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1. บทน า 

การลงทุนภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณลงทุนของรัฐ ท าให้รัฐไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเพียงพอต่อความ
ตอ้งการประชาชนท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนและสอดคลอ้งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การร่วมลงทุน1

ระหวา่งรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อจดัท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ จึง
เป็นแนวทางหน่ึงในการลดขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณลงทุนของรัฐ ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมลงทุนในโครงการของ
รัฐ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ สร้างความคุม้ค่าทางการเงินจาก
การประหยดัตน้ทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงจากประสบการณ์ของเอกชน และก่อให้เกิด 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมจากเอกชน รวมทั้งท าให้ประชาชนไดใ้ชส่ิ้งอ านวยความสะดวกหรือรับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขการก ากบัดูแลของภาครัฐ 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ . 2556 (พ.ร .บ . ร่วมลงทุนฯ ปี  2556) จึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐท่ีชดัเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

การก าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถว้น การส่งเสริมและสนับสนุน 

การให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ไดก้ าหนดหลกัการส าคญั

ของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซ่ึงรวมถึงประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการด าเนินกิจการและการใช้

ทรัพยากรของรัฐ และการจดัสรรความเส่ียงท่ีเหมาะสมของโครงการระหวา่งรัฐและเอกชน ดงันั้น รัฐจึงมีความจ าเป็นใน

การจดัท ากรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือสร้างความชัดเจนในการน าหลกัการดงักล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐท่ี

เก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน   

กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข เป็นกิจการพฒันาทางสังคมเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและ 

การให้บริการพ้ืนฐานของรัฐแก่ประชาชน ซ่ึงมีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการลงทุนให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของประชาชน และเป็นหน่ึงในกิจการส าคญัภายใตกิ้จการตามแผนยทุธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2560 - 2564 ท่ีปรึกษาจึงไดศึ้กษา รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการลงทุนของรัฐและ

โครงการ PPP ของต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 3 ประเทศ ในกิจการดงักล่าว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

แนวทางในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนของไทยและต่างประเทศ รวมถึงข้อจ ากัดและความเส่ียง รวมทั้ งจาก

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การศึกษาและจดัท ากรอบในการประเมินและจดัสรร

                                                             
1 ตามพระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 4 (2) วรรค 2 “ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกบั
เอกชนไม่วา่โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สมัปทาน หรือให้สิทธิไม่วา่ในลกัษณะใด 
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ความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชน เป็นไปตามขั้นตอน รอบคอบ เหมาะสม 

และเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล  



  

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 

 

- 6 - 

2.  ภาพรวมรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจ าเป็นตอ้งพิจารณาองค์ประกอบให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย 
ขอบเขตการลงทุนและการด าเนินงานท่ีภาครัฐอาจเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน แนวทางการจดัสรรกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นของโครงการ แนวทางการจดัสรรผลตอบแทนระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน และระยะเวลาของสญัญาร่วมลงทุน 
ซ่ึงองคป์ระกอบขา้งตน้จะส่งผลต่อการประเมินและจดัสรรความเส่ียงระหวา่งภาครัฐกบัเอกชนเพ่ือให้การร่วมลงทุนกบั
เอกชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

รูปที ่2-1 กรอบการศึกษาโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 
หมายเหตุ: * พฒันาจาก ADB Public-Private Partnership Handbook, 2011 

ตามกรอบแนวคิดการวเิคราะห์ขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ขอบเขตงานการพฒันาโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 1) งานก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองมือ 
(Input) ไดแ้ก่ งานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบเทคโนโลย ี การจดัหา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 2) การบริหารจดัการทรัพยากรและการบ ารุงรักษา (Process) 3) การให้บริการตามภารกิจ
หลัก (Output) โดยภาครัฐและเอกชนจะก าหนดขอบเขตการลงทุนแตกต่างกันตามโครงการและประเภทกิจการ  
อยา่งไรก็ดี ส าหรับการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในโครงการส่วนใหญ่ ภาครัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบงานจดัสรรกรรมสิทธ์ิท่ีดิน



  

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 

 

- 7 - 

และการให้บริการตามภารกิจหลกั ขณะท่ีภาคเอกชนจะเป็นผูรั้บผิดชอบงานก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองมือในส่วนท่ี
นอกเหนือจากงานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน การบริหารจดัการทรัพยากรและบ ารุงรักษา  

2.2 การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและการจดัสรรความเส่ียงระหว่างรัฐและเอกชน รูปแบบ PPP จึงแบ่งไดเ้ป็นหลาย
รูปแบบและมีนิยามแตกต่างกนั โดยรูปแบบท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปในระดบัสากล ไดแ้ก่ 

1. Build-Own-Operate (BOO) เอกชนท าหน้าท่ีจัดหาแหล่งเงิน ก่อสร้าง เป็นเจ้าของและด าเนินการ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาสัญญาเอกชนไม่จ าเป็นตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่รัฐ หรืออาจมีการเจรจาต่ออายสุัญญาต่อไปได ้โดยรัฐ 
จะก าหนดขอ้จ ากดัไวใ้นสญัญาและใชอ้ านาจผา่นทางหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

2. Build-Operate-Transfer (BOT) เอกชนท าหนา้ท่ีออกแบบ จดัหาแหล่งเงิน และก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่
ภายใตส้ัญญาสัมปทานระยะยาวและด าเนินงานในช่วงระยะเวลาสัมปทาน เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเอกชน
จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิกลบัมาเป็นของรัฐ ทั้งน้ี รูปแบบดงักล่าวจะครอบคลุม BOOT และ BLOT ซ่ึงแตกต่างกนั
เพียงการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น  

3. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) เอกชนได้รับสัมปทานในการจัดหาแหล่งเงิน ออกแบบ ก่อสร้าง และ
ด าเนินการ (และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูใ้ช)้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิกลบัมาเป็นของรัฐ 

4. Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) เอกชนได้รับสัมปทานในการจัดหาแหล่งเงิน ออกแบบ ก่อสร้าง และ
ด าเนินการ (และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูใ้ช)้ ในช่วงระยะเวลาเช่า เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิกลบัมาเป็นของรัฐ 

5. Build-Transfer-Operate (BTO) เอกชนท าหนา้ท่ีออกแบบ จดัหาแหล่งเงิน และก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่
ภายใตส้ัญญาสัมปทานระยะยาวและด าเนินงานในช่วงระยะเวลาสัมปทาน เอกชนจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่รัฐ
ทนัทีเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ โดยยงัมีสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นนั้นตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  

6. Design - Build - Finance - Operate (DBFO) เอกชนท าหน้าท่ีออกแบบ จัดหาแหล่งเ งิน ก่อสร้างส่ิงอ านวย 
ความสะดวกใหม่และด าเนินการในช่วงระยะเวลาของสัญญาโดยมักใช้กับโครงการท่ีไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผูใ้ชแ้ต่ไดรั้บเงินชดเชยหรือค่าใหบ้ริการจากรัฐ 

7. Operation and Maintenance Contract (O&M) เอกชนท าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพยสิ์นสาธารณะตามระยะเวลา
สัญญา กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นยงัคงเป็นของรัฐ ในหลายประเทศ สัญญา O&M ไม่ถูกจดัอยู่ในขอบเขตของ PPP 
และถือเป็นเพียงสญัญาบริการ 

8. Design-Build (DB) เอกชนท าหนา้ท่ีออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ และมกัเป็นราคาเหมารวมแบบครบวงจร ดงันั้น ความเส่ียงของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจะถูกโอนไปยงัเอกชน ใน
หลายประเทศ สญัญา DB ไม่ถูกจดัอยูใ่นขอบเขตของ PPP และถือเป็นเพียงสญัญาบริการ 

ทั้งน้ี จากรูปแบบดงักล่าว หากพิจารณาการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากโครงการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลกั คือ รูปแบบ Build-Transfer-Operation 
(BTO), รูปแบบ Build-Operation-Transfer (BOT) และรูปแบบ Build-Own-Operate (BOO) รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่2.2-1 รูปแบบการร่วมลงทุนตามแนวทางการจดัสรรกรรมสิทธ์ิ 

รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รูปแบบการร่วม

ลงทุน 

Build-Transfer-Operation 
(BTO)  

Build-Operation-Transfer 
(BOT)  

Build-Own-Operate  
(BOO) 

การก่อสร้าง ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนและด าเนินการก่อสร้าง 

ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนและด าเนินการก่อสร้าง 

ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนและด าเนินการก่อสร้าง 

การจดัสรร

ผลประโยชน์ 

ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินงาน 
และจะแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐตามสดัส่วนท่ีตกลงไว้
ในสญัญา 

ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินงาน 
และจะแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐตามสดัส่วนท่ีตกลงไว้
ในสญัญา 

ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินงาน 
และจะแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐตามสดัส่วนท่ีตกลงไว้
ในสญัญา 

กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินของ

โครงการ 

ภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่ภาครัฐทนัทีท่ี 
การก่อสร้างแลว้เสร็จ โดยยงัมี
สิทธิในการใชท้รัพยสิ์นนั้น
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา 

ภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่ภาครัฐ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาสญัญา 

ภาคเอกชนสามารถถือครอง
เป็นเจา้ของต่อไปไดโ้ดย 
ไม่จ าเป็นตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่ภาครัฐ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาสญัญา 

2.3 การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชนมีรูปแบบทัว่ไป 2 รูปแบบย่อย คือ รูปแบบ Revenue-based 
Payment และรูปแบบ Availability Payment 

2.3.1 การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment 

 เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ ส่งผลให้ความเส่ียงด้าน
รายไดโ้อนไปอยู่กบัเอกชน กล่าวคือ หากโครงการมีจ านวนผูป่้วยเขา้มารับบริการรักษาพยาบาลสูง เอกชนผูด้  าเนิน
โครงการจะไดรั้บผลตอบแทนจาการใหบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกนั หากโครงการมีจ านวนผูป่้วยเขา้มารับบริการ
รักษาพยาบาลต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เอกชนจะต้องรับภาระจากผลตอบแทนท่ีลดต ่าลง รวมทั้ งยงัข้ึนอยู่กับอัตรา 
ค่าใหบ้ริการท่ีเอกชนสามารถเรียกเก็บได ้โดยโครงการจะมีลกัษณะการหมุนเวยีนของเงินดงัแสดงในรูป 



  

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 

 

- 9 - 

 
รูปที ่2.3-1  การหมุนเวยีนของเงนิภายใต้การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment 

2.3.2  การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment 

 ภาครัฐเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ โดยเอกชนจะไดรั้บค่าตอบแทนจากบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability Payment: AP) จากภาครัฐ กล่าวคือ ภาคเอกชนจะรับความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและ
ค่าใชจ่้ายตามบทบาทต่างๆ ท่ีเอกชนรับผิดชอบ ในขณะท่ีภาครัฐจะเป็นผูรั้บภาระความเส่ียงดา้นรายได ้รวมถึงขอ้ผกูพนั
ตามสัญญาในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนตามจ านวนท่ีตกลงกนัไว ้แมว้า่ผลตอบแทนของโครงการจะไม่เป็นไป
ตามท่ีประมาณการไว ้ 

 
รูปที ่2.3-2 การหมุนเวยีนของเงนิภายใต้การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment 

2.4 การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

การก าหนดระยะเวลาสัญญาในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ จะพิจารณาถึงปัจจยัส าคญั อาทิ 1) ระยะเวลาคืนทุนขั้นต ่า ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return 
on Investment: ROI) ท่ีคุ ้มค่าเพ่ือกระตุ ้นให้นักลงทุนเอกชนเข้าร่วมลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
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ผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและเอกชน 2) อายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น/ทรัพยากรอาคารต่างๆ และ 3) ระเบียบหรือกฎหมาย
ในการให้เช่า/ถือครองท่ีดินของรัฐ (ถา้มี) ซ่ึงท าให้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา
สัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยอาจแตกต่างกนัตามประเภทกิจการ ทั้งน้ี ภาครัฐอาจก าหนดให้ระยะเวลาสัญญาโครงการ
เป็นแบบคงท่ีหรือแบบแปรผนั รายละเอียดดงัน้ี 

1. ระยะเวลาสญัญาแบบคงท่ี (Fixed Concession Period)  
ระยะเวลาสญัญาระบุชดัเจน  

2. ระยะเวลาสญัญาแบบแปรผนั (Variable Concession Period) 
ระยะเวลาสัญญาระบุชดัเจน โดยหากเอกชนไดรั้บผลตอบแทนครบตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อน

ครบระยะเวลาสญัญา ภาครัฐและเอกชนสามารถตกลงกนัเพ่ือยกเลิกสญัญาก่อนได ้หรือหากผลตอบแทนจากการด าเนิน
โครงการไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้ภาครัฐและเอกชนอาจตกลงกนัเพ่ือขยายระยะเวลาสัญญาได ้ เช่น โครงการ
ร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนในการก่อสร้างถนน (Santiago Viña del Mar-CH 68 Toll Road) ในปี 2541 ประเทศชิลี 
ก าหนดให้สัมปทานมีระยะเวลาอา้งอิง 25 ปี ซ่ึงอาจลดลงได้ถา้ผูรั้บสัมปทานได้รับรายได้ (Least Present Value of 
Revenues: LPVR) ตามท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนครบระยะเวลาและรัฐมีสิทธิบริหารโครงการต่อได ้ในทางตรงกนัขา้ม 
หากผูรั้บสัมปทานยงัไม่ไดรั้บรายไดต้าม LPVR ท่ีระบุ ระยะเวลาของสัญญาจะเพ่ิมข้ึนโดยอตัโนมติั อย่างไรก็ตาม 
วิธีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีนิยมในทางปฏิบติั รวมถึงประเทศในแถบเอเชียและประเทศไทย เน่ืองจาก
รัฐจะตอ้งมีกลไกก ากบัและตรวจสอบอยา่งละเอียดและเขม้งวด ซ่ึงอาจท าใหต้น้ทุนของรัฐในการด าเนินโครงการสูงข้ึน 
โดยเฉพาะหากรายไดก้ารด าเนินโครงการต ่ากวา่ท่ีระบุเน่ืองจากการปฏิบติังานท่ีบกพร่องของเอกชน  

รูปที ่2.4-1 แนวคดิระยะเวลาสัญญาแบบแปรผนัตามปริมาณรายได้ 

 

รายไดโ้ครงการตาม
การคาดการณ์ 
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2.5 การประเมินและจัดสรรความเส่ียงของโครงการ 

จากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนจากองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 
ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนและการด าเนินงาน การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของโครงการ การจัดสรร
ผลตอบแทนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการก าหนดระยะเวลาสัญญา จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบดงักล่าวลว้น
ส่งผลต่อการประเมินและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ ซ่ึงมีรูปแบบการร่วมลงทุนแตกต่างกนั  

นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน
จ านวนมาก และมีระยะเวลาด าเนินโครงการท่ียาวนาน ตั้งแต่การจดัหาท่ีดิน การก่อสร้าง การด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมายของผูด้  าเนินโครงการ เกิดข้ึนไดใ้นทุก
ช่วงเวลาของการด าเนินโครงการ ดงันั้น การศึกษาเพ่ือจดัเตรียมโครงการ จึงควรวเิคราะห์ความเส่ียงของการลงทุนท่ีอาจ
เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ และเพ่ือให ้
การบริหารความเส่ียงสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ทั้ งน้ี การศึกษาความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในโครงการ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนผูด้  าเนิน
โครงการสามารถวางแผนในการบริหารจดัการความเส่ียงเหล่านั้นต่อไป รวมทั้งแนวทางการจดัสรรความเส่ียงระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชนผูร่้วมลงทุน โดยเหตุการณ์ความเส่ียงบางรายการอาจเหมาะสมท่ีจะให้ภาครัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ
ความเส่ียง และบางเหตุการณ์อาจเหมาะสมท่ีจะให้เอกชนเป็นผูบ้ริหารความเส่ียงนั้นมากกว่า หรือบางเหตุการณ์อาจ
เหมาะสมท่ีจะให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันบริหารความเส่ียง อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรความเส่ียงควรค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของผูรั้บภาระนั้นๆ เพ่ือให้โครงการไดรั้บผลกระทบน้อยท่ีสุด กล่าวคือ หาก
ภาครัฐเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงนั้นๆ และภาครัฐมีเคร่ืองมือหรือกระบวนการบริหารความเส่ียงในด้าน
ดงักล่าวท่ีดีกวา่เอกชน การรับภาระความเส่ียงประเภทน้ีควรตกอยูใ่นความรับผิดชอบของภาครัฐ  

การระบุความเส่ียงของโครงการ (Risk Identification) สามารถแบ่งตามระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง
นั้นๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงในช่วงก่อนการก่อสร้าง ความเส่ียงในช่วงการก่อสร้าง ความเส่ียงในช่วงการด าเนินโครงการ และ
ความเส่ียงอ่ืน ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นหลายช่วงเวลา โดยรายละเอียดการจดัสรรความเส่ียง ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละลกัษณะ
โครงการจะถูกอธิบายในบทการศึกษาการด าเนินโครงการลงทุนต่อไป 

2.5.1 ความเส่ียงในช่วงก่อนการก่อสร้าง  

เน่ืองจากรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโครงการบนทรัพยสิ์นของ
รัฐ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนในส่วนของการก่อสร้าง การด าเนินการและบ ารุงรักษา ดงันั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นตอ้ง
เปิดการคดัเลือกเอกชนเพ่ือให้ไดผู้ด้  าเนินโครงการท่ีเหมาะสม รวมทั้ งผูด้  าเนินการจดัหาและเตรียมความพร้อมของ
ทรัพยสิ์น  
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ตารางที ่2.5-1 ความเส่ียงส าคญัในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Phase) 

ความเส่ียง รายละเอยีด 

ความเส่ียงด้านเอกชนผู้ประมูลโครงการ  

ผลตอบแทนของโครงการ เน่ืองจากโครงการมีผลตอบแทนการลงทุนโครงการค่อนขา้งต ่าหรือ 
ไม่เพียงพอส าหรับภาคเอกชนท่ีจะด าเนินโครงการได ้โดยไม่ตอ้งพ่ึงพา
เงินสนบัสนุนจากภาครัฐ ส่งผลใหโ้ครงการใหส้ามารถดึงดูดเอกชนได ้

คุณสมบติัของเอกชน เอกชนผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลโครงการอาจมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมใน
การด าเนินโครงการ โดยอาจไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ
ประเภทน้ีมาก่อน หรือมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ 

ความสามารถในการจดัหาเงินทุน เอกชนผูด้  าเนินโครงการอาจไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินกู ้ซ่ึงมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินโครงการ เน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด หรือสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ท าให้
การบรรลุขอ้ตกลงทางการเงินล่าชา้กวา่ก าหนด  

ความเส่ียงด้านการวางแผน  

การศึกษาความเป็นไปได ้ การศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ของโครงการ (Pre-feasibility Study) 
อาจครอบคลุมรายละเอียดไม่ครบถว้นหรือไม่มีคุณภาพเพียงพอ ท าให้
เกิดความล่าชา้ในพฒันาโครงการ และแตกต่างจากผลลพัธ์ของโครงการ 
(Project Outcomes) ท่ีวางแผนไว ้

ความเส่ียงด้านสถานที ่  

การเวนคืน/จดัหาท่ีเดินเพ่ิมเติม  การเวนคืน/จดัหาท่ีดินอาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้โดย
ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลกระทบจากราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการต่อตา้น
ของเจา้ของท่ีดินนั้นๆ ส่งผลใหต้อ้งมีกระบวนการเจรจาเพ่ิมเติม  

การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใชร่้วมกนั 
(Trunk Infrastructure) 

การเช่ือมต่อกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีใชร่้วมกนั เช่น ไฟฟ้า ประปา และ
ไฟแสงสวา่ง ในพ้ืนท่ีโครงการอาจไม่มีความพร้อม ซ่ึงท าใหก้ารเร่ิม 
การก่อสร้างล่าชา้  

2.5.2  ความเส่ียงระยะการก่อสร้าง 

ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง ผูด้  าเนินโครงการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น คุณภาพ
งานก่อสร้าง งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภยั รวมไปถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  
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ตารางที ่2.5-2 ความเส่ียงส าคญัในช่วงการก่อสร้าง (Construction Phase) 
ความเส่ียง รายละเอยีด 

ความเส่ียงด้านการออกแบบและก่อสร้าง  
การออกแบบ โครงการไม่ไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานขอ้ก าหนด

ดา้นผลผลิตและ/การใหบ้ริการ (Output and/ Service Specification)  
ท าใหจ้ าเป็นตอ้งปรับหรือเปล่ียนแปลงแบบ ซ่ึงท าใหก้ารเร่ิมด าเนิน
โครงการเกิดความล่าชา้และค่าใชจ่้ายสูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้ 

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง เน่ืองจากอตัราการผลิตวสัดุก่อสร้างไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีคาดวา่จะไดรั้บการอนุมติัในอนาคตมี
จ านวนค่อนขา้งมาก จึงอาจส่งผลใหค้วามตอ้งการวสัดุก่อสร้างมากข้ึน
และปริมาณในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลให้
ตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไดย้าก  

คุณภาพงานก่อสร้าง ผูด้  าเนินโครงการในส่วนน้ีอาจไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามมาตรฐาน
การก่อสร้าง หรือมีการใชว้สัดุก่อสร้างไม่ไดม้าตรฐานหรือช ารุด ส่งผล
ใหง้านก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม การก่อสร้างโครงการอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ชุมชนโดยรอบ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดคดีความตามกระบวนการทางกฎหมาย
และท าใหก้ารด าเนินโครงการเกิดความล่าชา้ 

ความปลอดภยั การก่อสร้างโครงการอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติหรือทรัพยสิ์น
ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดคดีความตามกระบวนการทางกฎหมาย
และท าใหก้ารด าเนินโครงการเกิดความล่าชา้ 

ความพร้อมในการส่งมอบงาน เน่ืองจากระหวา่งการก่อสร้างโครงการ วสัดุก่อสร้างหรือระบบ 
การก่อสร้างอาจส่งผลกระทบใหง้านก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด และท าใหก้ารด าเนินโครงการล่าชา้ไปกวา่ก าหนด ส่งผลใหเ้ม่ือ
ถึงระยะการส่งมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่ภาครัฐ ทรัพยสิ์นนั้นอาจยงัไม่พร้อม
ส าหรับการส่งมอบ ซ่ึงเอกชนตอ้งชดใชค้วามเสียหายตามขอ้ก าหนดใน
สญัญา 

2.5.3 ความเส่ียงระยะการด าเนินงาน 

ระหวา่งระยะการด าเนินงาน โครงการอาจตอ้งเผชิญความเส่ียงในหลายส่วน โดยผลกระทบบางส่วนอาจเกิด
จากเหตุการณ์ต่อเน่ืองจากระยะการก่อสร้าง หรือเกิดจากผลกระทบภายนอกท่ีผูด้  าเนินโครงการไม่สามารถควบคุมได ้ 
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ตารางที ่2.5-3 ความเส่ียงส าคญัในช่วงการด าเนินงาน  (Operation and Maintenance Phase) 
ความเส่ียง รายละเอยีด 

ความเส่ียงด้านรายได้ของโครงการ  
ปริมาณความตอ้งการใชบ้ริการ ความตอ้งการใชบ้ริการอาจต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงจะส่งผลให้

โครงการไดรั้บผลตอบแทนลดลง โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดในการ
คาดการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบความตอ้งการใชบ้ริการ  

อตัราการใชบ้ริการ ค่าบริการอาจแตกต่างจากท่ีวางแผนไว ้เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพ
การแข่งขนัของตลาด ความตอ้งการใชบ้ริการต ่า ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้

ความเส่ียงด้านการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา 

 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและ
บ ารุงรักษา 

แมว้า่โครงการจะมีการวเิคราะห์ระยะซ่อมบ ารุงโครงการไวอ้ยูแ่ลว้ แต่
หากเกิดความเสียหายต่อสภาพโครงการอาจส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายในส่วน
น้ีเพ่ิมมากข้ึนจากการซ่อมบ ารุงโดยปกติ 

การด าเนินงานและบ ารุงรักษาตาม
ขอ้ก าหนด 

ผูด้  าเนินโครงการอาจไม่สามารถบริหารจดัการโครงการไดต้าม
ขอ้ก าหนด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการและการบ ารุงรักษา ท าใหต้อ้ง
มีการปรับปรุงแกไ้ข และอาจกระทบต่อตน้ทุนในการด าเนินการ 

2.5.4 ความเส่ียงอ่ืน 

นอกจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงระยะต่างๆ ของโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนผูด้  าเนินโครงการอาจ
ตอ้งค านึงถึงความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

ตารางที ่2.5-4 ความเส่ียงอ่ืนทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในหลายช่วงระยะเวลาของโครงการ (Others) 
เหตุการณ์ความเส่ียง รายละเอยีด 

การเกิดเหตุสุดวสิยั 
 

การเกิดเหตุสุดวสิยัท่ีนอกเหนือการควบคุม (Acts of God) ซ่ึงท าให้
เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการด าเนินโครงการ
ตามขอ้ตกลงในสญัญา 

การคาดการณ์ตวัแปรทางการเงิน อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน หรืออตัราดอกเบ้ียอาจเกิดความผนัผวน
หรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ส่งผลใหมู้ลค่าทางการเงิน 
เปล่ียนแปลง และอาจกระทบต่อตน้ทุนในการด าเนินโครงการ  

การบอกเลิกสญัญา  คู่สญัญาไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ผกูพนัในสญัญา และคู่สญัญา
อีกฝ่ายไม่สามารถบงัคบัใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนัดงักล่าวหรือไม่
ไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิดสญัญาดงักล่าว 

กระบวนการบริการจดัการความเส่ียงภายหลงัขั้นตอนการระบุความเส่ียง มีดงัน้ี 

1. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการประเมินความเส่ียงแต่ละรายการท่ีระบุ โดยควรพิจารณาทั้ง
โอกาสในการเกิดข้ึนและความรุนแรง/ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงนั้น ทั้งเชิงตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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แมว้า่ความเส่ียงในบางรายการมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนต ่า แต่ผลกระทบความเส่ียงในรูปของตวัเงินต่อโครงการมีมูลคา่
สูง เช่น ผลกระทบความเส่ียงมลภาวะจากการก่อสร้าง แมจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัความเส่ียงต ่ามาก แต่หากเกิดข้ึนอาจ
ส่งผลกระทบต่อโครงการสูง เช่นเดียวกบัผลกระทบความเส่ียงจากความคลาดเคล่ือนของค่าใชจ่้ายทางการลงทุน 
ซ่ึงถูกจดัเป็นความเส่ียงระดบัต ่า หากแต่สร้างผลกระทบต่อโครงการในระดบัท่ีสูงมาก เป็นตน้ ทั้งน้ี ขนาดและ
ตน้ทุนความเส่ียงแต่ละรายการจะถูกน าไปใชใ้นการจดัสรรความเส่ียง โดยการจดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรร
ความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียง และอาจส่งผลกระทบต่อความเตม็ใจของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในการแบกรับ
ความเส่ียงนั้น 

2. การจดัสรรความเส่ียง (Risk Allocation) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบตอ่การแบกรับคา่ใชจ่้ายหรือผลประโยชน์ ซ่ึง
เป็นผลมาจากความเส่ียงของโครงการ ส าหรับความเส่ียงในโครงการ PPP อาจไดรั้บการจดัสรรใหก้บัคู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงนั้ นได้ดีกว่า หรือแบกรับความเส่ียงร่วมกัน
นอกจากน้ี ความเส่ียงบางรายการอาจถูกโอนถ่ายไปยงับุคคลท่ีสาม เช่น ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ การจดัสรรความเส่ียง
สามารถด าเนินการผา่นสญัญา PPP โดยการระบุผูแ้บกรับความเส่ียงและกลไกท่ีใชจ้ดัการความเส่ียง เช่น ขอ้ตกลง
ในการซ้ือขั้นต ่ า (Minimum Purchase Agreement) การรับประกันปริมาณจราจร (Traffic Guarantee) เป็นต้น 
รวมทั้งกลไกท่ีช่วยถ่ายโอนความเส่ียงไปยงัผูใ้ชบ้ริการ เช่น อตัราค่าบริการท่ีผนัแปรตามอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 

3. การบรรเทาความเส่ียง (Risk Mitigation) เป็นการลดความเส่ียงโดยการปรับปรุงความสามารถหรือลดตน้ทุนใน
การแบกรับความเส่ียง เพื่อควบคุม คาดการณ์ และจดัการความเส่ียง โดยใชแ้นวทางการบรรเทาความเส่ียง อาทิ  

- การลดระดับความไม่แน่นอน เช่น การส ารวจทางธรณีวิทยาโดยละเอียดก่อนก่อสร้างเพื่อให้สามารถ
ออกแบบและวางแผนการก่อสร้างไดดี้ข้ึน และลดความเสียหายและโอกาสท่ีค่าใชจ่้ายการก่อสร้างจะเกินกวา่
ท่ีคาดการณ์ เป็นตน้ 

- การส่งผ่านความเส่ียงไปยงับุคคลท่ีสามท่ีสามารถควบคุมได้ด้วยตน้ทุนท่ีต ่าลง โดยคู่สัญญายงัคงเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลัก แต่สามารถควบคุมความเส่ียงด้วยต้นทุนท่ีต ่าลงได้ โดยการท าสัญญาจ้างเหมาช่วง 
(Subcontracts) เช่น เอกชนผูรั้บสัมปทานสามารถท าสัญญากบับริษทัก่อสร้าง ซ่ึงจะเป็นผูรั้บความเส่ียงใน
การก่อสร้าง เป็นตน้ 

- การใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน ตน้ทุนความเส่ียงดา้นอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนอาจลดลง
โดยใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงทางการเงินต่างๆ (Hedging Instruments) 

- การส่งผ่านความเส่ียงไปยงัผูใ้ชบ้ริการผ่านราคาท่ีสูงข้ึน หากไม่มีการก าหนดอตัราหรือการเปล่ียนแปลง 
ค่าให้บริการ (User Charges) ในสัญญา ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัสามารถส่งผ่านไปยงั
ผูใ้ชบ้ริการ โดยการเพ่ิมอตัราการใหบ้ริการ 

4. การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) หลงัจากท่ีความเส่ียงไดรั้บการจดัสรรแลว้ หน่วยงานเจา้ของโครงการ
ตอ้งจดัท ากระบวนการการติดตามความเส่ียง โดยทัว่ไปจะเป็นการติดตามปัจจยัเส่ียงและตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปได้
ของโอกาสในการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของเหตุการณ์ความเส่ียงนั้น 
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3.  กจิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุข  

3.1 ภาพรวมของกจิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุขของไทย 

3.1.1 โครงสร้างการบริหารจดัการในกจิการสาธารณสุข 

การจดัแบ่งระบบบริการสุขภาพ (Level of Health Care System) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) หน่วย
บริการระดบัปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง สถานบริการท่ีมีภารกิจดา้นงานส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟสุูขภาพ ป้องกนัโรค 
และการรักษารักษาโรคเบ้ืองต้น ถึงระดับผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก (OPD) ได้แก่ สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย ์หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 2) หน่วย
บริการระดบัทุติยภูมิ (Secondary Care) หมายถึง สถานบริการท่ีมีภารกิจในดา้นการรักษาโรคทัว่ไป ถึงระดบัผูป่้วยใน 
(IPD) และสถานบริการท่ีขยายขอบเขตการรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน โดยแพทยเ์ฉพาะทาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย ์หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และ 3) หน่วยบริการระดบั
ตติยภูมิ (Tertiary Care) หมายถึง สถานบริการท่ีมีภารกิจนอกจากจะท าหนา้ท่ีหน่วยบริการระดบัทุติยภูมิแลว้ ยงัขยาย
ขอบเขตการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้แพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty) เช่น โรคหัวใจ โรงมะเร็ง  
เป็นตน้ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทัว่ไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย ์โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ทั้ งของภาครัฐและเอกชน ดังนั้น สถานบริการของภาครัฐและเอกชน จึงมีระดับการบริการ
สุขภาพแตกต่างกนัไปในแต่ละแห่ง โดยหากแบ่งสถานบริการตามการก ากบัดูแลแลว้ จะแสดงไดด้ว้ยแผนภาพดงัน้ี  

รูปที ่3.1-1 ประเภทโรงพยาบาล ตามการก ากบัดูแล การบริหารและจดัการ  
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- โรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่อยูภ่ายใตส้งักดักระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย  

• โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ซ่ึงข้ึนตรงกบัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ โรงพยาบาลประจ า 
 จงัหวดัหรืออ าเภอต่างๆ  

• โรงพยาบาลในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตน้ และโรงพยาบาลเฉพาะทางอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เช่น สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ สถาบนัโรคทรวงอก สถาบนัประสาทวิทยา สถาบนัโรคผิวหนัง 
สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนตรงกบักรมการแพทย ์

• โรงพยาบาลเฉพาะทางท่ีดูแลรักษาผูป่้วยทางดา้นจิตเวช เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 
โรงพยาบาลศรีธญัญา สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนตรงกบักรมสุขภาพจิต  

นอกจากน้ี ยงัมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสังกดัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย (ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยติุธรรม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และ
รัฐวสิาหกิจต่างๆ เป็นตน้  

- โรงพยาบาลท่ีจดัตั้งโดยเอกชนทั้งท่ีเป็นบริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดัดว้ย และองค์กรสาธารณะ เช่น  
สภากาชาดไทย เป็นตน้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 

ส าหรับการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของรัฐในปัจจุบนัใชว้ธีิการจดัซ้ือ
จดัจา้ง (Traditional Procurement) โดยใชจ่้ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินบ ารุงโรงพยาบาล หรือเงินรายไดข้อง
โรงพยาบาลท่ีไดจ้ากการให้บริการรักษาผูป่้วย ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยเงินบ ารุงของหน่วยบริการใน
สังกดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยเงินรายไดข้องโรงพยาบาลท่ีไดจ้ากการให้บริการรักษาผูป่้วยจะไดม้าจาก 
ค่าบริการท่ีเป็นสิทธิประโยชน์กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ กองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กองทุนสวสัดิการขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ และกองทุนประกนัสงัคม และรายไดอี้กส่วนหน่ึงจากผูป่้วย ซ่ึงจ่ายเพ่ิมเติม
จากกองทุนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีไม่ครอบคลุม หรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิการประกนัสุขภาพ  

รูปที ่3.1-2 แผนผงัแสดงเงนิรายได้และการจดัซ้ือจดัจ้างของสถานพยาบาลของรัฐ 
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3.1.2 การให้บริการสาธารณสุขของไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ มาตรา 55 รัฐตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกนัโรค และรัฐตอ้งพฒันาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ งน้ี ในปัจจุบนัระบบบริการสาธารณสุขของไทยมีการขยายตวัในระดบัต่างๆ ทั้ งในส่วนของบริการสุขภาพระดบั 
ปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นสถานบริการสุขภาพท่ีอยู่ใกลป้ระชาชนมากท่ีสุด และมีการกระจายท่ีครอบคลุมทัว่ถึง ไดแ้ก่ สถานี
อนามัย และโรงพยาบาลชุมชน  ไปจนถึงสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ  (Tertiary Care) ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลท่ี
ให้บริการรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อน โดยแพทยเ์ฉพาะทาง และตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีราคาแพง จึงท าให ้
การใชบ้ริการของประชาชนส่วนใหญ่ยงัเป็นการใชบ้ริการท่ีระดบัสถานีอนามยั และโรงพยาบาลชุมชน โดยมีตวัช้ีวดั
ดา้นทรัพยากรสาธารณสุขท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

• บุคลากรทางการแพทยแ์ละสถานบริการดา้นสาธารณสุข สถานการณ์บุคลากรดา้นสุขภาพยงัเป็นปัญหาท่ีส าคญั
ของระบบสุขภาพของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านจ านวนแพทยท่ี์มีไม่เพียงพอ แมจ้ านวนแพทย์จะมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 แพทย ์1 คนต่อการดูแลประชากร 2,065 คน นอกจากน้ี จ านวนแพทย์
ยงัมีการกระจุกตวัในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการกระจุกตวัของสถานบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะจ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงของโรงพยาบาล  โดยในภาตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวนเตียงต่อ
ประชากรเพียง 1 เตียง ต่อประชากร 636 คน ในขณะท่ีกรุงเทพฯ มี 1 เตียง ต่อประชากรเพียง 230 คน ซ่ึงอาจมี
สาเหตุส าคญัจากการมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มากกวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ 

รูปที ่3.1-3 จ านวนประชากร/แพทย์ และจ านวนประชากร/เตยีง ปี 2559 รายภูมภิาค 

 

• ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ท่ีผา่นมาค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของคนไทยเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยในแต่ละปีประชาชนตอ้ง

เสียเงินค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพถึงร้อยละ 6-7 ต่อค่าใช่จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด (GDP - Chain Volume Measure) ซ่ึง
เม่ือรวมกบัค่าเสียโอกาสจากรายไดท่ี้ตอ้งสูญเสียไปในแต่ละวนัท่ีเจบ็ป่วยไม่สามารถท างานได ้จึงถือวา่เป็นรายจ่าย
ท่ีมีกระทบต่อการครองชีพเป็นล าดบัตน้ๆ 
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รูปที ่3.1-4 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) และสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด ปี 2555-2559  

 

3.1.3 แนวทางการพฒันาด้านสาธารณสุขของไทย 

ปัจจุบนัระบบสุขภาพไทยก าลงัเผชิญกบัส่ิงท่ีทา้ทายจากรอบดา้น อาทิ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการเปล่ียนจาก
สงัคมชนบทสู่สงัคมเมือง ตลอดจนความกา้วหนา้ ทางเทคโนโลย ีประชาชนมีความคาดหวงัต่อคุณภาพของระบบบริการ
มากข้ึน ขณะท่ีงบประมาณภาครัฐ เร่ิมมีจ าากดั ไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณสุขท าให้ระบบ
สุขภาพไทยตอ้งเตรียมเพ่ือรับมือกบัส่ิงดงักล่าว ทั้งน้ี ความตอ้งการการบริการดา้นสาธารณสุขจะมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองจาก 3 สาเหตุส าคญั ไดแ้ก่  

(1) ประชากรผูสู้งอาย ุ(Aging Population) ซ่ึงประเทศไทยคาดว่าจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุในปี 2022 โดยมีจ านวน
ผูสู้งอายเุท่ากบัร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมด  

(2) การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์(Medical Tourism) ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.5 ต่อปี ในช่วงปี 2550 - 
2554  

(3) การเจริญเติบโตของพ้ืนท่ีนอกกรุงเทพฯ (Urbanization Outside Bangkok) ท าให้เกิดการลงทุนก่อสร้าง
โรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน 

ดังนั้ น ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์จึงไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่  

• ลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทาง
สุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกบัวยั ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภณัฑ์ท่ี
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถานพยาบาลทุกสงักดัในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ  
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• พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวยั อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมาย 
การดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 

นอกจากน้ี ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข ยงัไดแ้บ่งแนวทางการพฒันาในระยะยาว ออกเป็น 4 
ระยะ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัในการด าเนินงานและการจดัสรรทรัพยากร ดงัน้ี 

ตารางที ่3.1-1 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

ช่วงเวลา จุดเน้นหนัก รายละเอยีด 

2560 - 2564  ปฏิรูประบบ การปรับเปล่ียนระบบบริหารจดัการท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอีกคร้ัง 
การวางพ้ืนฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบ การแพทยป์ฐมภูมิท่ีมี
แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือดูแลผูป่้วยอยา่งบูรณาการ ลดค่าใชจ่้ายของ
ระบบสุขภาพในระยะยาว การปรับระบบหลกัประกนัสุขภาพ เพื่อลด 
ความเหล่ือมล ้าของแต่ละกองทุน เป็นตน้ 

2565 - 2569  สร้างความเขม้แขง็ การจดัโครงสร้างพ้ืนฐานก าลงัคน รวมทั้งระบบการบริหารจดัการให้
เขม้แขง็รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกนัโรค งานอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ 
ท่ีส าคญั คือ การท าใหป้ระชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตวัเองได ้ 

2570 - 2574 สู่ความยัง่ยนื  เป็นช่วงท่ีระบบสุขภาพของไทยตอ้งมีความยัง่ยนืทางดา้นการเงิน การคลงั 
ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได ้โดยเฉพาะดา้นยาและเวชภณัฑต์่างๆ พึ่งพา
ต่างประเทศใหน้อ้ยท่ีสุด 

2575 - 2579  เป็น 1 ใน 3 ของ
เอเชีย 

ระบบสุขภาพไทยจะตอ้งเป็นระบบสุขภาพท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ สงัคมมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ี จะตอ้งสามารถแข่งขนั
หรือเทียบเคียงกบันานาชาติได ้โดยตั้งเป้าวา่จะตอ้งเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย 
ใน 20 ปีขา้งหนา้ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ PPP ในกิจการพฒันาสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 3 ดา้นส าคญั ดงัน้ี  

3.2.1  ด้านนโยบาย 

เน่ืองจากการขบัเคล่ือนให้เกิดความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
สาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง พ .ศ. 2560-2564 ท่ีมุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง ลดความเหล่ือมล ่ าของ
ผูรั้บบริการในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการส่งต่อท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงบริการไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั โดย “ให้เอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการ
ทางดา้นสาธารณสุขโดยน าประสบการณ์ เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการแพทย ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน” และเน่ืองจาก “รัฐมีงบประมาณจ ากดัโดยเฉพาะงบลงทุนในเร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้ 
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ไม่สามารถขยายการบริการไดอ้ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน จึงตอ้งหาแหล่งทุนของภาคเอกชน
มาสนบัสนุน”2 จึงไม่พบขอ้จ ากดัในดา้นนโยบาย 

นอกจากน้ี เ น่ืองจากในปัจจุบันบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการร่วมลงทุนประกอบกิจการ
สถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นบริษทัต่างชาติ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการและมีความพร้อมดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการด าเนินงาน ท าใหบ้ริษทัต่างชาติอาจตอ้งการเขา้มาร่วมลงทุนในฐานะผูถื้อหุ้น
ใหญ่ในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ประกอบกับบริษัทเอกชนไทยซ่ึงด าเนินงาน
เฉพาะดา้น อาทิ งานก่อสร้าง อาจไม่ยินยอมในการรับความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจ
บริการท่ีไม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 ของกระทรวงพาณิชย์
ไดก้ าหนดให้ ธุรกิจบริการท่ีมีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา เป็นธุรกิจท่ี 
ไม่อยูใ่นบญัชีสาม ทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 25423 เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีคน
ไทยมีความพร้อมในการประกอบกิจการและสามารถแข่งขนักบัคนต่างดา้วได ้ ท าใหบ้ริษทัต่างชาติสามารถมี
สัดส่วนผูถื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ได ้รวมทั้งกิจการบริการทางการแพทยบ์างประเภทยงัไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท าใหต้่างชาติไดรั้บอนุญาตถือหุน้ทั้งหมดได ้เช่น 

• กิจการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงใหก้ารส่งเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาขาดแคลนไดแ้ก่ ดา้นหวัใจ (โรค
หลอดเลือดหวัใจ ผ่าตดัหัวใจ และหัวใจลม้เหลว) ดา้นมะเร็ง (เคมีบบดัและรังสีวิทยา) และดา้นไต (ศูนย์
ไตเทียม) ตามเง่ือนไข 

• กิจการสถานพยาบาล ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีสามารถขอรับการส่งเสริม ไดแ้ก่ 1) พ้ืนท่ี 20 จงัหวดัท่ีมีรายไดต้่อหวั 
ตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 2/2557 ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 2) พ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสตูล และ 4 อ าเภอ ในจงัหวดั
สงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบา้ยอ้ย และอ าเภอเทพา และ 3) เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดน 

อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั การอนุญาตให้บริษทัต่างชาติเขา้มามีสัดส่วนผูถื้อหุน้เกินกวา่ร้อยละ 49 
อาจข้ึนอยูก่บันโยบายหรือดุลยพินิจของหน่วยงานเจา้ของโครงการหรือผูใ้หส้มัปทาน 

3.2.2 ด้านกฎหมาย 

- การจัดการเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการการร่วมลงทุนกับเอกชนยังไม่มีระเบียบ

รองรับ 

                                                             
2  กรอบนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของกระทรวงเจา้สงักดั ณ เดือนมิถุนายน 2560 
3  บญัชีสาม ทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ก  าหนดประเภทธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนั
ในการประกอบกิจการกบัคนต่างดา้ว ซ่ึงห้ามมิให้คนต่างดา้วประกอบกิจการ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
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ตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 วรรค 4 (2) เงินรายรับของส่วนราชการท่ีเป็น
สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใดท่ีอ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือ
ประชาสงเคราะห์ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการท่ีได้รับเงินในกรณีนี ้น าเงินน้ันไปใช้จ่ายโดยไม่ต้อง
น าส่งคลังก็ได้ โดยการจ่ายเงินในกรณีนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและ
ผู้อ านวยการ ดงันั้น ในทางกฎหมายเงินรายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการร่วมลงทุนระหวา่ง
รัฐและเอกชน เช่น รายไดจ้ากการใหบ้ริการรักษา รายไดจ้ากกิจกรรมเชิงพาณิชย ์เป็นตน้ จึงอยูใ่นวสิยัของ
สถานพยาบาลท่ีเป็นส่วนราชการท่ีจะใชบ้ริหารจดัการโครงการร่วมลงทุนฯ ต่อไปโดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัได ้
หากตอ้งมีระเบียบท่ีไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
อยา่งไรก็ตาม จากการสอบทานขอ้มูลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ยงัไม่มีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเช่นนั้น4 หรือ
อาจจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขระเบียบเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสงักดักระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง 

- หลกัเกณฑ์หรือแนวปฏิบัตใินการใช้และจดัหาประโยชน์บนที่ราชพสัดุเพ่ือการร่วมลงทุนกบัเอกชนยงัไม่มี

ความชัดเจน 

เน่ืองจากสถานพยาบาลส่วนใหญ่มกัด าเนินกิจการบนท่ีราชพสัดุ5 ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2545 การใช้ท่ีราชพัสดุ
หรือสาธารณสมบัติ ผู้ขอใช้จะต้องเป็นส่วนราชการเท่าน้ัน เอกชนจะขอใช้ได้เฉพาะกรณีการเช่า หรือ 
การจัดท าเป็นสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน ท้ังนี ้ท่ีราชพัสดุท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือท่ีไม่ได้
สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ จะน ามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า หรือโดยวิธีการจัดท า
สัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่ากไ็ด้ ดงันั้น หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะ
น าท่ีราชพสัดุไปให้เอกชนใช้ประโยชน์ในลกัษณะการร่วมลงทุน อาจตอ้งขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน 
การใชท่ี้ราชพสัดุกบักรมธนารักษแ์ละด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีควบคุมอยู ่ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้/
ความไม่คล่องตวัในการด าเนินโครงการ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการเอกชนจะตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีราชพสัดุให้
กรมธนารักษ์ โดยผูป้ระกอบการเอกชนดงักล่าวจะตอ้งช าระค่าเช่าในอตัราเดียวกบักิจการทั่วไป แมว้่า
โครงการร่วมลงทุนดังกล่าวจะเป็นโครงการของส่วนราชการเช่นเดียวกัน ซ่ึงอาจส่งผลให้เอกชน 
ไม่สามารถเสนอค่าให้บริการต ่าลงไดเ้พื่อชดเชยกบัค่าเช่าและเงินลงทุนโครงการ ดงันั้น หลกัเกณฑห์รือ
แนวปฏิบติัในการใชแ้ละจดัหาประโยชน์ท่ีราชพสัดุเพ่ือการร่วมลงทุนกบัเอกชนของสถานพยาบาลท่ีเป็น
ส่วนราชการท่ียงัไม่ปรากฎชดัเจนจึงเป็นขอ้จ ากดัส าคญั 

                                                             
4  การประชุมร่วมกบัผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย ์เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 และวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 
ตามล าดบั 

5  ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ท่ีราชพสัดุ หมายความวา่ อสงัหาริมทรัพยอ์นัเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินทุกชนิด เวน้แต่
สาธารณสมบติัของแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลบัมาเป็นของแผน่ดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 
(2)   อสังหาริมทรัพยส์ าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไวเ้พ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกนัเป็นต้นว่า ท่ีชายตล่ิง ทางน ้ า ทางหลวง 

ทะเลสาบ ส่วนอสงัหาริมทรัพยข์องรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคลและขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินไม่ถือวา่เป็นท่ีราชพสัดุ 
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3.2.3 ด้านการเงนิ/งบประมาณ 

- การจดัสรรงบประมาณไม่เพยีงพอต่อการด าเนินโครงการ 

ในปัจจุบนัการจดัสรรงบประมาณประจ าปีของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการในระดบัต าบล อ าเภอ 
และจงัหวดัถูกยติุลงและถูกจดัรวมเขา้กบังบประมาณของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีบริหาร
โดยส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในลกัษณะการจ่ายเงินดว้ยอตัราเหมาจ่ายรายหัวและตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (รวมเงินเดือนของบุคลากรสุขภาพ และประมาณการจากตน้ทุนและอตัราการใชบ้ริการ
ส าหรับแต่ละปีงบประมาณ โดยตน้ทุนรวมถึงค่าแรง ยา วสัดุ และค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑ์) ซ่ึงในทาง
หน่ึงเป็นการเพ่ิมและกระจายโอกาสการเขา้ถึงบริการสุขภาพของประชาชน รวมถึงเป็นการควบคุมรายจ่าย
ดา้นสุขภาพของรัฐไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม ส่งผลใหห้น่วยงานมีงบประมาณจ ากดั โดยเฉพาะงบลงทุน
ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในการรักษา ท าให้
การพฒันาโครงการร่วมลงทุนในอนาคต เพ่ือขยายการบริการให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน
จ านวนมากข้ึน อาจท าให้หน่วยงานตอ้งรับความเส่ียงในการบริหารจดัการรายไดภ้ายในให้เพียงพอเพื่อ
ช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการแก่เอกชนตามสญัญา  

- หน่วยงานรัฐไม่ได้จดัเตรียมงบประมาณส าหรับเตรียมความพร้อมในการร่วมลงทุน 

ในบางกรณีหน่วยงานไม่ไดจ้ดัเตรียมงบประมาณส าหรับเตรียมความพร้อมในการร่วมลงทุนกบัเอกชน 
เช่น รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญติัการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการนโยบาย เร่ือง รายละเอียดท่ีต้องมีในผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557 หรือ การว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าร่าง
ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุน ตามมาตรา 33 
ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และประกาศส านักงาน เร่ือง 
รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ขาด 
ความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนการลงทุนร่วมกบัเอกชนให้เกิดผลตามแผนงาน อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนั
หน่วยงานเจา้ของโครงการสามารถขอรับจดัสรรเงินเพ่ือด าเนินงานดงักล่าวจากกองทุนส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยตอ้งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เง่ือนไข  และวิธีการขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
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3.3 รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุข 

  ประเภทของสัญญาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ 
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องรัฐมีหลายรูปแบบแตกต่างกนั แต่โดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทของ
สัญญา 

ค าจ ากดัความ ข้อเด่น PPP ตาม
นิยามของไทย 

ปัจจยัน าเข้า (Input) 

1. สญัญาการ
บริหารจดัการ 
(Management 
Services) 

การใหภ้าคเอกชนเขา้มาบริหารจดัการ
โรงเรียนของรัฐ โดยทัว่ไป 
ความรับผิดชอบภายใตส้ญัญาน้ี ไดแ้ก่ 
การบริหารดา้นการเงินและดา้น
บุคลากร (Financial and Human 
Resources Management) 

- ภายใตส้ญัญาน้ี บุคลากรท่ีไม่ใช่ฝ่าย
บริหารยงัคงสภาพเป็นลูกจา้งของ
ภาครัฐต่อไป 
- สามารถน าทกัษะและแนวคิดใหม่ๆ 
จากภาคเอกชนมาใชใ้นการบริหาร
จดัการ  
- ใหอิ้สระแก่ผูบ้ริหารในการ
ด าเนินงาน ลดความยุง่ยากซบัซอ้น
ในการท างาน 
- หน่วยงานสามารถระบุขอ้ก าหนด
ดา้นประสิทธิภาพและสามารถ
เปล่ียนคู่สญัญาเอกชนได ้ 
หากผลการปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

X 

2. สญัญาการ
พฒันาวชิาชีพ 
(Professional 
Services) 

การใหภ้าคเอกชนเขา้มาใหบ้ริการดา้น
วชิาชีพ เช่น การฝึกอบรมพยาบาล/ 
นกับ าบดั บุคลากรในการใหบ้ริการดูแล
ผูป่้วย เป็นตน้ 

- ภาคเอกชนรายหน่ึงสามารถท า
สญัญาลกัษณะเดียวกนักบั
สถานพยาบาลต่างๆ ไดห้ลายแห่ง 
จึงอาจท าใหง้านบริการมีตน้ทุน
ลดลง (Economies of Scale) และมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน  
- ภาครัฐประหยดัตน้ทุนและบุคลากร
ทางการแพทยส์ามารถมุ่งพฒันา 
การรักษาผูป่้วยอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

X 

3.  สญัญาบริการ
งานสนบัสนุน 
(Support 
Services) 

การใหภ้าคเอกชนเขา้มาด าเนินงาน
ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการใหบ้ริการทาง
การแพทย ์(Non-clinical Services)  เช่น 

- ภาคเอกชนรายหน่ึงสามารถท า
สญัญาลกัษณะเดียวกนักบั
สถานพยาบาลต่างๆ ไดห้ลายแห่ง 
จึงอาจท าใหง้านบริการมีตน้ทุน

X 
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ประเภทของ
สัญญา 

ค าจ ากดัความ ข้อเด่น PPP ตาม
นิยามของไทย 

งานท าความสะอาดทัว่ไป การจอดรถ 
โรงอาหาร เป็นตน้ 

ลดลง (Economies of Scale) และมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน  
- ภาครัฐประหยดัตน้ทุนและบุคลากร
ทางการแพทยส์ามารถมุ่งพฒันา 
การรักษาผูป่้วยอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

4. สญัญา
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา
อาคาร ส่ิง
อ านวยความ
สะดวก (Facility 
Availability) 

การใหภ้าคเอกชนก่อสร้าง
สถานพยาบาล บริหารจดัการและ
บ ารุงรักษา เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ
ความรับผิดชอบและลดความเส่ียงใน
การลงทุนของภาครัฐ 
 

- อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการศึกษาไดรั้บการบ ารุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีตลอดเวลา 
- การท าสญัญาระยะยาวเป็นส่ิง 
ทา้ทายต่อความสามารถใน 
การจดัการของรัฐ และความเส่ียง
ดา้นการช าระเงินของรัฐอาจส่งผล
ใหต้น้ทุนทางการเงินของเอกชน
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสงัคม 
- หลายประเทศประสบปัญหาใน 
การก าหนดราคาในระดบัท่ีคุม้ค่าใน
การลงทุนของเอกชน 

 

กระบวนการ (Process) 

5. สญัญา
ปฏิบติัการ 
(Operational 
Services) 

การใหภ้าคเอกชนเขา้มาด าเนินงาน
ทั้งหมดในสถานพยาบาลของรัฐใน
ลกัษณะสญัญาระยะสั้น ไดแ้ก่  
การบริหารดา้นการเงินและบุคลากร 
การใหบ้ริการดา้นพฒันาวชิาชีพ  
การใหบ้ริการงานสนบัสนุนทัว่ไป และ
อาจรวมถึงใหบ้ริการสนบัสนุนทาง
การแพทยต์ามท่ีระบุในสญัญา 

- ภายใตส้ญัญาประเภทน้ี ภาคเอกชน
จะเขา้มาบริหารจดัการสถานพยาบาล 
ท าใหมี้อิสระ มีอ านาจตดัสินใจใน
การบริหารตนเองตามความตอ้งการ
ของชุมชน  

X 

ผลผลติ (Output) 

6. สญัญาบริการ
สนบัสนุนทาง
การแพทย ์
(Clinical 

การใหเ้อกชนเขา้มาท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ
สนบัสนุนทางการแพทยห์รือ 
การใหบ้ริการทางการแพทยเ์ฉพาะดา้น
ตามท่ีระบุในสญัญา  

- ภาครัฐสามารถขยายการใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งสร้าง 
สถานพยาบาลแห่งใหม่ (Up-front 
Expenditure) หรือใหบ้ริการ

 



  

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 

 

- 26 - 

ประเภทของ
สัญญา 

ค าจ ากดัความ ข้อเด่น PPP ตาม
นิยามของไทย 

Support 
Services) 

สนบัสนุนทางการแพทย ์ซ่ึงไม่มีใน
สถานพยาบาลของรัฐ 
- ท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่ง
โรงพยาบาลมากข้ึน เน่ืองจากผูป่้วย
สามารถเลือกระหวา่งโรงพยาบาล
รัฐและเอกชน จึงท าใหโ้รงพยาบาล
ตอ้งปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ
อยูเ่สมอ 

ปัจจยัน าเข้าและผลผลติ (Input and Output) 

7. สญัญา
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา
อาคาร ส่ิง
อ านวยความ
สะดวก พร้อม
บริการดา้น
การศึกษา 
(Facility 
Availability and 
Clinical 
Services)  

- การใหภ้าคเอกชนด าเนินการทั้งหมด
ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการใหบ้ริการทาง
การแพทย ์แต่ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในทาง
ปฏิบติั 
- ภาครัฐอาจท าสญัญาข้ึนสองฉบบักบั
คู่สญัญารายเดียว กล่าวคือ ฉบบัหน่ึง
เป็นสญัญาใหภ้าคเอกชนจดัหาแหล่ง
เงิน ก่อสร้าง และจดัใหมี้อาคาร  
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ส่วน
อีกฉบบัหน่ึงเป็นสญัญาระยะยาว
เพื่อใหภ้าคเอกชนด าเนินการงาน
บริการทัว่ไปและทางการแพทยต์า่งๆ 

- การท าสญัญาแบบองคร์วมท าให้
ไดรั้บประโยชน์จากทั้ง 
การใหบ้ริการทางแพทยท่ี์กา้วหนา้
และมีประสิทธิภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ไดรั้บการก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ดว้ยตน้ทุนท่ีลดลง  
- กระบวนการท าสญัญามี 
ความซบัซอ้นและตน้ทุนสูง ซ่ึงอาจ
ลดความสนใจของเอกชนใน 
การร่วมลงทุน  

 

ดงันั้น รูปแบบการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขจึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
รูปแบบ ไดแ้ก่  
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ตาราง 3.2-1  รูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขของรัฐ 

 

3.4 การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขยงัไม่มีการร่วมลงทุนกับเอกชน ดังนั้น การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขของรัฐจึงยงัเป็นสัญญาจา้ง เช่น สัญญาจา้งออกแบบ สัญญาจา้งก่อสร้าง และสัญญาจา้งบริการ
สนบัสนุนต่างๆ เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี การตดัสินใจของรัฐในการก าหนดรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนมกัเป็นไปตาม
ความตอ้งการด้านสาธารณสุขของประเทศ และสภาพแวดลอ้ม เช่น ปัจจัยด้านการเมืองและสังคม เป็นตน้ รวมถึง 
ความเส่ียงและความรับผิดชอบ ซ่ึงรัฐพยายามจดัสรรและเอกชนยอมรับได ้ทั้งน้ี การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนใน
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในต่างประเทศนิยมใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  รูปแบบ Infrastructure-based 
รูปแบบ Discrete Clinical Services และรูปแบบ Integrated PPP ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินโครงการ ดงัน้ี  

3.4.1  Infrastructure-based Model  

(1) ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน 

รัฐมอบหมายให้เอกชนออกแบบ (Design) ก่อสร้าง (Build) จัดหาเงินลงทุน (Finance) บ ารุงรักษา 
(Maintain) และบริหารจดัการ (Operate) อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก และให้บริการ Non-clinical 
Services เช่น บริการท าความสะอาด จดัการศูนยอ์าหาร เป็นตน้ และอาจรวมถึงการให้บริการ Clinical 
Support Services ตามข้อตกลงในสัญญา โดยการให้บริการทางการแพทย์หรือ Clinical Services ยงั
ด าเนินการโดยบุคลากรของรัฐ ตลอดอายสุญัญา 
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(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

จากกรณีศึกษา แมว้า่รัฐจะโอนความเส่ียงการบริหารจดัการพ้ืนท่ี อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้เอกชนตลอดอายุโครงการ แต่เม่ือครบอายุสัญญา เอกชนจะตอ้งโอนคืนทรัพยสิ์นทั้งหมดให้กบัรัฐ 
หรือเป็นการก าหนดรูปแบบสัญญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยเอกชนเป็นผูล้งทุนก่อสร้าง
หรือพฒันาโครงการ ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา ตลอดอายุสัญญา และส่งมอบกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นของ
โครงการใหแ้ก่ภาครัฐเม่ือส้ินสุดระยะเวลาสญัญา  

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน  

รัฐจะช าระเงินให้กบัเอกชนส าหรับตน้ทุนการก่อสร้างโดยตดัจ าหน่ายรายปีตลอดอายสุัญญา พร้อมกบั
การช าระเงินค่าบ ารุงรักษารายปี ซ่ึงช่วยเพ่ิมโอกาสใหเ้อกชนในการจดัหาเงินกูร้ะยะยาวและท าใหเ้อกชน
แต่ละรายมีโอกาสในการเขา้ร่วมลงทุนได ้ 

ส าหรับโครงการท่ีรัฐโอนความเส่ียงและความรับผิดชอบเพ่ิมเติมไปยงัเอกชน โดยให้เอกชนด าเนินการ 
Nonclinical Services เช่น การท าความสะอาดทั่วไป การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบ
บริหารจดัการขอ้มูล การตอ้นรับ การรักษาความปลอดภยั การจอดรถ การจดัการขยะ การให้บริการ 
ซักรีด และการให้บริการอาหารหรือโรงอาหาร เป็นตน้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนการให้บริการ
ดงักล่าวสามารถประเมินไดค้่อนขา้งง่าย รัฐจึงช าระเงินใหแ้ก่เอกชนในรูปแบบเงินรายปีเช่นเดียวกนั โดย
ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการให้บริการจะไดรั้บการประเมินใหม่ (Re-assessed) หรือ Market Testing เทียบ
กบัระดบัการให้บริการท่ีไดรั้บ ตลอดอายุของสัญญาทุกๆ 5 ปี นอกจากน้ี รัฐอาจให้เอกชนให้บริการ 
Clinical Support Service เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory) การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม (Haemodialysis)  การตรวจทางรังสีวิทยา (Radiology) และการจ่ายแก๊สในหอ้งพกัผูป่้วย (Medical 
Gases) เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ ซ่ึงเป็นรูปแบบของ Infrastructure-based Model ท่ีกา้วหน้า
มากท่ีสุด 

สัญญา PPP จะเช่ือมโยงการช าระเงินกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ได้แก่ จ านวนเงินท่ีจ่าย เวลา 
การช าระ และอาจใชก้ลไกอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือจูงใจให้เอกชนด าเนินงานตามขอ้ก าหนดในสัญญา ดงันั้น 
จากกรณีศึกษา การจ่ายผลตอบแทนใหก้บัเอกชนโดยทัว่ไปจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

- ค่าความพร้อมใชง้าน (Availability Payment) การจ่ายผลตอบแทนส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาล
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในจ านวนเงินคงท่ีและครอบคลุมต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้ ง 
ค่าบ ารุงรักษา  

- ค่าการให้บริการ (Service Payment)  การจ่ายผลตอบแทนผันแปรตามประเภทและจ านวน 
การให้บริการ หรือขั้นตอนการให้บริการดังกล่าว โดยค่า Availability Payment และ Service 
Payment สามารถรวมกนั เรียกวา่ Utility Payment 
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- ส่วนปรับ (Payment Penalties) การลดหรือจ่ายผลตอบแทนภายหลงั เน่ืองจากเอกชนไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามสญัญา (Availability and Performance/Service Deduction)  

(4) การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

อายุสัญญาสัมปทานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขในรูปแบบ Infrastructure-based 
Model มกัก าหนดเป็นสัญญาระยะยาวประมาณ 25-30 ปี โดยอาจพิจารณาจากปัจจยัส าคญั อาทิ ขอบเขต
การให้เอกชนร่วมลงทุนระยะเวลาคืนทุนของผูป้ระกอบการเอกชน และอายกุารใชง้านของโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงปลูกสร้าง 

รูปที ่3.4-1  โครงการร่วมลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของรัฐ รูปแบบ Infrastructure-based Model 

  

 
ท่ีมา: รายงานการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนดา้นสาธารณสุข (PPPs in healthcare) โดย PwC และ Global Health Group 
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(5) บทสรุป 

ตารางที ่3.4-1 ประโยชน์และข้อจ ากดัการร่วมลงทุนในรูปแบบ Infrastructure-based Model ต่อรัฐ 

ประโยชน์ ข้อจ ากดั 

- Infrastructure-based PPP เหมาะสมในบริบทท่ี
ภาครัฐตอ้งการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ตอ้งเผชิญ
กบัขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณในการลงทุนล่วงหนา้ 
(Up-front Investment) หรือในกรณีท่ีไม่มี
ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญในการจดัการ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

- รัฐสามารถมุ่งเนน้การพฒันาใหบ้ริการดา้นการ
รักษาพยาบาลไดเ้ตม็ท่ี 

- Infrastructure-based PPP ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
การเมืองและชุมชนง่ายกวา่ เม่ือเทียบกบัรูปแบบ 
Integrated PPP เน่ืองจากผลการด าเนินงานง่ายต่อการ
ช้ีวดั ไดแ้ก่ การเปิดโรงพยาบาลใหม่ตามก าหนดเวลา
และภายในงบประมาณ 

- เอกชนมีแรงจูงใจนอ้ยท่ีจะลงทุนดา้นการออกแบบ
นวตักรรม หากไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการใหบ้ริการ
ผูป่้วย (Non-clinical and Clinical Support Services)  

- การพฒันาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลขนาดใหญ่ 
ซ่ึงใชเ้งินลงทุนสูง มากกวา่การตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูป่้วย อาจท าใหโ้รงพยาบาล/
สถานพยาบาลไม่ไดถู้กใชอ้ยา่งคุม้ค่า (Under-
occupied) 

 

 

(6) ตวัอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ   

โครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center (VCCC) ในประเทศออสเตรเลยี 

รัฐวิกตอเรียได้ท าสัญญาโครงการกับ Plenary Health (CCC) Pty Ltd ส าหรับการ ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา
แหล่งเงิน และบ ารุงรักษา (Design-Build-Finance-Maintain: DBFM) ศูนยว์ิจยั รักษา และให้การศึกษาดา้นโรคมะเร็ง
ส าหรับ Peter MacCallum Cancer Center, Melbourne Health (through Royal Melbourne Hospital) และ The University 
of Melbourne รวมทั้ งให้บริการสนับสนุนทั่วไป ทั้ งน้ี การพฒันาโครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคาร 13 ชั้น  
การก่อสร้าง Royal Melbourne Hospital เพ่ิม 4 ชั้น และสะพานเช่ือมต่อทั้งสองอาคาร มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1.2 ลา้น 
USD โดยก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2559  

การด าเนินโครงการมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อสร้างศูนยม์ะเร็งครบวงจรระดบัโลก เน่ืองจากมะเร็งถือเป็นหน่ึงใน
สาเหตุส าคญัของการเสียชีวิตในรัฐวิคตอเรีย  โดยในแต่ละปีผูอ้ยู่อาศยัในรัฐวิกตอเรียประมาณ 24,500 คน ตอ้งเป็น
ประสบกบัโรคมะเร็งและเกือบ 10,000 คน ตอ้งเสียชีวติ ซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคตจากภาวะประชากรผูสู้งอาย ุ 

การด าเนินโครงการเป็นการลงทุนของรัฐบาลรัฐวิคตอเรีย  ร่วมกบัเงินสนบัสนุนจากองคก์รสมาชิกโครงการ 
VCCC ซ่ึง มุ่งเน้นในการรักษาและควบคุมโรคมะเร็ง  เ ช่น Peter MacCallum Cancer Center, Melbourne Health 
(through The Royal Melbourne Hospital), The University of Melbourne, the Walter and Eliza Hall Institute of Medical 
Research เป็นตน้ และการบริจาคจากมูลนิธิเพื่อการกุศล  อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกภายใตโ้ครงการ VCCC 
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เช่น เตียงรองรับผูป่้วยในโรคมะเร็ง (Inpatient Cancer Bed) 160 เตียง Critical Care Unit (CCU) ขนาด 42 เตียง เตียง
รอบรับผูป่้วยท่ีกลบับา้นในวนัเดียวกนั (Same-day Beds) 110 เตียง พ้ืนท่ีวิจยัมากกวา่ 25,000 ตารางเมตร อาคารต่างๆ 
ดา้นการศึกษาและการฝึกอบรม เป็นตน้  

รูปที ่3.4-2 โครงสร้างสัมปทานโครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center 

  

1) ขอบเขตการลงทุน 

ตารางที ่3.4-2 ขอบเขตการลงทุนโครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center 
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2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

การจดัสรรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโครงการใชรู้ปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยภาคเอกชนจดัสร้าง

อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ บริหารจดัการดว้ยความเส่ียงของตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพยสิ์นให้แก่

ภาครัฐเม่ือส้ินสุดสญัญา 

3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

ผูรั้บสัมปทานเอกชนจะได้รับรายได้ตามไตรมาส (Quarterly Service Payment) ประกอบด้วย ผลรวมของ

ค่าบริการรายเดือนในการบริหารจดัการอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยก าหนด 1) ค่าปรับในกรณีท่ีเกิดเหตุ

ลม้เหลวของอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก หรือทรัพยสิ์นจนท าให้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถใชง้านตามหนา้ท่ีได ้

(Availability Failure) เช่น ห้องพกัฟ้ืนหลังการผ่านตัดไม่สามารถใช้ได้ หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องยงัสามารถใช้งานได้

ตามปกติ (Incident Failure) เช่น อ่างล้างมือในห้องฉายรังสีอุดตัน เป็นต้น และ 2) ค่าปรับจากความล้มเหลวใน 

การบริการ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก หรือทรัพยสิ์นโดยตรง เช่น รายงานผลการด าเนินงาน

รายเดือนไม่ตรงตามขอ้ก าหนดหรือส่งไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูรั้บสมัปทานจะไดรั้บรายได้

จากค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล ค่าประกัน เป็นต้น รวมทั้ งกลไกการจัดสรร 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี โครงการ VCCC ยงัไดรั้บเงินสนบัสนุนในช่วงออกแบบและก่อสร้างจากรัฐจ านวน 

300 ลา้น USD แต่เป็นเพียงสัดส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัเงินลงทุนโครงการทั้งหมด โดยโครงการมีแผนภาพแสดงการจ่าย

ผลตอบแทนดงัน้ี 

รูปที ่3.4-3 การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center 
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4) อายุสัมปทาน 

สัญญาสัมปทานส าหรับโครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center มีระยะเวลา 25 ปี ไม่นับรวม

ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง 5 ปี  

5) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ 

ตารางที ่3.4-3 การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงส าคญัโครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ช่วงก่อนการก่อสร้าง     

การขออนุมติั 
การวางแผน 

โครงการตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตการวางแผน 

√ √  

รัฐมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นพ้ืนท่ีวา่มี
ความเหมาะสมในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลโดยทัว่ไป ส่วน Plenary 
Health จะตอ้งรับผิดชอบหาก 
การอนุมติัมีความจ าเป็นเน่ืองจาก
การกระท าผิดของ Plenary Health 
หรือการเปล่ียนแปลงขอ้เสนอ
โครงการของ Plenary Health  

การปนเป้ือนท่ีมีอยู่
ก่อนแลว้ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการ
และการก าจดัส่ิงปนเป้ือนท่ีมี
อยูก่่อนแลว้ในพ้ืนท่ี 

  √ 
เม่ือมีการเปิดเผยขอ้มูลก่อน 
การประกวดราคา Plenary Health จึง
รับผิดชอบในส่วนดงักล่าว 

การปนเป้ือนท่ีไม่
อาจทราบไดล่้วงหนา้ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการ
และการก าจดัส่ิงปนเป้ือนท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัสญัญา 

√ √ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการและ 
ก าจดัส่ิงปนเป้ือนจะตอ้งรับผิดชอบ
โดยฝ่ายท่ีพิสูจน์แลว้วา่เป็นสาเหตุให้
เกิดการปนเป้ือนดงักล่าว 

การจดัหาแหล่งเงิน การจดัหาเงินทุนในการ
ด าเนินโครงการ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

ช่วงการก่อสร้าง 
 

  
 

การออกแบบ การออกแบบไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามก าหนดเวลา
และ/หรืองบประมาณและ 
ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการ
ตามขอ้ก าหนด 

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 



  

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 

 

- 34 - 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

การก่อสร้าง การก่อสร้างไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามก าหนดเวลา
และ/หรืองบประมาณ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

การเกิดขอ้บกพร่อง การเกิดขอ้บกพร่องหลงัจาก
การก่อสร้างแลว้เสร็จ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

การก่อสร้างตาม
วตัถุประสงค ์

อาคารและส่ิงอ านวยความ
สะดวกสร้างข้ึนไม่ตรงตาม
วตัถุประสงคห์รือไม่เป็นไป
ตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

การปรับ/แกไ้ขงาน รัฐปรับ/แกไ้ขงานอาคารและ
อ านวยความสะดวกหรืองาน
บริการโดย Plenary Health 

√   
รัฐจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแลงท่ีมี
นยัส าคญั 

ความพร้อมในการส่ง
มอบงาน 

อาคารและส่ิงอ านวยความ
สะดวกไม่สามารถส่งมอบได้
ตามเกณฑก์ารส่งมอบงาน 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

ช่วงหลงัการก่อสร้าง 
 

     

การด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค ์

อาคารและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกไม่สามารถ
ใหบ้ริการและ/หรือไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงคใ์นระดบัท่ี
ก าหนด 

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน (บริการท่ี
ไม่สามารถทบทวน
ไดแ้ละการจดัการส่ิง
อ านวยความสะดวก) 

ตน้ทุนการด าเนินงานสูงกวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้
ของโครงการ   √ 

บริการท่ีไม่ไดรั้บการทบทวนจะปรับ
ตามดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer 
Price Index) และ ดชันีตน้ทุน
แรงงานต่อหน่ึงหน่วยการผลิต 
(Labour Price Index) 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน (บริการท่ี
ทบทวนได)้ 

ตน้ทุนการด าเนินงานสูงกวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้
ของโครงการ 

√ √ 

บริการท่ีทบทวนได ้ไดแ้ก่  
(ก) บริการจดัการและก าจดัของเสีย
(นอกเหนือจากการก าจดัขยะ)  
(ข) บริการท าความสะอาด 
(ค) บริการก าจดัแมลง  
(ง) บริการรักษาความปลอดภยั  
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

(จ) บริการจอดรถ ซ่ึงจะไดรั้บ 
การทบทวนค่าใชจ่้ายทุกๆ 5 ปีนบั
จากวนัท่ีเร่ิมใหบ้ริการเชิงพาณิชย์
และส้ินสุดในวนัท่ีสญัญายติุลง 

การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษา ทดแทนและ
ปรับปรุงอาคารและส่ิงอ านวย
ความสะดวกในช่วงการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด และ/หรือตน้ทุน
การบ ารุงรักษาสูงกวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไว ้

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้นราคา
สาธารณูปโภคและ
ปริมาณการใช้
พลงังาน 

การเปล่ียนแปลงราคา
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นและ
ปริมาณการใชพ้ลงังาน 

√   

รัฐจะจ่ายค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค
ใดๆ ตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา
โครงการ 

ด้านอ่ืนๆ 
 

  

 

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
หลงัการลงนาม
สญัญาทางการเงิน-
การรีไฟแนนซ์คร้ัง
แรก 

การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงหลงัการลงนาม
สญัญาทางการเงิน-การรี
ไฟแนนซ์คร้ังแรก 

  √ 

Plenary Health จะรับความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงในช่วงระยะเวลาสิบปีแรก
ตามระบุในสญัญา 

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
หลงัการรีไฟแนนซ์ 
คร้ังแรก 

การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงหลงั 
การรีไฟแนนซ์คร้ังแรก 

√   
พิจารณาจากสภาพตลาดในช่วง 
การลงนามสญัญาทางการเงิน 

เบ้ียประกนัภยั การไม่สามารถท าประกนั 
บางประเภทหรือเบ้ียประกนั
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  

 √ √ 

ความเส่ียงท่ีไม่สามารถท าประกนั 
(Uninsured risk) คู่สญัญาทั้งสอง
ฝ่ายอาจเจรจาตกลงในการจดัสรร
ความเส่ียง 

สภาพและมูลค่า
ทรัพยสิ์นคงเหลือ 

เม่ือหมดอายสุญัญา สภาพ
ของทรัพยสิ์นต ่ากวา่ท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ตกลงโครงการ 

  √ 

Plenary Health จะตอ้งด าเนินการ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สภาพของทรัพยสิ์น
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวเ้ม่ือ
หมดอายสุญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

กฎหมายและ
นโยบาย (ทัว่ไป) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใช้
โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อ 
การออกแบบ การก่อสร้าง 
หรือการใหบ้ริการ 

√ √ 

ส าหรับความเส่ียงท่ีคาดการณ์ได้
ยากและเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการลงทุน รัฐ
อาจร่วมรับความเส่ียง 

กฎหมายและ
นโยบาย (เฉพาะ
โครงการ) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใช้
โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อ 
การออกแบบ การก่อสร้าง 
หรือการใหบ้ริการ 

√   

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  
"ท่ีเลือกปฏิบติั" ต่อโครงการ
โดยเฉพาะ Plenary Health  
ควรไดรั้บค่าชดเชยเตม็จ านวน 

ภาษี การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี
เงินได ้ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ
การก าหนดภาษีประเภทใหม่
ซ่ึงกระทบต่อบริษทั
โดยทัว่ไป 

  √ 

Plenary Health จะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
ค่าใชจ่้ายใดๆ จากการเปล่ียนแปลง
ทางภาษี 

เหตุสุดวสิยั การเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง
ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่ 
การออกแบบหรือก่อสร้าง
อาคาร/ส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือการใหบ้ริการ 

√ √ 

คู่สญัญาอาจเจรจากตกลงใน 
การจดัสรรความเส่ียง หากเกิดเหตุ
สุดวสิยั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
โครงการอยา่งมีนยัส าคญั 

6) ปัจจยัความส าเร็จของโครงการ 

 ความชัดเจนของนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง Victorian Government’s Partnerships Victoria 

Framework  ก าหนดให้การด าเนินโครงการตอ้งปฏิบติัตาม National PPP Policy and Guidelines 
และข้อก าหนดเฉพาะรัฐ Victoria ตามรายละเอียดใน Partnerships Victoria Requirement ซ่ึง 
ท าใหก้ารด าเนินโครงการมีเป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการปฏิบติั ท่ีมีความชดัเจน  

 การประสานงานอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากโครงการมีหลายหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ทั้งองคก์รต่างๆ ซ่ึง

เป็นเจา้ของโครงการ เอกชนผูรั้บสมัปทาน และผูรั้บเหมาช่วง การท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดและ
สอดคลอ้งกนัจึงถือเป็นปัจจยัส าคญั 
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โครงการ Bridgepoint Hospital ในประเทศแคนาดา 

Bridgepoint Health ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศในการดูแลรักษาผูพิ้การทุพพลภาพและผูป่้วยโรค
ซับซ้อน  (Complex Chronic Disease/Multiple Lifelong Illnesses) ได้ ร่ วมกับ  University of Toronto ในการพัฒนา
นวตักรรมดา้นอ านวยความสะดวกต่างๆ ดา้นการรักษาและการฝึกอบรม โดยการสร้างโรงพยาบาลใหม่แทนโรงพยาบาล
เดิมท่ีมีอายเุก่าแก่ขนาด 10 ชั้น พ้ืนท่ีรวม 680,000 ตารางฟุต เตียงรองรับผูป่้วยนอก 472 เตียง และรวมถึงการก่อสร้าง 
Christine Sinclair Ambulatory Care Center ดว้ย ซ่ึงถือเป็นการร่วมลงทุนในรูปแบบ Infrastructure-based Model 

รัฐออนแทริโอ และ Bridgepoint Hospital ได้ท าสัญญาโครงการกับ Plenary Health (CCC) Pty Ltd ส าหรับ 
การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงิน และบ ารุงรักษาอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก (Design-Build-Finance-
Maintain: DBFM) ตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ปี มูลค่าเงินลงทุนรวม 622 ลา้น CUD  (VFM 95 CUD)โดยก่อสร้างแลว้
เสร็จในเดือนมีนาคม 2013 (Financial Close เดือนสิงหาคม 2009) ทั้ งน้ี รัฐบาลทอ้งถ่ินรับผิดชอบในส่วนของตน้ทุน 
การก่อสร้างร้อยละ 90 ในขณะท่ีโรงพยาบาล (Local Share) รับผิดชอบร้อยละ 10 

โครงการ Bridgepoint Hospital Project ไม่เพียงเป็นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยงั
ตอ้งบูรณะซ่อมแซมและใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี Don Jail ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ขนาด 5 ชั้น พ้ืนท่ีรวม 84,000 ตารางฟตุ 
และถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมใจกลางเมืองโตรอนโต โดยการปรับเป็นท่ีตั้ งของศูนยบ์ริหารและการศึกษาของ
โรงพยาบาล (Administrative and Education Center) สถาปัตยกรรมดา้นนอกของ Don Jail (เดิมสร้างข้ึนในปี 2397 และ
ยกเลิกการใชง้านในปี 2520) ถูกเก็บรักษาไวแ้ละเช่ือมโยงกบัโรงพยาบาลโดยสะพานกระจกท่ีทนัสมยั และจุดศูนยก์ลาง
ภายในอาคาร (Rotunda)ไดถู้กซ่อมแซมตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม นอกจากน้ี โครงการยงัจ าเป็นตอ้งร้ือถอนโรงพยาบาล
เดิมและอาคารรักษาผูป่้วย รวมถึงการปรับปรุงถนนและภูมิทศัน์โดยรอบ 
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รูปที ่3.4-4  โครงสร้างสัมปทานโครงการ Bridgepoint Hospital 

                                       
1) ขอบเขตการลงทุน 

ตารางที ่3.4-4 ขอบเขตการลงทุนโครงการ Bridgepoint Hospital 

 

2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

การจดัสรรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโครงการใชรู้ปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยภาคเอกชนจดัสร้าง

อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ บริหารจดัการดว้ยความเส่ียงของตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพยสิ์นให้แก่

ภาครัฐเม่ือส้ินสุดสญัญา 
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3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

 Plenary Health จะได้รับรายได้รายเดือน (Monthly Service Payment) จากการด าเนินการและบ ารุงรักษา

อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก และถูกเรียกส่วนปรับ หากเกิดเหตุการณ์ความลม้เหลวของคุณภาพการใหบ้ริการ และ

ความพร้อมของอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสัญญา นอกจากน้ี เพ่ือ

สนับสนุนการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ Plenary Health จะได้ผลตอบแทนเพ่ิมเติมหากอาคารและส่ิงอ านวย 

ความสะดวกต่างๆ ใชพ้ลงังานต ่ากวา่ร้อยละ 97 ของเป้าหมายการใชพ้ลงังานท่ีก าหนด (Gainshare) หรือถูกปรับหากใช้

พลงังานสูงกว่าร้อยละ 103 ของเป้าหมายการใชพ้ลงังานท่ีก าหนด (Painshare) โดยโครงการมีแผนภาพแสดงการจ่าย

ผลตอบแทน ดงัน้ี 

รูปที ่3.4-5 การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ Bridgepoint 

 

4) อายุสัมปทาน 

สัญญาสัมปทานส าหรับโครงการ Bridgepoint Hospital มีระยะเวลา 30 ปี ไม่นับรวมระยะเวลาการออกแบบ

และก่อสร้าง 3.5 ปี  
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5) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ 

ตารางที ่3.4-5 การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงส าคญัโครงการ Bridgepoint Hospital 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ช่วงก่อนการก่อสร้าง     

การขอการอนุมติั 
การวางแผน 

การขออนุมติัการพฒันาพ้ืนท่ี 
เช่น พ้ืนท่ี Don Jail ซ่ึงมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์
ต่อเมืองโตรอนโต จึงตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัทางแหล่ง
มรดก (Heritage approvals) 
ก่อนเร่ิมงาน 

 √  

Plenary Health จะตอ้งรับผดิชอบ
การขออนุมติัการพฒันาในพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งไดรั้บการอนุญาตตามกฎหมาย  

สภาพพ้ืนท่ี สภาพพ้ืนท่ีแตกต่างอยา่งมาก
จากส่ิงท่ีแสดงหรือระบุไวใ้น
เอกสารสญัญา หรือสภาพทาง
กายภาพมีลกัษณะผิดปกติ
และแตกต่างอยา่งมากจากท่ี
พบไดโ้ดยทัว่ไป 

√   

รัฐรับความเส่ียงเน่ืองจากรัฐท า
หนา้ท่ีในการก าหนดและจดัหาพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการ 

การจดัหาแหล่งเงิน การจดัหาเงินทุนใน 
การด าเนินโครงการ 

  √ 

Plenary Health รับผิดชอบตน้ทุน
ทางการเงินทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ความล่าชา้ใดๆ ในการก่อสร้าง
โครงการใหแ้ลว้เสร็จ 

ช่วงการก่อสร้าง 
 

  
 

การออกแบบ การออกแบบไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามก าหนดเวลา
และ/หรืองบประมาณและ 
ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการ
ตามขอ้ก าหนด 

  √ 

เน่ืองจากพ้ืนท่ี Don Jail มี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์
โครงการน้ีจึงมีความเส่ียงดา้น 
การออกแบบเพ่ิมเติมจากขอ้ผกูพนั
ในการฟ้ืนฟแูละปรับปรุงพ้ืนท่ี 

การก่อสร้าง การก่อสร้างไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามก าหนดเวลา
และ/หรืองบประมาณ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

การเกิดขอ้บกพร่อง การเกิดขอ้บกพร่องหลงัจาก
การก่อสร้างแลว้เสร็จ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

การก่อสร้างตาม
วตัถุประสงค ์

อาคารและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกสร้างข้ึนไม่ตรง
ตามวตัถุประสงคห์รือ 
ไม่เป็นไปตามขอ้ผกูพนัตาม
สญัญา 

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

การปรับ/แกไ้ขงาน รัฐปรับ/แกไ้ขงานอาคารและ
อ านวยความสะดวกหรืองาน
บริการโดย Plenary Health 

√   
รัฐจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแลงท่ีมี
นยัส าคญั 

ความพร้อมในการส่ง
มอบงาน 

อาคารและส่ิงอ านวยความ
สะดวกไม่สามารถส่งมอบได้
ตามเกณฑก์ารส่งมอบงาน 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

การประเมินอาคาร
เขียว (Leadership in 
Energy & 
Environmental 
Design) 

ขอ้ผกูพนัในการก่อสร้าง
อาคารและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกตามขอ้ก าหนด 
LEED ท่ีระบุไวใ้นเอกสาร
สญัญา 

 √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

ช่วงหลงัการก่อสร้าง 
 

     

การด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค ์

อาคารและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกไม่สามารถ
ใหบ้ริการและ/หรือไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงคใ์นระดบัท่ี
ก าหนด 

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

การใหบ้ริการ การใหบ้ริการไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด และ/หรือตน้ทุน
การใหบ้ริการสูงกวา่ค่าใชจ่้าย
ท่ีก าหนดไว ้

 √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษา ทดแทนและ
ปรับปรุงอาคารและส่ิงอ านวย
ความสะดวกในช่วง 
การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด และ/หรือตน้ทุน

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

การบ ารุงรักษาสูงกวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไว ้

ด้านอ่ืนๆ 
 

  

 

กฎหมายและ
นโยบาย (ทัว่ไป) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใชโ้ดยทัว่ไป
มีผลกระทบต่อการออกแบบ 
การก่อสร้าง หรือ 
การใหบ้ริการ 

√ √ 

ส าหรับความเส่ียงท่ีคาดการณ์ได้
ยากและเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการลงทุน รัฐ
อาจร่วมรับความเส่ียง 

กฎหมายและ
นโยบาย (เฉพาะ
โครงการ) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใชโ้ดยทัว่ไป
มีผลกระทบต่อการออกแบบ 
การก่อสร้าง หรือ 
การใหบ้ริการ 

√   

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  
"ท่ีเลือกปฏิบติั" ต่อโครงการ
โดยเฉพาะ Plenary Health ควร
ไดรั้บค่าชดเชยเตม็จ านวน 

ภาษี การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี
เงินได ้ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ
การก าหนดภาษีประเภทใหม่
ซ่ึงกระทบต่อบริษทั
โดยทัว่ไป 

  √ 

Plenary Health จะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
ค่าใชจ่้ายใดๆ จากการเปล่ียนแปลง
ทางภาษี  

เหตุสุดวสิยั การเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง
ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่ 
การออกแบบหรือก่อสร้าง
อาคาร/ส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือการใหบ้ริการ 

√ √ 

คู่สญัญาอาจเจรจากตกลงใน 
การจดัสรรความเส่ียง หากเกิดเหตุ
สุดวสิยั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
โครงการอยา่งมีนยัส าคญั 

6) ปัจจยัความส าเร็จของโครงการ 

 การประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่วยงานเจา้ของโครงการ เอกชนผูรั้บสัมปทาน และ

ผูรั้บเหมาช่วง การท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดและสอดคลอ้งกนัจึงเป็นปัจจยัส าคญั  

 การแข่งขันในการประมูลโครงการ สภาพการแข่งขนัท าใหเ้อกชนต่างพยายามเสนอการออกแบบ

และรูปแบบการก่อสร้างท่ีดีท่ีสุดให้กบัรัฐ โดยนอกจากการออกแบบเพ่ือมุ่งเนน้การรักษาพยาบาล 
โครงการยงัไดรั้บการออกแบบเป็นอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design: 
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LEED) ซ่ึงประหยดัพลงังานและน ้ ากว่าร้อยละ 20 และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณของ Don 
Jail ไดอ้ยา่งลงตวั 

โครงการ National Cancer Center of Singapore ในประเทศสิงคโปร์ 

 NCCS เป็นศูนยรั์กษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร อาคาร NCCS แห่งใหม่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการของประชาชนในดา้นสาธารณสุข และไดข้ยายขอบเขตการบ าบดัรักษาดว้ยการพฒันาศูนยบ์ าบัดด้วย

อนุภาคโปรตอน (Proton Therapy Center) โดย Proton Therapy Center จะเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายรังสีวิทยาท่ีมีอยู่และ

ตั้งอยูใ่นอาคาร NCCS แห่งใหม่น้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารรักษาผูป่้วยดว้ยเทคโนโลยโีปรตอนท่ีทนัสมยั 

 NCCS ไดเ้ซ็นสัญญากบั บริษทั ฮิตาชิ เอเชีย จ ากดั เพื่อจดัหาระบบบ าบดัดว้ยอนุภาพโปรตอน ส าหรับ Proton 

Therapy Center  รวมถึงให้บริการและบ ารุงรักษาอย่างครบวงจรให้กบั Proton Therapy Center  ตลอดระยะเวลา 10 ปี  

โดย Proton Therapy Center  เป็นศูนยแ์ห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 Proton Therapy Center  จะใชข้นาดพ้ืนท่ีมากกวา่สามชั้น จากชั้นใตดิ้นของอาคาร NCCS แห่งใหม่ ดงันั้น จึง

ต้องอาศัยการประสานงาน/เช่ือมโยง (Interface) ท่ีมีประสิทธิภาพ ระหว่างการออกแบบอาคาร NCCS ใหม่และ 

การออกแบบและจดัซ้ือเคร่ืองมือการบ าบดัดว้ยอนุภาคโปรตอน  

รูปที ่3.4-6 โครงสร้างสัมปทานโครงการ National Cancer Center of Singapore 
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1) ขอบเขตการลงทุน 

ตารางที ่3.4-6 ขอบเขตการลงทุนโครงการ National Cancer Center of Singapore 

 

2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

การจดัสรรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโครงการใชรู้ปแบบ Build-Transfer-Maintain (BTM) เน่ืองจากโครงการเป็น

การจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย์ โดยรัฐมอบหมายให้เอกชนท าหน้าท่ีในการจัดหา ติดตั้งเคร่ืองมือการบ าบดัดว้ย

อนุภาคโปรตอน และส่งมอบให้กบัรัฐเม่ือด าเนินการแลว้เสร็จในทนัที และรับผิดชอบในการจดัการและบ ารุงรักษา

ตลอดอายสุญัญา โดยรัฐจะช าระเงินใหเ้ป็นระยะ ภายใน 2-3 ปีแรก ภายหลงัการติดตั้งและส่งมอบ    

3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

NCCS ก าหนดให้ผู ้รับสัมปทานเอกชนได้รับการช าระเงินแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ราคาค่าเคร่ืองมือ 

(Equipment Price) – ผูรั้บสัมปทานจะได้รับค่าใช้จ่ายภายใน 2-3 ปีแรกหลงัการส่งมอบงาน และ 2) ราคาค่าบริการ 

(Annual Service Price) – ผูรั้บสัมปทานจะไดรั้บค่าบริการตลอดระยะเวลาท่ีทรัพยสิ์นโครงการสามารถใชง้านไดต้าม

ระดบัการใหบ้ริการท่ีตกลงตามสญัญา 

 ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองมือบ าบดัดว้ยอนุภาคโปรตอนตอ้งรับประกนัความพร้อมใชง้าน (Uptime guarantee) เพื่อให้ 

NCCS สามารถรักษาผู ้ป่วยในห้องรักษา (Patient Treatment Room) ในช่วงเวลาประกัน โดย NCCS สามารถหัก 

การช าระเงินค่าบริการแก่ผูจ้  าหน่าย เพื่อชดใชค้วามเสียหายจากความไม่พร้อมใชง้าน (Availability Deduction) ของ

เคร่ืองมือ และการหยดุท างานกะทนัหนั (Intermittent Fault Deduction) ของระบบ โดยรายละเอียดของส่วนปรับดงัน้ี 
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รูปที ่5.3-7 การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ National Cancer Center of Singapore 

 

4) อายุสัมปทาน 

การบริหารจดัการและการบ ารุงรักษาจะก าหนดระยะเวลาปฏิบติังานเร่ิมแรก 5 ปี นบัจากวนัเสร็จส้ินการติตตั้ง

เคร่ืองมือบ าบดัดว้ยอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy Equipment Works Actual Completion Date) และจะต่ออายุโดย

ต่อเน่ืองไปทุกๆ 3 ปี 

5) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ 

ตารางที ่3.4-7 การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงส าคญัโครงการ National Cancer Center of Singapore 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ช่วงก่อนการก่อสร้าง     

การขอการอนุมติั การติดตั้งอุปกรณ์อาจไม่ได้
รับการอนุมติัเน่ืองจาก 
ไม่สามารถใชง้านไดต้าม
มาตรฐานหรืออุปกรณ์ไม่ได้
รับอนุญาตใหต้ั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 

√ √  

NCCS มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดั
พ้ืนท่ีใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของ
โรงพยาบาล และผูจ้ดัหาและติดตั้ง
เคร่ืองมือมีหนา้ท่ีในการออกแบบ
และขออนุมติัการติดตั้ง 

สภาพพ้ืนท่ี การท าความสะอาด ก าจดัส่ิง
ปนเป้ือนใดๆ ในพ้ืนท่ีส าหรับ
การด าเนินโครงการ 

√   
NCCS รับผิดชอบส าหรับ 
การก่อสร้างอาคาร จึงตอ้งรับ 
ความเส่ียงดา้นพ้ืนท่ีทั้งหมด 

การจดัหาแหล่งเงิน การจดัหาเงินทุนใน 
การด าเนินโครงการ 

  √ 
รัฐจะช าระค่าเคร่ืองมือ (Equipment 
Price) ในช่วงปีแรกหลงัการส่งมอบ 

ช่วงการก่อสร้าง 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

การออกแบบ การออกแบบไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้าม
ก าหนดเวลาและ/หรือ
งบประมาณและท าใหไ้ม่
สามารถใหบ้ริการตาม
ขอ้ก าหนด 

  √ 

ผูจ้ดัหาและติดตั้งเคร่ืองมือตอ้ง
ออกแบบใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
(Output Specification)โดย NCCS 

การก่อสร้าง การก่อสร้างไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามก าหนดเวลา
และ/หรืองบประมาณ 

√ √ 

เน่ืองจากอุปกรณ์จะตั้งอยูใ่นชั้น 
ใตดิ้นของอาคาร NCCS ความเส่ียง
ดา้นการติดตั้งอุปกรณ์ ซ่ึงเช่ือมโยง
กบัการก่อสร้างอาคารจึงอาจตอ้งร่วม
รับผิดชอบจากทั้งสองฝ่าย โดย
พิจารณาจากสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด 
ความล่าชา้ 

การเกิดขอ้บกพร่อง การเกิดขอ้บกพร่องหลงัจาก
การติดตั้งแลว้เสร็จ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

การปรับ/แกไ้ขงาน รัฐปรับ/แกไ้ขงานระบบและ
เคร่ืองมือหรืองานบริการ √   

NCCS จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแลงท่ีมี
นยัส าคญั 

ความพร้อมในการส่ง
มอบงาน 

ระบบและเคร่ืองมือ 
ไม่สามารถใชง้านไดต้าม
เกณฑก์ารส่งมอบงาน 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

ช่วงหลงัการก่อสร้าง 
 

     

การด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค ์

ระบบและเคร่ืองมือ 
ไม่สามารถใหบ้ริการและ/
หรือไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นระดบัท่ี
ก าหนด 

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 

การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษา ทดแทนและ
ปรับปรุงระบบและเคร่ืองมือ
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
และ/หรือตน้ทุนการ

  √ 

ตามรูปแบบสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

บ ารุงรักษาสูงกวา่ค่าใชจ่้ายท่ี
ก าหนดไว ้

ด้านอ่ืนๆ 
 

  

 

กฎหมายและ
นโยบาย (ทัว่ไป) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใช้
โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อ 
การออกแบบ การติดตั้ง หรือ
การใหบ้ริการ 

√ √ 

เม่ือความเส่ียงไม่สามารถคาดการณ์
ไดแ้ละเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการลงทุน 
NCCS อาจร่วมรับความเส่ียงกบั 
ผูจ้ดัหาและติดตั้งเคร่ืองมือ 

กฎหมายและ
นโยบาย (เฉพาะ
โครงการ) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใช้
โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อ 
การออกแบบ การติดตั้ง หรือ
การใหบ้ริการ 

√   

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  
"ท่ีเลือกปฏิบติั" ต่อโครงการ
โดยเฉพาะ ผูจ้ดัหาและติดตั้งควร
ไดรั้บค่าชดเชยเตม็จ านวน 

เหตุสุดวสิยั การเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง
ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่ 
การออกแบบ การติดตั้ง หรือ
การใหบ้ริการ 

√ √ 

คู่สญัญาอาจเจรจากตกลงใน 
การจดัสรรความเส่ียง หากเกิดเหตุ
สุดวสิยั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
โครงการอยา่งมีนยัส าคญั 

6) ปัจจยัความส าเร็จของโครงการ 

 การจัดท าข้อผูกพันตามสัญญา โครงการสามารถจดัหาเคร่ืองมือขนาดใหญ่และคดัเลือกผูใ้ห้
บริการครอบคลุมช่วงอายุการใชง้านของเคร่ืองมือในรูปแบบการท าสัญญาจดัหาเคร่ืองมือ ซ่ึง
รวมสัญญาการบ ารุงรักษาไวด้ว้ย และมีกลไกการจดัสรรผลตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าให้
มัน่ใจไดว้า่เคร่ืองมือนั้นจะไดรั้บการบ ารุงรักษาอยา่งดีและสามารถใชรั้กษาผูป่้วยได ้

 การปรับปรุง /เพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  ตามสัญญา NCCS จะก าหนดกระบวน 
การปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองมือบ าบดัดว้ยอนุภาคโปรตอน (Proton Beam Therapy: 
PBT) ตลอดอายุสัญญา และเน่ืองจากการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
การตรวจพิสูจน์ในอนาคตส าหรับการจดัซ้ือ/ต่อสญัญา จึงเป็นปัจจยัส าคญั 

 การประสานงานอย่างใกล้ชิด การติดตั้ งเคร่ืองมือขนาดใหญ่อาศัยการประสานงานกับงาน
ก่อสร้างอาคารหลกั ซ่ึงท าใหก้ารด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ 
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3.4.2  Discrete Clinical Services Model  

(1) ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน 

รัฐมอบหมายให้เอกชน จัดหาเงินลงทุน (Finance) บ ารุงรักษา (Maintain) เคร่ืองมือทางการแพทย ์
บริหารจดัการ (Operate) และให้บริการ (Deliver) บริการสนบัสนุนทางการแพทยห์รือการรักษาพยาบาล
แบบพิเศษ เช่น การทดลอง (Laboratory) การวินิจฉัย (Diagnostic) และการฟอกไต (Dialysis) เป็นตน้ 
ซ่ึงการให้บริการเหล่าน้ีจะตั้งอยู่ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ โดยเอกชนท่ีเขา้ร่วมประมูล 
ส่วนใหญ่จะเป็นการจบัมือกันระหว่างบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริษทั
ผูเ้ช่ียวชาญในการให้บริการทางการแพทย ์สัญญาโครงการในรูปแบบ Discrete Clinical Services จะ
มุ่งเนน้การประเมินผลการด าเนินงานจากคุณภาพการใหบ้ริการและก าหนดขอ้ปฏิบติัหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ 
(Performance-based) เช่นเดียวกบัสญัญาโครงการ PPP ขนาดใหญ่ทัว่ไป เช่น การบ ารุงรักษา การจดัหา
เคร่ืองมือทางการแพทยท์ดแทน เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการโอนความเส่ียงดงักล่าวไปยงัภาคเอกชน 

(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

การก าหนดรูปแบบสญัญาแบบ Operation and Maintenance โดยรัฐเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์น
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ และเอกชนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์นท่ีจดัหามา โดยเอกชน
เป็นผูล้งทุนก่อสร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือ ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา ตลอดอายสุญัญา  

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน  

Discrete PPP จะมีรูปแบบจดัสรรผลตอบแทนคลา้ยกบั infrastructure-based PPP แต่แตกต่างในส่วนท่ี
เอกชนไม่ได้ลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ งหมด สัญญา Discrete Clinical Services จึง
เช่ือมโยงการช าระเงินกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการเป็นส าคญั จึงมีการจดัสรรผลตอบแทนในลกัษณะ 
Revenue-based Payment โดยรัฐจะช าระค่าให้บริการ (Service Payment)  ตามประเภทและจ านวน 
การให้บริการหรือจ านวนผู ้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนแบบคงท่ีตามจ านวน 
การใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis Treatment) เป็นตน้  

(4) การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

อายสุญัญาสมัปทานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขในรูปแบบ Discrete Clinical Service 
มกัเป็นระยะสั้ น – ปานกลาง ประมาณ 10 ปี หรือต ่ากว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกับอายุการใช้งานและ
เทคโนโลยีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ โดยอาจก าหนดให้สามารถต่ออายุสัญญาสัมปทานได้ตาม
เง่ือนไข เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัลงทุน  
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รูปที ่3.4-2  โครงการร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของรัฐ รูปแบบ Discrete Clinical Services Model 

 

 

ท่ีมา: รายงานการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนดา้นสาธารณสุข (PPPs in healthcare) โดย PwC และ Global Health Group 
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(5) บทสรุป 

ตารางที ่3.4-2 ประโยชน์และข้อจ ากดัการร่วมลงทุนในรูปแบบ Discrete Clinical Services Model ต่อรัฐ 

ประโยชน์ ข้อจ ากดั 

- เหมาะสมในบริบทท่ีรัฐประสบปัญหา/ขอ้จ ากดัใน
การใหบ้ริการวนิิจฉยัโรค โดยเฉพาะเม่ือจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั เช่น CT (Computerized 
Tomography) และ MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) เป็นตน้ หรือขาดบุคลากรท่ีมี 
ความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ 

- สามารถสร้างโอกาสในการขยายรูปแบบการร่วม
ลงทุนไปสู่ Integrated PPP ในอนาคต 

- การสนบัสนุนการแข่งขนัระหวา่งเอกชนใน 
การประมูลโครงการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การด าเนินงานและสนบัสนุนวตักรรม ซ่ึงจะท าใหรั้ฐ
ประหยดัเงินลงทุนในระยะยาว รวมทั้งท าใหเ้กิด 
การก าหนดราคาท่ีโปร่งใสและสร้างมาตรฐาน
คุณภาพท่ีรัดกมุมากข้ึน  

- สามารถใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์ตอ้งการแก่
ประชาชนในรูปแบบ Asset-light Model หรือ 
การสร้างรายไดจ้ากการเขา้มาใหบ้ริการ/บริหาร โดย
ไม่ตอ้งลงทุนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ ซ่ึงช่วย
ลดตน้ทุนแก่ภาครัฐ 

- Discrete Clinical Services Model เป็นรูปแบบการ
ร่วมลงทุนท่ีเส่ียงต่อรัฐมากกวา่ Infrastructure-based 
PPP แต่นอ้ยกวา่รูปแบบ Integrated PPP เน่ืองจาก
โครงสร้างการร่วมลงทุนเก่ียวขอ้งกบัการมอบหมาย
ใหเ้อกชนท าหนา้ท่ีใหบ้ริการทางการแพทยต์ามท่ีระบุ
แก่ผูป่้วย ส่งผลใหรั้ฐตอ้งก ากบัดูแล พร้อมทั้ง
ประเมินการใหบ้ริการอยา่งระมดัระวงั 

- รัฐตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการท่ี
ชดัเจน เพื่อลดความเส่ียงในการร่วมลงทุน 

- ในประเทศท่ีรัฐท าหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงท าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 
รัฐอาจจ าเป็นตอ้งเสนอส่ิงจูงใจใหก้บัเอกชน เช่น 
อตัราการช าระเงินคืนใหเ้อกชนในอตัราท่ีสูงข้ึน  
การรับประกนัจ านวนผูป่้วยและรายได ้โดยอาจ
ยกเลิกกลไกดงักล่าว เม่ือสภาวะการแข่งขนัในตลาด
สูงข้ึน  

- เทคโนโลยท่ีีน ามาใช/้เอกชนเสนอตอ้งสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาน ขอ้จ ากดัทางการเงินของ
รัฐ และความสามารถในการบริหารจดัการในระยะ
ยาว เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยท่ีีล ่าสมยัอาจไม่ใช่
การรับรองการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการดา้น
สาธารณสุข 

3.4.3  Integrated PPP Model  

(1) ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน 

Integrated PPP Model เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีมีความซับซ้อนมากท่ีสุด เน่ืองจากรัฐมอบหมายให้
เอกชนออกแบบ (Design) ก่อสร้าง (Build) จดัหาเงินลงทุน (Finance) บ ารุงรักษา (Maintain) และบริหาร
จดัการ (Operate) อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก และให้บริการ Non-clinical Service และ Clinical 
Services โดยครบวงจร ตลอดอายสุัญญา โดยนอกจากวตัถุประสงคใ์นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
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สาธารณสุขให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนแลว้ รัฐยงัอาศยัความเช่ียวชาญและประสิทธิภาพ
ของผูป้ระกอบการเอกชนในการใหบ้ริการทางการแพทย์ หรือการขยายประเภทการใหบ้ริการรักษาดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม ความทา้ยทายส าคญั ซ่ึงรัฐควรค านึงและวางแผนอยา่งละเอียดรอบคอบในการร่วมลงทุน
รูปแบบดังกล่าว ได้แก่ การเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของรัฐจากฐานะผูใ้ห้บริการทางการแพทยไ์ปสู่ผูจ้า้ง
บริการ โดยการก ากบัดูแลผ่านขอ้ก าหนดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ การเปล่ียนแปลงจาก
การบริหารจดัการบุคลากรโดยรัฐไปสู่การบริหารจดัการโดยเอกชนผา่นรูปแบบการร่วมลงทุน เป็นตน้ 

(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

เอกชนเป็นผูล้งทุนก่อสร้างหรือพฒันาโครงการ ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา รวมทั้ งให้บริการทาง 
การแพทย ์ตลอดอายสุัญญา โดยจะตอ้งส่งมอบกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นของโครงการทั้งหมดให้แก่ภาครัฐ
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสญัญา หรือเป็นการก าหนดรูปแบบสญัญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดย  

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน  

Integrated PPP Model จะเช่ือมโยงการช าระเงินกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไดแ้ก่ จ านวนเงินท่ีจ่าย 
เวลาการช าระ และอาจใชก้ลไกอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือจูงใจให้เอกชนด าเนินงานตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
ดงันั้น จากกรณีศึกษา การจ่ายผลตอบแทนใหก้บัเอกชนโดยทัว่ไปจึงอาจประกอบดว้ยหลายส่วน เช่น  

- ค่าความพร้อมใชง้าน (Availability payment) การจ่ายผลตอบแทนส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาล
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในจ านวนเงินคงท่ีและครอบคลุมต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้ ง 
ค่าบ ารุงรักษา  

- ค่าการให้บริการ (Service Payment)  การจ่ายผลตอบแทนผันแปรตามประเภทและจ านวน 
การให้บริการ หรือขั้นตอนการให้บริการดังกล่าว โดยค่า Availability Payment และ Service 
Payment สามารถรวมกนั เรียกวา่ Utility Payment  

- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) การจ่ายผลตอบแทนครอบคลุมเ งินลงทุนและ 
ค่าใหบ้ริการ โดยคิดต่อจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล 

- ส่วนปรับ (Payment Penalties) การลดหรือจ่ายผลตอบแทนภายหลงั เน่ืองจากเอกชนไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามสญัญา (Availability and Performance/Service Deduction)  

นอกจากน้ี สญัญาโครงการควรมีความยดืหยุน่เพียงพอในการรองรับการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้ม
หรือปัจจยัต่างๆ ตลอดอายสุญัญา เช่น ประชากร และความตอ้งการดา้นการรักษาทางการแพทย ์เป็นตน้ 
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(6) การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

อายสุัญญาสัมปทานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขในรูปแบบ Integrated PPP คลา้ยกบั
รูปแบบ Infrastructure-based Model ซ่ึงมักก าหนดเป็นสัญญาระยะยาวประมาณ 25-30 ปี โดยอาจ
พิจารณาจากปัจจยัส าคญั อาทิ ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนระยะเวลาคืนทุนของผูป้ระกอบการ
เอกชน และอายกุารใชง้านของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงปลูกสร้าง 

รูปที ่3.4-3  โครงการร่วมลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของรัฐ รูปแบบ Integrated PPP Model 

  

 
ท่ีมา: รายงานการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนดา้นสาธารณสุข (PPPs in healthcare) โดย PwC และ Global Health Group 
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(7) บทสรุป 

ตารางที ่3.4-3 ประโยชน์และข้อจ ากดัการร่วมลงทุนในรูปแบบ Integrated PPP Model ต่อรัฐ 

ประโยชน์ ข้อจ ากดั 

- รัฐสามารถพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ คุณภาพและประสิทธิภาพ 

การใหบ้ริการทางการแพทยไ์ปพร้อมกนั  
- รัฐสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นการรักษา

ทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ี
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
การใหบ้ริการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ 

 

- โครงการอาจประสบกบัปัญหาจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน
กวา่ท่ีคาดการณ์ เน่ืองจากการบริหารและใหบ้ริการ
ทางการแพทยท่ี์ดีข้ึน 

- รัฐอาจมีขอ้จ ากดัในการก าหนดดชันีช้ีวดัเพ่ือ
เปรียบเทียบและก าหนดผลตอบแทนของเอกชนใน
การใหบ้ริการรักษาทางการแพทย ์ดงันั้น ในหลาย
ประเทศ รัฐอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศใน 

การเขา้มาประเมินการด าเนินโครงการดว้ย  
- รัฐตอ้งวางแผนในการบริหารบุคลากร เช่น  

การเปล่ียนสถานะจากบุคลากรของรัฐเป็นเอกชน  
หรือการร่วมกนัท างานระหวา่งบุคลากรเดิมของรัฐ
และบุคลกรใหม่ท่ีเอกชนวา่จา้ง เป็นตน้ ซ่ึงอาจ
แตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ โดยปัจจยัท่ีควร
ค านึงถึง ไดแ้ก่ ความพร้อมและทกัษะของบุคลากร
ทางการแพทยใ์นพ้ืนท่ี  สญัญาการจา้งงานของรัฐ 
ความแตกต่างระหวา่งผลประโยชน์และค่าตอบแทน
ของบุคลากรของรัฐและเอกชน  

 

โครงการ La Ribera Hospital (Alzira Hospital) – Valencia ประเทศสเปน 

ในปี 2540 Valencia Community Ministry of Health ได้ด าเนินโครงการ  PPP ในการก่อสร้างโรงพยาบาล  
La Ribera (Alzira) เพื่อใหป้ระชาชนสามารถถึงการรักษาพยาบาลไดส้ะดวกข้ึน โดยมอบหมายใหเ้อกชนจดัหาแหล่งเงิน 
ก่อสร้าง บริหารจดัการ และบ ารุงรักษา รวมทั้งให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร ซ่ึงถือเป็นรูปแบบ Integrated PPP 
Model แห่งแรก วงเงินลงทุน 142 ลา้นยูโร โดย Union Temporal de Empresas – Ribera (UTE-Ribera) เป็นนิติบุคคล
เฉพาะกิจผูไ้ดรั้บสัมปทาน (บริษทัประกนัสุขภาพ Adeslas ถือหุ้นร้อยละ 51) และให้บริการรักษาพยาบาลประชากรใน
พ้ืนท่ีประมาณ 230,000 คน ค่าเหมาจ่ายรายหัว/ผลตอบแทนค่าให้บริการสูงสุด 204 ยูโร/คน แปรผนัตามดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค ระยะเวลาสญัญา 10 ปี (ก าหนดใหต้่ออายสุญัญาไดจ้นถึง 15 ปี)  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือโรงพยาบาลเปิดใหบ้ริการในปี 2542 ไดป้ระสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงมีการแกไ้ข
สัญญาโดยมอบหมายใหเ้อกชนให้บริการทั้งระดบัปฐมภูมิ (Primary Care) และทุติยภูมิ (Secondary Care) ทั้งหมด และ
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เปิดประมูล (Re-tender) อีกคร้ังในปี 2545 และ UTE-Ribera เป็นเอกชนผูไ้ดรั้บสัมปทานรายเดิม โดยก าหนดระยะเวลา
สญัญา 15 ปี  (ก าหนดใหต้่ออายสุญัญาไดจ้นถึง 20 ปี) รัฐจะจ่ายค่าเหมาจ่ายรายหวั/ค่าตอบแทนการใหบ้ริการ (Capitated 
Payment) ให้กบัเอกชนสูงสุด 379 ยโูร/คน แปรผนัตามอตัราการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลเฉล่ียของรัฐปีท่ี
ผ่านมาในกรณีสูงสุด และก าหนดเง่ือนไขส าคญั ไดแ้ก่ เพดานอตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) 
สูงสุดร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยก าไรส่วนเกินจะตอ้งส่งให้กบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน และเอกชนตอ้งให้บริการผูป่้วยดว้ยค่าใชจ่้าย 
ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใชจ่้ายเฉล่ียของการให้บริการรักษาพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี รายไดข้องเอกชนยงั
ข้ึนอยู่กบั Interdepartmental Billing โดยหากผูป่้วยในพ้ืนท่ีไปรักษาโรงพยาบาลของรัฐอ่ืน เอกชนจะตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าใช้จ่ายของผูป่้วยรายดังกล่าวให้ Publicly-managed Health Department ทั้ งหมด ในขณะท่ีเอกชนจะได้รับ
ค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ 80 ของค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการรักษาผูป่้วยท่ีส่งต่อมาจากพ้ืนท่ีอ่ืน ตามหลกัการ “Money 
follows the patient” รวมทั้งเอกชนยงัไดรั้บโบนสัจากค่าใชจ่้ายดา้นเวชภณัฑต์่อคนท่ีประหยดัไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัของ 
Publicly-managed Health Department ในอตัราร้อยละ 30 รวมทั้งเอกชนยงัอาจเสียส่วนปรับ (Payment Penalties) หาก
เอกชนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามขอ้ก าหนดประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการในสญัญา  

ดังนั้น Ribera Salud’s Management Model หรือ Alzira Model จึงประกอบด้วยหลกัการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
ไดแ้ก่ (1) Public Ownership โรงพยาบาลยงัถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐ (2) Public Control เอกชนผูรั้บสัมปทานจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญา โดยรัฐมีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบ (3) Public Funding การจ่ายผลตอบแทนเป็น
รูปแบบ Capitation Payment ซ่ึงเป็นจ านวนคงท่ีและก าหนดล่วงหน้าตามจ านวนประชากรในพ้ืนท่ี และ (4) Private 
Provision ซ่ึงเป็นส่วนเดียวท่ีเอกชนท าหนา้ท่ีในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลและบริหารจดัการโรงพยาบาลของรัฐ  

รูปที ่3.4-4  รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนโครงการ La Ribera Hospital (Alzira Hospital) 

 

 ทั้งน้ี นอกจากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนยงัสามารถด าเนินการในกิจการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทาง
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การแพทย ์เช่น วคัซีน เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ส าคญั เช่น การเพ่ิมความสามารถในการเจรจาต่อรองราคาจดัซ้ือ การสร้าง
เครือข่ายการแจกจ่ายวคัซีนแบบครบวงจร การจดัหาวคัซีนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การถ่ายโอนเทคโนโลย ีการวิจยัและพฒันา
วัคซีนจากภาคเอกชน และการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการผลิตวัคซีนในท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายด้าน 
การรักษาพยาบาลท่ีประหยดัไดข้องรัฐในระยะยาว เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การร่วมลงทุนในลกัษณะดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ี
แพร่หลาย (Lack of Global Precedence) เน่ืองจากรัฐจะตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการร่วมลงทุน
อยา่งรอบคอบ อาทิ ความสามารถในการผลิตและวจิยัของรัฐท่ีมีอยู ่โดยเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ
ร่วมลงทุนกบัเอกชน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดภาระงบประมาณดา้นสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ าเป็น แรงดึงดูดของเอกชนใน
การก่อสร้างศูนยก์ารผลิตวคัซีนในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน และระยะเวลาสัญญาท่ียาวนาน
เพียงพอส าหรับเอกชนในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในขณะท่ีเทคโนโลยีอาจเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ ง
กระบวนการการด าเนินโครงการร่วมลงทุนท่ีควรรวดเร็วเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นสาธารณสุข โครงการร่วม
ลงทุนในการผลิตและจดัหาวคัซีนในต่างประเทศ อาทิ โครงการ Biovac Institute ในประเทศแอฟริกาใต ้ซ่ึงก่อตั้งข้ึนใน
ปี 2546 เพื่อวจิยัและพฒันาวคัซีน รวมทั้งการผลิตและจดัหา แทนองคก์รเดิมของรัฐ (State Vaccine Institute) ซ่ึงประสบ
ปัญหาในการด าเนินงาน โดย Biovac Consortium ถือหุ้นรวมร้อยละ 52.5 และ National Department of Health (NDoH) 
ถือหุ้นในส่วนท่ีเหลือ สถาบนัจะไดรั้บค่านายหน้า (Premium) ในการจดัซ้ือวคัซีนชนิดต่างๆ ให้กบั NDoH ซ่ึงจะถูก
น าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบนั รวมถึงการวิจยั การแจกจ่ายและการควบคุมคุณภาพวคัซีน ส่วน 
ค่าลงทุนก่อสร้างอาคาร/หอ้งปฏิบติัการทดสอบและศูนยก์ารผลิตวคัซีน จะมาจากเงินกูย้ืมและเงินบริจาค อยา่งไรก็ตาม  
ความคุม้ค่าในการด าเนินโครงการของรัฐยงัเป็นประเด็นถกเถียงของสาธารณชนในปัจจุบนั  



  

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 

 

- 56 - 

4. แนวทางการประเมินและจัดสรรความเส่ียงระหว่างรัฐ
และเอกชน 

จากการวิเคราะห์โครงการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ อาทิ การจดัสรรความเส่ียงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนในกิจการสารณสุข
ของ PwC ประกอบกบัการพิจารณขอบเขตการลงทุนของเอกชนโดยทัว่ไปในการก่อสร้าง จดัหาแหล่งเงิน บริหารจดัการ
และบ ารุงรักษา รวมทั้งใหบ้ริการทัว่ไปและบริการสนบัสนุนทางการแพทย ์ความเส่ียงท่ีหากเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินโครงการ (Risk Impact) โดยเฉพาะในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในระดบัสูง ไดแ้ก่  

- ความเส่ียงดา้นการออกแบบ (Design Risk) 

- ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง (Construction Risk) 

- ความเส่ียงท่ีผูรั้บสัมปทานไม่สามารถด าเนินงานและบ ารุงรักษาหรือให้บริการทั่วไปตามขอ้ก าหนด
ผลงาน (Performance Risk for Nonclinical Services and Availability of Facility) 

- ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถใหบ้ริการทางการแพทย ์และจดัหาบุคลกรทางการแพทยไ์ดเ้พียงพอ 
(Performance Risk for Clinical Services and Availability of Clinical Staff) 

- ความเส่ียงท่ีค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ (Operation and Maintenance Risk) 

- ความเส่ียงท่ีจ านวนการใหบ้ริการ/จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ (Demand/Volume Risk) 

- ความเส่ียงท่ีอตัราการใหบ้ริการไม่เพียงพอต่อการชดเชยค่าลงทุน (Price Risk) 

อย่างไรก็ตาม รัฐยงัรับความเส่ียงดังกล่าวบางรายการ อาทิ การให้บริการและจัดหาบุคลกรทางการแพทย์ จ านวน 
การให้บริการ/จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการ เน่ืองจากปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบในบริบทของรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเอกชน ดงันั้น การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ
เอกชนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขในปัจจุบนัจึงมกัเป็นในรูปแบบ Infrastructure-based Model ทั้งน้ี  
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) นอกจากจะข้ึนอยูก่บัระดบัผลกระทบจากความเส่ียง (Risk Impact) แลว้ ยงั
ข้ึนอยู่กับโอกาสท่ีความเส่ียงดังกล่าวจะเกิดข้ึน (Risk Likelihood) ตามลักษณะของแต่ละโครงการเป็นส าคัญ ซ่ึง
โดยทั่วไป รายการความเส่ียงและระดับผลกระทบของความเส่ียงส าคัญในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณสุข สรุปไดด้งัน้ี  
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รูปที ่4-1 ตวัอย่างรายการความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียงในกจิการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการความเส่ียง 

 ช่วงก่อนการก่อสร้าง 

1.  ความเส่ียงในการขออนุมติั (Approval Risk) 
2.  ความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินทุน(Financing Risk) 
3.  ความเส่ียงดา้นระยะเวลาในการเวนคืนหรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม (Land Acquisition Risk) 
4.  ความเส่ียงในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี (Access Risk) 
5.  ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของพ้ืนท่ี (Security Risk) 
6.  ความเส่ียงท่ีจะคน้พบแหล่งวฒันธรรม (Cultural) โบราณคดี (Archeological) และมรดก (Heritage) 
7.  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environmental and Social Risk) 
8.  ความเส่ียงดา้นธรณีเทคนิค (Geotechnical) และคุณภาพดิน 

 ช่วงการก่อสร้าง 
9.  ความเส่ียงดา้นงานออกแบบ (Design Risk) 
10.  ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง (Construction Risk – Cost Overrun and Delay)  
11.  ความเส่ียงดา้นขอ้พิพาทแรงงาน (Labour dispute) และการเคล่ือนไหวต่อสูด้า้นอุตสาหกรรม (Industrial 

action) 
12. s ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ตกลง (Insolvency) 
13.  ความเส่ียงท่ีงานก่อสร้างจะมีขอ้บกพร่องแฝง (Defects Risk) 
14.  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environmental and Social Risk) 
15.  ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน (Health and Safety)  
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รายการความเส่ียง 
 ช่วงการด าเนินงาน 
16.  ความเส่ียงท่ีค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ (Operation and Maintenance 

Risk – Cost Overrun) 
17.  ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-Contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ตกลง (Insolvency) 
18.  ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถด าเนินงานและบ ารุงรักษาหรือใหบ้ริการทัว่ไปตามขอ้ก าหนดผลงาน 

(Performance Risk for Nonclinical Services and Availability of Facility) 
19.  ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถใหบ้ริการทางการแพทย ์และจดัหาบุคลกรทางการแพทยไ์ดเ้พียงพอ 

(Performance Risk for Clinical Services and Availability of Clinical Staff) 
20.  ความเส่ียงท่ีความตอ้งการใชบ้ริการสูงเกินกวา่ขีดความสามารถ (Excess Capacity Risk) 
21.  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environmental and Social Risk) 
22.  ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน (Health and Safety) 
23.  ความเส่ียงท่ีจ านวนผูเ้ขา้รับบริการไม่เป็นไปตามประมาณการ (Demand/Volume Risk) 
24.  ความเส่ียงท่ีอตัราการใหบ้ริการไม่เพียงพอต่อการชดเชยค่าลงทุน (Price Risk) 

 ความเส่ียงอ่ืนๆ 
25.  ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั  (Force Majeure) 
26.  ความเส่ียงดา้นงบประมาณภาครัฐ 
27.  ความเส่ียงดา้นกฎหมาย (Change in Law) 
28.  ความเส่ียงดา้นภาษี (Change in Taxation) 
29.  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

Rate) 
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 ช่วงก่อนการก่อสร้าง     
1. ความเส่ียงด้านการวางแผน 

(Planning Risk) 
    

1.1 ความเส่ียงในการขออนุมติั 
(Approval Risk) 
 

รายงานท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานรัฐตามอ านาจและการก ากบัดูแล อาทิ 
รายงานการศึกษาความเป็นไปได ้รายงานการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการให้
เอกชนร่วมลงทุน รายงานการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกระบวนการ
ตรวจสอบและอนุมติัอาจเกิดความล่าชา้  

   

1.2 ความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินทุน 
(Financing Risk) 

ความสามารถในการจดัหาเงินทุนจ ากดั หรือมีค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนทางการเงิน 
(financial cost) สูง เน่ืองจากสาเหตุ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การปฏิเสธจากสถาบนั
การเงิน เป็นตน้ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อฐานะทางการเงินของโครงการ   

   

2. ความเส่ียงด้านสถานที ่
(Site Risk) 

    

2.1 ความเส่ียงดา้นระยะเวลาในการเวนคืน
หรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม  
(Land Acquisition Risk) 

การเวนคืนท่ีดินหรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างประสบความยกล าบาก 
หรือค่าใชจ่้ายจริงในการเวนคืนท่ีดินหรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมภายในพ้ืนท่ีโครงการ
สูงกวา่ราคาประเมินและกระทบต่องบประมาณ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่งมอบ
ท่ีดินล่าชา้ และอาจส่งผลต่อความกงัวลของผูไ้ดรั้บสมัปทานเน่ืองจากจะท าให ้
การบริหารจดัการสญัญามีความยุง่ยาก และก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการก่อสร้าง  

   

2.2 ความเส่ียงในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี (Access 
Risk) 

 

การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ เช่น พ้ืนท่ีไม่มีเสน้ทางจราจรเขา้ถึง พ้ืนท่ีโครงการตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีหวงหา้มหรือพ้ืนท่ีป่า เป็นตน้ 
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2.3 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของพ้ืนท่ี 
(Security Risk) 

พ้ืนท่ีด าเนินโครงการอาจอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดเหตุก่อการร้าย ความขดัแยง้
ของชุมชน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเขา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี   

   

2.4 ความเส่ียงท่ีจะคน้พบแหล่งวฒันธรรม 
(Cultural) โบราณคดี (Archeological) 
และมรดก (Heritage) 

การคน้พบโบราณวตัถุหรือทรัพยสิ์นอนัมีค่าทางวฒันธรรมต่อประเทศ ก่อนเร่ิม
การด าเนินงานก่อสร้าง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานหากตอ้งมี 
การขดุออกหรือไม่สามารถด าเนินโครงการบนพ้ืนท่ีเดิมได ้ 

   

2.5 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม
(Environmental and Social Risk) 

ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขยะ ของเสีย และมลพิษจากการเตรียมพ้ืนท่ีโครงการ 
ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้นและการเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพ้ืนท่ี 
และลดความสนใจในการร่วมลงทุนของเอกชน  

   

2.6 ความเส่ียงดา้นธรณีเทคนิค 
(Geotechnical) และคุณภาพดิน 

ความปนเป้ือนของคุณภาพดินหรือธรณี ซ่ึงยากแก่การคน้พบก่อนการส่งมอบพ้ืนท่ี 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหโ้ครงการหยดุชะงกัหรือล่าชา้กวา่ก าหนด     

   

 ช่วงการก่อสร้าง     

3. ความเส่ียงด้านการออกแบบและก่อสร้าง 
(Design and Construction Risk) 

    

3.1 ความเส่ียงดา้นงานออกแบบ (Design 
Risk) 

ความเส่ียงท่ีการออกแบบไม่ไดเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาหรือไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดา้นบริการ (Service Specification) ในสญัญาสมัปทาน ซ่ึงอาจเกิดได้
ทั้งจากผูใ้หส้มัปทานและผูรั้บสมัปทาน 

   

3.2 ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง (Construction 
Risk – Cost Overrun and Delay)  

- ความเส่ียงท่ีค่าลงทุนของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ เช่น ความผิดพลาดใน
การประเมินค่าลงทุนโครงการ ความผิดพลาดในการส ารวจและศึกษาพ้ืนท่ี
โครงการ ความยากในการจดัหาแรงงาน วตัถุดิบ และอุปกรณ์เพ่ิมสูงข้ึน  
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ความผิดพลาดในการก่อสร้าง วสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้างมีปัญหา ทั้งน้ี ไม่รวม
ค่าลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภค  
- ความเส่ียงท่ีโครงการจะล่าชา้จากสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
ทางการเงินกบัสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานดา้นงบประมาณ การไม่สามารถ
ก่อสร้างโครงการไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด ผูใ้ห/้รับสมัปทานขอเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดในสญัญา เป็นตน้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อ 
ค่าลงทุนของโครงการ 

3.3 ความเส่ียงดา้นขอ้พิพาทแรงงาน (Labor 
Dispute) และการเคล่ือนไหวต่อสูด้า้น
อุตสาหกรรม (Industrial Action) 

ความเส่ียงหากเกิดการประทว้งเพือ่ขอข้ึนค่าแรง หรือขอ้พิพาทแรงงานอ่ืนๆ  
เวน้แต่ขอ้พิพาทแรงงานดงักล่าวเกิดจากการเมือง 

   

3.4 ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-
contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามขอ้ตกลง (Insolvency) 

ความเส่ียงหากผูรั้บจา้งช่วงลม้ละลายหรือไม่สามารถด าเนินงานตอ่ไปได ้ซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินโครงการหรือท าใหโ้ครงการหยดุชะงกั 

   

3.5 ความเส่ียงท่ีงานก่อสร้างจะมีขอ้บกพร่อง
แฝง (Defects Risk) 

ความเส่ียงหากงานก่อสร้างมีขอ้บกพร่องแฝง (Latent Defect) ซ่ึงไม่สามารถ
ตรวจสอบไดก่้อนงานก่อสร้างแลว้เสร็จ 

   

3.6 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
(Environment and Social Risk) 

ความเส่ียงในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขยะ ของเสีย และมลพิษระหวา่ง
การก่อสร้างโครงการ เช่น การขนยา้ยขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ความสัน่สะเทือน 
และปัญหาฝุ่ นละอองจากการบรรทุกวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้นและ
การเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพ้ืนท่ี 
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3.7 ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั
ของสถานท่ีท างาน (Health and Safety) 

ความเส่ียงหากเกิดเหตุซ่ึงกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัต่อบุคคลในช่วง
ระหวา่งการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาอาชญากรรม 

   

 ช่วงการด าเนินงาน     
4. ความเส่ียงด้านการด าเนินงานและ

บ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance Risk) 

    

4.1 ความเส่ียงท่ีค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ 
(Operation and Maintenance Risk – Cost 
Overrun) 

ความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลใหค้่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการ
เพ่ิมข้ึน เช่น 
- ความผิดพลาดในการประเมินคา่ด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
- ความผิดพลาดในการประเมินจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการในสถานพยาบาล 
ซ่ึงส่งผลใหง้านบ ารุงรักษาเพ่ิมมากข้ึน 
- ความยากในการจดัหาแรงงาน วตัถุดิบ และอุปกรณ์เพ่ิมสูงข้ึน  
ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภค 

   

4.2 ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-
Contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามขอ้ตกลง (Insolvency) 

ความเส่ียงหากผูรั้บจา้งช่วงลม้ละลายหรือไม่สามารถด าเนินงานตอ่ไปได ้ซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินโครงการหรือท าใหโ้ครงการหยดุชะงกั 

   

4.3 ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาหรือใหบ้ริการ
ทัว่ไปตามขอ้ก าหนดผลงาน 

ทรัพยสิ์นอาจไม่สามารถใชง้านไดต้ามขอ้ก าหนดผลงานในช่วงเวลาด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา เช่น สถานพยาบาลไม่สามารถรองรับจ านวนผูป่้วยไดเ้ท่ากบัขั้นต ่า
ท่ีก าหนด เน่ืองจากปัญหาดา้นการออกแบบและก่อสร้าง  
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 ความเส่ียง ค าอธิบาย ผลกระทบ    
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(Performance Risk for Nonclinical 
Services and Availability of Facility) 

4.4 ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถ
ใหบ้ริการทางการแพทย ์และจดัหา 
บุคลากรทางการแพทยไ์ดเ้พียงพอ 
(Performance Risk for Clinical Services 
and Availability of Clinical Staff)  

ผูรั้บสมัปทานอาจไม่มีศกัยภาพหรือความเช่ียวชาญเพียงพอในการใหบ้ริการรักษา 
หรือมีตน้ทุนสูง รวมทั้งประสบความยากล าบากในการจดัหาบุคลากรทาง 
การแพทยใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  

   

4.5 ความเส่ียงท่ีความตอ้งการใชบ้ริการสูง
เกินกวา่ขีดความสามารถ (Excess 
Capacity Risk) 

ความเส่ียงค่าลงทุนเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การลงทุนขยายสถานพยาบาลหรือจดัหา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พ่ิมเติม เพ่ือแกไ้ขปัญหาจ านวนผูป่้วยท่ีแออดั 

   

4.6 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
(Environmental and Social Risk) 

ความเส่ียงในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขยะ ของเสีย และมลพิษระหวา่ง
การด าเนินงานและบ ารุงรักษา ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้นและการเรียกร้องชดเชย
ค่าเสียหายจากชุมชนในพ้ืนท่ี 

   

4.7 ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั
ของสถานท่ี (Health and Safety) 

ความเส่ียงหากเกิดเหตุซ่ึงกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัต่อบุคคลในช่วง
ระหวา่งการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

   

5. ความเส่ียงด้านรายได้     
5.1 ความเส่ียงท่ีจ านวนผูเ้ขา้มารับการบริการ

ไม่เป็นไปตามประมาณการ 
(Demand/Volume Risk)  

ความเส่ียงท่ีจ านวนผูป่้วยน้อยกว่าประมาณการ และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ของโครงการ และท าให้สถานพยาบาล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ม่ได้
ใช้อย่างคุม้คา้ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีสูงในการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสงัคม 
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5.2 ความเส่ียงท่ีอตัราการใหบ้ริการ 
ไม่เพียงพอต่อการชดเชยค่าลงทุน (Price 
Risk)   

ความเส่ียงท่ีอตัราการการให้บริการท่ีสามารถเรียกเก็บไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะชดเชย 
ค่าลงทุนโครงการ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีสูงในการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสงัคม  

   

 ความเส่ียงอ่ืนๆ      

6. ความเส่ียงด้านเหตุสุดวสัิย (Force 
Majeure Risk) 

    

6.1 ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั ความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั ไดแ้ก่ 
- ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
- การกระท าของมนุษย ์เช่น การก่อการร้าย สงคราม เป็นตน้  
ทั้งน้ี การด าเนินโครงการโดยทัว่ไปจะก าหนดใหผู้รั้บสมัปทานประกนัการเส่ียงภยั
ทุกชนิด (All Risks Insurance) อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงท่ีไม่สามารถประกนัไดใ้น
ตลาด การจดัสรรความเส่ียงอาจข้ึนอยูก่บัการเจรจาระหวา่งคู่สญัญา 

   

7. ความเส่ียงด้านการเมือง 
(Political Risk) 

    

7.1 ความเส่ียงดา้นงบประมาณภาครัฐ ความเส่ียงท่ีเงินสนบัสนุน เงินชดเชย หรือค่าตอบแทนจากรัฐในการใหบ้ริการ
ล่าชา้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของงบประมาณภาครัฐ 

   

7.2 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย 
(Change in Law) 

ความเส่ียงท่ีรัฐบาลจะแกไ้ขกฎหมาย เช่น  
- การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างชาติ 
- การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการสาธารณสุข ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการ 
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7.3 ความเส่ียงดา้นภาษี 
(Change in Taxation) 

ความเส่ียงท่ีรัฐบาลจะปรับเพ่ิมอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง และอ่ืนๆ 

   

8. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
(Financial Risk) 

    

8.1 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
Rate) อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate)
และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรืออตัราเงินเฟ้อ และท าใหต้น้ทุนทางการเงิน
หรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่ออตัราการใหบ้ริการ 
ซ่ึงในกรณีทัว่ไปอตัราการใหบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐมกัถูกควบคุม 
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5. แนวทางการก าหนดผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

การก าหนดรูปแบบผลตอบแทนของโครงการลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม (สาธารณสุข) สามารถก าหนดได้
หลายรูปแบบตามขอบเขตการลงทุนและหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งรัฐและเอกชน โดยจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 
รูปแบบ Infrastructure-based รัฐจะยงัคงเป็นผู ้รับความเส่ียงด้านรายได้หรือการจัดสรรผลตอบแทนในรูปแบบ 
Availability Payment มากกวา่ท่ีจะใหเ้อกชนรับความเส่ียงดา้นรายไดไ้วท้ั้งหมดหรือการจดัสรรผลตอบแทนในรูปแบบ 
Revenue-based Payment ซ่ึงพบไดใ้นรูปแบบ Discrete Clinical Services (รวมทั้ง Integrated PPP) อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ี
รัฐควรค านึงในการก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุน สรุปไดด้งัน้ี  

5.1  ปัจจัยทีรั่ฐควรค านึงถึงในการก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุน 

5.1.1 ภารกจิความรับผดิชอบของรัฐในการก ากบัดูแล 

ในรูปแบบ Availability Payment แมเ้อกชนจะเป็นผูด้  าเนินงานและบ ารุงรักษา รวมทั้งให้บริการ Non-
Clinical Services  รัฐยงัคงเป็นเจา้ของรายไดข้องโครงการทั้งหมด หลงัจากนั้นจึงจะค่อยจ่ายคา่จา้งในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาในรูป Availability Payment ให้กบัเอกชน ส่งผลให้ภาครัฐจ าเป็นตอ้งเขา้มาก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
เอกชนอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีคาดหวงั ในขณะท่ีรูปแบบ Revenue-based Payment เอกชน
เป็นผูรั้บหนา้ท่ีในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา รวมถึงเป็นเจา้ของรายไดข้องโครงการ และเป็นผูรั้บความเส่ียงรายได้
ทั้ งหมด จึงเป็นการลดภาระภาครัฐในการก ากับดูแลเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐอาจยงัตอ้งท าหน้าท่ีติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานและบ ารุงรักษา รวมทั้งการใหบ้ริการตามสญัญา  

ในรูปแบบ Availability Payment การก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบจะอยู่ภายใต ้Performance-Based 
Contract (PBC) กล่าวคือ เอกชนจะไดรั้บ Availability Payment เม่ือคุณภาพการให้บริการถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
โดยหากคุณภาพการให้บริการต ่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือเอกชนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข เอกชนอาจถูกปรับ 
(Availability and Performance/Service Deduction) ตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรณี Revenue-based Payment ภาครัฐสามารถลดการใช้ทรัพยากรใน 
การก ากับดูแล และยังคงมคีวามสามารถในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของเอกชนต่อประชาชนตามข้อก าหนดใน
เง่ือนไขของสัญญา ในขณะท่ีกรณี Availability Payment รัฐจะต้องก าหนดคุณภาพการให้บริการและบทปรับ (Penalty 
Payment) อย่างละเอียดและชัดเจน อย่างไรก็ตาม การก าหนด KPIs ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวก รวมท้ังบริการท่ัวไป ย่อมด าเนินการได้ง่ายกว่าคุณภาพการรักษาทางการแพทย์       

5.1.2 ภาระการจดัสรรรายได้และบริหารงบประมาณ 

ในรูปแบบ Availability Payment เอกชนเป็นผูไ้ดรั้บ Availability Payment ในอตัราท่ีแน่นอนตลอดอายุ
โครงการ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา การให้บริการ Non-clinical Services 
รวมทั้งการช าระคืนเงินกูภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดของเอกชน ซ่ึงถือวา่เอกชนมีความเส่ียงดา้นรายไดใ้นระดบัท่ีต ่า ทั้งน้ี 
ภาครัฐเองไม่จ าเป็นตอ้งรับความเส่ียงการใหเ้งินสนบัสนุนเพ่ิมเติมในอนาคต 
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ในรูปแบบ Revenue-based Payment นอกเหนือจากการท่ีเอกชนเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด
แลว้ เอกชนยงัเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายไดข้องโครงการ ซ่ึงส่งผลใหโ้ดยทัว่ไป รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการท่ี
คุม้ค่าการลงทุนแก่เอกชนในรูปแบบรายหัว (Fee Per Person) เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่เอกชนและสถาบนัการเงินท่ี
ปล่อยกูใ้นการสร้างกลไกใหมี้กระแสเงินสดเพียงพอต่อการช าระเงินกู ้ 

จากรูปแบบข้างต้น Availability Payment จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ท้ังยังมี
ความได้เปรียบต่อภาครัฐกว่าการลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment เน่ืองจากภาครัฐไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
การวางแผนงบประมาณหรือเงินสนับสนุนแก่เอกชนเพ่ิมเติมในแต่ละปี 

5.1.3 แรงจูงใจในการให้บริการของเอกชน 

(1) แรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ 

วตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้มาร่วมลงทุนของเอกชนประการหน่ึง คือ การตอ้งการผลตอบแทนในระดบั
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงระดับของผลตอบแทนและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงข้ึนนั้ นเป็นแรงจูงใจส าคัญใน 
การด าเนินงานของเอกชน ดงันั้นรูปแบบยอ่ยของการร่วมลงทุนท่ีแตกต่างกนั อาจก่อให้เกิดผลตอบแทนและโอกาสใน
การไดผ้ลตอบแทนแตกต่างกนั ท าใหมี้แนวโนม้ท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

• Revenue-based Payment 

เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด เน่ืองจากเอกชนเป็นผูรั้บความเส่ียง
ดา้นรายไดข้องโครงการทั้งหมด ส่งผลใหเ้อกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ เพ่ือใหเ้กิด
การใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอนัจะส่งผลต่อรายไดข้องโครงการ ซ่ึงเอกชนจะมีโอกาสในการรับผลตอบแทนใน
ส่วนน้ี 

• Availability Payment 

เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเอกชนไดรั้บรายได้
ในรูปแบบ Availability Payment ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน เอกชนจึงอาจตอ้งการด าเนินโครงการในระดบั
การให้บริการเพียงให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดขั้นต ่าเพ่ือไม่ให้ถูกปรับเท่านั้นเพ่ือลดตน้ทุนในการให้บริการ 
และไม่มีแรงจูงใจใดๆ ท่ีจะตอ้งพฒันาระดบัคุณภาพในการใหบ้ริการมากกวา่ท่ีก าหนดอีก  

(2) แรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ในกรณี Revenue-based Payment เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานมากกวา่ โดย

หากเอกชนเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจดัการและบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง รวมทั้งรับความเส่ียงด้าน

รายได ้จะส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงในในการลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงกว่ากรณี Availability 

Payment ซ่ึงเอกชนไดรั้บการประกนัรายไดใ้หเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน 

โดยทั่วไปความเส่ียงหลักท่ีรัฐสามารถจัดสรรให้กับเอกชนในการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมลงทุนนั้ น 

ประกอบดว้ย การก่อสร้าง การด าเนินงานและบ ารุงรักษา และรายได ้ซ่ึงการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้ง 2 รูปแบบยอ่ย รัฐ
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ถ่ายโอนความเส่ียงด้านการก่อสร้างและการด าเนินงานและบ ารุงรักษาให้กับเอกชน หากแต่รูปแบบ Availability 

Payment ภาครัฐยงัเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายไดต้ลอดระยะเวลาโครงการ ในขณะท่ีรูปแบบ  Revenue-based Payment 

นั้น ภาครัฐร่วมรับความเส่ียงดา้นรายได ้โดยภาครัฐอาจตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายสูงข้ึนตามจ านวนผูป่้วย หากไม่มี 

การก าหนดจ านวนผูป่้วยท่ีแน่นอน   

(3) แรงจูงใจในการใชเ้งินสนบัสนุนในการด าเนินโครงการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ในกรณีท่ีรัฐใหเ้งินสนบัสนุนเพ่ิมเติมแก่เอกชนเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการร่วมลงทุนและพฒันาประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน การลงทุนในรูปแบบ Revenue-based Payment จะเป็นรูปแบบท่ีส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงใจท่ีจะน าเงิน

สนับสนุนจ านวนดังกล่าวไปใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการพฒันาการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้รายได้ท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ี 

การลงทุนแบบ Availability Payment เป็นรูปแบบท่ีเอกชนมีแรงจูงใจในการใชเ้งินสนับสนุนในเกิดประโยชน์ต ่ากวา่ 

เพราะหากการบริการท่ีด าเนินอยูใ่ห้ผลตามเกณฑแ์ลว้นั้น การพฒันาไปมากกวา่น้ีจะไม่ไดส่้งผลประโยชน์เพ่ิมเติมแก่

เอกชน 

ด้วยเหตุจูงใจข้างต้นท้ังทางคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบว่า  การลงทุน

รูปแบบ Revenue-based Payment เป็นตัวเลือกท่ีส่งผลดีต่อโครงการท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมจ านวนการให้บริการรักษาพยาบาล

เป็นส าคัญ เน่ืองจากโดยหลักการของการลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment จะส่งผลให้เอกชนมีความพยายามสูง

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานและรักษาคุณภาพการให้บริการตามท่ีก าหนดโดยรัฐ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ ป่วยท่ี

เข้ามารับการรรักษาพยาบาล เพ่ือผลประโยชน์ (Rewards) หรือรายได้ (Revenue) ของเอกชนท่ีสูงขึน้ ซ่ึงเป็นแนวความคิด

เชิงพาณิชย์ท่ัวไป ดังน้ันเอกชนจึงขวนขวายทุกวิถทีางเพ่ือท่ีจะประหยดัต้นทุนให้มากท่ีสุด  

5.1.4 ระดบัความสนใจของผู้ร่วมลงทุน 

เอกชนมีระดับความสนใจในรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการร่วมลงทุนท่ีเอกชนให ้
ความสนใจมากจะมีผลดีต่อความส าเร็จของการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน ดงันั้น ในการพิจารณารูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุนตอ้งพิจารณาถึงความสนใจของเอกชนร่วมดว้ย เน่ืองจากรูปแบบท่ีเอกชนใหค้วามสนใจจะส่งผลใหมี้
เอกชนท่ีมีศกัยภาพเขา้ร่วมการคดัเลือก/ประมูลจ านวนมาก อนัก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีมากพอและส่งผลให้รัฐมีโอกาส
ไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจหมายรวมถึง ระดบัคุณภาพการให้บริการท่ีดี ค่าตอบแทนการให้บริการรายหัว ท่ีลดลง
ส าหรับรูปแบบ Revenue-based Payment หรือค่าตอบแทนการใหบ้ริการท่ีลดลงส าหรับรูปแบบ Availability Payment  

อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบ Availability Payment เอกชนได้รับ Availability Payment ท่ีมีความแน่นอน 
ส่งผลให้โครงการมีความเส่ียงแก่เอกชนนอ้ยกว่า จึงอาจท าให้เอกชนไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนท่ีนอ้ยกว่ารูปแบบ 
Revenue-based Payment ส่วนในรูปแบบ Revenue-based Payment เอกชนเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายไดข้องโครงการ
ทั้งหมด จึงส่งผลให้เอกชนมีความเส่ียงสูงกว่า และมีแนวโน้มท่ีตอ้งการผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงกว่า Availability 
Payment จึงท าใหก้ารลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment สามารถคดัสรรเอกชนและใชเ้ป็นเคร่ืองมือคดักรองผูร่้วม
ลงทุนท่ีมุ่งมัน่และตั้งใจเขา้มาด าเนินโครงการ เพราะเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ Revenue-based Payment นั้น จ าเป็นตอ้ง
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มีประสบการณ์ท่ีสูง มีความผกูพนัต่อพนัธกิจ และพยายามพฒันาประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินการ และผลตอบแทนท่ี
ดีกวา่ 

ด้วยเหตุนี ้ การลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment จึงเป็นตัวเลือกท่ีส่งผลดีต่อโครงการ ซ่ึงรัฐ

มอบหมายให้เอกชนให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์เฉพาะอย่าง (Discrete Clinical) หรือให้บริการทางการแพทย์

ท้ังหมด (Integrated PPP) ในขณะท่ีการลงทุนรูปแบบ Availability Payment จะเหมาะสมต่อโครงการซ่ึงรัฐมอบหมาย

ให้เอกชนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสาธารณสุขเป็นส าคัญ (Infrastructure-based PPP)  

 
จากการวิเคราะห์ท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น สามารถสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการร่วม

ลงทุนท่ีเหมาะสมของรูปแบบยอ่ย PPP แต่ละรูปแบบ ไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

ตารางที ่ 5.1-1 สรุปการวเิคราะห์เปรียบเทยีบรูปแบบจดัสรรผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในกจิการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณสุข 

ประเดน็การเปรียบเทยีบ Revenue-based Payment Availability Payment 

รูปแบบการจดัสรรรายได้ระหว่างรัฐและเอกชน 
ผูเ้ป็นเจา้ของรายได ้ เอกชน รัฐ 
ผูบ้ริหารรายได ้ น าส่งเขา้หน่วยงานของรัฐและรัฐ

จ่ายค่าตอบแทนการใหบ้ริการรายหวั 
(Fee per person) ใหเ้อกชน 

น าส่งเขา้หน่วยงานของรัฐและรัฐ
จ่ายค่าตอบแทนตามบริการท่ีส่งมอบ 

(Availability Payment) ใหเ้อกชน 
กระแสรายไดข้องเอกชน ค่าตอบแทนการใหบ้ริการรายหวั

ตามจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการ 
ค่าตอบแทนตามบริการท่ีส่งมอบ 
(Availability Payment) จากรัฐ 

ผลประโยชนข์องภาครัฐ รายไดข้องโครงการหกัค่าตอบแทน
การใหบ้ริการรายหวั  
(Revenue Sharing) 

รายไดข้องโครงการหกัค่าตอบแทน
ตามบริการท่ีส่งมอบ  

(Availability Payment) 
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ประเดน็การเปรียบเทยีบ Revenue-based Payment Availability Payment 
การสนบัสนุนหรือการชดเชยดา้น
การเงินจากภาครัฐเพ่ิมเติม 

รัฐจ่ายค่าตอบแทนการใหบ้ริการราย
หวัตามจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับ

บริการ 

มีความจ าเป็นนอ้ย เน่ืองจากเอกชน
ไดรั้บค่าตอบแทนตามบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability Payment) ท่ี
เพียงพอต่ออตัราผลตอบแทนใน
ส่วนของทุนท่ีเอกชนตอ้งการ 

แรงจูงใจในการพฒันาการให้บริการของเอกชน 
แรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

มาก 
เน่ืองจากเอกชนไดรั้บรายไดเ้พ่ิมข้ึน
ตามจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ 

ปานกลาง 
เน่ืองจากเอกชนตอ้งคงระดบัคุณภาพ
การใหบ้ริการใหไ้ดต้ามเง่ือนไข

สญัญา Performance-based Contract 
แรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (ลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย) 

มาก ปานกลาง 

การจดัสรรความเส่ียงระหว่างรัฐและเอกชน 
ความเส่ียงรายได ้ เอกชนรับความเส่ียง ภาครัฐรับความเส่ียง 
การคดัเลือกเอกชนในการร่วมลงทุน 
ความสนใจของเอกชนและสถาบนั
การเงิน (กรณีประมาณการรายได้
โครงการสูง) 

มาก 
 

นอ้ย 

การยืน่ขอ้เสนอดา้นการเงินของ
เอกชน 

แข่งขนัจากค่าตอบแทนจาก 
การใหบ้ริการรายหวั  

(Fee Per Person) ท่ีต  ่าท่ีสุด 

แข่งขนัจากค่าตอบแทนตามบริการ 
ท่ีส่งมอบ (Availability Payment)  

ท่ีต  ่าท่ีสุด 
ความยุง่ยากซบัซอ้นของการคดัเลือก
เอกชน 

มาก นอ้ย 

โอกาสในการเกิดขอ้พิพาทต่างๆ ใน
อนาคต 

มาก นอ้ย 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ของภาครัฐ 
ความคล่องตวัของการบริหารจดัการ
ผลประโยชนข์องรัฐ  

นอ้ย 
 

มาก 
 

 

5.2 การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ 

การพิจารณาถึงความจ าเป็นในการสนบัสนุนทางการเงิน ความเขา้ใจอยา่งละเอียดดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน
ของโครงการเป็นส่ิงส าคญั กล่าวคือ แบบจ าลองทางการเงินตอ้งมีความถูกตอ้งและตั้งอยูบ่นสมมติฐานและขอ้เท็จจริงท่ี
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เช่ือถือได ้นอกจากน้ี ผลตอบแทนของนกัลงทุนและระยะเวลาคืนทุนอาจแตกต่างกนัในรายโครงการ ซ่ึงในทางปฏิบติั 
การสนบัสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุนจึงควรพิจารณาตามลกัษณะโครงการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

5.2.1 ทางเลือกการสนบัสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุน 

โครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท้างการเงิน (Financial Viability) โดยปราศจาก
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมีจ านวนน้อย ในขณะท่ีการพฒันาโครงการสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกวา้ง (Large Public Externality) นอกจากน้ี ตลาดเงินในประเทศอาจไม่สามารถจดัหา
ผลิตภณัฑท์างการเงิน โดยเฉพาะในรูปแบบตราสารหน้ีระยะยาว รัฐจึงอาจใชก้ลไกการสนบัสนุนทางการเงินและดา้น
อ่ืนๆ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการใหก้ารสนบัสนุน ไดแ้ก่ การสนบัสนุน Funded Products  การสนบัสนุน 
Contingent Products และการจดัตั้งองคก์รเพ่ือออกผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ PPP รายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสนับสนุน Funded Products   

รัฐอาจตดัสินใจให้การสนบัสนุนโดยตรงส าหรับโครงการ เช่น การใหเ้งินอุดหนุน (Subsidies/Grants)  การยกเวน้
ค่าใชจ่้าย การลงทุนในส่วนทุนและ/หรือการให้เงินกู ้เป็นตน้ กลไกเหล่าน้ีมีประโยชน์โดยเฉพาะกบัโครงการท่ีไม่มี
ความคุม้ค่าทางการเงิน การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีขอ้จ ากดั หรือมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนเอกชนหรือผูใ้หกู้ไ้ม่สามารถ
จดัการได ้ดงันั้น ในประเทศก าลงัพฒันารัฐจึงมกัจ าเป็นตอ้งใหก้ารสนบัสนุนโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น 

- การสนับสนุนโดยตรงในรูปตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินช่วยค่าก่อสร้าง การจดัหาท่ีดินและทรัพยสิ์น
บางส่วน เงินชดเชยค่าการประมูล การสนบัสนุนงานบ ารุงรักษาส าคญั เป็นตน้ 

- การยกเวน้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงเอกชนตอ้งจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น การยกเวน้หรือลด
อตัราภาษีเงินไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง (Tax Holidays) หรือการหักเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ีก าหนดออกจาก
รายไดท่ี้จะน าไปค านวณภาษี (Tax Credit) เป็นตน้  

- การจดัหาเงินทุนส าหรับโครงการในรูปแบบของเงินใหกู้ ้ซ่ึงรวมถึงการระดมทุนโดยออกตราสารหน้ีท่ีมีสิทธิ
เรียกร้องใกลเ้คียงกบัเงินทุน (Mezzanine Debt) การลงทุนในส่วนทุน หรือการจดัตั้ง Viability Gap Fund  

- การก าหนด Shadow Tariffs ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนและ Topping Up Tariffs ส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าและน ้ าปะปาเพ่ือลดความเส่ียงดา้นอุปสงค ์(Demand risk) ท่ีอาจะเกิดข้ึนกบัโครงการ  

(2) การสนับสนุน Contingent Products 

รัฐอาจใชก้ลไกการสนบัสนุนตามเง่ือนไขหรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในสัญญา กล่าวคือ รัฐไม่ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนทางการเงินโดยตรง แต่จะช่วยเหลือส าหรับภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (Contingency Liability) โดย
การสนบัสนุนดงักล่าวจะถูกใชต้ามเง่ือนไขเท่านั้น เช่น 



  

 กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน 

กิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข 
 

  

- 72 - 

- การรับประกนั (Guarantees) ซ่ึงรวมถึงการรับประกนัส่วนหน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน ความสามารถในการแปลง
สกุลเงินทอ้งถ่ิน การออกสัญญารับซ้ือ (Offtake Purchaser Obligations) ระดบัค่าให้บริการท่ีอนุญาตให้เรียก
เก็บ การรับประกนัความตอ้งการใชบ้ริการ และการรับประกนัค่าชดเชยกรณียกเลิกสญัญา 

- การชดใช้ค่าเสียหาย เช่น หากเกิดการผิดนัดช าระโดยหน่วยงานของรัฐ การขาดกระแสเงินสด (Revenue 
Shortfall) หรือตน้ทุนโครงการบานปลาย (Cost Overruns) เป็นตน้ 

- การป้องกนัความเส่ียงของโครงการ เช่น สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (Contingent Debt) เช่น Take-out Financing ซ่ึงเกิดในกรณีท่ีโครงการได้รับเพียงเงินกู้

ระยะสั้น (Short Tenor Debt) และรัฐตกลงใหกู้ย้มื ณ อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในอนาคต หรือการอุดหนุนรายได ้
(Revenue Support) ซ่ึงรัฐตกลงให้เอกชนกู้เม่ือเกิดการขาดกระแสเงินสด การขาดกระแสเงินสด (Revenue 
Shortfall) เพ่ือใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็นไปตามก าหนด 

- การขยายระยะเวลาสัญญา ในกรณีท่ีรายได้ต ่ากว่าท่ีรัฐประมาณการไวเ้น่ืองจากอุปสงค์ไม่เพียงพอ ซ่ีงส่ง
ผลกระทบต่ออตัราทางการเงินท่ีคุม้ค่าของเอกชน 

อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนุนในรูปแบบ Fund Product และ Contingent Product จะตอ้งค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลงั
ของรัฐและความเป็นไปไดใ้นบริบทของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจถือเป็นขอ้จ ากดัหน่ึงในการสนบัสนุน
โครงการ PPP ในอนาคต โดยในปัจจุบัน กรอบวินัยการเ งินการคลังของรัฐ จะต้องพิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง ก าหนดสดัส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 
2561 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบญัญติัวินัยการเงินและการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐในการประชุม คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 

1) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตอ้งตั้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 
แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2) สดัส่วนงบประมาณเพ่ือการช าระคืนตน้เงินกูข้องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซ่ึงรัฐบาลรับภาระ ตอ้งตั้งไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3) สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการช าระดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายในการกูเ้งินของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซ่ึงรัฐบาล
รับภาระ ตอ้งตั้งตามภาระท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในปีงบประมาณนั้น 

4) สัดส่วนการก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่ายขา้มปีงบประมาณ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

5) สัดส่วนการก่อหน้ีผูกพนัเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ตอ้ง 
ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส าหรับสัดส่วนท่ีใช้เป็นกรอบวินัยในการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินงานซ่ึงรัฐบาลรับภาระท่ีจะชดเชย
ค่าใชจ่้ายหรือการสูญเสียรายไดใ้ห้ ก าหนดอตัราการชดเชยค่าใชจ่้ายหรือการสูญเสียรายไดข้องหน่วยงานของรัฐใน 
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การด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งมียอดคงคา้งรวมกนัไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดงันั้น
การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จึงควรมีการจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของโครงการ 
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักรอบวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ  

(3) การจดัตั้งตวักลางทางการเงนิ (Financial Intermediaries) 

รัฐอาจตอ้งการสนบัสนุนในรูปแบบการระดมทุนการจดัหาเงินทุนจากภาคเอกชน (โดยเฉพาะจากตลาดเงินใน
ประเทศ) เพื่อระดมความสามารถการให้กู้ยืมจากเอกชนในประเทศส าหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ลด 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ทดแทนเงินลงทุนจากต่างประเทศ และเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดการเงินใน
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม ตลาดเงินในประเทศอาจไม่มีประสบการณ์หรือความสามารถในการจดัการและบริหารความเส่ียง
ท่ีจ าเป็นในการให้กู้ยืมแก่หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน ดังนั้ น รัฐอาจพิจารณาการจัดตั้ งตัวกลางทางการเงิน 
(Intermediary) ท่ีมีทักษะและทรัพยากรเพียงพอเพื่อลดความเส่ียงของตลาดเงินซ่ึงเกิดจากการให้กู้ยืมแก่โครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  

การใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือท่ีดีของตวักลางในการกูย้มืจากตลาดตราสารหน้ีของเอกชน เช่น นกัลงทุนสถาบนั
ท่ีไม่สามารถลงทุนโดยตรงในโครงการ เป็นตน้ แลว้ให้แต่ละหน่วยงานหรือโครงการกูย้ืมจากเงินกองทุน ในรูปแบบ
สกลุเงินทอ้งถ่ิน ตามระยะเวลาสญัญา เง่ือนไขและขอ้ตกลง ส าหรับการพฒันาโครงการยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทั้งน้ี ตวักลางดงักล่าวควรเป็นองคก์รการเงินเอกชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างช่องทาง
ในตลาดการเงิน โดยมีเจา้หน้าท่ีท่ีมีทกัษะและประสบการณ์อย่างเหมาะสมและมีอนัดบัความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะ
ระดมเงินทุนจากตลาดได ้เช่น Infrastructure Development Finance Company (IDFC) ของประเทศอินเดีย ซ่ึงรัฐบาล
ก่อตั้งข้ึนในปี 2540 (ปัจจุบนัรัฐบาลถือหุน้ประมาณร้อยละ 16 โดยส่วนท่ีเหลือเป็นหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์
เพื่อท าหน้าท่ีจัดหน้าแหล่งเงินทุนให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเร่ิมแรก
ประกอบดว้ย กิจการคมนาคม พลงังาน การส่ือสารและเทคโนโลย ีและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้
การมีส่วนร่วมในการลงทุนของภาคเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ รูปแบบการให้บริการส าคญั 
ได้แก่ การให้เงินกู้โครงการ (Project Finance) การออกตราสารทุนและก่ึงทุน (Equity Finance) หรือตราสารท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อน  (Structured Product) การให้ค  าปรึกษาและการลงทุน (Advisory/Investment Banking Services) 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันทางการเงินซ่ึงจัดตั้ งโดยรัฐเพ่ือท าหน้าท่ีช่วยเหลือในการพฒันาการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศโดยตรงยงัไม่ปรากฎในไทย 

5.2.2  กลไกการสนับสนุนของรัฐในกจิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุข 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขเป็นโครงการ
ลงทุนทางสังคม ซ่ึงมีตน้ทุนการลงทุนและความเส่ียงในการก่อสร้าง รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
สูง และระยะเวลาสัมปทานมีระยะยาว ท าให้เอกชนจ าเป็นตอ้งไดรั้บรายไดเ้พียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมด นอกจากน้ี 
ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาสัมปทานโดยทัว่ไป ส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงหรือ
เกิดขอ้ผิดพลาดได ้ซ่ึงอาจท าให้โครงการไม่ดึงดูดเอกชนในการเขา้ร่วมลงทุนและไม่ประสบความส าเร็จในการเปิด
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ประมูล ดังนั้ น เพื่อให้โครงการเป็นท่ีน่าสนใจและเป็นไปได้มากข้ึน รัฐหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการจึงมกัให ้
การสนบัสนุนทางการเงินหรือแรงจูงใจบางอยา่งแก่เอกชนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยกลไกการสนบัสนุนแก่เอกชน
ส าหรับพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 การสนับสนุน Funded Products  

(1) การใช้ Viability Gap Funding (VGF) 

1) หลกัการและรูปแบบ 

VGF เป็นความพยายามสร้างจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว่างการลงทุนของรัฐและเอกชน โดยรัฐสนับสนุนเงิน
ลงทุนขั้นต ่า ซ่ึงท าใหโ้ครงการมีความเป็นไปไดท้างการเงิน กล่าวคือ เม่ือค่าใชบ้ริการ/ค่าธรรมเนียมผูใ้ช ้ไม่เพียงพอกบั
เงินลงทุนโครงการ รวมทั้งตน้ทุนทางการเงิน โครงการจะถือวา่มี Viability Gap และรัฐบาลตอ้งให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบเงินอุดหนุนเพื่อทดแทนช่องวา่งดงักล่าว และท าให้โครงการ PPP เป็นท่ีน่าสนใจต่อนกัลงทุนเอกชน เช่น หาก
โครงการตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวน 1,500 ลา้นบาท แต่มีรายไดเ้พียง 1,250 ลา้นบาท รัฐอาจเลือกให ้VGF เอกชน จ านวน 
250 ลา้นบาท เป็นตน้ 

รูปที ่5.2-1 Viability Gap Payment 

 

VGF มีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้โครงการซ่ึงก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ทางสังคมมี 
ความเป็นไปไดท้างการเงิน เน่ืองจากโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่มี
ความเป็นไปไดท้างการเงินจากสาเหตุ 2 ประการส าคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกวา้งซ่ึงไม่จ ากัดแต่เพียง
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรง ดงันั้นจึงไม่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นในราคาท่ีผูใ้ชเ้ตม็ใจท่ีจะจ่ายส าหรับค่าใชบ้ริการนั้นๆ  เช่น 
ผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการรักษาพยาบาลอาจไม่เตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินใหก้บัผลประโยชน์ต่อสงัคมของโครงการ เป็นตน้ 
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- ค่าธรรมเนียมผูใ้ชอ้าจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดข้อง
สงัคมโดยรวม 

VGF จะมีความเหมาะสมหากไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีจะท าให้โครงการมีเป็นไปไดท้างการเงิน (Last Resort) จ านวนเงิน
อุดหนุนจะคิดเป็นสัดส่วนของค่าก่อสร้างอาคาร รวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ดอกเบ้ียในช่วงก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าก่อสร้าง แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเวนคืนท่ีดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยหลายประเทศได้
จัดตั้ งกองทุนเฉพาะเพ่ือบริหารและให้เงินอุดหนุน ซ่ึงลักษณะการให้เงินอุดหนุนก าหนดได้หลายรูปแบบตาม 
ความเหมาะสมและขอ้ตกลงระหวา่งรัฐและเอกชน เช่น การใหเ้งินอุดหนุนล่วงหนา้ก่อนเร่ิมก่อสร้าง การใหเ้งินอุดหนุน
ตามความกา้วหน้าในการก่อสร้างหรือคุณภาพของการให้บริการ และการให้เงินอุดหนุนในรูปแบบค่าตอบแทนต่อ
จ านวนผูใ้ชบ้ริการ รายละเอียดดงัน้ี 

• การสนับสนุนเป็นเงนิก้อนคร้ังเดยีว (Up-front Payment)  (A) 

ในช่วงหลงัจากการลงนามในสญัญาสมัปทานจนถึงก่อนเร่ิมการก่อสร้าง หน่วยงานรัฐตกลงท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน

ด้านการเงินเพียง 1 คร้ังแก่เอกชนผู ้เข้าร่วมลงทุน โดยจ านวนเงินจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าไวใ้นสัญญา  

การสนบัสนุนดา้นการเงินแบบ Lump Sum น้ี เอกชนผูเ้ขา้ร่วมลงทุนจะไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน เพ่ือเพ่ิม

สภาพคล่องทางการเงินและลดตน้ทุนในการก่อสร้างโครงการใหก้บัเอกชนผูเ้ขา้ร่วมทุนในระหวา่งการก่อสร้าง 

• การสนับสนุนด้านการเงนิเป็นระยะ (Milestone Payment) (B) 

หน่วยงานรัฐตกลงให้การสนับสนุนดา้นการเงินแก่เอกชนผูเ้ขา้ร่วมลงทุนเป็นระยะๆ (Periodic Payments) โดย 

การจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐอาจแตกต่างกนัโดยอา้งอิงความส าเร็จของงานก่อสร้างหรือระยะเวลา การสนบัสนุน

ดา้นการเงินแบบ Milestone น้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการสนบัสนุนแบบ Lump Sum โดยเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องทาง

การเงินและลดตน้ทุนในการก่อสร้างโครงการให้กบัเอกชนผูเ้ขา้ร่วมทุน แต่เป็นการจ่ายเงินแบบเป็นระยะๆ ข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขการตกลง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจกบัภาครัฐไดม้ากกวา่แบบ Lump Sum  

• เงนิสนับสนุนรายปี (Annuity Payment) (C) 

หน่วยงานรัฐตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เอกชนผูเ้ขา้ร่วมลงทุน โดยการจ่ายเงินเป็นรายปีในช่วง

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ในจ านวนท่ีเท่ากนัทุกปี โดยอาจตกลงระยะเวลาทุกๆ 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ซ่ึง

จ านวนเงินจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าไวใ้นสัญญาเช่นเดียวกันกับการสนับสนุนแบบ Lump Sum ซ่ึงจะช่วยให้

เอกชนสามารถคาดการณ์ภาระหน้ีคงเหลือและการจ่ายช าระหน้ีได ้ 

• เงนิสนับสนุนผ่านค่าตอบแทนการให้บริการ 

หน่วยงานรัฐตกลงจ่ายเงินค่าใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมดให้กบัเอกชนผูร่้วมลงทุนแทนผูใ้ชบ้ริการ โดยมกัใช้

ในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นผูจ่้าย (User-pays Project)  
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รูปที ่5.2-2 รูปแบบการให้เงนิอุดหนุน  

 
2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

VGF เหมาะสมกบัโครงการท่ีมีความจ าเป็นแต่ไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน ท าให้รัฐตอ้งช่วยเหลือให้เกิด
การลงทุนในรูปแบบเงินอุดหนุน ประกอบกับรัฐมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ อย่างไรก็ตาม VGF ไม่ควรเป็น
สัดส่วนหลกัของเงินลงทุนโครงการ (Dominating) รัฐและเอกชนยงัควรรับความเส่ียงร่วมกนั โดยอตัราสูงสุด (Cap) 
ของ VGF อาจแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ และเงินอุดหนุนดงักล่าวไม่ควรถูกใชจ้นกว่าเอกชนจะลงทุนในส่วนทุน 
รวมทั้ง VGF ควรใหก้บัโครงการส าคญัหรือจดัอยูใ่นแผนยทุธศาสตร์การลงทุนแลว้ 

ตารางที ่5.2-1 ตวัอย่าง Viability Gap Funding Scheme ของประเทศอนิเดยี 

 Viability Gap Funding Scheme 

วตัถุประสงค์ 
ระดมการลงทุนและความเช่ียวชาญจากภาคเอกชนเพื่อพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ โดยการให้เงินสนับสนุน (Grants) เพื่อให้
โครงการ PPPs มีความคุม้ค่าในเชิงพาณิชย ์ 

การก ากบัดูแล  หน่วยงาน PPP ภายใหส้งักดักระทรวงการคลงั 

แหล่งเงนิสนับสนุน งบประมาณของรัฐผา่นกองทุนหมุนเวยีนขนาด 44 ลา้น USD 

รูปแบบการช่วยเหลือ 
เงินสนับสนุนเป็นก้อนคร้ังเดียว (Up-front VGPs) และการให้เงินสนับสนุนตาม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance-based VGPs)  

กระบวนการขอรับเงนิ
สนับสนุน 

หน่วยงานเจา้ของโครงการส่งขอ้เสนอโครงการต่อหน่วยงาน PPP คณะกรรมการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีอ านาจพิจารณาอนุมติัและจดัสรรเงินสนบัสนุน 

เกณฑ์การให้เงนิสนับสนุน 
VGP ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ (Total Project Cost) โดยหน่วยงาน
เจา้ของโครงการ/ส่วนราชการทอ้งถ่ิน (State Government) สามารถให้ VGPs เพ่ิมอีก
ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
กองทุนหมุนเวียนและขอ้จ ากดัปริมาณเงินสนับสนุนของรัฐต่อปีช่วยลดความเส่ียง
ดา้นผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ 

ท่ีมา: Public–Private Partnership Funds: Observations from International Experience by Asian Development Bank 
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(2) รายได้จากบุคคลทีส่าม (Third Party Revenue: TPR)  

1) หลกัการและรูปแบบ 

การให้สิทธิจดัหารายไดจ้ากบุคคลท่ีสามภายในโครงการแก่เอกชนส าหรับโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เหมาะสมกบัโครงการท่ีตอ้งการดึงดูดเอกชนในการเขา้ร่วมลงทุนมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจให้เอกชนลดค่าใหบ้ริการ
หรือค่าความพร้อมจ่ายให้กับรัฐ โดยเอกชนจะรับความเส่ียงด้านรายได้ในส่วนดังกล่าว ทั้ งน้ี ในบางกรณีรัฐอาจ
ก าหนดให้เอกชนจดัสรรรายไดส่้วนเกินให้กบัรัฐ หาก TPR มากกวา่ส่วนลดค่าบริการหรือค่าความพร้อมจ่ายท่ีเอกชน
ให้กบัรัฐเร่ิมแรก TPR สามารถใชก้บัโครงการขนาดเล็ก เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น 
รถไฟฟ้า และอาจมาจากการให้บริการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริการหลกั เช่นโรงอาหาร การให้บริการท่ีจอดรถ รายไดจ้าก
บุคคลท่ีสามควรเป็นส่วนหน่ึงในการวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของโครงการ โดยหากรายไดด้งักล่าวสามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อโครงการ ก็ควรช่วยลดผลตอบแทนการลงทุนท่ีตอ้งการของเอกชนได ้ 

2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

รัฐควรระมดัระวงัการประมาณการรายไดท่ี้สูงเกินไปจากขอ้สมมติฐาน และในหลายโครงการ การรับรู้รายได้
จากบุคคลท่ีสามมีขอ้จ ากดัในประมาณการ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการก าหนดการแบ่งรายไดส่้วนเกิน และ
หาก TPR เป็นองคป์ระกอบส าคญัของโครงการ กลไกการชดเชยความเสียหาย (ในกรณีท่ีเอกชนไม่สามารถด าเนินงาน
ได้เน่ืองจากความผิดพลาดของรัฐ) ต้องครอบคลุม TPR ท่ีเอกชนสูญเสียไป เพ่ือท าให้เอกชนมั่นใจได้ว่าจะยงัคง
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีตอ้งการ กิจกรรมซ่ึงอาจถือเป็นโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากบุคคลท่ีสามในโครงการพฒันา
ดา้นสาธารณสุข เช่น การบริการโรงอาหาร/การจดัเล้ียง การดูแลผูป่้วยแบบส่วนตวั การใหบ้ริการท่ีจอดรถ การใหบ้ริการ
โทรศพัทแ์ละโทรทศัน์ (เอกชนไดรั้บรายไดจ้ากการขายใหผู้ใ้หบ้ริการภายนอก) เป็นตน้  

(3) การช่วยลดค่าใช้จ่ายของโครงการ  

 การช่วยลดค่าใชจ่้ายของโครงการเหมาะส าหรับโครงการซ่ึงรัฐตอ้งการสร้างแรงจูงใจใหเ้อกชนลดค่าให้บริการ
ต ่าลง เน่ืองจากการให้บริการด้านสาธารณสุขมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการขั้นพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานอย่างทัว่ถึงแก่
ประชนชน ดงันั้น การช่วยให้เอกชนสามารถลดค่าใชจ่้ายหรือกระแสเงินสดไหลออกของโครงการย่อมท าให้เอกชน
สามารถลดค่าใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนหรือรัฐ พร้อมทั้งสามารถรักษาคุณภาพการใหบ้ริการได ้เช่น การคิด
ค่าเช่า (Rent) ในรูปแบบค่าธรรมเนียมต่อปีในระดบัต ่า ในกรณีท่ีโรงพยาบาลตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีของรัฐ เป็นตน้ ในบางกรณี
รัฐอาจช่วยลดค่าใชจ่้ายของโครงการโดยการร่วมลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงท าให้
รัฐตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ีรัฐตอ้งแบกรับเพ่ิมข้ึน เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การประสานงาน เป็นตน้ 
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 การสนับสนุน Contingent Products 

(4) การรับประกนัรายได้ขั้นต า่ (Minimum Revenue Guarantee/Minimum Service Payment)  

1) หลกัการและรูปแบบ 

การรับประกนัรายไดข้ั้นต ่าเป็นวิธีการท่ีรัฐรับประกนับางส่วนของรายไดท่ี้คาดการณ์ไวต้่อปีให้กบัเอกชนผูรั้บ
สมัปทาน เม่ือรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากวา่รายไดท่ี้คาดการณ์ไว ้

แนวคิดการรับประกนัรายไดข้ั้นต ่าเป็นหน่ึงในวิธีสนบัสนุนส าหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ซ่ึงรายไดข้องเอกชนข้ึนอยูก่บัจ านวนผูใ้ชบ้ริการ เช่น จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการรักษาพยาบาล เป็นตน้ ความเส่ียง
หลกัในกรณีดงักล่าว คือ การเปล่ียนแปลงของจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการจากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์
ก่อสร้างและติดตั้งข้ึนใหม่ และรายไดใ้นอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน  

ภายใตแ้นวคิดการรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า รัฐจะให้รายไดข้ั้นต ่าแก่เอกชนในช่วงสัมปทาน เงินอุดหนุนของรัฐ
รายปีจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างระดับรายได้ท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าซ่ึงได้เจรจาตกลงกันไว ้ (Predetermined Level of 
Income) กบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง (Actual Income) ในทางปฏิบติัจึงหมายถึง เม่ือใดก็ตามท่ีเอกชนไม่ไดรั้บรายไดต้ามท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้ รัฐจะจ่ายเงินให้เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งระดบัท่ีก าหนดไวก้บัรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง ผลรวมของมูลค่า
ปัจจุบนัของการค ้ าประกนัท่ีจ่ายตลอดระยะเวลาสัมปทานแสดงภาระผูกพนัของรัฐบาลส าหรับโครงการนั้นๆ ดงันั้น 
จึงเป็นการเพ่ิมกระแสเงินสดของโครงการใหก้บัเอกชน ท าให้โครงการมีความเส่ียงนอ้ยลงและน่าสนใจมากข้ึนส าหรับ
เอกชน อยา่งไรก็ตาม เกณฑใ์นการค านวณการค ้าประกนัสามารถเป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งรัฐและเอกชนโดยอาศยั
ตวัแปร เช่น รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ก าไรจากการด าเนินงาน ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization: EBITDA)  เป็นตน้ ทั้งน้ี การค ้าประกนัรายไดข้ั้นต ่าแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่  

1. รูปแบบท่ีรัฐจ่ายเงินตามจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งระดบัรายไดท่ี้ก าหนดไวก้บัรายไดท่ี้เกิดข้ึน
จริง การค ้าประกนัของรัฐบาลจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของโครงการเน่ืองจากรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า 

2. รูปแบบท่ีรัฐจ่ายเงินตามจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งระดบัรายไดท่ี้ก าหนดไวล่้วงหนา้และรายได้
เกิดข้ึนจริงและในทางกลบักนั หากรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงเกินระดบัท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ เอกชนจะตอ้งจ่ายเงินส่วนเกิน
ทั้งหมดใหก้บัรัฐ ขอ้เสียหลกัของรูปแบบท่ีสอง คือ เม่ือเอกชนมีรายไดต้  ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ เอกชนจะไม่มี
แรงจูงใจในการเพ่ิมรายได้ในกรณีใด ๆ เน่ืองจากรัฐจะชดใช้เงินคืนให้เท่ากับส่วนต่างของรายได้ทั้ งหมด ใน
ขณะเดียวกนั เอกชนจะไม่มีแรงจูงใจในการสร้างรายไดม้ากกว่าระดบัท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากตอ้งจ่ายรายไดส่้วนเกิน
ทั้งหมดใหก้บัรัฐ 

3. รูปแบบท่ีรัฐจ่ายเงินตามจ านวนเท่ากบัร้อยละท่ีก าหนด เม่ือรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงต ่ากวา่รายไดท่ี้ก าหนด
ไวล่้วงหน้า และในทางกลบักนั หากรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงเกินระดบัท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า เอกชนจะตอ้งจ่ายเงินเท่ากบั 
ร้อยละท่ีก าหนดของส่วนเกินใหก้บัรัฐ เช่น หากรัฐก าหนดจ านวนเงินชดเชยร้อยละ 40 ของส่วนต่างระหวา่งระดบัรายได้
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ท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าและรายไดเ้กิดข้ึนจริง และรายได้จริงท่ีเอกชนไดรั้บเท่ากับร้อยละ 90 ของรายได้ท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้า เอกชนจะไม่ไดรั้บรายไดส่้วนท่ีเหลือร้อยละ 6 โดยการท่ีรัฐไม่จ่ายเงินชดเชยเท่ากบัระหว่างระดบัรายได้ท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้และรายไดเ้กิดข้ึนจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้อกชนในการพฒันาการบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน
หรือเพ่ิมรายไดจ้ากการด าเนินงาน นอกจากน้ี การท่ีเอกชนจะตอ้งแบ่งเงินใหรั้ฐเพียงบางส่วนของรายไดส่้วนเกิน จะช่วย
ดึงดูดใหเ้อกชนพยายามในการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

การรับประกนัรายไดข้ั้นต ่าเหมาะสมกบัโครงการท่ีมีความเส่ียงของจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการ ซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อรายได้ของเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐ อย่างไรก็ตาม  
การรับประกนัรายไดจ้ะสร้างภาระทางการเงินให้กบัรัฐในระยะยาว ดงันั้นการประเมินจ านวนความตอ้งการ/รายไดข้อง
โครงการในอนาคต และมูลค่าการค ้าประกนัรายไดจึ้งมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งรอบคอบและ
ถูกตอ้ง โดยหากไม่มีการค านวณท่ีเหมาะสมอาจน าไปสู่การสูญเสียของรัฐ  

โครงการร่วมลงทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาล Etlik ในประเทศตรุก ี

ในปี 2548 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศตุรกีไดก้ าหนดนโยบายส าคญัในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น

สาธารณสุขโดยการลงทุนรูปแบบ PPP ซ่ึงปรับมาจากรูปแบบ PFI ของสหราชอาณาจกัร โดยก าหนดใหเ้อกชนออกแบบ 

ก่อสร้าง จดัหาแหล่งเงิน เช่า และโอนคืนให้กบัรัฐ (Design-Build-Finance-Lease-Transfer: DBFLT) อายสุัญญา 3 + 25 

ปี ส าหรับการบริหารจดัการอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก และการให้บริการ Non-clinical and Clinical Support 

Services เท่านั้ น ไม่รวมการให้บริการ Clinical Services ซ่ึงยงัคงด าเนินการโดยรัฐ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขในมาตรฐานระดบัสากลแก่ประชาชน เช่น การพฒันาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 

Etlik ในปี 2558 ขนาด 3,566 เตียง  ในวงเงินลงทุน 1.1 พนัลา้นยโูร  

 โครงสร้างการจดัสรรรายได้ (Revenue Structure) รวมเงินลงทุน ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา และค่าให้บริการ

อ่ืนๆ ทั้ งผ ันแปรและไม่ผันแปรกับจ านวนผู ้ป่วยท่ี เข้ามารับบริการรักษา (Volume and Non Volume Services) 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ค่าความพร้อมใชง้าน ปรับตามอตัราเงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียน โดยไม่ข้ึนอยูก่บัอตัรา

การครองเตียงของโรงพยาบาล (Occupancy Rate) และ 2) ค่าการใหบ้ริการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ Non-Volume Services 

Payments  ซ่ึงไม่ข้ึนอยู่กบัจ านวนผูเ้ขา้รับบริการ/ปริมาการการใช ้และปรับตามอตัราเงินเฟ้อ และ Volume Services 

Payments ข้ึนอยู่กบัจ านวนเขา้รับบริการ/ปริมาการการใช ้แต่กระทรวงสาธารณสุขจะรับประกันค่าให้บริการขั้นต ่า

จ านวนหน่ึง ซ่ึงเทียบเท่ากบัอตัราการครองเตียงร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล  (ไม่ข้ึนกบัอตัราการครองเตียงท่ีแทจ้ริง) และ

3) รายได้เชิงพาณิชย์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาของโครงการนั้ น ๆ โดยโครงการมีแผนภาพแสดงการจ่าย

ผลตอบแทน ดงัน้ี 
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รูปที ่5.2-2 การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ Etlik Hospital  

 

 การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ / การสนับสนุนทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ 

(5) การรวมกลุ่มโครงการภายใต้สัญญาเดยีว (Bundled PPPs)   

1) หลกัการและรูปแบบ 

Bundled PPPs เหมาะสมกบัโครงการท่ีรัฐมีความจ าเป็นในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในทอ้งถ่ินท่ีมีขนาด
เล็ก แต่มีความส าคญัสูง เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน และห้องสมุด เป็นตน้ หรือจ าเป็นตอ้งปรับปรุง จัดหาทดแทน 
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีอยูห่ลายแห่ง  เช่น ไฟสาธารณะ สะพาน เป็นตน้ เน่ืองจากแนวทางการลงทุนแบบ PPP จะท าให้
รัฐเขา้ถึงเงินทุนของเอกชนและการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการมีส่วนร่วมของเอกชน แต่แนวทาง 
การลงทุนในรูปแบบแบบ PPP มีค่าใชจ่้ายการด าเนินการ (Transaction Cost) และตน้ทุนทางการเงินสูง ดงันั้น โครงการ
ขนาดเล็กส่วนใหญ่จึงไม่มีความคุ้มค่าทางการเงินหากลงทุนในรูปแบบ PPP โดย Bundled PPPs นอกจากจะให้
ประโยชน์ต่อรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP ทัว่ไปแลว้ การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ยงัอาจช่วยประหยดั
ต้นทุนโครงการของรัฐ และการจัดสรรความเส่ียงท่ีคล้ายคลึงกันยงัอาจท าให้เอกชนสามารถบริหารและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งการรวมโครงการภายใต้สัญญาฉบับเดียวจะท าให้นักลงทุนเอกชนซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานสนใจเขา้มาแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน  

2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

 การรวมโครงการภายใตส้ัญญาเดียวควรค านึงถึงขอบเขตการลงทุนและการจดัสรรความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกนั 
เพ่ือสร้างความชดัเจนในการด าเนินงานระหวา่งรัฐและเอกชน และเกิดการประหยดัต่อขนาดอยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม 
การรวมโครงการไม่จ าเป็นตอ้งมีลกัษณะโครงการเดียวกนัทั้งหมด เช่น การรวมโครงการพฒันาสถานศึกษาในหลาย
ระดบัชั้น ซ่ึงในแต่ละแห่งอาจมีขอ้ก าหนดงานก่อสร้างต่างกนั เป็นตน้ 
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(6) การให้สิทธิพเิศษด้านการแข่งขัน (Exclusivity) 

 การรับรองว่าจะไม่มีการพฒันาโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรัฐหรือให้เอกชนผูรั้บสัมปทานรายอ่ืน 
เขา้มาแข่งขนั เหมาะสมกบัโครงการท่ีความเส่ียงดา้นการแข่งขนักระทบต่อความสนใจในการลงทุนของเอกชน เช่น 
โครงการ Andhra Pradesh Radiology ในประเทศอินเดีย ซ่ึงรัฐรับประกนัวา่โรงพยาบาลจะตอ้งส่งคนไขม้ารับบริการฉาย
รังสีท่ีศูนยน้ี์เท่านั้น ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัเอกชนผูรั้บสัมปทาน นอกจากน้ี โครงการดงักล่าวยงัสร้าง
ความโปร่งใสใหก้บัการรักษาพยาบาล เน่ืองจากการลงทุนแบบ PPP ท าให้มีการยกเลิกค่าส่งต่อผูป่้วย (Referral Fee) ซ่ึง
เอกชนอาจตอ้งจ่ายให้กบัโรงพยาบาลหรือแพทยท่ี์ส่งต่อผูป่้วยมาเขา้รับการรักษาโดยเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
ของเอกชน   

5.2.3   สรุปแนวทางการสนับสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุน 

การสนับสนุนในรูปตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินของรัฐสามารถก่อให้เกิดความคุม้ค่าทางการเงิน ท าให้โครงการ
สามารถดึงดูดใหเ้อกชนร่วมลงทุนและบรรลุวตัถุประสงค ์อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนุนของรัฐไม่สามารถท าใหโ้ครงการ
ท่ีไม่ดีเป็นโครงการท่ีดีได ้และความเส่ียงท่ีรัฐแบกรับตอ้งไดรั้บการประเมินและบริหารจดัการอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจาก 
การลดความเส่ียงของผูใ้ห้กู้เอกชนหรือการรับความเส่ียงแทนเอกชนผูล้งทุนมากเกินไป อาจท าให้เกิดเอกชนขาด
แรงจูงใจในการด าเนินโครงการใหป้ระสบความส าเร็จ  

โครงการแต่ละโครงการอาจมีความตอ้งการรูปแบบการสนับสนุนแตกต่างกนั (Tailor-made) เพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของนักลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นแก่ภาครัฐ โดยการพิจารณาสนับสนุนของรัฐตอ้งพิจารณาอย่าง
รอบคอบในประเด็น ดงัน้ี 

- โครงการท่ีควรไดรั้บการสนบัสนุน 
- ปริมาณการสนบัสนุนท่ีเหมาะสม 
- ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของการสนบัสนุน 
- วธีิการสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม (โปร่งใสและมีการก ากบัดูแล)  

ทั้งน้ี การสนบัสนุนของรัฐสามารถสร้างความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) เน่ืองจากบทบาทท่ี
แตกต่างกนัของรัฐ เช่น รัฐอาจเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและเป็นผูร่้วมลงทุนในเวลาเดียวกนั ดงันั้น การสนบัสนุนของรัฐ
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบ ด าเนินการ และก ากบัดูแลอยา่งระมดัระวงั นอกจากน้ี การตดัสินใจให้การสนบัสนุน
ของรัฐควรมีความชัดเจนและประกาศก่อนวนัการเปิดประมูลโครงการเพ่ือเพ่ิมความสนใจแก่นักลงทุน (Private 
Investor’s Appetite) และอาจช่วยลดตน้ทุนโครงการท่ีเอกชนยืน่เสนอได ้
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6. รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่
เป็นไปได้ 

จากการการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อความสนใจของนักลงทุนต่อการร่วมลงทุนกับรัฐในกิจการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารสุข เช่น ความเส่ียงของโครงการ การจัดสรรรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชน แนวทาง 
การสนบัสนุนของภาครัฐ เป็นตน้ และการศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินโครงการร่วมลงทุนเพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นสาธารสุขของรัฐท่ีผ่านมาของต่างประเทศ  ท่ีปรึกษาไดส้รุปรูปแบบการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสาธารสุขท่ีเป็นไปไดใ้นไทย โดยพิจารณาตามหลกัการและขั้นตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.1   การพจิารณาทางเลือกในการลงทุน 

(1) ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ 

ส าหรับขอบเขตงานการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ โดยใน

รูปแบบท่ี 1 หรือ Infrastructure-based Model เอกชนเป็นผูอ้อกแบบ (Design) ก่อสร้าง (Build) จดัหาเงินลงทุน (Finance) 

บริหารจดัการอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก (Operate) บ ารุงรักษา (Maintain) และให้บริการทัว่ไป (Non-clinical 

Services) รูปแบบท่ี 2 เอกชนอาจให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์เฉพาะด้านตามข้อตกลงในสัญญาด้วย โดย 

การใหบ้ริการทางการแพทย ์(Clinical services) ยงัด าเนินการโดยบุคลากรของรัฐ เพื่อใหเ้อกชนใหบ้ริการสนบัสนุนทาง

การแพทยท่ี์ไม่เพียงพอในสถานพยาบาลของรัฐ พร้อมทั้ งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และในรูปแบบท่ี 3 หรือ 

Discrete Clinical Services Model รัฐมอบหมายให้เอกชนจดัหาเงินลงทุน (Finance) เพื่อจดัหาเคร่ืองมือหรืออุปกร์ทาง

การแพทย ์บริหารจดัการ (Operate) และบ ารุงรักษา (Maintain) พร้อมทั้งให้บริการสนบัสนุนทางการแพทยเ์ฉพาะดา้น

โดยอาศยัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ดงักล่าว อยา่งไรก็ดี รัฐควรรวมงานบริหารจดัการอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกและ

บ ารุงรักษาเขา้กบังานก่อสร้างโยธา หากการร่วมลงทุนของเอกชนมีความคุม้ค่า เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเขา้มา

รับผิดชอบโครงการทั้งระบบ โดยน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ๆ มาช่วยลดตน้ทุนโครงการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน ขณะท่ีรัฐสามารถมุ่งเนน้การใหบ้ริการทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  

ทั้งน้ี การตดัสินใจของรัฐในการก าหนดรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนควรเป็นไปตามความตอ้งการดา้น

สาธารณสุขของประเทศ และสภาพแวดลอ้ม เช่น การเมือง และสงัคม เป็นตน้ รวมถึงความเส่ียงและความรับผิดชอบ ซ่ึง

รัฐพยายามจดัสรรและภาคเอกชนยอมรับได ้
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ตารางที ่6.1-1 บทบาทการด าเนนิโครงการภายใต้การลงทุนแบบ PPP 

ขอบเขตงาน รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่3 

ปัจจยัน าเข้า (Input)     
- จดัหาท่ีดิน  รัฐ รัฐ รัฐ 
- ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร และส่ิงอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ 
- ติดตั้งงานระบบ เช่น ระบบบริหารและจดัเก็บขอ้มูล ระบบ
รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
- จดัหาเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดบัตกแต่ง และเคร่ืองมือ
ทัว่ไป (Furniture, Fixture and Equipment: FFE) 

เอกชน 
 
 

 

เอกชน 
 
 
 

เอกชนจดัหาและ
ติดตั้งเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ทาง

การแพทยต์ามสญัญา
เท่านั้น 

กระบวนการ (Process)     
- บริหารจดัการอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
 
 
- บ ารุงรักษาอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

เอกชน 
 
 
 
 

เอกชน 

เอกชน 
 
 

 
 

เอกชน 

เอกชนบริหาร
จดัการเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ทาง
การแพทยต์าม
สญัญาเท่านั้น
เอกชนบริหาร
จดัการเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ทาง
การแพทยต์าม
สญัญาเท่านั้น 

ผลผลติ (Output)    
- ใหบ้ริการทัว่ไป เช่น การท าความสะอาด จดัการศูนย์
อาหาร เป็นตน้ 

เอกชน เอกชน รัฐ 

- ใหบ้ริการสนบัสนุนทางการแพทย ์เช่น การฉายรังสี  
การฟอกไต เป็นตน้ 

รัฐ เอกชน เอกชน 

- ใหบ้ริการรักษาพยาบาลทางการแพทย ์ รัฐ รัฐ รัฐ 

(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

ในประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทย การใหผู้ป้ระกอบการเอกชนก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่หรือจดัหา
และติดตั้งเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทยใ์นโรงพยาบของรัฐ จะก าหนดรูปแบบสัญญาแบบ Build-Operate-Transfer 
(BOT) โดยรัฐเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในบรรดาทรัพยสิ์นในโรงพยาบาลทั้งหมดซ่ึงรัฐเป็นผูจ้ดัหา เอกชนเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ
ในบรรดาทรัพยสิ์นท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีบริษทัจดัหามาใช้
งานตลอดอายสุญัญา โดยหลงัจากท่ีสญัญาส้ินสุดลงหรือมีการบอกเลิกสญัญาไม่วา่กรณีใด บรรดาอสงัหาริมทรัพยต์่างๆ 
ทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐทนัที โดยไม่มีการจ่ายชดเชย (Free of Charge) ส่วนสังหาริมทรัพยข์องเอกชน รัฐมี
สิทธิท่ีจะซ้ือทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบญัชีท่ีค  านวณไดจ้ากราคาตน้ทุนหักค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลา
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อายกุารใชง้านแลว้ ส่วนในประเทศท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่อนุญาตหรือเปิดโอกาสใหเ้อกชนเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใน
โรงพยาบาล จะก าหนดรูปแบบสญัญาแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) โดยการโอนจะด าเนินการทนัทีหลงัจากเสร็จ
ส้ินการก่อสร้าง/ติดตั้ง และผูด้  าเนินการไดรั้บสิทธ์ิในการบริหารจดัการบนทรัพยสิ์นนั้นๆ  

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ได้ขอ้สรุปว่า โครงการท่ีให้ผูป้ระกอบการเอกชนก่อสร้าง บริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก เอกชนส่วนใหญ่จะสนใจร่วมลงทุนแบบ Availability Payment มากกว่า 
Revenue-based Payment เน่ืองจากเอกชนจะไดรั้บรายไดท่ี้แน่นอน หากสามารถด าเนินงานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด
อย่างไรก็ตาม หากรัฐมอบหมายให้เอกชนท าหน้าท่ีให้บริการทั่วไป เช่น บริการด้านการท าความสะอาดผา้ใน
โรงพยาบาล บริการดา้นอาหาร บริการก าจดัขยะ เป็นตน้ หรือบริการสนบัสนุนทางการแพทย ์ซ่ึงผนัแปรตามจ านวน
ผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการรักษาในโรงพยาบาล เอกชนอาจสนใจร่วมลงทุนแบบ Revenue-based Payment เน่ืองจากโอกาส
ในการสร้างรายได้ท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากข้อจ ากัดในการคิดค่าบริการแก่ผูป่้วย ภาครัฐจึงมักสนับสนุน
ค่าตอบแทนการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่เอกชนในอตัรารายหัว (Fee per person) ซ่ึงท าให้ความเส่ียงด้าน
รายไดข้องเอกชนอยูใ่นระดบัต ่า รวมทั้งเอกชนยงัสามารถบริหารจดัการรายไดข้องโครงการไดเ้อง ซ่ึงเอ้ือต่อภาคเอกชน
ในการบริหารงานมากกว่า ทั้ งน้ี รัฐอาจให้เงินสนับสนุน Viability Gab Funding การรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า การให้
สัมปทานจดัหารายไดใ้นพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์และกลไกการสนบัสนุนต่างๆ แก่เอกชน เพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัลงทุน
และลดภาระค่าใชจ่้ายของเอกชน ซ่ึงอาจสะทอ้นผา่นการคิดค่าบริการท่ีลดลง  

(4) การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

 จากการพิจารณาดา้นกฎหมายและแนวคิดเชิงพาณิชย ์โครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นสาธารณสุขของไทยควรก าหนดระยะเวลาคงท่ีและจะช่วยให้เอกชนส่วนใหญ่สนใจร่วมลงทุนมากกว่า เน่ืองจาก
เอกชนผูด้  าเนินโครงการจะสามารถวางแผนการลงทุนและการด าเนินงานไดช้ดัเจน  

 ทั้ งน้ี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เร่ือง ขอ้ก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วม
ลงทุน  พ.ศ. 2558 ขอ้ 5 สัญญาร่วมลงทุนตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดหรือเน้ือหาในลกัษณะให้มีการต่อหรือขยายอายุของ
โครงการในสัญญาร่วมลงทุนทนัที โดยไม่มีการเจรจาระหวา่งคู่สัญญา และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง ลกัษณะการแกไ้ขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั พ.ศ. 2558 ขอ้ 3 
(4) การเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญา ถือเป็นการแกไ้ขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงหน่วยงานให้
หน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  

มำตรำ 47 ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจ าเป็นใน  
การขอแก้ไขต่อคณะกรรมการก ากับดูแลเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคัญ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบต่อไป 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเดน็ท่ีขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการก ากับดูแลเห็นด้วยกับการแก้ไข ให้หน่วยงาน
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เจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลพร้อมท้ังร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ท่ีส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ส าหรับระยะเวลาการร่วมลงทุน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดระยะเวลาโดยตรง แต่โดยทัว่ไปจะมี

แนวคิดใหโ้ครงการมีระยะเวลาสญัญา 30 ปี ตามกรอบระยะเวลาสูงสุดในการใหเ้ช่าท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์ 

มำตรำ 540 อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นก าหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้าได้ท าสัญญากันไว้เป็นก าหนด
เวลานานกว่าน้ัน ท่านกใ็ห้ลดลงมาเป็นสามสิบปี 

 อน่ึง ก าหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี ้เม่ือส้ินลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อ
สัญญา 

อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาสญัญาอาจขยายไดถึ้ง 50 ปี ตามพระราชบญัญติัการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรม

และอุตสาหกรรม พ.ศ.2542  

มำตรำ 4 การเช่าตามพระราชบัญญติันีต้้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิฉะน้ันเป็นโมฆะ 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงกันต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้มีก าหนด
ไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วนัท่ีตกลงกันและต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิฉะน้ันเป็นโมฆะ 

มำตรำ 5 ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน 

การเช่าท่ีดินท่ีมีเนื้อท่ีเกินกว่าหน่ึงร้อยไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข  
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การจดทะเบียนการเช่าตามพระราชบัญญัตินีก้ารก าหนดประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีให้ท า  
การเช่า และการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริมทรัพย์ตามท่ีเช่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้อธิบดีมอี านาจเพิกถอนการจดทะเบียนการเช่าท่ีฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามความในวรรคสองและวรรคสาม 

6.2 สรุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนทีม่คีวามเป็นไปได้ 

 จากการพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนขา้งตน้ และ
แนวโนม้การพฒันาโครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขของไทยในเบ้ืองตน้ พบวา่ มี
ทางเลือกการร่วมลงทุน PPP ท่ีเป็นไปไดร้วมทั้งส้ิน 6 ทางเลือก ดงัน้ี 
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ตารางที ่6.2-1 ทางเลือกการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนทีเ่ป็นไปได้จากองค์ประกอบต่างๆ 

ทางเลือกการ

ร่วมลงทุน 

บทบาทการด าเนิน

โครงการ 

การถือครองกรรมสิทธ์ิ

ของโครงการ 

การจดัสรร

ผลตอบแทน 

การก าหนด

ระยะเวลาสัญญา 

1 เอกชนใหบ้ริการ
ทัว่ไป  

BOT Availability Payment  คงท่ี 

2 เอกชนใหบ้ริการ
ทัว่ไป และบริการ
สนบัสนุนทาง
การแพทย ์

BOT Revenue-based 
payment 

คงท่ี 

3 เอกชนใหบ้ริการ
สนบัสนุนทาง
การแพทยเ์ท่านั้น 

BOT Revenue-based 
payment 

คงท่ี 

4 เอกชนใหบ้ริการ
ทัว่ไป  

BTO Availability Payment  คงท่ี 

5 เอกชนใหบ้ริการ
ทัว่ไป และบริการ
สนบัสนุนทาง
การแพทย ์

BTO Revenue-based 
payment 

คงท่ี 

6 เอกชนใหบ้ริการ
สนบัสนุนทาง
การแพทยเ์ท่านั้น 

BTO Revenue-based 
payment 

คงท่ี 

จากตารางขา้งตน้ ทางเลือกการร่วมลงทุนท่ีเป็นไปไดท้ั้ง 6 ทางเลือก จะแตกต่างกนัในขอบเขตการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน แนวทางการจดัสรรผลตอบแทน และรูปแบบการจดัสรรกรรมสิทธ์ิของโครงการ รายละเอียด 
ดงัน้ี 

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 1 หรือ 4 

ภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบงานจดัหาท่ีดิน และให้บริการทางการแพทย ์(Clinical Services) ขณะท่ีภาคเอกชน
รับผิดชอบงานส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ประกอบดว้ย งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งงานระบบ และงานบริหารจดัการและ
บ ารุงรักษาอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งให้บริการทัว่ไป (Non-clinical Services) โดยเอกชนจะไดรั้บ
รายไดร้ายเดือน/ไตรมาส ในลกัษณะ Availability Payment ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนคงท่ีจากการบริหารจดัการและบ ารุงรักษา
อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการให้บริการทัว่ไป ซ่ึงครอบคลุมเงินลงทุนและตน้ทุนทางการเงินแลว้ 
และไม่ผนัแปรตามจ านวนการเขา้รับบริการของผูป่้วย โดยรัฐจะก าหนดบทปรับหากคุณภาพการให้บริการไม่เป็นไป
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ตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามสัญญา (Output and Service Specification)  เช่น โครงการก่อสร้าง Bridgepoint Hospital ใน
ประเทศแคนาดา และโครงการ Victorian Comprehensive Cancer Center ในประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้  

ทั้ งน้ี รัฐอาจก าหนดให้เอกชนโอนกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์นทั้งหมดให้ภาครัฐหลงัจากส้ินสุดระยะเวลา
สญัญา ตามทางเลือกการร่วมลงทุน 1 หรือหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ/ก่อนเร่ิมการใหบ้ริการ ตามทางเลือกการร่วมลงทุน 
4 ซ่ึงแนวทางการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนัอาจไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั แต่อาจส่งผลต่อดา้น
อ่ืนๆ อาทิ ความสามารถในการกูย้ืมของเอกชนและความสามารถของโครงการในการดึงดูดผูร่้วมลงทุน รวมทั้งปริมาณ
ทรัพยสิ์นท่ีถือครองโดยรัฐ 

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 2 หรือ 5 

ในบางโครงการท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน รัฐอาจรวมการให้บริการสนบัสนุนทางการแพทยด์ว้ย (Clinical 
support Services) โดยผลตอบแทนของโครงการจะเป็น  Revenue-based Payment ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
ค่าตอบแทนคงท่ีในส่วนงานบริหารจดัการและบ ารุงรักษาอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งให้บริการ
ทัว่ไป ซ่ึงไม่ผนัแปรตามจ านวนการเขา้รับบริการของผูป่้วย  และค่าตอบแทนค่าให้บริการ (Service Payment) ในส่วน
งานให้บริการทัว่ไปและบริการสนบัสนุนทางการแพทย ์ซ่ึงผนัแปรตามจ านวนการเขา้รับบริการของผูป่้วย โดยรัฐจะ
ก าหนดบทปรับหากคุณภาพการรักษาและให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามสัญญา (Output and Service 
Specification) ทางเลือกการร่วมลงทุนในรูปแบบดงักล่าวจึงท าใหรั้ฐสามารถโอนความเส่ียงซ่ึงเอกชนบริหารจดัการได้
ดีกวา่ใหเ้อกชนผูรั้บสมัปทาน และท าใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ามารถมุ่งมัน่พฒันาการรักษาทางการแพทยเ์ป็นหลกัได ้
ทั้ งน้ี รัฐอาจก าหนดให้เอกชนโอนกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์นทั้ งหมดให้ภาครัฐหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาสัญญา ตาม
ทางเลือกการร่วมลงทุน 2 หรือหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ/ก่อนเร่ิมการให้บริการ ตามทางเลือกการร่วมลงทุน 5 เช่น 
โครงการ Etlik Hospital ในประเทศตุรกี เป็นตน้ 

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 3 หรือ 6 

เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีให้เอกชนเขา้มาจดัหาและติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์บริหาร
จดัการและบ ารุงรักษา รวมทั้งให้บริการสนบัสนุนทางการแพทย ์โดยอาศยัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยด์งักล่าว 
ซ่ึงท าให้โครงการอาจมีขนาดเล็กกวา่ทางการเลือกการร่วมลงทุน 2 หรือ 5 ซ่ึงเป็นการร่วมลงทุนแบบครบวงจร ดงันั้น 
การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซ่ึงผนัแปรตามจ านวนการเขา้รับบริการของผูป่้วย จึงใชรู้ปแบบ 
Revenue-based Payment โดยรัฐอาจก าหนดให้เอกชนโอนกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์นทั้งหมดให้ภาครัฐหลงัจากส้ินสุด
ระยะเวลาสัญญา ตามทางเลือกการร่วมลงทุน 3 หรือหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ/ก่อนเร่ิมการให้บริการ ตามทางเลือก 
การร่วมลงทุน 6 ทั้ งน้ี การร่วมลงทุนในรูปแบบดังกล่าวมีความแพร่หลายมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา 
เน่ืองจากความตอ้งการการใหบ้ริการสนบัสนุนทางการแพทย ์ซ่ึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีตน้ทุนสูง และตอ้ง
อาศัยความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา ให้เพียงพอต่อประชาชน เช่น โครงการ Andhra Pradesh 
Radiology และโครงการ Jharkhand Pathology Services ในประเทศอินเดีย เป็นตน้ 

6.3  บทสรุปและข้อสังเกต 

 การด าเนินโครงการร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) ในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
สาธารณสุข ควรมีแนวทางการประเมินและจดัสรรความเส่ียง โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องรัฐ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้น
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ต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย เป็นตน้ ตามกรอบการวิเคราะห์รูปแบบการร่วมลงทุน ได้แก่ (1) ขอบเขต 
การลงทุน (Investment Scope) ท่ีภาครัฐสามารถร่วมลงทุนไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบทางดา้นขอ้จ ากดัของงบประมาณ (2) 
การถือครองทรัพยสิ์น (Asset Ownership) ท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัทางกฎหมายและไดรั้บการยอมรับจากประชาชน (3) 
การจัดสรรผลตอบแทน (Payment Mechanism) ท่ีสร้างความคุ่มค่าในการลงทุนและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน 
(Private Appetite) (4) ระยะเวลาสญัญา (Concession Duration) ท่ีสอดคลอ้งกบัอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์นและสอดคลอ้ง
กบัความเป็นไปไดใ้นการกูย้มืของเอกชน และ (5) การประเมินและจดัสรรความเส่ียง (Risk Assessment and Allocation) 

โครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ใน
หลกัการจึงควรให้เอกชนผูรั้บสัมปทาน ซ่ึงสามารถรับภาระด้านเงินลงทุนโครงการไดม้ากกว่าภาครัฐ ลงทุนในงาน
ก่อสร้างงานโยธาและจดัหาและติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ บริหารจดัการและบ ารุงรักษา โดยภาครัฐยงัคงท าหนา้ท่ีใน
ส่วนท่ีรัฐบริหารจดัการไดดี้และไม่กระทบต่อการด าเนินงานของเอกชน อาทิ การจดัหาท่ีดิน ซ่ึงส่งผลให้ความเส่ียงใน 
การจดัหาท่ีดินยงัคงอยูก่บัรัฐ รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย ์(Clinical Services) โดยบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญของรัฐ โดย
จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบวา่ กลไกการก าหนดผลตอบแทนสามารถใช ้Availability Payment หรือ Revenue-based 
Payment ข้ึนอยูก่บับทบาทการร่วมลงทุนของเอกชน อาทิ ค่าตอบแทนการให้บริการสนบัสนุนทางการแพทยใ์นรูปแบบ 
Revenue-based Payment อาจส่งผลดีต่อโครงการสูงสุด เน่ืองจากจะส่งผลใหเ้อกชนมีแรงดึงดูดในการพฒันาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานใหดี้ท่ีสุดและใหบ้ริการผูป่้วยจ านวนมาก เพื่อผลตอบแทน (Rewards) ของเอกชนท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม ใน
บางโครงการ รัฐอาจยงัจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนค่าให้บริการรักษาบางส่วนหรือทั้งหมดให้กบัเอกชน เพ่ือท าให้โครงการ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ย และหากโครงการมีความเส่ียงดา้นรายไดน้อ้ยลง 
อาจดึงดูดเอกชนท่ีมีศกัยภาพมาร่วมแข่งขนัในการร่วมลงทุนกบัรัฐมากข้ึน ทั้งน้ี รัฐควรพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทน
ของโครงการท่ีเกิดข้ึนในการคดัเลือกรูปแบบการก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยผลตอบแทนดงักล่าวควรสร้าง 
ความคุม้ค่าของการลงทุน (Value for Money) ให้กับรัฐและสามารถดึงดูดการร่วมลงทุนของเอกชนตามอายุสัญญาท่ี
ก าหนด  

นอกจากน้ี เน่ืองจากโครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุข อาจใชเ้งินลงทุน
สูง เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดข้องโครงการในอนาคต ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนโครงการของผูถื้อหุน้ (Equity Internal Rate 
of Return) ไม่คุม้ค่า และเน่ืองจากอายุสัญญาท่ีมีระยะยาว ส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
คาดการณ์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสนใจในการเขา้ร่วมลงทุนของเอกชน และอาจส่งผลให้การเปิดประมูลไม่
ประสบความส าเร็จ ดงันั้น รัฐหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการจึงอาจใชก้ลไกการสนบัสนุนทางการเงินหรือแรงจูงใจ
อ่ืนๆ แก่เอกชน อาทิ การสนบัสนุน Viability Gap Funding  การรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า การใหส้มัปทานจดัหารายไดใ้น
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์การรวมโครงการภายใต้สัญญาเดียว และการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ ซ่ึงการเลือกใช้แนวทาง 
การสนบัสนุนท่ีเหมาะสม ควรพิจารณาถึงลกัษณะของโครงการ ขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขของแนวทางการสนบัสนุนนั้นๆ 
และความสามารถในการใหก้ารสนบัสนุนดว้ย เพ่ือให้การด าเนินโครงการร่วมลงทุนดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดและสนบัสนุนการร่วมลงทุน
ระหวา่งภาครัฐและเอกชนในระยะยาวต่อไป 
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- ขอ้มูลเพ่ิมเติม 1 - 
 

ข้อมูลเพิม่เติม  
- หน้า 8 การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment เป็นการให้เอกชนรับความเส่ียงในรายไดจ้ากการด าเนิน

โครงการ โดยรัฐจะจ่ายค่าตอบแทนการใหบ้ริการรายหวัตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญาใหผู้ป้ระกอบการเอกชน ผลตอบแทน
การด าเนินโครงการจึงข้ึนอยูก่บัจ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บบริการสาธารณสุขเป็นส าคญั 

- หน้า 24 – 26 การพิจารณาสัญญาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจดัการศึกษาของรัฐท่ีเขา้ข่ายนิยามการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชนของไทยเป็นการวิเคราะห์ตามลกัษณะสัญญาทัว่ไปในเบ้ืองตน้เท่านั้น ทั้ งน้ี สัญญาความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนใดๆ จะเขา้ข่ายตามนิยามการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของไทยหรือไม่ จะตอ้งพิจารณาตาม 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  

“กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการท่ีมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้
(1)  กิจการท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือหลาย

หน่วยรวมกันมอี านาจหน้าท่ีต้องท าตามกฎหมาย 
(2) กิจการท่ีจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือหลายหน่วยรวมกัน 
“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต 
หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลกัษณะใด 

- หน้า 45 อายุสัญญาสัมปทานโครงการ National Cancer Center of Singapore ก าหนดระยะเวลาปฏิบติังานเร่ิมแรก 5 ปี 

นับจากวนัเสร็จส้ินการติดตั้งและก าหนดให้ต่ออายุโดยต่อเน่ืองไดอี้ก 3+3 ปี เน่ืองจากรัฐมีนโยบายให้บุคลากรของรัฐ 
ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีความเช่ียวชาญในการบริหารและจัดการเคร่ืองมือโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ  
จึงก าหนดเป็นสญัญาระยะสั้น  
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- หน้า 48 ตวัอยา่งกรณีศึกษาในต่างประเทศในรูปแบบ Discrete Clinical Services Model 

โครงการ Jharkhand Radiology Services PPP ประเทศอนิเดยี 

รัฐ Jharkhand (GoJ) ประเทศอินเดีย ตอ้งการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขโดยการจดัตั้งศูนยรั์งสีวิทยา (Radio-
imaging) ท่ีทันสมัยในโรงพยาบาลประจ าจังหวัด (District 
Hospitals) 24 แห่ง และวิทยาลยัการแพทย์ (Medical Colleges) 
3 แห่ง (MCs) ผ่านโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) โดยภายหลังการประกวดราคา HealthMap 
Diagnostics Private Limited ซ่ึง เ ป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่าง 
Manipal Health และ Philips เป็นผูรั้บสัมปทาน ซ่ึงจะท าหนา้ท่ี
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาแหล่งเงิน จัดหา บริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์รังสีวิทยา ไดแ้ก่ MRIs, CT-Scans และ
เคร่ืองอัลตราซาวด์ดิจิตอลทั่วรัฐ Jharkhand รวมทั้ งจัดหา
บุคลากรในการให้บริการตรวจวินิจฉัย โครงการมีรูปแบบ
เรียกว่า Hub and Spoke กล่าวคือ โรงพยาบาลประจ าจังหวดั
ขนาดใหญ่และวิทยาลัยการแพทย์จะท าหน้าท่ีเป็น Hub โดยมีการติดตั้ งเคร่ืองมือทันสมัย เช่น MRIs และ CT-Scans  
ในขณะท่ีโรงพยาบาลอ่ืนจะเป็น  Spoke โดยมีเคร่ืองมือวนิิจฉยัขั้นพ้ืนฐาน เช่น X-rays และเคร่ืองอลัตราซาวด ์

1) ขอบเขตการลงทุนโครงการ Jharkhand Radiology Services 

 
  

โครงสร้างสัมปทานโครงการ Jharkhand Radiology Services  
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2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

การจัดสรรกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงการใช้รูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยมอบหมายให้เอกชน 

ท าหนา้ท่ีในการจดัหา ติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์รังสีวิทยา  รวมทั้งบริหารจดัการและบ ารุงรักษา จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพยสิ์น

ใหแ้ก่ภาครัฐเม่ือส้ินสุดสญัญา 

3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

 กลไกการช าระเงินข้ึนอยูก่บัประเภทของผูป่้วย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ผูป่้วยปกติ (Regular Patients) ซ่ึงจะ
ช าระค่าบริการดว้ยตนเอง รวมถึงการใชป้ระกนัสุขภาพของเอกชน ณ อตัราค่าให้บริการท่ีต ่ากวา่ Central Government Health 
Scheme Rates (CGHS Rates) ประมาณร้อยละ 30 และ 2) ผูป่้วยยากจน (Below Poverty Line Patients) ซ่ึงค่าบริการจะช าระโดย
รัฐ ซ่ึงค านวณในลกัษณะค่าใชจ่้ายต่อหัว (Central Government Health Scheme Rates) และก าหนดเพดานต่อปีตามประมาณการ
จ านวนผู ้ป่วยของรัฐ โดยก าหนดให้มีบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เหมือนโครงการทั่วไป  
หากการใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาจะตอ้งเสียส่วนปรับตามเง่ือนไข และเอกชนผูไ้ดรั้บสัมปทานจะตอ้งช าระ 
ค่าสัมปทานให้รัฐ (Annual Concession Fee) จ านวน 50,000 USD ต่อปี ทั้ งน้ี ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Equity Internal Rate of 
Return) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 16 – 18   

4) อายุสัมปทาน 

 ระยะเวลาสญัญาสมัปทาน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญาวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2015 โดยพิจารณาระยะเวลาสญัญา

สมัปทานจากปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ อายกุารใชง้านของเคร่ืองมือและวสัดุทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยท่ีีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

ในอนาคต และก าหนดต่ออายสุญัญาไดอี้ก 10 ปี หากผลการด าเนินงานมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได ้

5) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ Jharkhand Radiology Services 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ช่วงก่อนการก่อสร้าง     

การขอใชพ้ื้นท่ี การขออนุญาตการใชพ้ื้นท่ี
และติดตั้งเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ 

√ √  

รัฐรับผิดชอบในจดัสรรพ้ืนท่ีเพ่ือการติดตั้ง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในขณะท่ีเอกชน
รับผิดชอบในการออกแบบและขออนุญาต
ในการติดตั้ง 

สภาพพ้ืนท่ี การจดัเตรียมพ้ืนท่ีและก าจดั
ส่ิงปนเป้ือนใดๆ ในพ้ืนท่ี
ส าหรับการด าเนินโครงการ 

√   
รัฐรับผิดชอบความพร้อมของอาคารและ
พ้ืนท่ีโครงการตามสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

การจดัหาแหล่งเงิน การจดัหาเงินทุนใน 
การด าเนินโครงการ 

  √ 
เอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงินลงทุนทั้งหมด 

ช่วงการก่อสร้าง 
 

  
 

การออกแบบ การออกแบบไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้าม
ก าหนดเวลาและ/หรือ
งบประมาณและท าให ้
ไม่สามารถใหบ้ริการตาม
ขอ้ก าหนด 

√  √ 

รัฐก าหนดคุณสมบติัขั้นต ่าของเคร่ืองมือท่ีจะ
ติดตั้งในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และเอกชน
เป็นผูอ้อกแบบ/จดัหาใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด  

การติดตั้งเคร่ืองมือ การติดตั้งเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ไม่สามารถด าเนินการไดต้าม
ก าหนดเวลาและ/หรือ
งบประมาณ 

 
√ 

ตามรูปแบบสญัญา 

การเกิดขอ้บกพร่อง การเกิดขอ้บกพร่องหลงัจาก
การติดตั้งแลว้เสร็จ 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

การปรับ/แกไ้ขงาน รัฐปรับ/แกไ้ขงานระบบและ
เคร่ืองมือหรืองานบริการ 

√   

เอกชนจะรับผิดชอบการเปล่ียนแปลงตามท่ี
ตกลงในเง่ือนไขแห่งสญัญาเท่านั้น ค่าใชจ่้าย
ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีนอกเหนือ
เง่ือนไขจะรับผดิชอบโดยรัฐ 

ความพร้อมในการส่ง
มอบงาน 

ระบบและเคร่ืองมือ 
ไม่สามารถใชง้านไดต้าม
เกณฑก์ารส่งมอบงาน 

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 

ช่วงหลงัการก่อสร้าง 
 

     

การด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค ์

ระบบและเคร่ืองมือ 
ไม่สามารถใหบ้ริการและ/
หรือไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นระดบัท่ี
ก าหนด 

  √ 

เอกชนไดรั้บรายไดต้ามจ านวนผูป่้วยและ
บริหารจดัการตน้ทุนการด าเนินงานเอง 

การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษา ทดแทนและ
ปรับปรุงระบบและเคร่ืองมือ

  √ 
ตามรูปแบบสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
และ/หรือตน้ทุนการ
บ ารุงรักษาสูงกวา่ค่าใชจ่้ายท่ี
ก าหนดไว ้

ด้านอ่ืนๆ 
 

  

 

กฎหมายและ
นโยบาย (ทัว่ไป) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใช้
โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อ 
การออกแบบ การติดตั้ง หรือ
การใหบ้ริการ 

√ √ 

เม่ือความเส่ียงไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละ
เก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อโครงการ รัฐและเอกชนจะร่วมรับ 
ความเส่ียงร่วมกนั 

กฎหมายและ
นโยบาย (เฉพาะ
โครงการ) 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐหรือมาตรฐาน
คุณภาพซ่ึงบงัคบัใช้
โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อ 
การออกแบบ การติดตั้ง หรือ
การใหบ้ริการ 

√   

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  
ท่ีกระทบต่อโครงการอยา่งเฉพาะเจาะจง 
เอกชนจะไดรั้บค่าชดเชยความเสียหาย
ทั้งหมด 

เหตุสุดวสิยั การเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง
ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่ 
การออกแบบ การติดตั้ง หรือ
การใหบ้ริการ 

√ √ 

กรณีเกิดเหตุสุดวสิยัตามการวนิิจฉยัตาม
สญัญา คู่สญัญาจะเจรจาตกลงใน 
การจดัสรรความเส่ียง 

- หน้า 57 การจัดท า Risk Matrix เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Risk Likelihood) และ

ผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นๆ (Risk Impact) โดยการวิเคราะห์เอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการ 
ประกอบกบัการใชป้ระสบการณ์ของบริษทัท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการลงทุน 
ท่ีผ่านมา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการจดัท าและตรวจสอบ Risk Matrix เฉพาะรายโครงการ โดยอาศยัขอ้มูลส าคญั 2 ประเภท 
ไดแ้ก่   

1. ขอ้มูลจากสัญญาก่อสร้างและประกอบกิจการ ประเทศท่ีอยู่ระหว่างการพฒันากรอบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนอาจยงัขาดขอ้มูลประเภทน้ีในกิจการส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับประเทศท่ีมีประสบการณ์พฒันาโครงการ
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ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในหลายกิจการ เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นตน้ จะมี
ฐานขอ้มูลดงักล่าวจ านวนมากและเผยแพร่เพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัโครงการในประเทศไทย 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความเส่ียง (Risk Workshop) การปรับปรุงและทดสอบ Risk Matrix โดยทั่วไป  
จะด าเนินการผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการกบัหน่วยงานเจา้ของโครงการและท่ีปรึกษาดา้นเทคนิค เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงสมมติฐานใน Risk Matrix จากขอ้มูลโครงการท่ีไดว้างแผนไวแ้ละโครงการท่ีผ่านมาซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนั 
รวมทั้งความคิดเห็นหรือขอ้สังเกตของท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้น การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และ
ผลกระทบจากความเส่ียงนั้นๆ (Risk Impact) จึงไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีชดัเจนท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
ทนัทีกบัทุกโครงการ แต่ควรพิจารณาลกัษณะเฉพาะของโครงการเป็นส าคญั โดยอาศยั Risk Matrix เป็นกรอบแนวทาง
เบ้ืองตน้ ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษาไดแ้บ่งระดบัความส าคญัของเหตุการณ์ความเส่ียงและวิเคราะห์ระดบัความเส่ียง ยกตวัอยา่ง
ดงัน้ี 

-  

ตวัอย่างความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
ความเส่ียงดา้น
ระยะเวลาในการเวนคืน
หรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม  
(Land Acquisition 
Risk) 

การด าเนินโครงการก่อสร้าง/ขยายสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
เวนคืน/จดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมพบเห็นไดน้อ้ย เน่ืองจากโครงการมกั
ด าเนินการบนพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานเจา้ของโครงการถือกรรมสิทธ์ิอยู ่การเช่า
ท่ีราชพสัดุหรือหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ี  นอกจากน้ีการพฒันาโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสงัคมโดยทัว่ไปมกัไดรั้บการสนบัสนุนมากกวา่ 
การต่อตา้นจากชุมชุนโดยรอบ ส าหรับโครงการซ่ึงมอบหมายใหเ้อกชน
เขา้มาใหบ้ริการดา้นการวนิิจฉยั/การรักษาพยาบาลจะไม่มีความเส่ียง

โอกาสเกิดข้ึน 10-30% 
ผลกระทบต ่า 

โอกาสเกิดขึ้น <10% 
ผลกระทบต ่ามาก 

 

โอกาสเกิดขึ้น 10-30% 
ผลกระทบต ่า  

โอกาสเกิดขึ้น 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง  

โอกาสเกิดขึ้น 60-90% 
ผลกระทบสูง  

โอกาสเกิดขึ้น 10-30% 
ผลกระทบต ่า  

โอกาสเกิดขึ้น 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง  

โอกาสเกิดขึ้น 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง  

โอกาสเกิดขึ้น 60-90% 
ผลกระทบสูง  

โอกาสเกิดขึ้น >90% 
ผลกระทบสูงมาก  
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ตวัอย่างความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
ดงักล่าว เน่ืองจากรัฐจะรับผดิชอบในการจดัเตรียมพ้ืนท่ีใหบ้ริการภายใน
สถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

ความเส่ียงดา้น 
การก่อสร้าง 
(Construction Risk – 
Cost Overrun and 
Delay) 

การก่อสร้างอาคารหรือสถานพยาบาลอาจล่าชา้กวา่แผนงานท่ีก าหนด 
เช่นเดียวกบัโครงการก่อสร้างทัว่ไป เน่ืองจากปัจจยัส าคญั เช่น 
เหตุการณ์อนัใดท่ีส่งผลใหโ้ครงการก่อสร้างหยดุชะงกัและเสียหาย 
เงินทุนอาจไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซ่ึงปัจจยั 
ความเส่ียงดงักล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการ ท าใหต้น้ทุน
วตัถุดิบ ค่าแรง รวมทั้งตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน และเกิดค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาเน่ืองจากความล่าชา้หรือความไม่ต่อเน่ือง
ของการใหบ้ริการ ดงันั้น การบรรเทาความเส่ียงดงักล่าวมกัจดัการโดย
การก าหนดเง่ือนไขในสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมาหลกั โดยก าหนด 
ค่าปรับการท างานล่าชา้ในอตัราร้อยละของมูลค่างาน  

โอกาสเกิดข้ึนมากกวา่ 
90% ผลกระทบสูง 

ความเส่ียงท่ีจ านวน
ผูป่้วยไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ 
(Demand/Volume 
Risk) 

จ านวนผูป่้วยอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีประมาณการไวอ้นัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ 
การแข่งขนัของธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทยข์องประเทศไทย  
การขยายขอบเขตการใหบ้ริการของกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้มาใน
ประเทศไทย  นโยบายการใหส้วสัดิการทางการรักษาพยาบาลของ
ภาครัฐ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี จะส่งผลใหอ้ตัราการเขา้มาใช้
บริการของผูป่้วยในและผูป่้วยนอกไม่เป็นไปตามแผนท่ีประเมินไว ้และ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน รวมทั้งอตัราผลตอบแทนต่อ
โครงการลงทุน อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัดงักล่าวอาจมีโอกาสเกิดข้ึนสูง
เฉพาะพ้ืนท่ี (Specific Risk Area) เน่ืองจากพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงประสบปัญหา
ความไม่เพียงพอของการใหบ้ริการสาธารณสุข การเพ่ิมการเขา้ถึง 
การรักษาพยาบาลจะช่วยแกปั้ญหาจ านวนเตียงไม่เพียงพอต่อการเขา้มา
ใชบ้ริการของผูป่้วยและช่วยขยายเครือข่ายผูใ้ชบ้ริการของสถานพยาบาล
รัฐ ท าใหมี้โอกาสเกิดความเส่ียงต ่ากวา่ ดงันั้น ส าหรับการด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสงัคม เช่น สถานศึกษา 
โรงพยาบาล ซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดรายไดโ้ดยตรง (Non-income Producing 
Infrastructure) หรือการมอบหมายใหเ้อกชนท าหนา้ท่ีเพียงการใหบ้ริการ
วนิิจฉยั/รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ความเส่ียงดา้นจ านวน
ผูป่้วย จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน 

โอกาสเกิดข้ึน 60-90% 
ผลกระทบสูง 
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ตวัอย่างความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
Revenue-based Payment หรือ Availability Payment รวมถึงความจ าเป็น
ในการใชก้ลไกสนบัสนุนของรัฐ เพ่ือดึงดูดการร่วมลงทุนของเอกชน  

ความเส่ียงท่ีผูรั้บ
สมัปทานไม่สามารถ
ใหบ้ริการทางการแพทย ์
และจดัหาบุคลากร
ทางการแพทยไ์ด้
เพียงพอ (Performance 
Risk for Clinical 
Services and 
Availability of Clinical 
Staff) 

- แพทยเ์ป็นบุคลากรหลกัในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงสามารถ
ผลิตไดใ้นจ านวนจ ากดั  เน่ืองจากบุคลากรดงักล่าวตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการพฒันาความเช่ียวชาญ ความรู้ และความสามารถท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ี ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการใหบ้ริการทาง
การแพทยใ์นปัจจุบนั ท าใหเ้กิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
ประสบการณ์เขา้ร่วมงานในแต่ละองคก์ร ส่งผลใหค้วามเส่ียงท่ีไม่
สามารถจดัหาบุคลกรทางการแพทยไ์ดเ้พียงพอ มีโอกาสเกิดข้ึนสูง
และสามารถส่งผลกระทบต่อโครงการอยา่งมีนยัส าคญั และท าให้
สถานพยาบาลของเอกชนจ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของแพทยสู์งกวา่สถานพยาบาลของรัฐ ดงันั้น การจดัสรร
ความเส่ียงดงักล่าวไปใหเ้อกชนอาจส่งผลใหต้น้ทุนโครงการสูงข้ึน 
ในทางกลบักนัสถานพยาบาลของรัฐมีเครือข่ายของแพทยแ์ละ
พยาบาลอยา่งกวา้งขวาง ท าใหรั้ฐเป็นผูท่ี้มีความสามารถใน 
การจดัสรรความเส่ียงดงักล่าวสูงกวา่ 

- การใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยเฉพาะการใหบ้ริการตรวจรักษาโรค
ท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน ตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์
ทนัสมยั อยา่งไรก็ตาม เทคโนโลยทีางการแพทยใ์นปัจจุบนัมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหมี้ความเส่ียงสูงท่ีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปล่ียนเทคโนโลยไีดง่้ายและมี
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาสูงข้ึน ซ่ึงเส่ียงต่อเอกชนผูป้ระกอบการ 
นอกจากน้ี การใหบ้ริการทางการแพทยย์งัมีความเส่ียงสูงจากการถกู
ฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย ซ่ึงอาจเกิดจากมาตรฐาน
การใหบ้ริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูป่้วย 
ดงันั้น การจดัสรรความเส่ียงในการใหบ้ริการทางการแพทยไ์ปยงั
เอกชน จึงอาจลดความสนใจในการร่วมลงทุนของเอกชน  และ 
เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีรัฐควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

โอกาสเกิดข้ึน 60-90% 
ผลกระทบสูง 
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ตวัอย่างความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
ความเส่ียงดา้นกฎหมาย 
(Change in Law) 

การใหบ้ริการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณสุข ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล เช่น 
พระราชบญัญติัสถานพยาบาล ซ่ึงก าหนดลกัษณะและมาตรฐาน  
การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
ซ่ึงก าหนดใหส้ถานพยาบาลเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช ้นอกจากน้ี  
ในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบหรือ 
การประกาศใชก้ฎหมาย/กฎระเบียบใหม่มีแนวโนม้ความเขม้งวดมากข้ึน
อาทิ การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขในเวลาอนัรวดเร็ว  
โดยไม่ตอ้งพิสูจนค์วามรับผดิ รวมทั้งก าหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุน
คุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพื่อใชจ่้ายเป็นเงิน
ชดเชยใหแ้ก่ผูเ้สียหาย ดงันั้น ความเส่ียงดา้นกฎหมาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
เง่ือนไขตามสญัญาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ จึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจพบได ้
อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย/กฎระเบียบใดๆ ตอ้งผา่น
กระบวนการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การรับฟังความคิดเห็น
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงใชร้ะยะเวลาและส่งผลใหค้วามเส่ียงดงักล่าว 
ไม่เกิดข้ึนบ่อยนกั  

โอกาสเกิดข้ึน 10-30% 
ผลกระทบต ่า 

 

  


