน
ตลอดอายของโครงการ
ตลอดอายุ
ของโครงการ
ณ วันทีม่ ีการคํานวณมูลค่าโครงการ

กรณีที่มลู ค่าโครงการ ณ วันที่คํานวณ
มมูี ลคาตากวาทกาหนดในมาตรา
ใ
23
่ ่ํ ่ ี่ ํ
แต่ปรากฏต่อมาว่าเอกชนเสนอเงินลงทุน
และทรัพย์สนิ มากขึน้ จนทําให้มลู ค่า
โครงการเกินกว่าที่กําหนดในมาตรา 23
ใ ห้ น่ว่ ยงานเจ้า้ ของโครงการเริ
ให้
โ
ม่ิ ต้น้
ดําเนินการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอ
โครงการ

กรณีมีการแยกสัญญาร่วมเป็นหลายฉบับ
ภายใต้โครงการเดียว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่า
โ
โครงการนั
น้ั โดยรวมมู
โ
ลค่า่ โครงการ
โ
ที่คาดว่าจะกําหนดไว้ในสัญญาทั้งหมด
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าโครงการ

กรณีมีโครงการย่อยหลายโครงการ
ภายใต้สญ
ั ญาฉบับเดียว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่า
โ
โครงการนั
น้ั โดยรวม
โ
มูลค่าของโครงการย่อยทั้งหมด
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าโครงการ

กรณีสญ
ั ญาเดิมสิน้ สุดลง
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณ
มูลค่า่ โโครงการใหม่
ใ ่ก่อนดําํ เนินิ การ
ในโครงการต่อไป
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558

วิธีการคํานวณมลค่
วธการคานวณมู
ลคาของโครงการ
าของโครงการ
ให้คํานวณเงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐ
และของเอกชนซึ่งทําให้สามารถดําเนินงานตาม
โ
โครงการในระดั
ใ ับเต็็มกํําลัังการผลิิตทีคี่ าดการณ์ไ์ ว้้
(Utilization Capacity at Projected Level) และ
สามารถรักษากําลังการผลิตและ/หรือเพิ่มกําลังกาผลิต
ในอนาคตที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์ที่จะ
ดําเนินการได้ โดยให้คาํ นวณเงินลงทุนและทรัพย์สิน
ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่นําไปใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการและตามระยะเวลาทีใ่ ช้งาน

เงินลงทุนเริ่มต้น
(Initial Capital Investment)

เอกชน

เงินลงทุนในอนาคต
((Future Capital
p Expenditure)
p
)

ประมาณการ
เงินลงทุน
ของรัฐ
และเอกชน

ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

มูลค่า
โครงการ =

เครื่องจักร/อปกรณ์
เครองจกร/อุ
ปกรณ

รัฐ
แหล่งของการลงทุน

เครื่องหมายการค้า/สิทธิบตั ร/ลิขสิทธิ์/
การอนุญาต/สัมปทาน/สิทธิ

ทรพยสน
ทรั
พย์สิน
ของ
ภาครัฐ

ทรพยสนอนทจาเปน
ทรั
พย์สินอื่นที่จาํ เป็น
ในการดําเนินโครงการ

เงินทุนและทรัพย์สนิ
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• กรณีที่ดิน
1) กรณีรัฐให้เอกชนเช่าที่ดิน
มูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่า
ตามราคาตลาด

ในการคิดคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ดินตามราคาตลาด
ให้คิดตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
• อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 3 ต่อปี
• อตราคดลด
อัตราคิดลด (Discount Rate) ทอตราผลตอบแทนพนธบตร
ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Government Bond Yield)
ณ ขณะนัน้ ที่มอี ายุเท่ากับหรือต่ํากว่าระยะเวลาของโครงการ
หรือระยะเวลาการให้เช่าแล้วแต่กรณี

กรณหาไมได
กรณี
หาไม่ได้
มูลค่าสูงสุดระหว่าง

มูมลค่
ล าปจจุ
ปัจจบับนนขอ
ของราคาตลาด
ร ล x รระยะเวลาการให้
ย เวล รใ เช
เช่า
30 ปี

หรือ

าปัจจบับนของราคาประเมนของกรมธนารกษ
นของราคาประเมินของกรมธนารักษ์ x ระยะเวลาการให้
เช่า
มูมลค่
ลคาปจจุ
ระยะเวลาการใหเชา
30 ปี

หมายเหตุ
• ค่่าเช่่าทีี่ดินตามราคาตลาด หมายถึึง ค่่าเช่่าในท้
ใ ้องตลาดของที่ีดินทีี่ใช้้ในการดํําเนิินโครงการหรื
โ
ือของที่ีดินข้้างเคีียงโดนคํ
โ ํานึึงถึึงสภาพแห่่งที่ีดินนัั้นว่่าเป็็นทีี่ดินประเภทใด
ใ เช่่น ทีี่อยู่อาศััย
ที่โรงงาน ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่นั้นอยู่ในทําเลอย่างใดด้วย
• ราคาตลาดของที่ดิน หมายถึง ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดหรือราคาจํานองหรือราคาขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินหรือที่ดินเคียงข้าง โดยคํานึกถึงสภาพแห่งที่ดินนั้นว่าเป็นที่ดินประเภทใด
เช่น ที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่นั้นอยู่ในทําเลอย่างใดด้วย
• ราคาประเมนทดนของกรมธนารกษ
ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ หมายถง
หมายถึง ราคาประเมิ
ราคาประเมนทดนทกาหนดโดยสานกประเมนราคาทรพยสน
นที่ดินที่กําหนดโดยสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารกษ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลง
กระทรวงการคลัง
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• กรณีที่ดิน
2) กรณีรัฐหรือเอกชนจัดหาที่ดินใหม่

มูมลค่
ลคาสู
าสงสดระหว่
งสุดระหวาง
าง
ประมาณการราคา
ที่จะจัดหาที่ดิน

ราคาตลาด

ราคาประเมินของ
กรมธนารักษ์
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• กรณีสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
1) กรณีรัฐให้เอกชนเช่าสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
มูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่า

กรณี
กรณ

กรณี

ของทรัพย์สนิ นั้นตามราคาตลาด หาไม่ได้
ในการคิดคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าวตาม
ราคาตลาด ให้คิดตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
• อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 3 ต่อปี
• อตราคดลด
อัตราคิดลด (Discount Rate) ทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล
ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
(Government Bond Yield)
ณ ขณะนัน้ ที่มอี ายุเท่ากับหรือต่ํากว่าระยะเวลาการให้เช่าหรือ
ระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สินนัน้ ในการดําเนินโครงการ แล้วแต่กรณี

ต้นทุนทดแทนใหม่
หาไม่ได้

ต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยที่ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ
ดังกล่าวโดยไม่ตดั ค่าเสื่อมราคา

เทียบอัตราส่วนระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สนิ นัน้ ในการดําเนินโครงการ
กบอายุ
การใชงาน
ใ ้ (Useful
(U f l Life)
Lif ) ของทรพยสนนน
ั ์ ิ ั้
ั

หมายเหตุ
• ค่ า เช่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เครื่ อ งจั ก ร หรื อ อุ ป กรณ์ ตามราคาตลาด หมายถึ ง ค่ า เช่ า ในท้ อ งตลาดของทรั พ ย์ สิ น นั้ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ส ภาพทรั พ ย์ ที่ ค ล้ า ยกั น
โดยคํานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเช่า ทั้งสภาพแวดล้อม คุณลักษณะทางกายภาพ ประโยชน์ใช้สอย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตด้วย
• ต้นทุนทดแทนใหม่ หมายถึง ประมาณการต้นทุนในปัจจุบันในการจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินใหม่เพื่อนํามาทดแทนทรัพย์สินเดิม โดยอย่างน้อยต้องมีความใกล้เคียงหรือ
ทัดเทียมในด้านเทคโนโลยี วสดุ
ทดเทยมในดานเทคโนโลย
วัสดอปกรณ์
อุปกรณทใช
ที่ใช้ ประสทธภาพ
ประสิทธิภาพ และกํ
และกาลงการผลต
าลังการผลิต
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• กรณีสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
2) กรณีรัฐหรือเอกชนจัดหาสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

ในการคิดคํานวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ให้คิดตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
หลกเกณฑดงน
• ใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield)
ณ ขณะนั้นที่มีอายุุเท่ากับหรือต่ํากว่าระยะเวลาที่ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• กรณีทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง
ค่าใช้จา่ ยในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่มรี ูปร่าง

กรณี
หาไม่
ไมไได้

มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นว่าเหมาะสม
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• การอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อดําเนินกิจการของรัฐ
มูลค่าทีร่ ัฐเคยได้รบั จากการอนุญาต
สัมปทาน หรือใช้สิทธิลักษณะเดียวกัน
ในอดีต
ในอดต

กรณีไม่เคยอนุญาต
หรือไม่ควรใช้มลค่
หรอไมควรใชมู
ลคาเดม
าเดิม

มูลค่าที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นว่าเหมาะสม
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.
พ.ศ. 2558
• ทรัพย์สินอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นว่าเหมาะสม
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2 กระบวนการคดเลอกเอกชน
2.
กระบวนการคัดเลือกเอกชน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน
วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
พ ศ 2558
พ.ศ.
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2. กระบวนการคัดเลือกเอกชน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทนุ วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. 2558
ความเป็นมา
 ประกาศ ณ วนท
วันที่ 30 มกราคม พพ.ศ.
ศ 2558
 ประกาศฉบับนี้ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
“มาตรา 32 การประกาศเชิิญชวน เอกสารข้้อเสนอการร่่วมลงทุน วิิธีการประกาศเชิิญชวน
วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่นที่จําเป็นในการให้เอกชนร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
เหนชอบของคณะกรรมการ
ในประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ต้องกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
(2) ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
(3) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน”
16

2. กระบวนการคัดเลือกเอกชน
คกก. นโยบายฯ
หรือ ครม. เห็นชอบ
หลักการโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
จัดทําร่างประกาศเชิญชวน
ร่าง TOR รางสญญา
ราง
ร่างสัญญา

สคร. พิจารณา
ความเห็นผลคัดเลือก
และภาระการเงิน
การคลัง
ภายใน 45 วัน

คกก. คัดเลือก
ส่งรายงานทั้งหมด
ให้ สคร.
ภายใน 15 วัน

อัยการสููงสุด
ตรวจร่างสัญญา
ภายใน 45 วัน

คกก. คัดเลือก
ส่งร่างสัญญา
ให้อัยการสูงสุด
ภายใน 15 วัน

กระทรวงเจ้าสังกัด
เสนอความเห็นและ
เสนอ ครม. ภายใน
ใ 30 วัน

ครม. พิจารณา
เห็นชอบ
เหนชอบ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการคดเลอก

คณะกรรมการ
คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และ คกก. คัดเลือก
พิจารณาวิธีการ
ไ ม้ าซึ่ึงเอกชน
ได้

ประกาศ สคร. เรื่อง
รายละเอียดประกาศเชิญชวนฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เจรจากับั เอกชนทีีไ่ ด้ร้ ับ
การคัดเลือกและ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน
ประกาศ สคร.
เรื่อง ข้อกําหนดมาตรฐาน
สัญญาร่วมลงทุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ลงนามในสัญญากับ
เอกชนที่ได้รับคัดเลือก

ประมูล
คัคดเลอก
ดเลือก
เอกชน

ไม่ประมูล

คณะกรรมการ
นโยบายฯ
พิจารณาอนุมัติ

สคร. พจารณา
สคร
พิจารณา
เห็นพ้องกับการ
ไม่ประมูล

หมวด ๖
กํากับดูแลและติดตามผล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ส่งสําเนาสัญญาให้ สคร. เพื่อ
ทําฐานข้อมูล ภายใน 30 วัน
(บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 59 )

สคร. จัดทํา
ฐานข้อมูล
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2. กระบวนการคัดเลือกเอกชน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคั
ของคณะกรรมการคดเลอก
ดเลือก การกาหนดหลกประกนซองและหลกประกนสญญา
การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พพ..ศ. 2558
ไม่ประมูล
≥ 60 วัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิ + เหตุผล
และจัดส่งประกาศเชิญชวนให้เอกชน
ที่ คกก. คัดเลือก ทําการคัดเลือก

คกก. นโยบายฯ
โ
พิจารณาอนุมัติ
การไม่ประมูล

ขาย RFP
ให้กับเอกชน

เปิดรับซองข้อเสนอ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ประกาศเชิญชวน ≥ 60 วันก่อนวันเปิดรับซองข้อเสนอ
ตามวิธีการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
• ประกาศ ณ ทีท่ ําการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
• ประกาศทางวิทยุ หรือ โทรทัศน์
• ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกัน ≥ 3 วัน

ประมูล

คืนหลักประกันซองให้แก่
ผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

≥ 60 วัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประกาศเชิญชวน

ขาย RFP
ให้กับเอกชน

เปิดรับซองข้อเสนอ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ปิดรบซองข้
ั
อ้ เสนอ
(ได้รับรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ค่าธรรมเนียมและหลักประกันซอง)

กรณีมี ีการพิจารณาคัดเลือื กคุณสมบัติเบือ้ื งต้น้ ของผู้ประสงค์จ์ ะยืน่ื ข้อ้ เสนอ (Short-List)
คกก. คัดเลือก
เห็นสมควรให้มี
Short List

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประกาศเชิญชวน
Short-List

≥ 30 วัน

เปิดรับซอง
Short-List

คกก. คัดเลือก
พิจารณาคุณสมบัติ
Short-List

คกก. คัดเลือก
คัดเลือกเอกชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เจรจากับเอกชนที่ได้รับ
การคัดเลือกและร่างสัญญา

≥ 45 วัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประกาศรายชื่อ Short-List
และจัดส่งประกาศเชิญชวน
ให้ Short-List ที่ผ่านการคัดเลือก

ขาย RFP
ให้กับเอกชนใน
Short-List

เปิดรับซองข้อเสนอ
ตามระยะเวลา
ที่กําหนด
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2. กระบวนการคัดเลือกเอกชน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคััดเลือื ก การกํําหนดหลัักปประกัันซองและหลักั ปประกัันสัญ
ั ญา พ.
พ.ศ. 2558
ประกาศเชิญชวน
อย่างน้อยต้องแสดง
8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการ
1. สรุปสาระสําคัญของขอบเขตโครงการ (TOR) ประกอบด้วย
ในการตัดสินให้ชัดเจนเป็นคะแนนในด้าน ดังต่อไปนี้
• ความเป็นมาของโครงการ
• ความสอดคลองของขอเสนอเมอเปรยบเทยบกบประกาศเชญชวน
ความสอดคล้องของข้อเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน
• วตถุ
วัตถปร
ประสงค
สงค์
• ความน่าเชื่อถือของรายละเอียดที่ปรากฏในรายการตามข้อ 3
• ขอบข่ายของงาน
• ข้อ เสนอการดํ า เนิ น งานในภาพรวม (ศั ก ยภาพ+ความสามารถ
• ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมลงทุนมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามโครงการ
ของผูู้ยื่นข้อเสนอให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. สาระสําคัญเกี่ยวกับผูู้ยื่นข้อเสนอ
3. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค การเงิน ประสบการณ์ และผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ • ข้ อ เสนอในแง่ ข องผลประโยชน์ ที่ รั ฐ จะได้ รั บ ทั้ ง ในรู ป ตั ว เงิ น
และประโยชน์อื่น ๆ
หรือรายละเอียดอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนด
9. การสงวนสิทธิที่จะยกเลิกประกาศเชิญชวนโดยไม่พิจารณาคัดเลือก
4. ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
ผูผ้ยื่ นขอเสนอรายใดเลยหรอจะไมคดเลอกผู
น ข้ อ เสนอรายใดเลยหรื อ จะไม่ คั ด เลื อ กผ้ ยื่ นขอเสนอทเสนอให
นข้ อ เสนอที่ เ สนอให้
5 สถานท
5.
สถานที่ วน
วัน เวลา ซึซงมการเปดขายเอกสารขอเสนอการรวมลงทุ
่งมีการเปิดขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทนน
6. สถานที่ วัน เวลา เปิดรับซอง ปิดรับซอง และการเปิดซองเอกสารข้อเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ได้
10.ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ
โดยให้คณะกรรมการรับซองซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้รับซอง
7. หลักประกันซอง โดยให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือรับหลักประกันซองด้วย
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2. กระบวนการคัดเลือกเอกชน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคััดเลือื ก การกํําหนดหลัักปประกัันซองและหลักั ปประกัันสัญ
ั ญา พ.
พ.ศ. 2558
เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP)
อย่างน้อยต้องแสดง
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม TOR + มาตรฐานในการดําเนินงานตามโครงการ 6. รายละเอียดที่กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุแผนการดําเนินงานและผลประโยชน์
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่จะเสนอให้แก่รัฐทั้งในรูปตัวเงินและผลประโยชน์อื่น ๆ โดยชัดเจน
3 รายละเอยดทกาหนดใหผู
3.
รายละเอียดที่กําหนดให้ผ้ยื่นนขอเสนอแสดงหลกฐานเกยวกบฐานะการเงน
ข้อเสนอแสดงหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
7 เงอนไขสาคญในการเขารวมลงทุ
7.
เงือ่ นไขสําคัญในการเข้าร่วมลงทนน อยางนอยตองครอบคลุ
อย่างน้อยต้องครอบคลมถึ
มถงเรองดงตอไปน
งเรื่องดังต่อไปนี้
และบุคลากร ซึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตามโครงการ
• ผลประโยชน์แก่รัฐ
4. ในกรณีที่โครงการใดมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อดําเนินงานหลังจากทีค่ ณะรัฐมนตรี
• ระยะเวลาของสัญญา
อนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนแล้ว ให้ระบุให้ชัดเจนว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คํารับรองว่า
• ภาษี
จะค้าํ ประกันและ/หรือประกันการดําเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย
จะคาประกนและ/หรอประกนการดาเนนงานของบรษททจดตงขนใหมดวย
• การจดสรรและโอนความเสยง
การจัดสรรและโอนความเสี่ยง
5. รายละเอียดที่กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอแสดงแผนทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้
• หลักประกันสัญญา
• การคาดคะเนทางการเงิน โดยแสดงงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุล
• ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญา
• อัตราส่วนทางการเงิน ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนด เช่น อัตราส่วน
8. เรื่องอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนดในการให้จัดทําข้อเสนอ
สภาพคล่อง อัอตราสวนหนสน
สภาพคลอง
ตราส่วนหนี้สิน อตราสวนแสดงสมรรถภาพในการดาเนนการ
อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการดําเนินการ
อัตราส่วนความสามารถทํากําไร
• ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน
• การจัดหาเงินทุน
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3. ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประกาศสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ
เรื่อง ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558
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3. ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558
ความเป็นมา
ความเปนมา



ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศฉบับนีอ้ อกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
“ มาตรา 34 รางสญญารวมลงทุ
ร่างสัญญาร่วมลงทนตามมาตรา
นตามมาตรา 33
33* ตองประกอบดวยขอกาหนดมาตรฐานของสญญารวมลงทุ
ต้องประกอบด้วยข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทนที
นทสานกงานประกาศกาหนด
่สาํ นักงานประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาของโครงการ
(2) การให้บริการและการดําเนินการของโครงการ
(3) อัตราค่าบริการ วิธีการชําระเงินของเอกชนหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนต้องให้แก่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
(4) การเปลีย่ นลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลีย่ นตัวคู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รบั เหมาช่วง และการโอนสิทธิเรียกร้อง
(5) สนทรพยของโครงการซงรวมถงกรรมสทธและการคานวณมู
สินทรัพย์ของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิแ์ ละการคํานวณมลค่
ลคาสนทรพยของโครงการ
าสินทรัพย์ของโครงการ
(6) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั้งการชําระค่าตอบแทน
(7) เหตุแห่งการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา และการชําระค่าเสียหาย
(8) การคาประกน
การค้ําประกัน การประกั
การประกนภย
นภัย และการชดใชคาเสยหาย
และการชดใช้ค่าเสียหาย
(9) การระงับข้อพิพาท”

หมายเหตุ

*มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรณีตามมาตรา 28 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศ
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่
ไ มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วม
ลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาร่วมลงทุนได้
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3. ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.
พ.ศ. 2558
รายละเอียดที่ต้องมี
1 ระยะเวลาโครงการ
1.
2. การให้บริการและการดําเนินการของโครงการ
3. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
4. การลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชน รวมทั้งแหล่งเงินทุนของเอกชน
5. สิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ งกรรมสิ ท ธิ์ ข องโครงการ และการคํ า นวณมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์
ของโครงการ
6. การบูรณะพัฒนาสินทรัพย์ของโครงการ
7 อตราคาบรการและการปรบเปลยนอตราคาบรการ
7.
อัตราค่าบริการและการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ วธการชาระเงนของเอกชน
วิธีการชําระเงินของเอกชน
หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการและผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างเอกชนและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
8. การให้การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อการดําเนินการตามสัญญาของฝ่ายเอกชน
9. การเปลี่ยนลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาช่วงและการโอนสิทธิเรียกร้อง
10.เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั้ง การชําระค่าตอบแทน

11 เหตุแหงการเลกสญญา
11.
่
ิ สั
วธการบอกเลกสญญา
ิี
ิ สั
ผลของการเลกสญญา
ิ สั
นอกเหนือจากกรณีการสิ้นสุดของสัญญาตามระยะเวลา
12. หลักประกันสัญญา การค้ําประกัน ทั้งนี้ ให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือ
ริบหลักประกันสัญญาด้วย
13. การประกันภัยและการชดใช้ค่าเสียหาย
14. การระงับข้อพิพาท
15. กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ ต้ อ งกํ า หนดในสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ทเกยวของกบสญญา
16. การดําเนินโครงการภายใต้บังคับกฎหมายไทย
17. ทรัพย์สินทางปัญญา
18. ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
19. เรื่องอื่นๆ ที่กําหนดในแนวทางปฏิบัติของ สคร.

สัญญาร่วมลงทุนและเอกสารอื่น
• ต้องทําเป็นภาษาไทย
• ต้องไม่มีเนื้อหาในลักษณะที่ให้มีการต่อ/ขยายอายุโครงการในสัญญาทันที โดยไม่มีการเจรจา
• ตองไมมขอกาหนดการใหสทธคู
ต้องไม่มีข้อกําหนดการให้สิทธิค่สญญาฝายเอกชนปรบ/เปลยนเงอนไขการดาเนนโครงการฝายเดยว
ัญญาฝ่ายเอกชนปรับ/เปลี่ยนเงื่อนไขการดําเนินโครงการฝ่ายเดียว
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4. การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนในกิ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุ
นในกจการของรฐ
จการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.ศ. 2558
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4. การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.ศ. 2558
ความเป็น็ มา
 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 ประกาศฉบับนี้ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ ศ 2556
พ.ศ.
“มาตรา 47 ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจําเป็นในการ
ขอแก้ไขต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดูู แ ลพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น การแก้ ไ ขสั ญญ
ญ ญาร่ ว มลงทุุ น ในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระสํ า คั ญ
ให้คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบต่อไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น การแก้ ไ ขสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการกํากับดแลพิ
ตอคณะกรรมการกากบดู
แลพจารณาดวย
จารณาด้วย และถาคณะกรรมการกากบดู
และถ้าคณะกรรมการกํากับดแลเห็
แลเหนดวยกบการแกไข
นด้วยกับการแก้ไข ใหหนวยงานเจาของโครงการสง
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่ง
ร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญา
ร่วมลงทุนฉบับใหม่ที่สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
ใ ค้ ณะกรรมการประกาศกํ
ให้
ป
าํ หนดลักั ษณะการแก้ไ้ ขสััญญาร่ว่ มลงทุนใในส่่วนทีีเ่ ป็นสาระสําํ คัญ
ั
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดเพื่อให้คําปรึกษาในการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนได้”
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4. การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอเหตุผลและ
ความจําเป็นต่อ
คกก. กํากับดููแล

คกก. กํากับดูแล
พิจารณา

ไม่ใช่สาระสําคัญ
สาระสําคัญ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ในส่วนทีเ่ ป็นสาระสําคัญ
ในสวนทเปนสาระสาคญ

ครม.
พิจารณาเห็นชอบ
พจารณาเหนชอบ
ร่างสัญญา
ฉบับใหม่

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาความเห็นจาก
พจารณาความเหนจาก
คกก. กํากับดูแลและ
ร่างสัญญาฉบับใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ส่งร่างสัญญาฉบับใหม่และ
สงรางสญญาฉบบใหมและ
ความเห็นของ คกก. กํากับดูแลให้
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา

แจงง รมว.
แจ้
รมว กระทรวง
เจ้าสังกัด เพื่อทราบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอประเด็นที่แก้ไข
เสนอประเดนทแกไข
และผลจากการแก้ไข
ต่อ คกก. กํากับดูแล

อัยการสูงสุด
่ ั
ตรวจรางสญญา
ฉบับใหม่

คกก. กํากับดูแล
เห็น็ ด้ว้ ยกับ
การแก้ไข

หนวยงานเจาของโครงการ
หน่
วยงานเจ้าของโครงการ
ส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
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4. การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
สาระสําคัญ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.
พ.ศ. 2558

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ
ั ของโครงการ
โ

• ลักษณะของโครงการ
• ขอบเขตของเนองาน
ขอบเขตของเนื้องาน
• การให้บริการและดําเนินโครงการ

การเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาของสัญ
ั ญา

การแก้ไ้ ขเปลี
ป ีย่ นแปลง
ป
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐ
ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

• ผลประโยชนตอบแทนในรู
ผลประโยชน์ตอบแทนในรปตั
ปตวเงน
วเงิน
• ส่วนแบ่งรายได้
• กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
• การระงับข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลง
หลักประกันสัญญา

การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา
ญา//
การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

• อันมีผลทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินโครงการต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ /
การเปลยนแปลงคุ
การเปลี่ยนแปลงคณภาพ
ณภาพ
การให้บริการ

27

5. การให้
ใ ้เอกชนร่่วมลงทุนในโครงการที
ใ โ
ม่ี ีวงเงินิ มูลค่า่ ตํา่ํ กว่า่ ทีก่ี ําหนดในมาตรา
ใ
23
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และและวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนด
ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
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5. การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการทีม่ ีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และและวิธีการให้เอกชนร่วมลงทนในโครงการที
ุ
่มีวงเงินมลค่
ู าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา
23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558
ความเป็นมา
 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
 ประกาศฉบับนีอ้ อกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ในกจการของรฐ
“มาตรา 58 ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
โครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หาก
ํ ั
็ ่โ
สานกงานเหนวาโครงการทจะใหเอกชนรวมลงทุ
ี่ ใ ้
่
น ใดมมู
ใ ี ล คาตากวาทกาหนดในมาตรา
่ ่ํ ่ ี่ ํ
ใ
23 แตเปน
่ ป็
โครงการที่มีความสําคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสมควรดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ สํ า นั ก งานเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการดั ง กล่ า ว
ดําํ เนินิ การตามขััน้ ตอนทีกี่ ําหนดในพระราชบั
ใ
ัญญัตั ินี้ โดยนํ
โ ํามาตรา 29 มาใช้
ใ ้บังคัับโโดยอนุโลม”
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5. การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการทีม่ ีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23
โครงการที่มีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23 (มาตรา 58)

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
หลัักเกณฑ์แ์ ละวิธิ ีการให้
ใ เ้ อกชนร่ว่ มลงทุน
ในโครงการทีม่ ีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23

โครงการที่มีมูลค่า
ต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท

โครงการต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท ที่ สคร. เห็นว่าสําคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
สคร. เห็น็ สําํ คััญ
หรือสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์

คกก. นโยบายฯ
พิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอโครงการตามหมวด 4
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5. การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการทีม่ ีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23

มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการคัดเลือกเอกชน
เพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ
หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของรัฐ
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ

ไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการคัดเลือกเอกชน
ุ าต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ
เพื่อการอนุญ
หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามประกาศฉบับนี้

กรณี อปท. - รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดมีอํานาจพิจารณามอบหมาย
ให้ข้าราชการในสังกัดซึ่งมีตําแหน่งบริหารระดับสูงเป็นผู้มีอํานาจ
ในการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุุนในโครงการดังกล่าวได้
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5. การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการทีม่ ีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23
ไม่มีกฎหมายเฉพาะ

หมายเหตุ: กรณี อปท. รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดสามารถมอบอํานาจให้ข้าราชการในสังกัดพิจารณาแทนได้

หน่วยงานเจ้้าของโครงการ
โ
เสนอรายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ

รัฐั มนตรีกี ระทรวงเจ้้าสัังกัดั
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
คัดเลือกเอกชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
รายงานผลการคัดเลือกเอกชน
และจัดส่งสรุปสาระสําคัญตามแบบ
และระยะเวลาที่ สคร.
และระยะเวลาท
สคร กาหนด
กําหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และเอกชนทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
ลงนามในสัญญ
ญญา

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เห็นชอบผลการคัดเลือก
และร่างสัญญ
ญญา

การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอขอแก้ไข + ร่างสัญญา
ฉบับแก้ไขทีอ่ ัยการตรวจแล้ว

รัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัด
เห็นชอบ

ไม่ประมูล
ประมูล

รัฐั มนตรีี
กระทรวงเจ้าสังกัด
เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ได้ผลการคัดเลือกเอกชน
+ร่างสัญญ
ญญาที่อัยการตรวจแล้ว

กรณีที่สญ
ั ญาร่วมลงทุนของโครงการสิน้ สุดลง และหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประสงค์จะดําเนินโครงการดังกล่าวโดยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป
คํานวณมููลค่าโครงการ

เกินกว่าที่กําหนด
ในมาตรา 23

ดําเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่
ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ตํา่ํ กว่า่ ทีกี่ ําหนด
ในมาตรา 23

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
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คําถาม - คําตอบ
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