
การสัมมนาเผยแพร่แผนยทธศาสตร์การให้เอกชนการสมมนาเผยแพรแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน

ร่วมลงทนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 ุ ฐ

และกฎหมายลําดับรองที่ใช้บังคับแล้ว
่ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558

จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

และจังหวัดเชยีงใหม ่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ักระทรวงการคลัง



ความเป็นมาของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ก่อน พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

พระราชบัญญตัิ

ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

พ ศ 2535

พระราชบัญญตัิ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2556

พระราชบัญญตัิควบคุม

กิจการคา้ขายอันกระทบ

ถึงความปลอดภัยหรือผาสุก

แห่งสาธารณชน พ ศ 2471

ประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 58

พ.ศ. 2535

ประกาศ 3 เม.ย. 2556

ยกเลิก พ ร บ รว่มงานฯ ปี 2535

ประกาศ 8 เม.ย. 2535

อดีต รมว. ของกิจการสาธารณูปโภคมีอํานาจ

แหงสาธารณชน พ.ศ. 2471

พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2515

การประกอบกจิการคา้ขาย จอมพลถนอม กิตติขจร  หัวหน้าคณะปฏิวัติ
ยกเลก พ.ร.บ. รวมงานฯ ป 2535

• บทบัญญัติไม่มีความชัดเจน

• ขาดทิศทางและความเป็นเอกภาพ

• ขาดหน่วยงานกลางที่กาํกับดูแลโครงการ

• ไม่มีกําหนดเวลาในการพจิารณาที่ชัดเจนสาระสําคญั

แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้สัมปทานเอกชน

และไมม่ขีั้นตอนทีช่ดัเจนและเปน็ธรรมแก่เอกชน  

เพื่อการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบัติให้เอกชน

ดําเนนิการไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดกฎหมายนี้

ที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศ

จะทําไม่ได้ถา้ไม่ได้รับอนุญาต

หรือสัมปทานจากพระมหากษัตริย์

ประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ควบคมุกิจการค้าขายฯ 

เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจํานวนมาก

และไมม่ีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการ

ดังกล่าว จึงเปน็เหตุในการปรับปรุงกฎหมาย

และบังคับใช้ประกาศฯ โดยสาธารณปโภค • ไมมกาหนดเวลาในการพจารณาทชดเจน

• ไม่มีกระบวนการแกไ้ขสัญญาและ

การต่ออายุสัญญา

10 หมวด 72 มาตรา

สาระสาคญ

5 หมวด 25 มาตรา

การเสนอโครงการ

และบงคบใชประกาศฯ โดยสาธารณูปโภค

จะกระทําได้เมื่อได้รับอนุญาต

หรือรับสัมปทานจากรัฐมนตรีเทา่นัน้

กิจการที่ถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
10 หมวด 72 มาตราการเสนอโครงการ

การดาํเนินโครงการ

1. การรถไฟ

2. การรถราง

3. การขุดคลอง

4. การเดินอากาศ

5. การประปา

7. การไฟฟ้า

8. การผลิตเพื่อจําหน่ายหรือจําหน่าย   

ก๊าซโดยระบบเส้นทอ่ไปยังอาคารต่างๆ

9. บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือน

ถงึความปลอดภัยหรือความผาสกของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2
การกาํกับดูแลและติดตาม

5. การประปา

6. การชลประทาน

ถ ว มปลอ ภย รอ ว ม สุ ขอ

ประชาชนตามที่ระบไุว้ในพระราชกฤษฎีกา



หลักการและเหตุผล

ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ประโยชน์

ของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐุ ุ ฐ

พัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง

และมีขีดความสามารถเพิม่ขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 

รฐัมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงสร้างพืน้ฐาน

และบริการสาธารณะในดา้นต่างๆเพิ่มมากขึ้น

(Increased Level of Infrastructure Investment)

การพิจารณาค้มค่าของการลงทน
รฐัไม่สามารถดําเนนิการได้อย่างเพยีงพอ

แก่ความต้องการประชาชน

การพจารณาคุมคาของการลงทนุ

และการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา 

(Whole of life Cycle Cost)

มอบหมายให้เอกชนเข้ารว่มดําเนินการในกิจการของรฐั

สนับสนุนการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐั

การพัฒนาระดับการให้บริการ 

(Improved level of Service)

ต้องปรับปรุงกฎหมายการใหเ้อกชนรว่มลงทุนฯ ใหด้ีขึ้น

แต่ พ.ร.บ. รว่มงานฯ ปี 2535 ยังมีความไม่ชัดเจน

พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

กําหนดหลักเกณฑ์

และขั้นตอน

เพิ่มนโยบาย

ในการให้เอกชน

กําหนดมาตรการ

กํากับดแล

พฒนาโครงสรางเศรษฐกจของประเทศ

(National Economy Development)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3

และขนตอน

ที่ชัดเจนมากขึน้

ในการใหเอกชน

ร่วมลงทุน

กากบดูแล

การร่วมลงทุน



สาระสาํคัญ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 เพิ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ

• ยกเลิก พ.ร.บ. รว่มงานฯ ปี 2535 และจัดทํา 

พ.ร.บ. ฉบับใหม่ขึ้นใช้แทนที่

1) มีหลักการการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐั

2) จัดให้มีคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐั

• มีบทบัญญัติแบ่งออกเป็น 10 หมวด

• มีบทเฉพาะกาลรองรับโครงการตาม พ.ร.บ. รว่มงานฯ 

3) จัดให้มีแผนยทุธศาสตร์การใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐั

4) กําหนดรายละเอียดของสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรฐั

้ปี 2535 ที่อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 5) จัดให้มีแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนนิโครงการ

6) มีข้อกําหนดในการแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่

7) จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐั

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4



รายละเอียดตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

การดําเนินการการดําเนินการนโยบายนโยบาย อื่นๆอื่นๆ

หมวด 4

การเสนอโครงการ

หมวด 8

กองทุน
บทนิยาม

หมวด 1

ั่ ไป

หมวด 5

ํ ิ โ

หมวด 9

็ ็

หมวด 2

บททวไป การดาเนนโครงการ

หมวด 6

บทเบดเตลด

หมวด 10หมวด 2

คณะกรรมการนโยบายฯ
หมวด 6

การกํากับดูแลและตดิตามผล

หมวด 10

บทกําหนดโทษ

หมวด 3

แผนยุทธศาสตร์
หมวด 7

การแก้ไขสัญญาและทาํสัญญาใหม่
บทเฉพาะกาล

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 5



บทนิยาม

นิยาม ““กิจการของรฐักิจการของรฐั””

่ ่

นิยาม ““ร่วมลงทุนร่วมลงทุน””

(1) กิจการที่

่

กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด

ื1.ส่วนราชการ 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.หน่วยงานอื่นของรัฐ

4.รัฐวิสาหกิจ 
มอบใหเ้อกชนลงทุนฝ่ายเดียวโดยวิธีการ

• อนญาต

หรือ

ฐ

หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน มีอํานาจหน้าที่

ต้องทําตามกฎหมาย

• อนุญาต

• ให้สัมปทาน

• ให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
หรือ

(2) กิจการที่จะต้องใช้

1. ทรัพยากรธรรมชาติ      2. ทรัพย์สินของ

• ส่วนราชการ

หรอ

• สวนราชการ

• รัฐวิสาหกิจ 

• หน่วยงานอื่นของรัฐ 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน



บทนิยาม

นิยาม ““โครงการโครงการ”” นิยาม ““เอกชนเอกชน””

พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535
“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ

้ ้ ่
พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพนัล้านบาท

ขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่กําหนดเพิ่มขึ้น

โดยพระราชกฤษฎีกา

พ.ร.บ. รวมงานฯ ป 2535

ไม่มีนิยามกําหนดไว้กฎหมาย

≠ ≠
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

“เอกชน”หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลุ
“โครงการ”หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลไทย

7



บทนิยาม

นิยาม ““รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ””

พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535
รัฐวิสาหกจิมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ

ิ ี ป

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า

(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การพ.ร.บ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502
รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า

(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจทีร่ัฐบาล

เป็นเจ้าของ

(1) องคการของรฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจดตงองคการ

     ของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น    

     หรือ หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(2) บริษัทหรือห้างห้นส่วนนิติบคคลทีก่ระทรวงการคลังหรือ    เปนเจาของ

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินกว่าร้อยละห้าสิบ

(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ

( ) ุ ุ

     รัฐวิสาหกิจตาม (1) หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐมีทุนรวม

     อยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ≠
รัฐวิสาหกิจ ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินกว่าร้อยละห้าสิบ

(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ

รัฐวิสาหกิจ ตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทนรวมอย่รฐวสาหกจ ตาม (ค) และ/หรอ (ก) และ/หรอ (ข) มทุนรวมอยู

ด้วยเกินกว่ารอ้ยละห้าสิบ

(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ

รัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือมีทุน

รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
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บทนิยาม

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

นิยาม ““องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น””

หมายความว่า

นิยาม ““ราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนท้องถิ่น””

หมายความว่า หมายความวา

1. องค์การบริหารส่วนจงัหวัด

2. เทศบาล

หมายความวา

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

3. องค์การบริหารส่วนตําบล

4. กรุงเทพมหานคร

ื ั

≠
5. เมืองพัทยา

6. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้งจดตง

9



หลักการการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการของรฐั (มาตรา 6)ุ ฐ

ประสิทธภิาพ

และความค้มคา่
ประโยชน์

ความโปร่งใส

การจัดสรร

ความเสี่ยง
สิทธิและ

การส่งเสรมิ

การแข่งขนัและความคุมคา

ในการดําเนนิ

กิจการและ

การใช้ทรัพยากร

การยึดถือวินยั

การเงินการคลัง

ต่อสังคมและ

เศรษฐกิจ

จากการดําเนนิ

โครงการ

ความโปรงใส

ในกระบวนการ

ตัดสินใจ

ที่เกี่ยวข้อง

ความเสยง

ที่เหมาะสม

ของโครงการ

ระหว่างรัฐ

ประโยชนข์อง

ผู้รับบริการ

และ

ผใ้ห้บริการ

การแขงขน

อย่างเปน็ธรรม

ระหว่างเอกชน

ที่ประสงค์

ของรัฐ
โครงการ

กับเอกชน
ผใูหบรการ

จะร่วมลงทุน

พ.ร.บ. นี้ใช้บงัคับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั (มาตรา 7)
ยกเว้น โครงการดังต่อไปนี้ยกเวน โครงการดงตอไปน

การให้ประทานบัตร
กิจการของรัฐที่มีกฎหมายกาํหนด

กระบวนการพิจารณาการให้เอกชน
การให้สัมปทาน

การใหประทานบตร

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ร่วมลงทนุและกํากับดูแลและติดตาม

ผลการดําเนนิโครงการไว้อยา่งเพียงพอ

(มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นได้)

ตามกฎหมาย

ว่าด้วยปิโตรเลียม
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คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

นายก
รัฐมนตรี

อํานาจหน้าที่ (มาตรา 16)

1.จัดทําแผนยุทธศาสตร์

2.ให้ความเห็นชอบหลกัการโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนและ

การดําเนินการตามที่กําหนด
คณะกรรมการ

ประธาน

3.เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางด้านการเงินในการสนับสนุน

ให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี

4.พจิารณาอนุมัติหรอืตัดสินการไม่ใช้วิธีการประมูล

5.ให้คําแนะนําหรอืความเห็นต่อ รมว. กระทรวงการคลังก่อนมีการตรา

ี

นโยบายฯ

ไม่เกิน 17 คน

รมว.
การคลัง

ป

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 7

6.กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในโครงการ

ที่มีวงเงินต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท

7.วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม พ ร บ ร่วมลงทนฯ ปี 2556 มอบหมายรองประธาน

ปลัดกระทรวง
ั

เลขาธิการ
สคก

เลขาธิการ
สศช

ผอ. สํานัก
งบประมาณ

อธิบดี
กรม ผอ. สบน.

อัยการ
สงสด

8.ปฏบตหนาทอนตาม พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป 2556 มอบหมาย

การคลง

กรรมการ

สคก.

กรรมการ

สศช.

กรรมการ

งบประมาณ

กรรมการ

บัญชีกลาง

กรรมการ กรรมการ

สูงสุด

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 7 คน

ผอ. สคร.
ข้าราชการ 

สคร. 
ไม่เกิน ๒ คน

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการนโยบายฯ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 11
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่อํานาจหน้าทีส่าํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ

ตาม พตาม พ..รร..บบ. . ร่วมลงทุนฯ ป ีร่วมลงทุนฯ ป ี25562556  ((มาตรา มาตรา 1818) ) 

จัดทํารา่งแผนยทธศาสตร์ ร่วมมือทางดา้นวิชาการ การวิจัยและพฒันาจดทารางแผนยุทธศาสตร

ศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการและเสนอความเห็น              
ต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ

รวมมอทางดานวชาการ การวจยและพฒนา

จัดทําฐานขอ้มูล & เผยแพรค่วามรู้ 
เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทนในกจิการของรัฐตอคณะกรรมการเพอพจารณาใหความเหนชอบ

รา่งมาตรการหรือแนวทางดา้นการเงินหรือการคลัง
ในการสนบัสนนให้เอกชนร่วมลงทนในกิจการของรัฐ

เกยวกบการใหเอกชนรวมลงทุนในกจการของรฐ

พจิารณาและวางแนวทางปฏิบตัิ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทนฯ ปี 2556ในการสนบสนนุใหเอกชนรวมลงทุนในกจการของรฐ

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไม่ใช้วิธีการประมูล

ตาม พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป 2556

รายงานปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนนิการ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556ู

รา่งประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการที่มมีูลคา่ต่าํกว่าที่กําหนดในมาตรา 21

ปฏิบตักิารอื่นตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 
หรือที่ไดร้บัมอบหมาย
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แผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วม่ ี่

กิจการภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ฯ เป้าหมาย

กรอบระยะเวลา 5 ปี (พ ศ 2558 – 2562)

ประมาณการลงทนุ

มลค่ารวมประมาณ

ความเชื่อมโยงของกิจการ

• ความเชือ่มโยงภายในกิจการเดียวกัน 

แผนยุทธศาสตร์ฯ พแผนยุทธศาสตร์ฯ พ..ศศ. . 2558 2558 –– 2562 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558)

กจการทสมควรใหเอกชนมสวนรวม

ในการลงทุน (Opt – out)

1) ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง

2) ถนนทีม่ีการเก็บคา่ผ่านทางในเมือง

3) ่ ื ่ ิ ้

กลุ่มที 

1

กรอบระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2558 2562) 
• กิจการในกลุ่มที่ 1 ต้องให้เอกชนร่วมลงทนุ

• กิจการในกลุ่มที่ 2 ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทนุ

มูลคารวมประมาณ 

1.41 ล้านล้านบาท • ความเชือ่มโยงระหว่างกิจการภายในสาขา

• ความเชือ่มโยงระหว่างกิจการกับสาขาอื่น

รายการโครงการ (Project Pipeline) 67 โครงการ
3) ทาเรอขนสงสนคา

4) ระบบรถไฟความเรว็สูง

5) โครงข่ายโทรคมนาคม

6) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

แบ่งตามสาขา

โครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคม

จํานวน 1 โครงการ มูลค่า N/A บาท

โครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ (0.19%)

จํานวน 1 โครงการ มูลค่า 2.7 พันล้านบาท
การจัดการคุณภาพน้ํา ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม (4.30%) 

จํานวน 10 โครงการ  มูลค่า 61 พันล้านบาท

การศึกษา สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (5.28%)

จํานวน 20 โครงการ มูลค่า 74.9 พันล้านบาท

กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชน

มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt – in)

1) ถนนทีม่ีการเก็บคา่ผ่านทางระหว่างเมอืง

2) สถานขีนส่งบรรจแยกและกระจายสินค้า

กลุ่มที่ 

2

คมนาคม (84.40%)

จํานวน 27 โครงการ

มูลค่า 1,195.9 พันล้านบาท

การสื่อสาร (5.81%)

จํานวน 8 โครงการ มูลค่า 82.4 พันล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

ทางรางในเมือง 47.51%

ระหว่าง2) สถานขนสงบรรจุแยกและกระจายสนคา

3) ระบบตั๋วร่วม

4) ธุรกิจและบริหารพื้นทีท่่าอากาศยาน

5) ระบบจัดการคุณภาพน้ํา

6) ระบบชลประทาน

ั ถนนที่มีการเก็บ

ในเมือง

ระหวาง

เมือง

ถนนที่มีการเก็บ

ค่าผ่านทาง

ระหว่างเมือง

ระบบรถไฟความเร็วสูง

26.30%

โครงการที่จะคัดเลือกเอกชน

ในปีพ.ศ. 2558  ได้แก่ 

• โครงการสถานีบรรจุและแยก

7) ระบบจัดการมูลฝอย

8) สถานศึกษาของรัฐ

9) โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข

10) ด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

11) โครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ถนนทมการเกบ

ค่าผ่านทางในเมือง

1.07%

12.27%

สถานขีนส่งบรรจุแยก

และกระจายสินค้า

1.76% ท่าเรือขนส่งสินค้า

11.05%

ตั๋วร่วม 0.05%

โครงการที่จะพิจารณาเห็นชอบ

หลักการของโครงการในปีพ ศ 2558 ได้ ก่ สินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงนิ 

ช่วงหัวลําโพง-บางแค และ

ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 13

12) เศรษฐกิจดิจิทัล

13) ศูนย์การประชมุขนาดใหญ่

14) ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

หลกการของโครงการในปพ.ศ. 2558 ไดแก 

• โครงการให้เอกชนลงทนุก่อสร้างและบริหารจัดการ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

• โครงการก่อสร้างระบบกาํจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา



การเสนอโครงการ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคํานวณมูลค่า

คํานวณมูลค่าโครงการ

   ของโครงการการลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2558

โครงการที่มีมูลค่า

ต่ํากว่า 1 000 ล้านบาท

โครงการที่มีมูลค่า

ตั้งแต่ 1 000 ล้านบาทขึ้นไปตากวา 1,000 ลานบาท ตงแต 1,000 ลานบาทขนไป

มาตรา 23 โครงการทีม่มีูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

หรือมลค่าทีก่ําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวงต้องดําเนินการ

มาตรา 58 ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศกาํหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทนในโครงการทีม่วีงเงินมลคา่ หรอมูลคาทกาหนดเพมขนโดยกฎกระทรวงตองดาเนนการ

ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญตัินี้

หลกเกณฑและวธการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการทมวงเงนมูลคา

ต่ํากว่าทีก่ําหนดในมาตรา 23 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
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การเสนอโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

จ้างที่ปรึกษาทํารายงาน กระทรวงเจ้าสังกัด

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของทีป่รึกษา

่ ้ โ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ผลการศึกษา

และวิเคราะห์โครงการ
ที่เปน็เอกเทศ

กระทรวงเจาสงกด
พิจารณาเหน็ชอบ 
ภายใน 60 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศึกษาโครงการ

หนวยงานเจาของโครงการ
เสนอรายงานฯ 

ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด

สคร. พิจารณา
ขอขอ้มลูเพิ่มเติม 

สคร. พิจารณา
ภายใน 60 วัน

คณะกรรมการ
นโยบายฯ 

คณะกรรมการ

นโยบายฯ 

เห็นชอบหลักการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดส่งรายงานฯ ต่อ สครู

ภายใน 30 วัน
ภายใน 60 วน

พิจารณา
เหนชอบหลกการ

โครงการ

ใชง้บประมาณแผ่นดิน/

ของหน่วยงาน

ใช้งบประมาณ

แผ่นดิน

จดสงรายงานฯ ตอ สคร.

่
สศช. เสนอ
ความเห็น
ประกอบ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเสนอ

ความเห็น
ประกอบ

สงป. เสนอ
ความเห็น
ประกอบ

หมวด ๕

การดําเนนิ

โครงการ

ครม. พิจารณา
อนุมัติโครงการและ
วงเงินงบประมาณ

เจ้าของโครงการ/เงนิกู้ กรณีโครงการทีอยูภ่ายใต้กิจการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควร
ให้เอกชนมสี่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) 

และใช้งบประมาณแผน่ดนิ
้

ประกอบโครงการ วงเงนงบประมาณ

กฎหมายว่าด้วย กฎหมายว่าด้วยการพัฒนา กฎหมายว่าด้วย

หรอืงบประมาณของรัฐทั้งหมด (มาตรา 30)

หน่วยงานของรัฐต้องเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง 
และความคุ้มค่าในการดําเนินการดังกล่าวกับกรณีที่
ให้เอกชนร่วมลงทนเสนอ คณะกรรมการนโยบายฯ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

วิธีการงบประมาณ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารหนี้สาธารณะ

15

ใหเอกชนรวมลงทุนเสนอ คณะกรรมการนโยบายฯ
เพื่อพิจารณา  และให้หน่วยงานของรัฐปฏิบั ติ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ต่อไป



การดําเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชน) ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก

คณะกรรมการ

คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และ คกก. คัดเลือก
พิจารณาวิธีการ
ไ ้ ึ่

คกก. นโยบายฯ

หรือ ครม. เหน็ชอบ

หลักการโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

จัดทําร่างประกาศเชิญชวน 
ร่างTOR ร่างสัญญา คณะกรรมการคดเลอก ได้มาซึงเอกชน

ประกาศ สคร. เรื่อง

รางTOR รางสญญา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ั ี่ไ ้ ั คัดเลือก

คกก. คัดเลือก

ส่งรายงานทั้งหมด

ให้ สคร.

สคร. พิจารณา
ความเห็นผลคัดเลือก 
& ภาระการเงินการคลัง 

รายละเอียดประกาศเชิญชวนฯ

ประมูล

เจรจากับเอกชนทีได้รับ
การคัดเลือกและ

ร่างสัญญาร่วมลงทุน

อยัการสูงสุด

คดเลอก
เอกชน

ภายใน 15 วัน

คกก. คัดเลือก

ภายใน 45 วัน ไม่ประมูล

สคร พิจารณาคณะกรรมการ
ู

ตรวจร่างสัญญา
ภายใน 45 วัน

ส่งร่างสัญญา
ให้อัยการสูงสุด 
ภายใน 15 วัน

ประกาศ สคร. 

เรื่อง ข้อกาํหนดมาตรฐาน

สัญญาร่วมลงทุน

สคร. พจารณา

เห็นพ้องกับการ

ไม่ประมูล

คณะกรรมการ

นโยบายฯ 

พิจารณาอนุมัติ

กระทรวงเจ้าสังกัด
เสนอความเห็นและ

ใ

ครม. พิจารณา

เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ลงนามในสัญญากับ

่

หมวด ๖

กํากับดูแลและติดตามผล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16

สคร. จัดทํา
ฐานขอ้มลู

เสนอครม. ภายใน 30 วัน 
เหนชอบ

เอกชนที่ได้รับคดัเลือก ส่งสําเนาสัญญาให้ สคร. เพื่อ
ทําฐานขอ้มูล ภายใน 30 วัน
(บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 59 )



การกํากับดูแลและติดตามผลตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หน่วยงานเจา้ของโครงการ รมว กระทรวงเจ้าสังกัด คกก. กํากับดแลหนวยงานเจาของโครงการ
ลงนามในสญัญากับ

เอกชนที่ไดร้บัคดัเลือก

รมว. กระทรวงเจาสงกด
แต่งตั้งคณะกรรมการ

กํากับดแูล

คณะกรรมการ

กํากับดแูล

คกก. กากบดูแล

ทํารายงานผล 

ปัญหา&วิธีแก้ไข

รมว กระทรวง

ส่งรายงาน ส่งสําเนารายงาน

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด สคร.

อย่างนอ้ย 6 เดือนต่อ 1 ครัง้

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 17



โครงการทีม่มีลูค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในโครงการทีม่ีวงเงินมลูคา่ต่ํากว่าทีก่ําหนดเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในโครงการทีม่ีวงเงินมลูคา่ต่ํากว่าทีก่ําหนดุ ูุ ู

ในมาตรา ในมาตรา 2323  

มีกฎหมายกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการคดัเลอืกเอกชน
ไม่มีกฎหมายกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ในการคดัเลอืกเอกชน
เพื่อการอนญุาต การใหส้ัมปทาน การใหส้ิทธิ 

หรือการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของรัฐ

ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

เพื่อการอนญุาต การใหส้ัมปทาน การใหส้ิทธิ 

หรือการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของรัฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ 

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอํานาจ

ในการดาํเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตามร่างประกาศฯ

กรณี อปท. - รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดมีอํานาจพิจารณามอบหมาย

ให้ข้าราชการในสังกัดซึ่งมีตําแหน่งบริหารระดับสงเป็นผ้มีอํานาจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 18

ใหขาราชการในสงกดซงมตาแหนงบรหารระดบสูงเปนผูมอานาจ

ในการพจิารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวได้



กองทุนสง่เสริมการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

o เพื่อสนับสนุนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์

o เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ วัตถประสงค์
     - ในการเสนอโครงการทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

- ในการจดัทําผลการศกึษาและวิเคราะห์โครงการและการจา้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกเอกชน

วตถุประสงค

เงินอุดหนุนจากรฐับาลหรือที่ได้รับ

จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล &  

การประเมินขอ้เสนอการร่วมลงทุน &
ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน

สํารวจข้อมูลและจัดทําหรือ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

่

รับเข้า จ่ายออก

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน

่

ว่าจ้างที่ปรึกษามาตรา 25 มาตรา 29 

มาตรา 33 มาตรา 37

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 19

กองทุนกองทุน



กองทุนสง่เสริมการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

หลักเกณฑ์การขอรบัจัดสรรเงินจากกองทนุ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

ุ

ผู้ทีส่ามารถขอรบัจัดสรรเงิน

หน่วยงาน

เจ้าของ

โครงการ

ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง

จัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ว่าจ้างที่ปรึกษา

จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (ม.25)สํารวจข้อมูล จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ว่าจ้างที่ปรึกษา

แผนยุทธศาสตร์ฯ

จัดทํารายงานในการประเมินความเป็นไปได้

ในการจัดทําโครงการ (ม.29)

จัดทํารา่งประกาศเชิญชวน ร่าง TOR ร่างสัญญา (ม.33)

ประเมินความเสี่ยง เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ส ั ส ป ิ ั ิ ้ ี่ ั ื ( 37)

รับฟังความคิดเห็น (ม.19, ม.20)

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ 

(ม.21)
สนบสนุนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการคดเลอก (ม.37)

เงินให้เปล่า เงินใหย้ืม
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การคืนเงินดําเนินการตาม ม. 63 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556



กองทุนสง่เสริมการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

วิธีการขอรับจดัสรรเงนิจากกองทนฯ กรณี

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

วธการขอรบจดสรรเงนจากกองทนุฯ

กรณี สคร.

รายละเอียดรายละเอียด
กรณี 

สคร.

กรณ

หน่วยงาน

เจ้าของ

โครงการ

ยื่นขอ้เสนอขอรบัจัดสรรเงิน

จากกองทุนต่อ คกก. กองทุนฯ

1. เหตุผลความจําเป็นในการขอรบัจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

   เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องจา้งที่ปรึกษา (หากมี)

2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทนุ

ี่ ่ ไ ้ ั ใ ้ ิ

ี ่ ้ โ

3. ผลทีคาดว่าจะได้รับจากการใช้เงินกองทุนฯ

4. ประมาณการค่าใช้จา่ยในการดําเนินการรวม+แหล่งที่มาของเงิน

5. ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา (TOR) และวิธีการจา้ง หากมี

หน่วยงาน

้

กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ยื่นข้อเสนอ

ขอรับจัดสรร

6. รายละเอียดการคาํนวณราคาคา่จา้งที่ปรึกษา หากมี

7. ระยะเวลาในการดาํเนินการ

8. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินคกก. 

เจ้าของ

โครงการ

ขอรบจดสรร

เงินจากกองทุน

ผ่าน สคร.
9. ประมาณการค่าธรรมเนียม (การขายเอกสารการประมูล การ

ประเมินข้อเสนอการลงนามในสัญญา) + กรอบระยะเวลาที่จะนาํส่ง

เงินเข้ากองทุน

-

10 ี่ ิ ี ่ ใ ้ ิ

กองทุนฯ

พิจารณา
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10. ความเสียง+ แนวทางการบริหารความเสียงจากการใชเงินกองทุนฯ -



กองทุนสง่เสริมการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

วิธีการขอรับจดัสรรเงนิจากกองทนฯ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

วธการขอรบจดสรรเงนจากกองทนุฯ

กรณี สคร.

ไ ้ ั

สคร. และหนว่ยงานเจ้าของโครงการ

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ 

ตามที่ได้รับแจ้งใหช้ําระหนี้

ได้รับ

จัดสรรเงิน

จากกองทุนฯ

สคร. รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา

+ ส่งสัญญาจ้าง ให ้คกก. กองทุนฯ

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนาม

สคร. จ้างที่ปรึกษาตามกฎระเบียบ
ของหนว่ยงาน

กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ

สคร แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

่

หากไม่จัดส่งให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว 

ถือวา่ไม่มีความประสงค์ขอรับจัดสรรเงนิจากกองทนุฯ

สคร. ตรวจสอบ

ขอ้เสนอ+เอกสาร
ครบ

ไม่ครบ
สคร. แจงหนวยงานเจาของโครงการ

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล
ปรับปรุง/จัดส่งเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

สคร. เสนอ คกก. กองทุนฯ

่

คกก. สคร. แจ้งผลการพิจารณา
ครบ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน

กองทุนฯ 

พิจารณา

ให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการ 

ภายใน 15 วันนบัแต่วันที่มีมติ

ได้รับ
หน่วยงานเจ้าของ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
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จัดสรรเงิน

จากกองทุนฯ

หนวยงานเจาของ

โครงการแจ้งยืนยัน
จัดจ้างที่ปรึกษาตามกฎระเบียบ

ของหนว่ยงาน

รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา

+ ส่งสัญญาจ้าง ให ้สคร.

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนาม



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 

กระทรวงการคลงั

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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