
 

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบทเฉพาะกาลของ 

ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
21 กุมภาพันธ์ 2562 

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
หรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2535 
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พัฒนาการกฎหมาย PPP ของประเทศไทย 

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

ใช้บังคับเมื่อ 4 เม.ย. 2556 ใช้บังคับเมื่อ 9 เม.ย. 2535 

10 หมวด 72 มาตรา 

สาระส าคัญ 

5 หมวด 25 มาตรา 

อดีต รมว. ของกิจการสาธารณูปโภคมีอ านาจ 
แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้สัมปทานเอกชน 
และไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นธรรมแกเ่อกชน   

เพื่อการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เอกชน
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัจึงเกดิกฎหมายนี้ 

พระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบ 

ถึงความปลอดภัยหรือผาสุก
แห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 

ประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 58 

พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2515 

การประกอบกิจการค้าขาย 
ที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศ 
จะท าไม่ได้ถ้าไม่ได้รบัอนุญาต 

หรือสัมปทานจากพระมหากษัตรยิ์ 

จอมพลถนอม กิตติขจร  หัวหน้าคณะปฏิวตัิ
ประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจการค้าขายฯ 
เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจ านวนมาก 
และไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการ

ดังกล่าว จึงเป็นเหตุในการปรับปรุงกฎหมาย 
และบังคับใช้ประกาศฯ โดยสาธารณูปโภค 

จะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาต 
หรือรับสัมปทานจากรัฐมนตรีเท่านัน้ 

กิจการที่ถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
1. การรถไฟ 
2. การรถราง 
3. การขุดคลอง 
4. การเดินอากาศ 
5. การประปา 
6. การชลประทาน 

7.  การไฟฟ้า 
8. การผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหนา่ย    

 ก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆ 
9. บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือน 

 ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของ 
 ประชาชนตามทีร่ะบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกา 

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติ 
และใช้บังคับแก่การให้สัมปทาน 
หรือการร่วมงานหรือด าเนินการ 

ในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีการลงทุน หรือมีทรัพย์สิน 
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 
เนื่องจากบทบัญญัติไม่มคีวามชัดเจน ขาดทิศทาง 

และความเป็นเอกภาพ ขาดหน่วยงานกลางที่ก ากบัดูแล
โครงการ ไม่มีก าหนดเวลาในการพิจารณาทีช่ัดเจน 
ไมม่ีกระบวนการแกไ้ขสัญญาและการต่ออายุสัญญา 

เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐ 
ที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชน

เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน 
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน  

สาระส าคัญ 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  

มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน 
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า 
ในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน  

มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้ง 
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 

3 

มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตโครงการ 
อย่างกว้างขวางส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้ 

อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

ขาดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชนอันส่งผลให้การด าเนินโครงการ 

มีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจ 
ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร 

ขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
ที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน  

ปัญหาส าคัญของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และการแก้ไขตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ   
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ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เปรียบเทียบโครงสร้าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และ ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

หมวด 2 
คณะกรรมการ

นโยบายฯ 

หมวด 3 
แผนยุทธศาสตร์ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

หมวด 4 
การเสนอโครงการ 

หมวด 5 
การด าเนิน
โครงการ 

หมวด 6 
การก ากับดูแลและ

ติดตามผล 

หมวด 7 
การแก้ไขสัญญา

และท าสัญญาใหม่ 

หมวด 8 
กองทุนส่งเสริมฯ 

บทเฉพาะกาล 

หมวด 9 
บทเบ็ดเตล็ด 

การด าเนินการ นโยบาย อื่นๆ 

หมวด 10 
บทก าหนดโทษ 

บทนิยาม 
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หมวด 3 
คณะกรรมการ

นโยบายฯ 

หมวด 2 
แผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

บทนิยาม 

หมวด 4  
การจัดท าและ
ด าเนินโครงการ 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

หมวด 6 
กองทุนส่งเสริมฯ 

หมวด 7  
บทเบ็ดเตล็ด 

บทเฉพาะกาล 

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  
(จ านวน 72 มาตรา) 

ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
(จ านวน 70 มาตรา) 

หมวด 5 
การใช้อ านาจ 
เพื่อประโยชน์

สาธารณะ 
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วัตถุประสงค์ส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  

 
“Alignment” 

ท าให้โครงการสอดคล้องกับ 
หลัก PPP สากล  

 ให้มแีผนการจัดท าโครงการ 
ร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และด้านสังคมของประเทศ 

 เน้นการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

 ก าหนดเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนเรื่องความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
(Partnership)  ซึ่งต้องมีการจัดสรร
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยค านึง 
ถึงความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน
และความคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน 

“Streamline” 
มีข้ันตอนกระชับ ชัดเจน  

รวมถึงเป็นการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
ให้กระชับ  

 มีการน าเอาหลักการของมาตรการ 
PPP Fast Track มาบัญญัติไว้ 
ในขั้นตอนการจัดท าโครงการ 
ร่วมลงทุน 

 คณะกรรมการ PPP สามารถ 
ก าหนดกรอบระยะเวลาการเสนอ
โครงการส าหรับโครงการใด 
เป็นการเฉพาะก็ได้ 

A 

 
 
 

“Transparency” 
มีการเปิดเผยข้อมูล 

และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 

 ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
ที่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
จากภาคเอกชน (Market Sounding)  
ในทุกขั้นตอน 

 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผย
สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน 
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชน 
และหน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ 

S T  

“Facilitation” 
การส่งเสริมการลงทุนของประเทศ  

โดยท าให้ขั้นตอนง่ายและจูงใจ 
นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 

 ก าหนดใหม้ีมาตรการสนับสนุน
โครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) 
ให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 
เช่น สิทธิและประโยชน์ท่ีเป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ 
การลงทุน สิทธิการเช่าที่ดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการ 
ร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่า 
ไม่เกิน ๕๐ ปี 

 คณะกรรมการ PPP และคณะรฐัมนตรี
พิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือ
ความล่าช้าเกี่ยวกับโครงการ 
ร่วมลงทุนที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย 
หรือระเบียบ 

F 



โครงการที่อยู่ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
มีลักษณะดังนี้ 

ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน 

หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

โครงการลงทุนของรัฐในกิจการ 
ที่หน่วยงานของรัฐมหีน้าที่และอ านาจ 

ต้องท าตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่ 
และอ านาจต้องท าตาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

ด้านเศรษฐกิจ 8 กิจการ ด้านสังคม 3 กิจการ 

กิจการอื่นตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 

กิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 

เปรียบเทียบโครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

มาตรา 7 วรรคสอง กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่อง 
ทีจ่ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  
มี 3 ลักษณะดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจการที่หน่วยงานของรัฐ 
มีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

กิจการที่ต้องใช้ทรัพย์สินของรัฐ 
 

กิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

นิยาม “กิจการของรัฐ” นิยาม “ร่วมลงทุน” 
นิยาม “โครงการ” ตามมาตรา 4 นิยาม “ร่วมลงทุน” ตามมาตรา 4 
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แนวทางการพิจารณาออกประกาศตามมาตรา 7 วรรคสอง ของ สคร. 
 “หากไม่มีกิจการที่เกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นน้ัน จะไม่สามารถด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งได้ หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ก าหนดให้ต้องมีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นในการด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง”  

โครงการที่อยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

ตัวอย่างการพิจารณา  
กรณกีารด าเนินโครงการที่พกัริมทาง (Rest Area) 
ค าตอบ ข้อก าหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะท่ีพักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ .ศ. 2560 
ก าหนดประเภทของท่ีพักริมทางไว้ เพื่อใช้เป็นจุดแวะพักหลักส าหรับผู้ใช้ทาง ดังนั้น กรณีการด าเนินโครงการท่ีพักริมทาง (Rest Area)  
จึงเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการทางหลวง โดยเป็นกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ัง ก าหนดให้ต้องมีกิจการเกี่ยวเนื่องท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจการดังกล่าว กรณีการด าเนินโครงการท่ีพักริมทาง 
(Rest Area) จึงเข้าข่ายต้องด าเนินการตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

กรณกีารด าเนินการจัดให้มีสถานที่จอดรถเพ่ือสนบัสนนุกจิการรถไฟฟ้า 
ค าตอบ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า กิจการรถไฟฟ้า หมายความว่า  
การจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มีสถานท่ีจอดรถ การให้บริการ 
การอ านวยความสะดวก และการด าเนินกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว ดังนั้น กรณีการจัดให้มีสถานท่ีจอดรถเพื่อสนับสนุน
กิจการรถไฟฟ้าย่อมเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากการ จัด 
ใหม้ีสถานท่ีจอดรถที่มิได้เป็นไปเพื่อการด าเนินกิจการรถไฟฟ้าย่อมไม่เข้าข่ายเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องท่ีจ าเป็นของการด าเนินกิจการรถไฟฟ้า 
และไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

ทั้งนี้ สคร. จะด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการออกประกาศต่อไป  
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ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....  
“มาตรา 29 การจัดหาประโยชน์ตามมาตรา 27 ที่เริ่มด าเนินการนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่การจัดหาประโยชน์ 
ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีมูลค่าโครงการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”  

กรณีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนบนที่ราชพัสดุต้องด าเนินการอย่างไร ?  

ทั้งนี้ มูลค่าโครงการที่ต้องด าเนินการข้างต้นเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงของร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....   

กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7  

นิยาม “โครงการ”  
ตามมาตรา 4 

นิยาม “ร่วมลงทุน”  
ตามมาตรา 4 

กรณีการด าเนินโครงการบนที่ราชพัสดุที่เข้าข่ายค าว่านิยามค าว่า “โครงการ” กล่าวคือ เป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงาน
ของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามกฎหมาย หรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอ านาจ

ต้องท าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และนิยามค าว่า “ร่วมลงทุน” กล่าวคือ ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด หากเป็นโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับ

โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในร่างมาตรา 7 ย่อมต้องด าเนินการตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 



หมวด 1 บททั่วไป : เป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 6)    

- ความสอดคล้องกับ 
แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

- ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  
ซ่ึงต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์

ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม  
- การรักษาวินัยการเงินการคลัง 

- การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และการ

ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

- ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง  
- สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการ 

หมวด 2  : แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (มาตรา 12)  

คณะกรรมการนโยบายฯ 

PPP 

1. รายการโครงการที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย  
และทิศทางท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคม 
ของประเทศท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าขึ้น 

2. ล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4. ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป  

5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  

6. วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ  

7. กรอบระยะเวลาในการจัดท าและด าเนินโครงการ 

10 
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นายก 
รัฐมนตรี 

ประธาน 

รมว. 
การคลัง 

รองประธาน 

ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

กรรมการ 

เลขาธิการ 
สคก. 

กรรมการ 

เลขาธิการ 
สศช. 

กรรมการ 

ผอ. ส านัก 
งบประมาณ 

กรรมการ กรรมการ 

อัยการ
สูงสุด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการ 

ผอ. สคร. 

กรรมการ+เลขาฯ 

ข้าราชการ สคร.  
ไม่เกิน 2 คน 

ผู้ช่วยเลขาฯ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 20) 

(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรกีอ่นมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรอืการออกกฎกระทรวงตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้
(2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน และก าหนดแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
(3) พิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตามมาตรา 10 
(4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารในการจดัท าโครงการรว่มลงทุนที่มมีูลค่าต่ ากวา่ห้าพันล้านบาทหรือต่ ากวา่มลูค่าที่ก าหนดเพิ่มขึน้โดยกฎกระทรวง 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
(6) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลาเร่งรัดการด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญารว่มลงทุนตามมาตรา 48 
(8) ออกประกาศตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(9) วินิจฉัยกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(10) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ด าเนินโครงการรว่มลงทุนเขา้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการรว่มลงทุน 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  

ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนโุลม 
(12) ปฏิบัติการอื่นตามทีพ่ระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรฐัมนตรีมอบหมาย 

หมวด 3 : คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 13) 

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ 
นโยบายฯ 

ไม่เกิน 17 คน 

 
 

ประธาน 
สภาอุตฯ 

เลขาธิการ
BOI 

ประธาน 
สภาหอฯ 

ประธาน 
สมาคม

ธนาคารไทย  

กรรมการ กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ 
เพิ่มเติมองค์ประกอบจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556   

โดยไม่มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ผอ.สบน. 
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อ านาจหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

จัดท าและเสนอแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น และเผยแพร่ 
อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐ 
เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ให้ความเห็น ค าแนะน า หรือวางแนวทางปฏิบัติ 
แกห่น่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด 3 : อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 21)  
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ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ (มาตรา 22 - มาตรา 31) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

รายงานการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการ  

(Business case) 

เห็นชอบหลักการ 
+Business Case  

น าเสนอ คกก. PPP 
เห็นชอบหลักการ  

น าเสนอ ครม. 
เห็นชอบหลักการ 

จ้างที่ปรึกษา 

Market 
Sounding 

+ 

+ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. คกก. PPP 

มาตรา 28 หลักการของโครงการร่วมลงทุนใหมี้รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(2) ขอบเขตของโครงการ 
(3) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินโครงการ ระยะเวลา 
ของโครงการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(4) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 23 
(5) เหตุผลและความจ าเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลตามมาตรา 25 
(6) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความพร้อม
ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 
(7) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

คณะท างาน (ถ้าม)ี 
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ครม. เห็นชอบหลักการของทุกโครงการ
แตกต่างจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556   

แจ้งผลการพิจารณาให้ 
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 
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ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน (มาตรา 32 - มาตรา 42) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

ร่างประกาศเชิญชวน 
+ 

ร่าง  TOR 
+ 

ร่างสัญญา 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

คัดเลือก 

คัดเลือกเอกชน   
+  

เจรจา 

ตรวจ 
ร่างสัญญา 

เปิดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะ 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบ 

Market  
Sounding 

จ้างท่ีปรึกษา 

+ 

คกก. คัดเลือก อส. 
รมว. กระทรวง 

เจ้าสังกัด   
ครม.  

คกก. คัดเลือก 
ประธาน :  
ผู้แทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
กรรมการ :  
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด  
ผู้แทน สคร. 
ผู้แทน อส.  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
ผู้แทน สงป.  
(กรณีใช้งบประมาณ) 
ผู้แทน สบน.  
(กรณีใช้เงินกู้) 
กรรมการและ
เลขานุการ :  
ผู้แทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

+ 
เอกชน 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
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ลงนาม  
ในสัญญา 

เห็นชอบ  
ผลการคัดเลือก  
+ร่างสัญญาฯ 

+ เง่ือนไขส าคัญ 
ของสัญญาฯ 

เห็นชอบ  
ผลการคัดเลือก  
+เงื่อนไขส าคัญ 
ของสัญญาฯ 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
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ส่วนที่ 3 และ 4 การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน + การแก้ไขสัญญา (มาตรา 43 – มาตรา 49)  
 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ก ากับดูแล 
ก ากับดูแล เสนอ 

โครงการใหม่ 
เห็นชอบ  

ให้ร่วมลงทุน 

ด าเนินการ
เสมือน

โครงการใหม่ 

เสนอ 
แก้ไขสัญญา 

ให้ความเห็น เห็นชอบ 
การแก้ไขสัญญา 

น าเสนอ คกก. PPP 
เสนอต่อ ครม. 
อนุมัติการแก้ไข 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คกก. ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด 

กรณีที่แตกต่างจากหลักการ 
หรือท าให้เงื่อนไขส าคัญของสัญญา 
แตกต่างจากท่ี ครม. ได้อนุมัติไว้ 

คกก. ก ากับดูแล 
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 
รมว. กระทรวง 

เจ้าสังกัด 
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 
คกก. ก ากับดูแล 
ประธาน :   
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด 
กรรมการ :   
ผู้แทน สคร. 
ผู้แทน อส.  
กรรมการและ
เลขานุการ :  
ผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

กรณีมีการแก้ไขสัญญา 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

ก่อนสัญญาสิ้นสุด 5 ปี 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16 

• เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
• การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 
• ความมั่นคงของประเทศ หรือ 
• มีเหตุที่ท าให้การด าเนินโครงการหยุดชะงักลงจนท าให้มผีลกระทบอย่างร้ายแรง 
     ต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(1) เข้าด าเนินการ หรือ 
มอบให้ผู้อื่นด าเนินการชั่วคราว 

 
(3) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 

 
(2) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

* กรณีเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดของเอกชนคู่สญัญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม 

หมวด 5 การใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 50)  
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เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจาก 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน 
และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ 

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองทุน 

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 

การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ 
ก าหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  
และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน 

ระหว่างรัฐและเอกชน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

กองทุน 

รับเข้า จ่ายออก 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ วัตถุประสงค์ 

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

หมวด 6 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
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การได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือจ้างที่ปรึกษา (มาตรา 54) 

ที่ปรึกษา 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

ไม่สามารถใช้เงิน 
ของหน่วยงานได้ 

กองทุน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การขอรับจัดสรรเงิน 

จากกองทุนและการน าส่ง 
เงินค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน 

จ้าง 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ได้เงินจากค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 
การขายเอกสาร 

ส าหรับการคัดเลือกเอกชน 

ค่าธรรมเนียม 
การประเมินข้อเสนอ 

กองทุน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
น าส่งเงินค่าธรรมเนียม 

เข้ากองทุน 

คกก. กองทุนฯ ก าหนด 

หมวด 6 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

จัดส่งส าเนาสัญญาร่วมลงทุน  
หรือส าเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข แล้วแต่กรณี  

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ สคร. (ม.60 (1)) 

จัดท าข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน  
กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน  

และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบ 

สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา (ม.60 (2)) 

เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบ 
ที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราชการด้วย (ม.60 (3)) 

ด าเนินการ ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน  

หรือ สัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข  

การจัดท าฐานข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของโครงการ (มาตรา 60) 
ผลประโยชนต์อบแทน คกก. (ม.61) 

ตามท่ี รมว.กค. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของ ครม.  

การจัดท าฐานข้อมูลของ สคร. (ม. 62) 

สคร. 
สคร. 

จัดท าแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
และแผนงานด าเนินการเผยแพร ่อบรม ให้ความรู้  

และให้ค าแนะน าท่ีเกี่ยวข้องกับการรว่มลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน 

สคร. อาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือ ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 + อาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 
เพื่อด าเนินการตามแผนงานข้างต้น 

หมวด 7 บทเบ็ดเตล็ด  
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ในระหว่างด ารงต าแหน่ง  
+ ภายใน 2 ปี 

 นับแต่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ลงนามกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก 

คณะกรรมการ 
คัดเลือก 

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี 

ปรับไม่เกิน  
600,000 บาท 

ทั้งจ าทั้งปรับ 

ห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา 
ในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน 

ที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก (ม.37 (1)) 

ห้ามถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจ านวนเกิน 
ร้อยละ 0.5 ของทุนที่ช าระแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง 

หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.37 (2)) 

ห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา  
หรือถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจ านวนเกิน 

ร้อยละ 0.5 ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้น 
หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก 

เกินร้อยละ 25 (ม.37 วรรคสอง) 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ 

แตกต่างจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี 2556 ที่ก าหนดให้ใช้กับ
คณะกรรมการนโยบายฯ  

และคณะกรรมการก ากับดูแลด้วย 
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บทเฉพาะกาล  

มาตรา 64  

กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออก 
ตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ทีใ่ชบ้ังคับอยู่ใน
วันก่อนวันทีร่่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ใช้บังคับ  

ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ + จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 

ประกาศ และระเบียบตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ใช้บังคับ 
 

มาตรา 65  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก. นโยบายฯ 
ตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

 

คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

มาตรา 66  

เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
หนี้สิน ทีเ่กี่ยวเนื่องกับกองทุน

ส่งเสริมการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ในกระทรวงการคลังตาม 

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน  

ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  โอน 

มาตรา 67  

ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการ 
ออกกฎหมายล าดับรอง 
ที่จ าเป็นตามร่าง พ.ร.บ.

การร่วมลงทุนฯ  
ให้แล้วเสร็จภายใน 

180 วัน 
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บทเฉพาะกาล 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 4 การเสนอโครงการ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 5 การด าเนินโครงการ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ด าเนินการต่อ หมวด 4 ส่วนที่ 2 
การคัดเลือกเอกชน 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

ด าเนินการต่อ หมวด 4 ส่วนที่ 3 
การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 6 การก ากับดูแลและติดตามผล 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

คกก.  
ก ากับดูแล 

ระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการก ากับดูแลตาม  

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ท าหน้าท่ีต่อ 

แต่งต้ัง ภายใน 90 วัน นับแต่  
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  ใช้บังคับ 

ตามมาตรา 43 แห่ง  
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 
แต่งต้ัง คกก. ก ากับดูแล 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 7 การแก้ไขสัญญาและท าสัญญาใหม่ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับโครงการ 

ที่มมีูลค่าต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 23  
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการนั้นต่อไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 9  
แห่ง ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

มาตรา 68 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 



บทเฉพาะกาล 

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าและด าเนินโครงการนั้น 

มาตรา 69 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 แต่ไม่เป็นโครงการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

มาตรา 70 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  

คณะกรรมการ 
ซึ่งแต่งตั้งข้ึนตามมาตรา 72 

แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน 
ร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

มีผลใช้บังคับ 

ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการดังกล่าว 

พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
ที่เหมาะสมตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 5 การด าเนนิโครงการ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

ไม่เป็นโครงการตาม 
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด าเนินการ 
ตามขั้นตอนในหมวด
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

23 
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เสนอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงที่มหีน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของรัฐ 
และทรัพยากรธรรมชาติที่เดิมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และไม่อยู่ภายใต้ 

ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ต้องมีการด าเนินการดังนี้ 

มีกลไกในการพจิารณาการให้เอกชน 
เข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน

และโปร่งใสในการคัดเลือกเอกชน 

มีกลไกการก ากบัดแูลและตดิตาม 
ผลการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ โดยมีผู้แทน 
จากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ที่ก าหนดให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการก ากับดแูลของหน่วยงานของรัฐ  
ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน  
ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยง 

อย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 
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ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร  

ประโยชน์ต่อประเทศ ประโยชน์ต่อประชาชน  

 จัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นไปตามเป้าหมาย 

 มุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม
ของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุน 
รวมท้ังให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

 ลดภาระด้านการลงทุนของรัฐ ท าให้เพิ่มความสามารถ 
ในการลงทุนพัฒนาประเทศในดา้นอ่ืนไดม้ากขึ้นและเร็วขึน้  

 ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศจากการมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีม ี
คุณภาพและท่ัวถึง 

 ยกระดับการท าโครงการ PPP ของประเทศให้เทียบเคียงกับสากล 
ท าให้ดึงดูดนักลงทุนท้ังประเทศไทย 
และต่างประเทศมากขึ้น  

 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหส้ามารถ 
เข้าถึงบริการสาธารณะที่จ าเป็นได้อย่างทั่วถึง  
และสะดวกสบาย 

 เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
จากการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และนวัตกรรมของเอกชน 

 มีการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนที่จูงใจใหเ้อกชนพัฒนา
โครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินต่ า เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล ได้เพิ่มขึ้น  ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

“มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
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กระทรวงการคลัง 

310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย ชั้น 2  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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