การสมมนาเผยแพรแผนยุ
การสั
มมนาเผยแพร่แผนยทธศาสตร์
ทธศาสตรการใหเอกชน
การให้เอกชน
ร่วมลงทนในกิ
ุ
จการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562
และกฎหมายลําดับรองที่ใช้บังคับแล้ว
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
และจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลังั

ความเป็นมาของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ก่อน พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

พระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุก
แห่งสาธารณชน พ.ศ.
แหงสาธารณชน
พ ศ 2471

ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ ศ 2535
พ.ศ.

พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2471

พ.ศ. 2515

ประกาศ 8 เม.ย. 2535

ประกาศ 3 เม.ย. 2556

การประกอบกิจการค้าขาย
ที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศ
จะทําไม่ได้ถา้ ไม่ได้รับอนุญาต
หรือสัมปทานจากพระมหากษัตริย์

จอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ
ประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจการค้าขายฯ
เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจํานวนมาก
และไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการ
ดังกล่าว จึงเป็นเหตุในการปรับปรุงกฎหมาย
และบังคับใช้ประกาศฯ โดยสาธารณู
และบงคบใชประกาศฯ
โดยสาธารณปโภค
ปโภค
จะกระทําได้เมื่อได้รับอนุญาต
หรือรับสัมปทานจากรัฐมนตรีเท่านัน้

อดีต รมว. ของกิจการสาธารณูปโภคมีอํานาจ
แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้สัมปทานเอกชน
และไม่มขี ั้นตอนทีช่ ดั เจนและเป็นธรรมแก่เอกชน
เพื่อการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เอกชน
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดกฎหมายนี้

กิจการที่ถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
7. การไฟฟ้า
1. การรถไฟ
8. การผลิตเพื่อจําหน่ายหรือจําหน่าย
2. การรถราง
ก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆ
3. การขุดคลอง
4. การเดินอากาศ 9. บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือน
ถถึงความปลอดภั
ว มปลอ ภยยหรืรออความผาสกของ
ว ม สุ ขอ
5. การประปา
6. การชลประทาน ประชาชนตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

5 หมวด 25 มาตรา

ยกเลกก พพ.ร.บ.
ยกเลิ
ร บ รวมงานฯ
ร่วมงานฯ ปปี 2535
• บทบัญญัติไม่มีความชัดเจน
• ขาดทิศทางและความเป็นเอกภาพ
• ขาดหน่วยงานกลางที่กาํ กับดูแลโครงการ
• ไมมกาหนดเวลาในการพจารณาทชดเจน
ไม่มีกําหนดเวลาในการพิจารณาทีช่ ัดเจน
• ไม่มีกระบวนการแก้ไขสัญญาและ
การต่ออายุสัญญา

การเสนอโครงการ

10 หมวด 72 มาตรา

สาระสําคัญ
สาระสาคญ

การดําเนินโครงการ
การกํากับดูแลและติดตาม
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หลักการและเหตุผล
ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุุนฯ ปี 2556

ประโยชน์
ของการให้เอกชนร่วมลงทุุนในกิจการของรัฐ

พัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง
และมีขีดความสามารถเพิม่ ขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
(Increased Level of Infrastructure Investment)

รัฐมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงสร้างพืน้ ฐาน
และบริการสาธารณะในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น
รัฐไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเพียงพอ
แก่ความต้องการประชาชน

การพจารณาคุ
การพิ
จารณาค้มค่คาของการลงทุ
าของการลงทนน
และการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา
(Whole of life Cycle Cost)

มอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐ
สนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
แต่ พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 ยังมีความไม่ชัดเจน
ต้องปรับปรุงกฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ให้ดีขนึ้
กําหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอน
และขนตอน
ที่ชัดเจนมากขึน้

เพิ่มนโยบาย
ในการให้เอกชน
ในการใหเอกชน
ร่วมลงทุน

การพัฒนาระดับการให้บริการ
(Improved level of Service)

พัพฒนาโครงสรางเศรษฐกจของประเทศ
ฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
(National Economy Development)

กําหนดมาตรการ
กํากับดแล
กากบดู
แล
การร่วมลงทุน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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สาระสําคัญ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

เพิ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ

• ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 และจัดทํา
พ.ร.บ. ฉบับใหม่ขนึ้ ใช้แทนที่

1) มีหลักการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

• มีบทบัญญัติแบ่งออกเป็น 10 หมวด

3) จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

• มีบทเฉพาะกาลรองรับโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมงานฯ
ปี 2535 ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

2) จัดให้มีคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
4) กําหนดรายละเอียดของสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
5) จัดให้มีแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
6) มีข้อกําหนดในการแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่
7) จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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รายละเอียดตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
นโยบาย

การดําเนินการ

อื่นๆ

บทนิยาม

หมวด 4
การเสนอโครงการ

หมวด 8
กองทุน

หมวด 1
บททวไป
ั่ ไป

หมวด 5
การดาเนนโครงการ
ํ ิ โ

หมวด 9
บทเบดเตลด
็ ็

หมวด 2
คณะกรรมการนโยบายฯ

หมวด 6

หมวด 10
บทกําหนดโทษ

หมวด 3
แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การกํากับดูแลและติดตามผล

หมวด 7
การแก้ไขสัญญาและทําสัญญาใหม่

บทเฉพาะกาล
5

บทนิยาม
นิยาม “กิจการของรัฐ”
กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
(1) กิจการที่
1.ส่ว่ นราชการ
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.หน่วยงานอื่นของรัฐ
4.รัฐวิสาหกิจ
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน มีอํานาจหน้าที่
ต้องทําตามกฎหมาย

หรือ
หรอ

นิยาม “ร่วมลงทุน”
ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด

หรือื
มอบให้เอกชนลงทุนฝ่ายเดียวโดยวิธีการ
• อนุ
อนญาต
ญาต
• ให้สัมปทาน
• ให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด

(2) กิจการที่จะต้องใช้
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทรัพย์สินของ
• สวนราชการ
ส่วนราชการ
• รัฐวิสาหกิจ
• หน่วยงานอื่นของรัฐ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
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บทนิยาม
นิยาม “โครงการ
โครงการ””

นิยาม “เอกชน
เอกชน””

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

≠

พ.ร.บ. ร่วมลงทุุนฯ ปี 2556
“โครงการ”หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ

พ.ร.บ. รวมงานฯ
ร่วมงานฯ ปปี 2535
ไม่มีนิยามกําหนดไว้กฎหมาย

≠
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
“เอกชน”หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลไทย
7

บทนิยาม
นิยาม “รัฐวิสาหกิจ”
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535
รัฐวิสาหกิจมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ

พ.ร.บ. วิธิ ีงบประมาณ
ป
พ.ศ. 2502
รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า
(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจทีร่ ัฐบาล
เป็นเจ้าของ
เปนเจาของ
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตาม (ค) และ/หรอ
รฐวสาหกจ
และ/หรือ (ก) และ/หรอ
และ/หรือ (ข) มทุ
มีทนรวมอย่
นรวมอยู
ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือมีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

≠

รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า
(1) องคการของรฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจดตงองคการ
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น
หรือ หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
((2)) บริษัทหรือห้างห้นุ ส่วนนิติบคคลที
ุ
ก่ ระทรวงการคลังหรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมีทุนรวม
อยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
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บทนิยาม
พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

นิยาม “ราชการส่วนท้องถิ่น”

นิยาม “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หมายความวาา
หมายความว่
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

หมายความวาา
หมายความว่
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. องค์การบริหารส่วนตําบล
4. กรุงเทพมหานคร
5. เมือื งพัทั ยา
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตัง้
จดตง

≠

9

หลักการการให้เอกชนร่วมลงทุนุ ในกิจการของรัฐ (มาตรา 6)
ประสิทธิภาพ
และความค้มคา
และความคุ
ค่า
ในการดําเนิน
กิจการและ
การใช้ทรัพยากร
ของรัฐ

การยึดถือวินยั
การเงินการคลัง

ประโยชน์
ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ
จากการดําเนิน
โครงการ

ความโปรงใส
ความโปร่
งใส
ในกระบวนการ
ตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรร
ความเสี่ยง
ความเสยง
ที่เหมาะสม
ของโครงการ
ระหว่างรัฐ
กับเอกชน

สิทธิและ
ประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ
และ
ผูผ้ใหบรการ
ห้บริการ

การส่งเสริม
การแข่งขัน
การแขงขน
อย่างเป็นธรรม
ระหว่างเอกชน
ที่ประสงค์
จะร่วมลงทุน

พ.ร.บ. นี้ใช้บงั คับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (มาตรา 7)
ยกเว้น โครงการดงตอไปน
ยกเวน
โครงการดังต่อไปนี้
การให้สัมปทาน
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การใหประทานบตร
การให้
ประทานบัตร
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

กิจการของรัฐที่มีกฎหมายกําหนด
กระบวนการพิจารณาการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและกํากับดูแลและติดตาม
ผลการดําเนินโครงการไว้อย่างเพียงพอ
(มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นได้)
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คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
นายก
รัฐมนตรี

คณะกรรมการ
นโยบายฯ
ไม่เกิน 17 คน

ประธาน

รมว.
การคลัง
รองประธาน
ป

อํานาจหน้าที่ (มาตรา 16)
1.จัดทําแผนยุทธศาสตร์
2.ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนและ
การดําเนินการตามที่กําหนด
3.เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินในการสนับสนุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
4.พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินการไม่ใช้วิธีการประมูล
5.ให้คําแนะนําหรือความเห็นต่อ รมว. กระทรวงการคลังก่อนมีการตรา
พระราชกฤษฎีกี าตามมาตรา 7
6.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
ที่มีวงเงินต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท
7.วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม พพ.ร.บ.
8.ปฏบตหนาทอนตาม
ร บ รวมลงทุ
ร่วมลงทนฯ
นฯ ปปี 2556 มอบหมาย

ปลัดกระทรวง
การคลงั

เลขาธิการ
สคก
สคก.

เลขาธิการ
สศช
สศช.

ผอ. สํานัก
งบประมาณ

อธิบดี
กรม
บัญชีกลาง

ผอ. สบน.

อัยการ
สูสงสด
งสุด

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผอ. สคร.

ข้าราชการ
สคร.
ไม่เกิน ๒ คน

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 7 คน
กรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ+เลขาฯ

ผู้ช่วยเลขาฯ
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อํานาจหน้าทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตาม พ.
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 (มาตรา 18
18))
จัดทําร่างแผนยทธศาสตร์
จดทารางแผนยุ
ทธศาสตร

ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิ
รวมมอทางดานวชาการ
การวจยและพฒนา
จัยและพัฒนา

ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการเพอพจารณาใหความเหนชอบ

จัดทําฐานข้อมูล & เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทนในกิ
เกยวกบการใหเอกชนรวมลงทุ
นในกจการของรฐ
จการของรัฐ

ร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลัง
ในการสนับสนนให้
ในการสนบสนุ
นใหเอกชนรวมลงทุ
เอกชนร่วมลงทนในกิ
นในกจการของรฐ
จการของรัฐ

พิจารณาและวางแนวทางปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ. รวมลงทุ
ร่วมลงทนฯ
นฯ ปปี 2556

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ในกรณีทไี่ ม่ใช้วิธีการประมููล

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ร่างประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการที่มมี ูลค่าต่าํ กว่าที่กําหนดในมาตรา 21

ปฏิบตั กิ ารอื่นตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
หรือที่ได้รบั มอบหมาย

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.
พ.ศ. 2558 – 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558)
กิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มที่ี
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)

กิกจการทสมควรใหเอกชนมสวนรวม
จการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุน (Opt – out)

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
ถนนทีม่ ีการเก็บค่าผ่านทางในเมือง
ทาเรอขนสงสนคา
่ ื
่ ิ ้
ระบบรถไฟความเร็วสูง
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

กลุ่มที่
2

กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt – in)

1) ถนนทีม่ ีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง
2) สถานขนสงบรรจุ
สถานีขนส่งบรรจแยกและกระจายสิ
แยกและกระจายสนคา
นค้า
3) ระบบตั๋วร่วม
4) ธุรกิจและบริหารพื้นทีท่ ่าอากาศยาน
5) ระบบจัดการคุณภาพน้ํา
6) ระบบชลประทาน
7) ระบบจัดั การมูลฝอย
8) สถานศึกษาของรัฐ
9) โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
10) ด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
11) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
12) เศรษฐกิจดิจิทัล
13) ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่
14) ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย

ประมาณการลงทุน

กรอบระยะเวลา 5 ปปี (พ.ศ.
(พ ศ 2558 – 2562)

• ความเชือ่ มโยงภายในกิจการเดียวกัน
• ความเชือ่ มโยงระหว่างกิจการภายในสาขา
• ความเชือ่ มโยงระหว่างกิจการกับสาขาอื่น

มูลคารวมประมาณ
มลค่
ารวมประมาณ
1.41 ล้านล้านบาท

• กิจการในกลุ่มที่ 1 ต้องให้เอกชนร่วมลงทุน
• กิจการในกลุ่มที่ 2 ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน

ความเชื่อมโยงของกิจการ

รายการโครงการ (Project Pipeline) 67 โครงการ
การจัดการคุณภาพน้ํา ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม (4.30%)
จํานวน 10 โครงการ มูลค่า 61 พันล้านบาท

โครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ (0.19%)
จํานวน 1 โครงการ มูลค่า 2.7 พันล้านบาท

แบ่งตามสาขา

โครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคม
จํานวน 1 โครงการ มูลค่า N/A บาท

การศึกษา สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (5.28%)
จํานวน 20 โครงการ มูลค่า 74.9 พันล้านบาท
การสื่อสาร (5.81%)
จํานวน 8 โครงการ มูลค่า 82.4 พันล้านบาท

ระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเมือง 47.51%

คมนาคม (84.40%)
จํานวน 27 โครงการ
มูลค่า 1,195.9 พันล้านบาท

ระหวาง
ระหว่
าง
เมือง

ระบบรถไฟความเร็วสูง
26.30%

ในเมือง

ตั๋วร่วม 0.05%
สถานีขนส่งบรรจุแยก
และกระจายสินค้า
1.76%

ถนนที่มีการเก็บ
ถนนทมการเกบ
ค่าผ่านทางในเมือง
1.07%
ท่าเรือขนส่งสินค้า

โครงการที่จะพิจารณาเห็นชอบ
11.05%
หลักการของโครงการในปีพ ศ 2558 ไดแก
หลกการของโครงการในปพ.ศ.
ได้ ก่
• โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
• โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

ถนนที่มีการเก็บ
ค่าผ่านทาง
ระหว่างเมือง
12.27%

โครงการที่จะคัดเลือกเอกชน
ในปีพ.ศ. 2558 ได้แก่
• โครงการสถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
ช่วงหัวลําโพง-บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
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การเสนอโครงการ
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

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การเสนอโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของทีป่ รึกษา

จ้างที่ปรึกษาทํารายงาน
ผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ
ที่เป็นเอกเทศ

หน่ว่ ยงานเจ้า้ ของโครงการ
โ
ศึกษาโครงการ

คณะกรรมการ
นโยบายฯ
เห็นชอบหลักการ
เหนชอบหลกการ
โครงการ

คณะกรรมการ
นโยบายฯ
พิจารณา

หนวยงานเจาของโครงการ
หน่
วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอรายงานฯ
ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด

ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน

ใช้งบประมาณแผ่นดิน/
ของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ/เงินกู้

หมวด ๕
การดําเนิน
โครงการ

กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ

ครม. พิจารณา
อนุมัติโครงการและ
วงเงินงบประมาณ
วงเงนงบประมาณ

สคร. พิจารณา
ขอข้อมูลู เพิ่มเติม
ภายใน 30 วัน

สคร. พิจารณา
ภายใน 60 วน
วัน

สศช. เสนอ
ความเห็น
ประกอบ

กฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอ
ความเห็น
ประกอบ

กฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สงป. เสนอ
ความเห็น
ประกอบ

กระทรวงเจาสงกด
กระทรวงเจ้
าสังกัด
พิจารณาเห็นชอบ
ภายใน 60 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดส่งรายงานฯ ตอ
จดสงรายงานฯ
ต่อ สคร.
สคร

กรณีโครงการที่อยูภ่ ายใต้กิจการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควร
ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out)
และใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของรัฐทั้งหมด (มาตรา 30)
หน่วยงานของรัฐต้องเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง
และความคุ้มค่าในการดําเนินการดังกล่าวกับกรณีที่
ให้เอกชนร่วมลงทนเสนอ
ใหเอกชนรวมลงทุ
นเสนอ คณะกรรมการนโยบายฯ
เพื่ อ พิ จ ารณา และให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ต่อไป
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การดําเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชน) ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
คกก. นโยบายฯ
หรือ ครม. เห็นชอบ
หลักการโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
จัดทําร่างประกาศเชิญชวน
ร่างTOR รางสญญา
รางTOR
ร่างสัญญา

สคร. พิจารณา
ความเห็นผลคัดเลือก
& ภาระการเงินการคลัง
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
เสนอครม. ภายใน
ใ 30 วัน

ครม. พิจารณา
เห็นชอบ
เหนชอบ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

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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การกํากับดูแลและติดตามผลตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หนวยงานเจาของโครงการ
หน่
วยงานเจ้าของโครงการ
ลงนามในสัญญากับ
เอกชนที่ได้รบั คัดเลือก

รมว. กระทรวงเจาสงกด
รมว
กระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแล

คณะกรรมการ
กํากับดูแล

คกก. กากบดู
กํากับดแล
แล
ทํารายงานผล
ปัญหา&วิธีแก้ไข
ส่งรายงาน

รมว. กระทรวง
รมว
เจ้าสังกัด

ส่งสําเนารายงาน

สคร.

อย่างน้อย 6 เดือนต่อ 1 ครัง้

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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โครงการทีม่ มี ลู ค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนุ ในโครงการทีม่ ีวงเงินมูลู ค่าต่ํากว่าทีก่ ําหนด
ในมาตรา 23
มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการคัดเลือกเอกชน
เพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ
หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของรัฐ
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ

ไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการคัดเลือกเอกชน
เพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ
หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามร่างประกาศฯ

กรณี อปท. - รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดมีอํานาจพิจารณามอบหมาย
ใหขาราชการในสงกดซงมตาแหนงบรหารระดบสู
ให้
ข้าราชการในสังกัดซึ่งมีตําแหน่งบริหารระดับสงเป็
งเปนผู
นผ้มอานาจ
ีอํานาจ
ในการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวได้

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงค

o เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
o เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
- ในการเสนอโครงการทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
- ในการจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกเอกชน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับ
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล &
การประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน &
ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน

รับเข้า

จ่ายออก

สํารวจข้อมูลและจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน

ว่าจ้างที่ปรึกษามาตรา 25 มาตรา 29
มาตรา 33 มาตรา 37

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองทุน
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กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนุ
ผู้ทสี่ ามารถขอรับจัดสรรเงิน
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ
จัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ
สํารวจข้อมูล จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
รับฟังความคิดเห็น (ม.19, ม.20)
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ
(ม.21)

ว่าจ้างที่ปรึกษา
ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
จัดทํารายงานในการประเมินความเป็นไปได้
ในการจัดทําโครงการ (ม.29)

เงินให้เปล่า

ว่าจ้างที่ปรึกษา
จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (ม.25)
จัดทําร่างประกาศเชิญชวน ร่าง TOR ร่างสัญญา (ม.33)
ประเมินความเสี่ยง เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ส ั ส นการปฏบตหนาทของคณะกรรมการคดเลอก
สนบสนุ
ป ิ ั ิ ้ ี่
ั ื (ม.37)
( 37)

เงินให้ยมื
การคืนเงินดําเนินการตาม ม. 63 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

กรณี
สคร.

กรณ
กรณี
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

1. เหตุผลความจําเป็นในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษา (หากมี)

9

9

2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทุน

9

9

3. ผลทีคี่ าดว่า่ จะได้
ไ ้รับจากการใช้
ใ ้เงิินกองทุนฯ

9

9

4. ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการรวม+แหล่งที่มาของเงิน

9

9

5. ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจ่ ะจ้างทีป่ รึกษา (TOR) และวิธีการจ้าง

หากมี

9

6. รายละเอียดการคํานวณราคาค่าจ้างที่ปรึกษา

หากมี

9

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ

9

9

8. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน

9

9

9. ประมาณการค่าธรรมเนียม (การขายเอกสารการประมูล การ
ประเมินข้อเสนอการลงนามในสัญญา) + กรอบระยะเวลาที่จะนําส่ง
เงินเข้ากองทุน

-

9

10 ความเสีี่ยง+ แนวทางการบริหิ ารความเสีีย่ งจากการใชเงิ
10.
ใ ้ นิ กองทุนฯ

-

9

วิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทนฯ
วธการขอรบจดสรรเงนจากกองทุ
นฯ
รายละเอียด

กรณี สคร.
ยื่นข้อเสนอขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนต่อ คกก. กองทุนฯ

กรณีหี น่่วยงานเจ้้าของโครงการ
โ
หน่วยงาน
เจ้้าของ
โครงการ

ยื่นข้อเสนอ
ขอรับจัดสรร
ขอรบจดสรร
เงินจากกองทุน
ผ่าน สคร.

คกก.
กองทุนฯ
พิจารณา

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
วิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทนฯ
วธการขอรบจดสรรเงนจากกองทุ
นฯ

สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ
ตามที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

กรณี สคร.
ไได้ร้ ับ
จัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ

สคร. จ้างที่ปรึกษาตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงาน

สคร. รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา
+ ส่งสัญญาจ้าง ให้ คกก. กองทุนฯ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนาม
หากไม่จัดส่งให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว
ถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ไม่ครบ
สคร. ตรวจสอบ
ข้อเสนอ+เอกสาร
ครบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา
+ ส่งสัญญาจ้าง ให้ สคร.
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปรับปรุง/จัดส่งเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้ง

สคร. แจงหนวยงานเจาของโครงการ
สคร
แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับข้อมูล
สคร. เสนอ คกก. กองทุนฯ
เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดจ้างที่ปรึกษาตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงาน

คกก.
กองทุนฯ
พิจารณา
หนวยงานเจาของ
หน่
วยงานเจ้าของ
โครงการแจ้งยืนยัน

สคร. แจ้งผลการพิจารณา
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีมติ

ได้รับ
จัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ
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