
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติ

เพื่อรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ ๖๐ อาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐



การเสนอโครงการร่วมลงทุน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำรร่วมลงทุน
(มำตรำ ๓๑ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

แผนภาพแสดงกระบวนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนภายใต้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ) 

ลักษณะของโครงการร่วมลงทุนตามค านิยาม “โครงการ” และ “ร่วมลงทุน”
ตามมาตรา ๔ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

กิจกำรบริกำรสำธำรณะที่รัฐจัดท ำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังต่อไปนี้
(๑) กิจกำรถนน กิจกำรทำงหลวง กิจกำรทำงพิเศษ กิจกำรขนส่งทำงถนน
(๒)  กิจกำรรถไฟ กิจกำรรถไฟฟ้ำ กิจกำรขนส่งทำงรำง
(๓)  กิจกำรท่ำอำกำศยำน กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ
(๔) กิจกำรท่ำเรือ กิจกำรขนส่งทำงน้ ำ
(๕) กิจกำรกำรจัดกำรน้ ำ กิจกำรกำรชลประทำน กิจกำรกำรประปำ กิจกำรกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๖) กิจกำรพลังงำน
(๗) กิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรกำรสื่อสำร
(๘)  กิจกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(๙) กิจกำรโรงพยำบำล กิจกำรสำธำรณสุข
(๑๐) กิจกำรโรงเรียน กิจกำรกำรศึกษำ
(๑๑) กิจกำรที่อยู่อำศัยหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยหรือปำนกลำง ผู้สูงวัย 

ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร
(๑๒) กิจกำรศูนย์นิทรรศกำรและศูนย์กำรประชุม
(๑๓) กิจกำรอื่นตำมที่พระรำชกฤษฎีกำก ำหนด โดยกิจกำรดังกล่ำวจะต้องเป็นกิจกำรบริกำร

สำธำรณะที่รัฐจัดท ำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พิจารณาตามร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ลักษณะโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๒๐  (๖) แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

มูลค่าโครงการร่วมลงทุน

โครงกำรร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่ำ
ต่ ำกว่ำห้ำพันล้ำนบำท

ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และข้ันตอนท่ีก ำหนดในร่ำงประกำศ 

เรื่อง โครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำห้ำพันล้ำนตำม
มำตรำ ๘ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 

ค านวณมูลค่าโครงการตามมาตรา ๘ 
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

ตำมร่ำงประกำศ เร่ือง ค ำนวณมูลค่ำโครงกำร
และร่ำงแนวทำงปฏิบัติ เร่ือง ค ำนวณมูลค่ำ

โครงกำรตำมมำตรำ ๘ วรรคสอง และมำตรำ ๒๐ (๖) 
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ ตำมล ำดับ

โครงกำรร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่ำ
ต้ังแต่ห้ำพันล้ำนบำทข้ึนไป

ใหด้ ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และข้ันตอนกำรร่วมลงทุน

ในหมวด ๕ กำรจัดท ำโครงกำรร่วมลงทุน

ประกำศกำรคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีกำร
ประมูล ท้ังน้ี ให้ระบุระยะเวลำในกำรยื่นค ำคัดค้ำน

ไม่น้อยกว่ำ [๖๐] วัน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ในกรณีไม่มีผู้คัดค้ำน
หรือมีผู้คัดค้ำนแต่หน่วยงำน

เจ้ำของโครงกำรเห็นว่ำ
ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุง

แก้ไขรำยงำนฯ

เสนอรำยงำนฯ  ควำมเห็นของ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง สรุปข้อคัดค้ำน

และควำมเห็นของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรต่อข้อคัดค้ำน
ต่อ รมว. กระทรวงเจ้ำสังกัด

ภำยใน [๗] วัน นับจำกวันท่ีสิ้นสุด
ระยะเวลำในกำรย่ืนค ำคัดค้ำน 

ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
รำยงำนฯ และส่งให้
หน่วยงำนของรัฐ
ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
ควำมเห็นอีกครั้ง 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอรำยงำนฯ ต่อ รมว. กระทรวงเจ้ำสังกัด
(มำตรำ ๓๑ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ในกรณีผู้คัดค้ำนและหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรเห็นว่ำ

ควรให้ปรับปรุงแก้ไขรำยงำนฯ

โครงกำรร่วมลงทุนที่จะอยู่ภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ ต้องเป็น “โครงการ” 
ที่มีกำร “ร่วมลงทุน” 

๑. “โครงการ” หมำยควำมว่ำ โครงกำรลงทุนของรัฐในกิจกำรที่หน่วยงำนของรัฐหน่วยงำนใด
หน่วยงำนหนึ่งหรือหลำยหน่วยงำนรวมกันมีอ ำนำจหน้ำที่ต้องท ำตำมกฎหมำย เพื่อก่อให้เกิด 
ขยำยเพิ่มเติม ทดแทนหรือปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือทรัพย์สินที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะ

๒. “ร่วมลงทุน” หมำยควำมว่ำ ร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชนเพื่อให้เอกชนด ำเนิน
โครงกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนแทนหน่วยงำนของรัฐ โดยวิธีกำรอนุญำต หรือให้สัมปทำน หรือให้สิทธิ
ไม่ว่ำในลักษณะใด

กิจการส่งเสริมตามค านยิาม “กิจการสง่เสรมิ” ตามมาตรา ๔ 
แห่งรา่ง พ.ร.บ. ส่งเสรมิการรว่มลงทนุฯ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรอำจแต่งต้ังคณะท ำงำน
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรำยงำนฯ

กรณีไม่มีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำน กรณีมีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอคณะกรรมกำร PPP เพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรภำยใน [๖๐]วัน

นับแต่วันท่ีได้รับรำยงำนฯ ควำมเห็นและเอกสำรครบถ้วน
สคร.

คณะกรรมการ 
PPP

เสนอหลักกำรของโครงกำรต่อ
ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยใน [๑๕] วัน
นับแต่วันท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ

คณะกรรมการ 
PPP

พิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน
ตำมมำตรำ ๓๑ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

ครม.

เน้ือหำรำยงำนฯ 
ตำมร่ำงประกำศ เรื่อง รำยละเอียด
ท่ีต้องมีในรำยงำนฯ ตำมมำตรำ ๓๒ 

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

จัดให้มีกำรรับฟังควำมเห็น
จำกภำคเอกชนเพื่อประกอบ

กำรจัดท ำรำยงำนฯ ตำมร่ำงประกำศ 
เรื่อง กำรรับฟังควำมเห็นตำมมำตรำ  ๔๗
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 

ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้น ำเสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติไปพร้อมกับกำรเสนอหลักกำรของโครงกำรร่วมลงทุน 
(๑) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณของรัฐ หรือก่อหน้ีโดยกำรกู้หรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง 

(๒) มีกำรให้สิทธิและประโยชน์แก่เอกชนท่ีจะด ำเนินโครงกำร (๓) มีกำรให้อ ำนำจหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรร่วมลงทุนในโครงกำร (มำตรำ ๓๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรเสนอ
โครงกำรร่วมลงทุนตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอน

ภำยใต้ร่ำงประกำศ เรื่อง เสนอโครงกำรร่วมลงทุน
ตำมมำตรำ ๓๑ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

เสนอรำยงำนฯ พร้อมควำมเห็นต่อ สคร. 
ภำยใน [๑๕] วันนับแต่วันท่ีได้รับควำมเห็นชอบ

จำก รมว. กระทรวงเจ้ำสังกัด

พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน [๓๐] วันนับแต่วันท่ีได้รับเสนอเรื่อง 

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

พิจำรณำเห็นชอบหลกักำรของโครงกำรร่วมลงทุน
ตำมมำตรำ ๓๑ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

กรณีจะคัดเลือกเอกชนโดยใช้วิธีกำรประมูล กรณีจะคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีกำรประมูล

ในกรณีหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
เสนอว่ำไม่ควรใช้วิธีกำรคัดเลือกเอกชน

โดยวิธีกำรประมูล ให้พิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์ในร่ำงประกำศ 

เรื่อง คัดเลือกเอกชนโดยไม่ประมูลด้วย
ตำมมำตรำ ๓๓ (๗) 

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

สัญลักษณ์

ข้ันตอนภำยใต้ร่ำงประกำศและร่ำงแนวทำงปฏิบัติ

ข้ันตอนภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสรมิกำรร่วมลงทุนฯ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรต้องว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำท่ีมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมร่ำงประกำศ เร่ือง ท่ีปรึกษำ
ตำมมำตรำ ๕๐ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรอำจขอรับเงินจัดสรร
จำกกองทุนตำมร่ำงระเบียบ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรกองทุน

และร่ำงหลักเกณฑ์กำรขอรับจัดสรรเงินและกำรส่งเงินค่ำธรรมเนียมแก่
กองทุนตำมมำตรำ ๒๙ (๔) และมำตรำ ๔๙ 

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ ตำมล ำดับ

ส่งรำยงำนฯ  ให้หน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ควำมเห็นภำยใน [๗]วันนับแต่วันท่ีผู้มีอ ำนำจ

ของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนฯ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
ของรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง

ส่งรำยงำนฯ  ให้หน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ควำมเห็นภำยใน  [๗ ] วันนับแต่วันท่ีผูม้ีอ ำนำจ

ของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนฯ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
ของรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งควำมเห็นให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ภำยใน [๓๐] วันนับแต่วันท่ีได้รับรำยงำนฯ 

จัดส่งควำมเห็นให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ภำยใน [๑๕] วันนับแต่วันท่ีได้รับรำยงำนฯ 

ปรับปรุงแก้ไขรำยงำนฯ ภำยใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับควำมเห็นจำกหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน



การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแลโครงการรว่มลงทุน

การแก้ไขสัญญาของโครงการร่วมลงทุนและการท าสัญญาใหม่

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้ำสังกัดซึ่งมีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ
ประเภทบริหำรระดับต้นและมิใช่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรเป็นประธำนกรรมกำร 

ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นกรรมกำร ผู้แทน สคร. เป็นกรรมกำร และผู้แทนหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรหน่ึงคน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
เมื่อมีกำรลงนำมในสัญญำร่วมลงทุนแล้ว

(มำตรำ ๔๑ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ) 

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

มีอ ำนำจหน้ำท่ี  (๑) ก ำกับดูแลโครงกำรร่วมลงทุน (๒) เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ (๓) เรียกให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร เอกชนคู่สัญญำ หรือหน่วยงำน
ของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ำช้ีแจง ให้ควำมเห็น และจัดส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง (๔)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควำมคืบหน้ำ ปัญหำ และแนวทำงกำรแก้ไขให้ 
รมว. กระทรวงเจ้ำสังกัดทรำบ และ (๕) ให้ควำมเห็นประกอบกำรแก้ไข
สัญญำร่วมลงทุน (มำตรำ ๔๒ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล

ส่งประกำศเชิญชวนแก่เอกชนท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกให้
ร่วมลงทุนโดยไม่ใช้วิธีกำรประมูล ไม่น้อยกว่ำ [๔๕] วัน 

ก่อนวันเปิดรับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

จัดท ำร่ำงประกำศเชิญชวน
ร่ำงเอกสำรกำรคัดเลือกเอกชน 

และร่ำงสัญญำร่วมลงทุน และแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรคัดเลือก 

(มำตรำ ๓๖ และ มำตรำ ๓๗ 
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงประกำศ
เชิญชวน ร่ำงเอกสำรกำรคัดเลือกเอกชน 

และร่ำงสัญญำร่วมลงทุนมำตรำ ๓๘ 
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

ประกำศเชิญชวนอย่ำงเปิดเผย
ไม่น้อยกว่ำ [๖๐] วัน ก่อนวันเปิดรับ

ซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ขำยเอกสำรกำรคัดเลือกเอกชน 
พร้อมท้ังร่ำงสัญญำร่วมลงทุน

(วันเปิดและปิดกำรขำยเอกสำร
กำรคัดเลือกเอกชนเป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดในประกำศเชิญชวน) 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ส านักงานอัยการ
สูงสุด

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

การด าเนินการภายหลังได้ผลการคัดเลือกเอกชน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร คั ด เ ลื อ ก
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร เป็นประธำน
กรรมกำร ผู้แทนกระทรวงเจ้ำ
สังกัด ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด และผู้แทน สคร . เป็น
กรรมกำร และในกรณี ท่ี ต้องใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ให้มีผู้แทน
ส ำนักงบประมำณ หรือในกรณีท่ี
ต้องใช้จ่ำยเงินจำกเงินกู้ ให้มี
ผู้ แทนส ำนั กงำนบริ หำรหน้ี
สำธำรณะ ร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 
และให้มผีู้แทนหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรหน่ึงคน เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร

เปิดเผยข้อมูลโครงกำรร่วมลงทุน ภำยใน [๓๐] วันนับแต่วันท่ีลงนำมใน
สัญญำร่วมลงทุน(มำตรำ ๔๘ ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

กรณีคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีกำรประมูล

ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ตำมร่ำงประกำศ เร่ือง ลักษณะเอกชน

ตำมมำตรำ ๕๐ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

จัดให้มีกำรรับฟังควำมเห็น
จำกภำคเอกชนตำมร่ำงประกำศ 

เร่ือง กำรรับฟังควำมเห็นตำมมำตรำ ๔๗ 
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรอำจจัดให้
มีกำรช้ีแจงเอกสำร
กำรคัดเลือกเอกชน

เสนอเหตุผลและควำมจ ำเป็น ประเด็นท่ีขอ
แก้ไข ผลกระทบจำกกำรแก้ไขและข้อมูลอื่นๆ 

ท่ีจ ำเป็นต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 
(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรแก้ไขสัญญำร่วมลงทุน

(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล

ตรวจพิจำรณำร่ำงสญัญำร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

ส านักงาน
อัยการสูงสุด

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขสญัญำ
ร่วมลงทุนและร่ำงสัญญำฉบับแก้ไขซึ่งผ่ำน

กำรตรวจพจิำรณำของส ำนักงำนอัยกำรสงูสดุ
(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

รมว. 
กระทรวง
เจ้าสังกัด

ลงนำมในสัญญำร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

เปิดเผยข้อมูลโครงกำรร่วมลงทุน
ภำยใน [๓๐] วัน นับแต่วันท่ีลงนำมใน

สัญญำร่วมลงทุนฉบับแก้ไข (มำตรำ ๔๘ 
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ตำมร่ำงแนวทำงปฏิบัติ
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลตำมมำตรำ ๒๐ (๖)  

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

ในกรณีกำรแก้ไขสัญญำร่วมลงทุนแตกต่ำง
จำกหลักกำรของโครงกำรร่วมลงทุนท่ี ครม. 
อนุมัติไว้ ต้องเสนอให้ ครม. อนุมัติด้วย
(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริม)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ครม.
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขสญัญำ

ร่วมลงทุนในสว่นท่ีแตกต่ำงจำกท่ีได้รับอนุมัติไว้
(มำตรำ ๔๔ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ) 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรอำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ หรือคณะกรรมกำรอำจ
ก ำหนดใหห้น่วยงำนเจ้ำของโครงกำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อศึกษำแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน หรือให้ควำมเห็นต่อกำรแก้ไข

สัญญำร่วมลงทุน หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
(มำตรำ ๔๒ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ

โครงการ / 
คณะกรรมการ

ก ากับดูแล

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรต้องว่ำจ้ำง
ท่ีปรึกษำท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมตำมร่ำงประกำศ 
เรื่อง ท่ีปรึกษำตำมมำตรำ ๕๐ 

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 

ในกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วยกับผลกำรคัดเลือกเอกชนและร่ำงสัญญำ
ร่วมลงทุน ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
เพื่อร่วมกับคณะกรรมกำรคัดเลือกพิจำรณำทบทวน

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อาจว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามร่างประกาศ เรื่อง ท่ีปรึกษา

ตามมาตรา ๕๐ แห่ง
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับเงิน
จัดสรรจากกองทุนตามร่างระเบียบ 

เรื่อง การบริหารกิจการกองทุน
และร่างหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงิน

และการส่งเงนิค่าธรรมเนียมแก่กองทุนตาม
มาตรา ๒๙ (๔) และมาตรา ๔๙ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 
ตามล าดับ

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลือก ร่ำงสัญญำร่วมลงทุน และข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภำยใน [๓๐] วันนับแต่วันท่ีได้รับผลกำรคัดเลือกเอกชน
และร่ำงสัญญำร่วมลงทุน (มำตรำ ๓๙ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรอำจขอรับเงินจัดสรรจำกกองทุน
ตำมร่ำงระเบียบ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรกองทุน

และร่ำงหลักเกณฑ์กำรขอรับจัดสรรเงินและกำรสง่เงิน
ค่ำธรรมเนียมแก่กองทุนตำมมำตรำ ๒๙ (๔) และมำตรำ ๔๙

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯตำมล ำดับ

การท าสัญญาใหม่

จัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะภำยหลังจำกสญัญำ
ร่วมลงทุนสิ้นสุด โดยเปรียบเทียบกรณีท่ีหน่วยงำนของรัฐ

ด ำเนินกำรเองและกรณีท่ีให้เอกชนร่วมลงทุน 
อย่ำงน้อย ๕ ปี ก่อนท่ีสัญญำร่วมลงทุนจะสิน้สดุลง 
(มำตรำ ๔๕ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะภำยหลัง
สัญญำร่วมลงทุนสิน้สุดโดยกำรร่วมลงทุน

(มำตรำ ๔๕ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

รมว. 
กระทรวง

สังกัด

ด ำเนินกำรตำมร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 
เสมือนเป็นโครงกำรร่วมลงทุนใหม่ 

(มำตรำ ๔๕ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

การแก้ไขสัญญาของโครงการร่วมลงทุน

สัญลักษณ์

ข้ันตอนภำยใต้ร่ำงประกำศและร่ำงแนวทำงปฏิบัติ

ข้ันตอนภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสรมิกำรร่วมลงทุนฯ

ขำยเอกสำรกำรคัดเลือกเอกชน พร้อมท้ังร่ำงสัญญำ
ร่วมลงทุนแก่เอกชนท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกโดยไม่ใช้วิธีกำร

ประมูล (วันเปิดและปิดกำรขำยเอกสำรกำรคัดเลือก
เอกชนเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในประกำศเชิญชวน) 

เปิดรับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
(ข้อเสนอของเอกชน) (วันเปิดและปิด

กำรรับซอง เป็นไปตำมท่ีก ำหนดใน
เอกสำรกำรคัดเลือกเอกชน)

เปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
และพิจำรณำคัดเลือกเอกชน

ประกำศผลกำรคัดเลือกเอกชน

เจรจำกับผู้ยื่นข้อเสนอ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

จัดส่งร่ำงสัญญำร่วมลงทุนให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดตรวจภำยใน [๑๕] วัน
นับแต่วันท่ีได้รับผลกำรคัดเลือกเอกชนคณะกรรมกำรคัดเลือกพิจำรณำทบทวน

พิจำรณำร่ำงสัญญำร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จภำยใน [๔๕] วัน
นับแต่วันท่ีได้รับร่ำงสัญญำร่วมลงทุน

เสนอผลกำรคัดเลือก ร่ำงสัญญำร่วมลงทุน และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อ รมว. กระทรวง
เจ้ำสังกัดภำยใน [๗] วันนับแต่วันท่ีได้รับผลกำรคัดเลือกเอกชน และร่ำงสัญญำท่ีผ่ำน

กำรตรวจของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

ลงนำมในสญัญำร่วมลงทุน เมื่อ รมว. กระทรวงเจ้ำสงักัดให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลอืก
เอกชน และร่ำงสัญญำร่วมลงทุน (มำตรำ ๓๙ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ตำมร่ำงแนวทำงปฏิบัติ
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลตำมมำตรำ ๒๐ (๖)  
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ

คณะกรรมการ
คัดเลือก

คณะกรรมการ
คัดเลือก

คณะกรรมการ
คัดเลือก

คัดเลือกเอกชนตำมร่ำงประกำศ
เรื่อง คัดเลือกเอกชนตำมมำตรำ ๓๖

แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ



บทเฉพาะกาล

กรณีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ตำม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

และเป็นโครงกำรภำยใต้ ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ
(มำตรำ ๕๖ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ) 

โครงกำรท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรก ำกับดูแลและติดตำมผล (หมวด ๖)

โครงกำรท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ เร่ือง โครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ
ท่ีก ำหนดในมำตรำ ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำง
กำรเสนอโครงกำร

(หมวด ๔)

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินโครงกำร

(หมวด ๕)

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข
สัญญำและกำรท ำสัญญำใหม่ 

(หมวด ๗)

ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไปภำยใต้
ร่ำง พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 

ด ำเนินกำรตำมหมวดน้ัน
ภำยใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

ปี ๒๕๕๖ จนกว่ำจะแล้วเสร็จ

ด ำเนินกำรตำมประกำศ เร่ือง โครงกำร
ท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำท่ีก ำหนดในมำตรำ ๒๓ 

แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
จนกว่ำจะมีกำรออกประกำศฉบับใหม่

แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับดูแลตำมร่ำง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ 

ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่ร่ำง พ.ร.บ.ส่งเสริม
กำรร่วมลงทุนฯ  ประกำศใช้บังคับ

ในระหว่ำงท่ียังไม่ได้แต่งต้ัง 
ใหค้ณะกรรมกำรก ำกับดูแลตำมมำตรำ 
๔๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
ก ำกับดูแลต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งต้ัง

ด ำเนินกำรต่อไปตำมประกำศฉบับใหม่
(ร่ำงประกำศ เรื่อง โครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ

ห้ำพันล้ำนตำมมำตรำ ๘ 
แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ)

กรณีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ตำม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

แตไ่ม่เป็นโครงกำรภำยใต้ ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ
(มำตรำ ๕๗ แห่งร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนฯ) 

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรเสนอโครงกำร
(หมวด ๔)

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก ำกับดูแลและติดตำมผล (หมวด ๖)

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร (หมวด ๕)

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ เร่ือง โครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ
ท่ีก ำหนดในมำตรำ ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรัฐ

หรือ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ยุติกำรด ำเนินกำรเสนอโครงกำร

ด ำเนินกำรคัดเลือกเอกชนตำมหมวด ๕ 
ภำยใต้ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

จนกว่ำจะแล้วเสร็จ

เมื่อสัญญำร่วมลงทุนสิ้นสุดลง 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
รำยงำนต่อ ครม. เพื่อทรำบ

ด ำเนินกำรต่อไปตำมร่ำงประกำศ 
เร่ือง กำรก ำกับดูแลและติดตำมผล

และกำรแก้ไขสัญญำร่วมลงทุนส ำหรับโครงกำร
ตำมมำตรำ ๕๗ (๒) และมำตรำ ๕๗ (๓)

ยุติกำรก ำกับดูแลภำยใน ๙๐ วันนับแต่
ออกร่ำงประกำศ เร่ือง กำรก ำกับดูแล
และติดตำมผลและกำรแก้ไขสัญญำ

ร่วมลงทุนส ำหรับโครงกำรตำม
มำตรำ ๕๗ (๒) และมำตรำ ๕๗ (๓)

ด ำเนินกำรต่อไปตำมร่ำงประกำศ 
เร่ือง กำรก ำกับดูแลและติดตำมผล

และกำรแก้ไขสัญญำร่วมลงทุนส ำหรับโครงกำร
ตำมมำตรำ ๕๗ (๒) และมำตรำ ๕๗ (๓)

ยุติกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ 
เร่ือง โครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ

ท่ีก ำหนดในมำตรำ ๒๓ 
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรัฐ

หรือ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ

เมื่อสัญญำร่วมลงทุนสิ้นสุดลง 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
รำยงำนต่อ ครม. เพื่อทรำบ

กรณีท่ียังไม่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำ
ร่วมลงทุนในวันท่ีประกำศฉบับใหม่

ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรต่อไปภำยใต้ประกำศ 
เรื่อง โครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำท่ีก ำหนด
ในมำตรำ ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

ปี ๒๕๕๖ จนกว่ำจะมีกำรลงนำม

และเมื่อมีกำรลงนำมในสัญญำ
ร่วมลงทุนแล้ว ให้ด ำเนินกำร
ต่อไปตำมหมวด ๔ กำรก ำกับ
ดูแลโครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ

ห้ำพันล้ำน และหมวด ๕ 
กำรแก้ไขสัญญำและกำรท ำ
สัญญำใหม่ ภำยใต้ประกำศ

ฉบับใหม่

กรณีท่ีมีกำรลงนำมในสัญญำ
ร่วมลงทุนแล้วในวันท่ีประกำศฉบับใหม่

ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวด ๔ 
กำรก ำกับดูแลโครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ

ห้ำพันล้ำน และหมวด ๕ กำรแก้ไขสัญญำ
และกำรท ำสัญญำใหม่ ภำยใต้ประกำศฉบับใหม่

สัญลักษณ์

ข้ันตอนภำยใต้ร่ำงประกำศและร่ำงแนวทำงปฏิบัติ

ข้ันตอนภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสรมิกำรร่วมลงทุนฯ



ภาพรวมของร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 



๑

เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

(Increased Level of Infrastructure Investment)

พัฒนาระดับการให้บริการแก่ประชาชน
(Improved Level of Service)

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะสั้นและระยะยาว

(National Economy Development)

ค านึงถึงความคุ้มค่าและการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐ
และเอกชนที่เหมาะสม
(Value for Money)

ประโยชน์ของการให้เอกชนร่วมลงทุน



ด้วยรัฐบาลต้องการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในขณะที่ พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุนเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหาดังนี้

๑. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็นซึ่งท าให้โครงการ PPP เกิดขึ้นอย่างล่าช้า

๒. มีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในการตีความและความล่าช้าในการปฏิบัติตาม

๓. การจัดท าและด าเนินโครงการ PPP ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน
อย่างแท้จริง

๔. ขาดมาตรการส่งเสริมโครงการ PPP ท าให้โครงการ PPP ไม่เป็นที่สนใจของเอกชน

๒

ปัญหาส าคัญของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖



๓

F

“Facilitation”
การส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
โดยท าให้ขั้นตอนง่ายและจูงใจนัก
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

• ก าหนดให้มี มาตรการสนับสนุน
โครงการร่วมลงทุน(PPP Promotion)

• คณะกรรมการ PPP และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแก้ ไขปัญหา อุปสรรค 
หรือ ความล่าช้าเกี่ยวกับโครงการ
ร่วมลงทุนที่ เกิดขึ้นจากกฎหมาย
หรือระเบียบ

• ยกระดับกองทุน PPP ให้สามารถ
สนับสนุนโครงการ PPP ได้

A

“Alignment”
ท าให้โครงการสอดคล้อง

กับหลัก PPP สากล

• ให้ มี การจั ดท าแผนพัฒนาโครงการ
โครงสร้ า งพื้ นฐานของประ เทศ 
(National Infrastructure Plan)ที่
ชัดเจน

• เน้นการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ า น แ ล ะ บ ริ ก า ร
สาธารณะ

• ก าหนดเป้าประสงค์ของการจัดท า
และด า เนิ น โคร งการร่ วมล งทุน
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership) ซึ่ง
รวมถึงเรื่องการจัดสรรความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและ
เอกชน

S

“Streamline”
มีขั้นตอนกระชบั ชัดเจน 

รวมถึงเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

• ก าหนดหลัก เ กณฑ์ และขั้ นตอน
ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน
ให้กระชับ

• มีการน าเอาหลักการของมาตรการ 
PPP Fast Track มาบั ญญั ติ ไ ว้ ใ น
ขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน

• คณะกรรมการ PPP สามารถก าหนด
กรอบระยะเวลาเร่งรัดการจัดท าและ
ด าเนินโครงการร่วมลงทุนได้

T

“Transparency”
มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ใน

ทุกขั้นตอน

• ก าหนดหลั ก เ กณฑ์และขั้ นตอน
ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน

• จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคเอกชน (Market Sounding) ในทุก
ขั้นตอน

• ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผย
สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่
เ ข้ า ใ จ ง่ า ย ต่ อ ส า ธ า ร ณชน แ ล ะ
หน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ

วัตถุประสงค์ส าคัญของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ....



๔

• เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การร่วมลงทุนฯ ไปตรวจพิจารณา

• ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก าลังด าเนินการตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

• ภายหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ ก็จะเสนอร่าง
ดังกล่าวกลับเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

สถานะของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ....



๕

ร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ มีจ านวน ๒๓ ฉบับ

๑. พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการส่งเสริม

๒. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ  

- [ประกาศ[ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ] เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
จัดท า ปรับปรุงและติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาโครงการของประเทศ พ.ศ. ....]

- [แนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา พ.ศ. ....]



๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
− เรื่อง แนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ....
− เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนและรายละเอียดหลักเกณฑ์

และขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ....
− เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .…
− เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท พ.ศ. .…
− เรื่อง รายละเอียดของเอกสารการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาของโครงการร่วมลงทุน และหลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. ....
− เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธีการประมูล พ.ศ. ....
− เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการก ากับดูแลและติดตามผลและการแก้ไขสัญญาของโครงการที่อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการด าเนินโครงการตามหมวด ๕ หรือขั้นตอนการก ากับดูแล และติดตามผลตามหมวด ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ....

− เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน พ.ศ. ....
− เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ….
− เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. ….

๖



๗

๔. ประกาศกระทรวงการคลัง 

− เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ พ.ศ. ....

− เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับดูแล 
คณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรรมการ และคณะท างานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. .… พ.ศ. .… 

๕.   ระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

− ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนว่าด้วยการบริหารกิจการ
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. .…

− หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขอรับจัดสรรเงินและการส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ….



๘

๖. แนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

- เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ....

- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะของโครงการร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... พ.ศ. ....

- เรื่อง แนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุน พ.ศ. ....

- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ….

- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ….

- เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดท าเอกสารการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. ….



ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ 
และคณะท างาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .…

(ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
ตามมาตรา ๕๑ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



๑

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .…

 ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าประชุม

• คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

• คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

• คณะกรรมการคัดเลือก 

• คณะกรรมการก ากับดูแล

• คณะอนุกรรมการ 

• คณะท างาน

 หลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ตอบแทน

• คณะกรรมการ และคณะกรรมการกองทุน ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะผู้ท่ีมาประชุมและไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 

• คณะกรรมการคั ด เลื อก  และคณะกรรมการก ากั บดู แล  ให้ ไ ด้ รั บประ โยชน์ ตอบแทนเป็ นรายครั้ ง เ ฉพาะผู้ ท่ี มา ประชุ ม
และไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน 

• คณะอนุกรรมการ ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะผู้ท่ีมาประชุมและไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 

• คณะท างาน ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะผู้ท่ีมาประชุมและไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 



๒

คณะกรรมการ

ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : คร้ัง)

ประธาน
กรรมการ

รองประธาน
กรรมการ

กรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

คณะกรรมการ [๒๐,๐๐๐] [๑๘,๐๐๐] [๑๖,๐๐๐] [๘,๐๐๐]

คณะกรรมการกองทุน [๑๐,๐๐๐] - [๘,๐๐๐] [๔,๐๐๐]

คณะกรรมการ
ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : คร้ัง)

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคัดเลือก [๑๐,๐๐๐] [๘,๐๐๐]

คณะกรรมการก ากับดูแล [๑๐,๐๐๐] [๘,๐๐๐]

บัญชี ๒

บัญชี ๑

 อัตราประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .… (ต่อ)



๓

คณะอนุกรรมการ

ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : คร้ัง)

ประธาน
อนุกรรมการ

รองประธาน
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ/
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

[๑๐,๐๐๐] [๙,๐๐๐] [๘,๐๐๐] [๔,๐๐๐]

คณะท างาน

ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : คร้ัง)

ประธาน
คณะท างาน

รองประธาน
คณะท างาน

ผู้ท างาน/
ผู้ท างานและเลขานุการ

[๑,๒๐๐] [๘๐๐] [๘๐๐]

บัญชี ๔

บัญชี ๓

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .… (ต่อ)



วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เร่ือง รายละเอียดของเอกสารการคัดเลือกเอกชน 

ร่างสัญญาของโครงการร่วมลงทุน และหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. .... 
(ร่างประกาศ เรื่อง คัดเลือกเอกชนตามมาตรา ๓๖ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

๑. การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน อย่างน้อยต้องแสดงรายการ ดังต่อไปน้ี

(๑) สรุปสาระส าคัญของโครงการร่วมลงทุน

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๓) สรุปรายละเอียดที่ต้องมีในข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๔) หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกเอกชน

(๕) สถานท่ี วัน เวลา ท่ีเปิดและปิดการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน ซึ่งจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีสะดวก และมีช่วงระยะเวลาในการขายเอกสาร
การคัดเลือกเอกชนท่ีเหมาะสม

(๖) สถานท่ี วัน เวลา และวิธีการในการส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือค าถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน และการชี้แจงเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน (ถ้าม)ี

(๗) สถานท่ี วัน เวลา และวิธีการในการเปิดให้มีการเข้าถึงข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน

(๘) สถานท่ี วัน เวลา เปิดการรับซอง ปิดการรับซอง และการเปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

(๙) ค่าธรรมเนียมการขายซอง โดยให้ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการร่วมลงทุน

(๑๐) หลักประกันซอง โดยให้ระบุระยะเวลาผูกพันและเงื่อนไขในการคืนหรือริบหลักประกันซองด้วย ๑



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

๑. การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน (ต่อ)

(๑๑) ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๑๒) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน 

(๑๓) หลักประกันสัญญา โดยให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือริบหลักประกันสัญญาด้วย 

(๑๔) การสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการคัดเลือกเอกชน หรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ได้ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ได้ และการสงวนสิทธิ์อื่นท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกก าหนด

(๑๕) เร่ืองอื่นๆ ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกก าหนด

๒



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

๒. การจัดท าร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) สาระส าคัญของโครงการร่วมลงทุน

(๒) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๓) รายละเอียดที่ต้องมีในข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๔) หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกเอกชน

(๕) ก าหนดการท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชน

(๖) ค่าธรรมเนียม

(๗) หลักประกันซอง

(๘) หลักประกันสัญญา

(๙) การสงวนสิทธิ์

(๑๐) เร่ืองอื่นตามท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเหมาะสม

๓



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

๓. การจัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อก าหนดมาตรฐานของร่างสัญญาร่วมลงทุนดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการร่วมลงทุน 

(๒) ค านิยามและการตีความ

(๓) ล าดับความส าคัญและการบังคับใช้ของเอกสารท้ังหมดภายใต้สัญญาร่วมลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าสัญญาร่วมลงทุนมีผลใช้
บังคับเหนือกว่าเอกสารอื่นภายใต้สัญญาร่วมลงทุน

(๔) สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

(๕) ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน โดยระบุระยะเวลาในแต่ละช่วงของโครงการร่วมลงทุนและระยะเวลารวม 

(๖) แหล่งเงินทุนและการลงทุนของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

(๗) ทรัพย์สินของโครงการร่วมลงทุน ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย การใช้ประโยชน์ การตรวจสอบการใช้ 
การบ ารุงรักษา การพัฒนาทรัพย์สินของโครงการร่วมลงทุน และผลประโยชน์ตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินของโครงการร่วมลงทุน 
รวมท้ังหากมีการก าหนดให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ไม่ว่าในช่วงเวลาระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือ
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการร่วมลงทุน ให้ก าหนดแนวทางการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินนั้นให้ชัดเจน โดยค านึงถึงต้นทุนท่ีได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นและมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในเวลาท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์
หลักประกันสัญญา ๔



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

๓. การจัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

(๘) การด าเนินงานของโครงการร่วมลงทุน (Operation) ผลผลิตท่ีเอกชนจะต้องส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ 
(Level of Service) ท่ีเอกชนจะต้องส่งมอบ

(๙) การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุนไปยังบุคลากรของภาครัฐ

(๑๐) การจ้างและการจ้างช่วง (ถ้าม)ี

(๑๑) อัตราค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ การก าหนดและเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าว รวมถึงวิธีการช าระเงิน

(๑๒) ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายและวิธีการช าระผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว 

(๑๓) สิทธิและประโยชน์/มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนท้ังทางการเงินและ/หรือไม่ใช่ทางการเงิน

(๑๔) สิทธิของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(๑๕) การก ากับดูแลและการตรวจสอบการด าเนินโครงการร่วมลงทุนของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

(๑๖) ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

(๑๗) ทรัพย์สินทางปัญญา
๕



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

๓. การจัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

(๑๘) เหตุสุดวิสัยและผลของเหตุสุดวิสัย เหตุผ่อนผันและผลของเหตุผ่อนผัน

(๑๙) ดอกเบี้ยและค่าปรับ

(๒๐) การระงับข้อพิพาทโดยศาลหรือวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต้องไม่เป็นการผูกพันให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้วิธีการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่กรณีเอกชนคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลต่างประเทศหรือกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แสดงถึง
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากทางปฏิบัติโดยปกติท่ัวไปของสัญญาร่วมลงทุนประเภทนั้นๆ หรือเหตุอื่นใดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
อัตราค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ การก าหนดและเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าว รวมถึงวิธีการช าระเงิน

(๒๑) การสิ้นสุดของสัญญา ซึ่งรวมถึงเหตุแห่งการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา ผลของการเลิกสัญญา และการด าเนินการใดๆ หรือ
การช าระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา เพราะความผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

(๒๒) ค ารับรอง ค ารับประกัน ข้อมูลที่มีการเปิดเผย และข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย

(๒๓) การเก็บข้อมูล การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล

(๒๔) การประกันภัย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก าหนดประเภทของการประกันภัย ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน ผู้เอาประกัน และผู้รับ
ผลประโยชน์

(๒๕) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงท่ีส าคัญ และการโอนสิทธิเรียกร้อง ๖



การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

๓. การจัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุน (ต่อ)

(๒๖) การโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาร่วมลงทุน กรณีมีนิติบุคคลเข้าแทนท่ี โดยจะต้องมีการจัดท าสัญญาระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เอกชนคู่สัญญา และผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อรองรับการโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าว

(๒๗) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนของคู่สัญญา รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินโครงการร่วมลงทุน

(๒๘) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

(๒๙) หลักประกันสัญญา การค้ าประกัน โดยให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือริบหลักประกันสัญญาด้วย 

(๓๐) ภาษาและกฎหมายท่ีใช้บังคับ ซึ่งจะต้องก าหนดให้สัญญาร่วมลงทุนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมลงทุนอยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายไทย

(๓๑) ข้อก าหนดท่ัวไป

 สัญญาร่วมลงทุนต้องไม่มีข้อก าหนดหรือเนื้อหาในลักษณะดังต่อไปน้ี

(๑) ให้มีการต่อหรือขยายอายุของโครงการร่วมลงทุนในสัญญาร่วมลงทุน

(๒) ให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายเอกชนและคู่สัญญาที่เก่ียวข้องปรับหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการด าเนินงานตามโครงการฝ่ายเดียวซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะหรือผลประโยชน์ของรัฐ ๗



การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน

 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่อข้อก าหนดที่ส าคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน พ.ศ. ....

๘



ส่งประกาศเชิญชวนแก่เอกชนที่จะได้รบัการคัดเลือกให้
ร่วมลงทนุโดยไม่ใช้วธิกีารประมูล ไม่น้อยกว่า [๔๕] วัน 

ก่อนวันเปิดรบัซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

จัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน 
และร่างสัญญาร่วมลงทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

(มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ 
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า [๑๒๐] วัน 

ก่อนวันเปิดรบัซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน พร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุน 
(วันเปิดและปิดการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนเป็นไปตามที่

ก าหนดในประกาศเชิญชวน)
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

กรณีคัดเลือกเอกชนโดยไมใ่ช้วธิกีารประมลู

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ตามร่างประกาศ เรื่อง ลักษณะเอกชน

ตามมาตรา ๕๐ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

จัดให้มีการรับฟังความเห็น
จากภาคเอกชนตามรา่งประกาศ 

เรื่อง การรับฟังความเห็นตามมาตรา ๔๗ 
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอาจจัดให้
มีการชี้แจงเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการตอ้งวา่จ้าง
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามร่างประกาศ 
เรื่อง ที่ปรึกษาตามมาตรา ๕๐ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย
ผู้ แทนหน่วยงานเจ้ าของโครงการ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
เจ้าสังกัด ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด
และผู้แทน สคร. เป็นกรรมการ และใน
กรณีที่ ต้องใช้จ่ ายเงิน งบประมาณ 
ให้มีผู้แทนส านักงบประมาณ หรือใน
กรณีที่ต้องใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ ให้มี
ผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้มีผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่ งคน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

เปิดรับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ (ข้อเสนอของเอกชน) 
(วันเปิดและปิดการรบัซองเป็นไปตามที่ก าหนดในเอกสาร

การคัดเลือกเอกชน)
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ประกาศผลการคัดเลือกเอกชน หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

มาตรา ๓๘ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ
คณะกรรมการ

คัดเลือก

เปิดซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
และพิจารณาคัดเลือกเอกชน

คณะกรรมการ
คัดเลือก

ขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน พร้อมทั้งร่างสัญญา
ร่วมลงทุนแกเ่อกชนทีจ่ะไดร้บัการคัดเลือกโดยไม่ใชว้ธิกีาร

ประมูล (วันเปิดและปิดการขายเอกสารการคัดเลือก
เอกชนเป็นไปตามทีก่ าหนดในประกาศเชิญชวน) 

คณะกรรมการ
คัดเลือก

คัดเลือกเอกชนตามร่างประกาศ
เรื่อง คัดเลือกเอกชนตามมาตรา ๓๖

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรบัเงินจดัสรรจากกองทุน
ตามร่างระเบียบ เรื่อง การบริหารกิจการกองทุน

และร่างหลักเกณฑ์การขอรบัจัดสรรเงินและการส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมแก่กองทุนตามมาตรา ๒๙ (๔)  และมาตรา ๔๙ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ ตามล าดับ

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเอกชน

๙



การด าเนินการภายหลังได้ผลการคัดเลือกเอกชน

ในกรณีที่ไม่เห็นดว้ยกบัผลการคัดเลือกเอกชนและรา่งสัญญา
ร่วมลงทุน ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เพื่อร่วมกบัคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก ร่างสัญญาร่วมลงทุน และข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสรจ็ภายใน [๓๐] วันนับแต่วันที่ไดร้บัผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วมลงทุน (มาตรา ๓๙ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

จัดส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจภายใน [๑๕] วัน
นับแต่วันที่ได้รบัผลการคัดเลือกเอกชน

ส านักงานอัยการ
สูงสุด

พิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน [๔๕] วัน
นับแต่วันที่ได้รบัรา่งสัญญาร่วมลงทุนและขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งครบถ้วน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอผลการคัดเลือก ร่างสัญญาร่วมลงทนุ และข้อมลูอื่นทีเ่กีย่วข้องต่อ 
รมว. กระทรวงเจา้สังกดัภายใน [๗] วันนับแต่วนัที่ได้รบัผลการคัดเลือกเอกชน 

และร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจของส านกังานอัยการสูงสุด

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ลงนามในสัญญารว่มลงทุน เมื่อ รมว. กระทรวงเจา้สังกดัให้ความเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญารว่มลงทนุ 

(มาตรา ๓๙ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ)

เปิดเผยข้อมูลโครงการรว่มลงทุน ภายใน [๓๐] วันนับแต่วันทีล่งนามใน
สัญญาร่วมลงทุน(มาตรา ๔๘ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ตามร่างแนวทางปฏิบัติ
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๒๐ (๖)  
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเอกชน (ต่อ) 

๑๐



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพจิารณากรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธีการประมูล

วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 



๑

การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล
ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ๒๕๕๖ และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

มาตรา ๓๘ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน 
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
มีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล 
ให้เสนอส านักงานพิจารณา หากส านักงานเห็นพ้องด้วย
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีประมูล ให้เสนอส านักงานพิจารณา และถ้าส านักงานเห็น
ว่าควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีประมูล แต่ถ้าส านักงานเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้เสนอคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ๒๕๕๖ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ
มาตรา ๓๓ การน าเสนอหลักการของโครงการ

ร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๑ ให้มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
(๗) การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล (หากมี) 

โดยให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธีการประมูลด้วย

ร่างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง
๑. ร่างประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบาย

ส่ ง เสริมการร่ วมลงทุนระหว่ างรั ฐและเอกชน 
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนและรายละเอียด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน 
พ.ศ. .... และ

๒. ร่างประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบาย
ส่ ง เสริมการร่ วมลงทุนระหว่ างรั ฐและเอกชน 
เ รื่ อ ง  หลั ก เ กณฑ์ ใ น การพิ จ า รณากรณี ไ ม่ ใ ช้
การคัดเลือกโดยวิธีการประมูล พ.ศ. ....



๑

เหตุแห่งการใชก้ารคัดเลอืกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล

เหตุแห่งการใช้การคัดเลือกเอกชน
โดยไม่ใช้วิธีการประมูล

โครงการร่วมลงทุนต้องให้เอกชน
ซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็น

การเฉพาะเข้าร่วมลงทุนและเอกชน
ลักษณะดังกล่าวมีเพียงรายเดียว

การคัดเลือกเอกชน
โดยใช้วิธีการประมูลจะส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของ

โครงการร่วมลงทุน

การคัดเลือกเอกชนโดยใช้วิธีการ
ประมูลไม่คุ้มค่าในการด าเนินการ 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะ
และขนาดของโครงการร่วมลงทุน

การคัดเลือกเอกชนโดยใช้วิธีการประมูล
ท าให้โครงการร่วมลงทุนอื่น ไม่ประสบความส าเร็จ
ตามแผนพัฒนาโครงการร่วมลงทุนของประเทศ 

แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน
หรือแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน พ.ศ. ...

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



2

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน พ.ศ. ...

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ๒๕๕๖

ไม่มีการก าหนดไว้

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัด
ให้ มี การรับฟั งความ เห็นจากภาค เอกชน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

ร่างกฎหมายล าดับรองที่เกีย่วข้อง

ร่ างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่ ง เสริม
การร่ วมลงทุนระหว่ า ง รั ฐและ เอกชน เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความเห็น
จากภาคเอกชน พ.ศ. ...



๒

ช่วงเวลาในการจัดท าการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

ระหว่างการเสนอโครงการร่วมลงทุน ระหว่างการคัดเลือกเอกชนก่อนการเสนอโครงการร่วมลงทุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อาจจัดท าการรับฟังความเห็น

จากภาคเอกชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องจัดท าการรับฟังความเห็น

จากภาคเอกชนในอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องจัดท าการรับฟังความเห็น

จากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ท้ั งนี้  ให้หน่ วยงาน เจ้ าของโครงการรับฟั ง
ความเห็นจากภาคเอกชนในเรื่องรายละเอียด
ของ โค ร งก าร ร่ วมล ง ทุน  ค วาม เป็ น ไป ไ ด้
ของโครงการร่วมลงทุน ความเสี่ยงของโครงการ
ร่วมลงทุน การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในโครงการร่วมลงทุน ความพร้อมของหน่วยงาน
ของรัฐในโครงการร่วมลงทุน การคัดเลือกเอกชน
โดยไม่ใช้วิธีการประมูล (หากมี) และเรื่องอื่นๆ 
ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควร

ท้ังนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟังความเห็น
จากภาคเอกชนในเรื่องร่างประกาศเชิญชวน 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญในร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน 
และข้อก าหนดท่ีส าคัญในร่างสัญญาร่วมลงทุน 
และเรื่องอื่นๆ ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นสมควร

ท้ังนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟัง
ความเห็นในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร่วมลงทุน ขอบเขตของโครงการร่วมลงทุน 
ลั กษณะ ทา งก ายภาพแ ละ สถ าน ท่ี ตั้ ง
ของโครงการร่วมลงทุน วงเงินลงทุนท้ังหมด
ของโครงการร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลา
ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมทุน 
และเรื่องอื่นๆ ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นสมควร



๓

การเตรียมการก่อนจัดท าการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

ก าหนด
วัตถุประสงค์
และประเด็น
ของการรับฟัง

ความเห็น
จากภาคเอกชน

ระบุเอกชน
เป้าหมาย

ก าหนดวิธีการ
รับฟังความเห็น
จากภาคเอกขน

จัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับการรับฟัง

ความเห็น
จากภาคเอกชน

ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ 
และระยะเวลา
ในการรับฟัง
ความเห็นจาก
ภาคเอกชน*

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

* ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุข้อมูลข้างต้นในหนังสือเชิญ และส่งหนังสือดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการรับฟังความเห็นตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่า
เหมาะสมแต่ไม่น้อยกว่า [๗ วัน] ก่อนวันเริ่มรับฟังความเห็น หรือไม่น้อยกว่า [๑๕ วัน] ก่อนวันเริ่มรับฟังความเห็นในกรณีที่มีเอกชนเป้าหมายต่างประเทศเข้าร่วม
การรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนด้วย 



๔

วิธีการจัดท าการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

การเปิดให้แสดงความเห็นทาง
ไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โทรศพัท์ โทรสาร หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ

การเปิดโอกาสให้เอกชน
เป้าหมายมารับข้อมลูและ

จดัส่งความเห็น
ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ

การปรึกษาหารือแบบหนึ่งต่อหนึง่ 
(One-on-One)

การจดัประชมุระดบักลุ่มบคุคล 
(One-on-Group)

การจดัสมัมนาในวงกว้าง

วิธีการอ่ืนท่ีหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นสมควร

* หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องบันทึกข้อมูลท่ีได้รับจากการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนในแต่ละครั้งไว้และเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย



๕

การด าเนินการภายหลังการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

รวบรวมและจัดท าสรุปความเห็น
จากการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
พิจารณาน าความเห็นจากภาคเอกชนมา
ปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการร่วมลงทุน ร่างเอกสารการคัดเลือก

เอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน แลว้แต่กรณี 

ระบุความเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต่อความเห็นของภาคเอกชนทุกประเด็น ทั้งในกรณีที่ได้น า

ประเด็นความเห็นของภาคเอกชนมาปรับปรุง
และในกรณีที่ไม่น าความเห็นของภาคเอกชนมาใช้ด้วย



๒

หลักเกณฑ์ในการพจิารณากรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธกีารประมูล

• ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องแสดงข้อมูลให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
และคณะกรรมการ PPP น ามาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล 
เช่น

๑. เหตุผลและประโยชน์ของการใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนทีจ่ะใช้กับโครงการร่วมลงทุน

๒. มาตรการที่จะท าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกสามารถคัดเลือก
เอกชนได้อย่างโปร่งใส รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์ให้แก่ภาครัฐหรือสาธารณะได้

๓. ขั้นตอนของการได้มาซึ่งชื่อของเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนและข้อมูลของเอกชน
รายดังกล่าว

๔. ค ารับรองต่างๆ เช่น ค ารับรองของแสดงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการของของเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุน



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .… 

และร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .…
(ร่างประกาศ เรื่อง ค านวณมูลค่าโครงการ และร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ค านวณมูลค่าโครงการ )

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



๑

หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน

 หลักเกณฑก์ารค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน

(๑) มูลค่าของโครงการร่วมลงทุนท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณตามร่างประกาศ เรื่อง ค านวณมูลค่าโครงการ ถือเป็นท่ีสุด

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณเงินลงทุนของเอกชนและเงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐตลอดอายุของโครงการร่วมลงทุน 
ณ วันท่ีมีการค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน

(๓) ในกรณีท่ีมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนใดซึ่ง ณ วันท่ีมีการค านวณ มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท แต่หากต่ อมาปรากฏว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีผ่านการประเมินเสนอเงินลงทุนมากขึ้นจนท าให้มูลค่าของโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวเกินกว่าห้าพันล้านบาท 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเริ่มต้นด าเนินโครงการร่วมลงทุนข้างต้นใหม่ตามท่ีก าหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 
โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน

(๔) ในกรณีท่ีจะมีการแยกสัญญาร่วมลงทุนออกเป็นสัญญาร่วมลงทุนหลายฉบับภายใต้โครงการเดียว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนรวมมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนท่ีคาดว่าจะก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนท้ังหมดเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนนั้น โดย

(๕) ในกรณีท่ีจะมีการแยกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนออกเป็นโครงการย่อยหลายโครงการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนฉบับเดียว 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนนั้นโดยรวมมูลค่าของโครงการย่อยท้ังหมดเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า
ของโครงการร่วมลงทุน

(๖) ในกรณีท่ีสัญญาร่วมลงทุนส าหรับโครงการร่วมลงทุนเดิมสิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของโครงการ
ร่วมลงทุนอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการด าเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนต่อไป



๒

วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 

 วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 

(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณเงินลงทุนของเอกชนและเงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐท้ังทรัพย์สินท่ีมีรูปร่าง (Tangible 
Asset) และไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) ท่ีท าให้มีการด าเนินงานตามโครงการร่วมลงทุนในระดับเต็มก าลังการผลิตท่ีคาดการณ์
ไว้ (Utilization Capacity at Projected Level) และสามารถรักษาก าลังการผลิตและ/หรือเพิ่มก าลังการผลิตในอนาคต
ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์ท่ีจะด าเนินการ โดยให้ค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วนท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ตามโครงการร่วมลงทุนและตามระยะเวลาท่ีใช้งาน

(๒) เงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนท่ีน ามาค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน ประกอบด้วย

(๒.๑)  เงินลงทุนของเอกชน (Capital Investment) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Capital 
Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure) ท่ีท าให้มีการด าเนินงานตามโครงการร่วมลงทุนได้ โดยให้
ค านวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนท่ีก่อให้เกิดสินทรัพยถ์าวร

(๒.๒) เงินลงทุนของภาครัฐ (Capital Investment) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Capital 
Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure) ท่ีท าให้มีการด าเนินงานตามโครงการร่วมลงทุนได้ โดยให้
ค านวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนท่ีก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวร ในส่วนท่ีนอกเหนือจากทรัพย์สินของภาครัฐตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ (๒.๓)



๓

วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน (ต่อ)

 วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน (ต่อ)

(๒.๓)   ทรัพย์สินของภาครัฐ ในกรณีท่ีโครงการร่วมลงทุนใดมีการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐในการด าเนินงานตามโครงการร่วมลงทุน 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Property)

(ข) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)

(ค) ทรัพย์สินท่ีไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) เช่น เครื่องหมายการค้า (Trademark) สิทธิบัตร  (Patent) หรือลิขสิทธิ์ 
(Copyright)

(ง) การอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อร่วมลงทุน ในส่วนท่ีไม่ได้รวมอยู่ในข้อ (ก) (ข) (ค) และ (จ) 

(จ) ทรัพย์สินอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน



๔

แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน

 แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน

(๑) ในการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน หากหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเลือกค านวณเงินลงทุนและ/หรือทรัพย์สิน
บางส่วนซึ่งสามารถค านวณมูลค่าได้อย่างแน่นอนและชัดเจนแล้วปรากฏว่ามูลค่าดังกล่าวเกินกว่าห้าพันล้านบาท หน่วยงานเจ้าของ
โครงการสามารถด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดในร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องค านวณเงินลงทุนและ
ทรัพย์สินท้ังหมดของโครงการร่วมลงทุน เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวและประโยชน์ส าหรับการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ในกรณีท่ีมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนใด ณ วันท่ีมีการค านวณ มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท แต่หากต่อมาผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการ
ประเมินเสนอเงินลงทุนมากขึ้นจนท าให้มูลค่าของโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวเกินกว่าห้าพันล้านบาท ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เริ่มต้นด าเนินโครงการร่วมลงทุนใหม่ตามท่ีก าหนดไว้ใน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอ
โครงการร่วมลงทุน ท้ังนี้ เงินลงทุนท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการประเมินเสนอมากขึ้นตามข้อนี้ ให้หมายถึง เงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการไว้ โดยไม่รวมถึงกรณีท่ีเอกชนเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนการอนุญาต การให้สัมปทาน 
การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อร่วมลงทุนมากกว่าท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณไว้



๕

แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ

 แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ

(๑) ที่ดิน (Land)

(๑.๑) กรณรีัฐให้เอกชนเช่าที่ดิน

(๑.๒) กรณีรัฐจัดหาที่ดินใหม่



๖

แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ (ต่อ)

 แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ

(๒) สิ่งปลูกสร้าง (Building and Structure) เครื่องจักร (Machinery) หรืออุปกรณ์ (Equipment) 

(๒.๑) กรณรีัฐให้เอกชนเช่าสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์

(๒.๒) กรณรีัฐจัดหาสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ใหม่
 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
 ส าหรับกรณีมีการจัดหาทรัพย์สินดังกล่าวในอนาคต (Future Capital Expenditure) ให้ใชมู้ลค่าปัจจุบันของประมาณ

การต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว โดยใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield) ณ ขณะนั้น ท่ีมีอายุเท่ากับหรือต่ ากว่าระยะเวลาท่ีได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าว



๗

แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ (ต่อ)

 แนวทางปฏิบัติในการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ

(๓) ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) ซึ่งรวมถึงเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) สิทธิบัตร (Patent) และลิขสิทธิ์ 

(Copyright) 

(๔) การอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิแก่เอกชนเพ่ือร่วมลงทุน

(๕) ทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการร่วมลงทนุ

 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใชมู้ลค่าท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเหมาะสม



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่าง            
รัฐและเอกชน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. …. 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติได้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเบื้องต้น



๑

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

มาตรา ๕๐ แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …..............

“ให้คณะกรรมการประกาศก าหนด ….............. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา
ตามพระราชบัญญัตนิี้ ...” 

ประกาศนี้ใช้กับที่ปรึกษาตามมาตรา ๓๒ วรรคท้าย มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. เท่านั้น 



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๒

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ วิชาชีพ หรือบริการให้เป็นที่ปรึกษา และต้องมี
วัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

ข้อ ๔ ที่ปรึกษาตามมาตรา ๓๒ วรรคท้าย มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ร่วม ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตาม
ประเภทสาขาความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ จ านวนโครงการและระยะเวลา
ของประสบการณ์ของที่ปรึกษาและบุคลากรของที่ปรึกษา ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการก าหนด โดยอย่างน้อย
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
- มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปีและท างานเต็มเวลาการ

ท างานปกติของที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามคน และ
- มีผลงานการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่จะให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่าสามโครงการใดๆ ที่มี

ลักษณะและขนาดตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการก าหนดที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และในกรณีของที่ปรึกษา
ทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมาย อย่างน้อยหนึ่งโครงการต้องเป็นการให้ค าปรึกษาในขั้นตอนการเสนอ
โครงการ การคัดเลือกเอกชน หรือการก ากับดูแลโครงการ ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ได้ลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนแล้วในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

๓



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาหลายประเภทสาขาความเชี่ยวชาญ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจ
ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอในรูปแบบกลุ่มที่ปรึกษา  อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาแต่ละรายในกลุ่มที่ปรึกษาจะต้องมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ในประเภทสาขาความเชี่ยวชาญของตนครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในข้อ ๕ 

๔



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๖

ที่ปรึกษามาตรา ๓๒ วรรคท้าย มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. …. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นที่ปรึกษาให้กับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุนที่จะให้ค าปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุนนั้น รวมถึงการมีกรรมการ กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร หุ้นส่วนผู้จัดการ พนักงาน
ที่ท างานประจ าของที่ปรึกษา และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ที่ปรึกษาจ้างเพื่อด าเนินงานในโครงการร่วมลงทุนที่ให้
ค าปรึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุน



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .…

(ร่างประกาศ เรื่อง รายละเอียดทีต่้องมีในรายงานฯ ตามมาตรา ๓๒ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติได้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเบื้องต้น



๑

ภาพรวมของหัวข้อที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน

๑. หลักการของโครงการร่วมลงทุนท่ีจะน ำเสนอคณะกรรมกำร PPP และคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

๒. ข้อเสนอที่จะน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติไปพร้อมกับหลักการของโครงการร่วมลงทุน

๓. ความเป็นมาของโครงการร่วมลงทุน

๔. รายละเอียดของโครงการร่วมลงทุน 

๕. ความพร้อมในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน

๖. ความเป็นไปได้ของโครงการร่วมลงทุนในด้านต่างๆ 

๗. ความเสี่ยงของโครงการร่วมลงทุนในด้านต่างๆ

๘. ลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๙. มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน

๑๐. ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล

๑๑. ความพร้อมของหน่วยงานของรฐัในกำรจัดท ำและด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน 

๑๒. ภาคผนวก



๒

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน

๑. หลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ได้แก่

๑.๑  วัตถุประสงค์ของโครงกำรร่วมลงทุน

๑.๒ ขอบเขตของโครงกำรร่วมลงทุน

๑.๓ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐและเอกชนในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน

๑.๔ ระยะเวลำของโครงกำรร่วมลงทุน

๑.๕ กรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินท่ีจ ำเป็นของโครงกำรร่วมลงทุนในช่วงเวลำของโครงกำรร่วมลงทุน

๑.๖ กำรแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและเอกชน

๑.๗ มำตรกำรสนับสนุนโครงกำรร่วมลงทุน (หำกมี)

๑.๘ กำรคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีกำรประมูล (หำกมี) 

๑.๙ เร่ืองอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นควร (หำกมี) 

ท้ังนี้ ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจัดท ำสรุปข้อเสนอหลักกำรของโครงกำรร่วมลงทุนท่ีจะน ำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ



๓

๒. ข้อเสนอที่จะน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติไปพร้อมกับการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ด าเนิน โครงการ
ร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ได้แก่

๒.๑ กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดิน หรือเงินของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร หรือเงินของหน่วยงำนของรัฐอื่น หรือเงินจำก
กำรก่อหนี้โดยกำรกู้หรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ในกำรด ำเนินโครงกำร

๒.๒ กำรให้สิทธิและประโยชน์แก่เอกชนท่ีจะด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน และ/หรือ

๒.๓ กำรให้อ ำนำจหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรร่วมลงทุนในโครงกำร

๓. ความเป็นมาของโครงการร่วมลงทุน ซึ่งต้องประกอบด้วย 

๓.๑ กำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรร่วมลงทุน

๓.๒ ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ของประเทศ

๓.๓ ควำมจ ำเป็นในกำรมีโครงกำรร่วมลงทุน 

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๔. รายละเอียดของโครงการร่วมลงทุน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขอบเขตและระยะเวลำของโครงกำร
ร่วมลงทุน ลักษณะทำงกำยภำพ สถำนท่ีตั้ง สิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้ ขนำดและก ำลังกำรผลิต ขั้นตอนและวิธีกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรร่วมลงทุน (Project Operation Procedure) เงินลงทุนเริ่มต้นและในอนำคตตลอดระยะเวลำของโครงกำร
ร่วมลงทุน ประมำณกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุนตลอดระยะเวลำของโครงกำรร่วมลงทุน กรอบระยะเวลำ
ในกำรจัดท ำและด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุนตั้งแต่กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำร กำรเสนอโครงกำรร่วมลงทุน 
กำรคัดเลือกเอกชน และกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุนจนถึงสิ้นสุดสัญญำร่วมลงทุน 

๕. ความพร้อมในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน (Project Readiness) ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรร่วมลงทุน

๔

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๖. ความเป็นไปได้ของโครงการร่วมลงทุน (Project Feasibility)  

๖.๑ ควำมเป็นไปได้ทำงพำณิชย์ (Commercial Feasibility)

๖.๒ ควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค (Technical Feasibility) 

๖.๓ ควำมเป็นไปได้ทำงเทคโนโลยี (Technological Feasibility) 

๖.๔ ควำมเป็นไปได้ทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Feasibility)

๖.๕ ควำมเป็นไปได้ทำงกฎหมำย (Legal Feasibility) 

๖.๖ ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน (Financial Feasibility)

๖.๗ ควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic Feasibility)

๕

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๖

๗. ความเสี่ยงของโครงการร่วมลงทุน ซึ่งต้องระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบในกรณีที่เกิด
ความเสี่ยงขึ้น พร้อมทั้งวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

๗.๑ ควำมเส่ียงทำงสถำนท่ีตั้ง (Site risk) 

๗.๒ ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรออกแบบ (Design risk) 

๗.๓ ควำมเส่ียงด้ำนกำรก่อสร้ำงและกำรทดสอบ (Construction and commissioning risk)

๗.๔ ควำมเส่ียงในเร่ืองควำมพร้อมของโครงกำร (Readiness of project risk) 

๗.๕ ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (Financial risk) 

๗.๖ ควำมเส่ียงทำงพำณิชย์ (Commercial Risk) 

๗.๗ ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรร่วมลงทุน (Operation risk)

๗.๘ ควำมเสี่ยงจำกกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินท่ีใช้ส ำหรับด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน (Maintenance risk) 

๗.๙ ควำมเส่ียงทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental risk) 

๗.๑๐ ควำมเส่ียงทำงสังคม (Social risk) 

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๗

๗. ความเสี่ยงของโครงการร่วมลงทุน ซึ่งต้องระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบในกรณีที่ เกิด
ความเสี่ยงขึ้น พร้อมทั้งวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ (ต่อ)

๗.๑๑ ควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ (Economic risk) 

๗.๑๒ ควำมเส่ียงทำงกำรเมือง (Political risk)

๗.๑๓ ควำมเส่ียงทำงกฎหมำย (Legal and regulatory risk)

๗.๑๔ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกคู่สัญญำ (Counterpart risk)

๗.๑๕ ควำมเสี่ยงด้ำนระบบเครือข่ำยคมนำคม และสำธำรณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน 
(Network connectivity and Utilities risk)

๗.๑๖ ควำมเสี่ยงจำกเหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

๗.๑๗ ควำมเส่ียงเฉพำะเจำะจงของโครงกำร (Project specific risk)

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๘

๘. ลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๘.๑ รูปแบบกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน 

๘.๒ กำรจัดสรรหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐและเอกชนในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุน

๘.๓ กำรก ำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงกำรร่วมลงทุน

๘.๔ กำรจัดสรรควำมเสี่ยงระหว่ำงรัฐและเอกชน 

๘.๕ กำรแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงรัฐและเอกชน 

๘.๖ กำรร่วมกันถือหุ้นกับเอกชนในนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV)

๘.๗ กำรให้เอกชนได้รับอนุมัติ อนุญำต สิทธิ สัมปทำน ใบอนุญำต ควำมเห็นชอบ หรือต้องจดทะเบียน หรือแจ้งต่อหน่วยงำนของรัฐ
หรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย (หำกมี) และให้มีควำมเห็นของหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ
เร่ืองดังกล่ำวด้วย

๘.๘ กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงินสด และผลประโยชน์ตอบแทนของรัฐและเอกชน รวมท้ัง 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (Scenario Analysis) ของกำรก ำหนดหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ ควำมเส่ียง มำตรกำรสนับสนุนโครงกำร
ร่วมลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ จำกภำครัฐ

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๙

๙. มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมท่ีก ำหนดในร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

๑๐. ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน โดยวิธีการประมูลดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ข้อจ ำกัดซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถคัดเลือกเอกชนโดยใช้วิธีกำรประมูลได้ 

๑๐.๒ เหตุผลและประโยชน์ของกำรใช้วิธีกำรคัดเลือกเอกชน

๑๐.๓ มำตรกำรท่ีจะท ำให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรและคณะกรรมกำรคัดเลือกสำมำรถคัดเลือกเอกชนได้อย่ำงโปร่งใส รวมถึงสำมำรถ
รักษำผลประโยชน์ให้แก่ภำครัฐหรือสำธำรณะได้ 

๑๐.๔ รำยชื่อเอกชนท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกให้ร่วมลงทุนโดยไม่ใช้วิธีกำรประมูลและข้อมูลเกี่ยวกับเอกชนรำยดังกล่ำวอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้

๑) ขั้นตอนของกำรได้มำซึ่งชื่อของเอกชนท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกให้ร่วมลงทุนท่ีมีกำรพิจำรณำท่ีโปร่งใส

๒) ข้อมูลท่ัวไปของเอกชนท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกให้ร่วมลงทุน

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



๑๐

๑๐. ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน โดยวิธีการประมูลดังต่อไปนี้ (ต่อ)

๑๐.๕ ค ำรับรองของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรว่ำได้ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยส่งเสริมกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงรัฐและเอกชนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกรณีไม่ใช้กำรคัดเลือกโดยวิธีกำรประมูล

๑๐.๖ ค ำรับรองของเอกชนท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกให้ร่วมลงทุนว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรซึ่งรวมถึง
คณะกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

๑๑. ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน

๑๒. ภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย ควำมเห็นของคณะท ำงำนตำมข้อ [๔] และควำมเห็นของหน่วยงำนของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมข้อ [๕] ของประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรร่วมลงทุน พ.ศ. .… รำยละเอียด
กำรประมำณกำรควำมเป็นไปได้ทำงพำณิชย์ ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน ควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐศำสตร์ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ัง แบบจ ำลองทำงกำรเงิน (Financial Model) ท้ังในกรณีฐำน (Base Case) กรณีท่ีดีที่สุด (Best Case) กรณีท่ีแย่ท่ีสุด (Worst Case) และกรณี
อื่นๆ กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (Scenario Analysis) และสมมติฐำนอื่นๆ ใช้ในกำรได้มำซึ่ง
ข้อมูล

รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (ต่อ) 



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๖

(๒) เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้วของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน
ในช่วงระยะเวลาการให้ค าปรึกษา รวมถึงมีกรรมการหรือผู้บริหารของที่ปรึกษาเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละศูนย์จุด
ห้าของทุนที่ช าระแล้วของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาการให้ค าปรึกษา

(๓) มีกรรมการ ผู้มีอ านาจจัดการ พนักงานที่ท างานประจ าของที่ปรึกษา และบุคคลที่ที่ปรึกษาจ้างเพื่อ
ด าเนินงานในโครงการร่วมลงทุนที่ให้ค าปรึกษา เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุนที่ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการในช่วงระยะเวลาการใหค้ าปรึกษา



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๗

• “ เอกชนที่ เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือเอกชนคู่สัญญา 
หรือผู้สนับสนุนทางการเงินของผู้ยื่นข้อเสนอหรือเอกชนคู่สัญญาในโครงการร่วมลงทุนนั้นด้วย

• “ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายความว่า เอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้ยื่นข้อเสนอ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มนิติ
บุคคลให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลแต่ละรายที่อยู่ภายใต้กลุ่มนิติบุคคลนั้น และในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
นิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นแต่ละรายในนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นด้วย 

• “เอกชนคู่สัญญา” หมายความว่า เอกชนที่เป็นคู่สัญญาในโครงการร่วมลงทุน ในกรณีเอกชนคู่สัญญาเป็น
กลุ่มนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลแต่ละรายที่อยู่ภายใต้กลุ่มนิติบุคคลนั้น และในกรณีเอกชน
คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นแต่ละรายในนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นด้วย



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๙

(๔) เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

(๕) เป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๖) มีกรรมการ หรือผู้มีอ านาจจัดการ ที่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๑๐

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้วยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจอาจขอลดจ านวนปีหรือจ านวนโครงการแล้วแต่กรณีในคุณสมบัติของที่ปรึกษาได้



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

๑๑

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาไว้ในสัญญาว่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อให้ที่ปรึกษาด ารงคุณสมบัติดังกล่าวตลอดระยะเวลาการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ส าหรับโครงการร่วมลงทุนนั้น



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทนุ พ.ศ. ….

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



๑

มาตรา ๕๐ แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

“ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน ............ 
โดยเอกชนท่ีมีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน” 

ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน



๒

เอกชนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นเอกชนที่มีลักษณะไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
และไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

(๑) เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

(๒) เป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๓) เป็นผู้ที่หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ .ศ . ๒๕๕๖ หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. …. เนื่องจากผิดสัญญา

(๔) เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันจากอ านาจศาลไทยท าให้ไม่ต้องขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันดังกล่าวมีหนังสือแสดงเจตนาการสละสิทธิ์และ
ความคุ้มกันจากอ านาจศาลไทยนั้น

ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน



๓

ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของเอกชนมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
หรือเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต ให้
ถือว่าเอกชนนั้นมีลักษณะต้องห้ามด้วย

ข้อ ๕ ในกรณีที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มนิติบุคคล หรือมีการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยื่นข้อเสนอ 
ให้น าข้อก าหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาปรับใช้แก่นิติบุคคลแต่ละรายที่อยู่ภายใต้กลุ่มนิติบุคคล 
และแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายของนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ยื่นข้อเสนอด้วย



ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ....

วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 



เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแนวทางปฏิบัติ ส าหรับการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน 

๑

เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานและการด าเนินโครงการร่วมลงทุนของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและเอกชน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความชัดเจน ความคล่องตัวและสร้างมาตรฐานให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการในการ
เปิดเผยข้อมูลโครงการร่วมลงทุนต่อสาธารณชนภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนและ /หรือสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข 
ตามความในมาตรา ๔๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ .ศ. .... 
ออกประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .... 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒

มาตรา ๔๘ (๓) แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ฉบับปรับปรุง

ก าหนดเวลา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีลงนามในสัญญาร่วมลงทุน  หรือ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน 

รูปแบบ และช่องทางการเปิดเผย เปิดเผยในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย
ต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการท่ัวไป (Proactive Disclosure)
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผย

๓

ข้อมูลที่ไมส่มควรเปดิเผย

๑) ข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้า หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบเ ชิง
ธุรกิจแก่เอกชนอย่างไม่เป็นธรรม

๒) ข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยจะเป็นเหตุผิดสัญญาซึ่งเอกชนสามารถบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนได้

๓) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ข้อมูลท่ีมีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้น้าไปเปิดเผยต่อผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

๔) ความลับทางการค้า (Trade Secret) ตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า

๕) ข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidential Information) หรือข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวทางการค้า (Commercially Sensitive Information) ตามท่ีได้
นิยามไว้ในสัญญาร่วมลงทุนซึ่งท้าขึ นระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน

ล าดับที่ รายการ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในภาพรวม (Project Overview)

๑) ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการตามท่ีอ้างอิงในมติคณะรัฐมนตรี

๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้าสังกัด ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งจะร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการร่วมลงทุน และชื่อกระทรวง
เจ้าสังกัด (ถ้ามี)

๓) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ความเป็นมาของโครงการร่วมลงทุน ซึ่งประกอบด้วย (ก) การด าเนินงานที่ผ่านมาและการได้รับ
อนุมัติที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน (ข) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ
ประเทศ และ (ค) ความจ าเป็นในการมีโครงการร่วมลงทุน 

- วัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนๆ

- รายละเอียดเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุน ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทของสิทธิและประโยชน์ หรือมาตรการสนับสนุนที่ให้ในโครงการ กรอบวงเงิน 
และระยะเวลาผูกพันการให้สิทธิและประโยชน์ หรือมาตรการสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในมติ
คณะรัฐมนตรี

- ขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนซึ่งได้รับอนุมัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี

๔



ล าดับที่ รายการ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

๔) การคัดเลือกเอกชน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือกเอกชน ได้แก่

- วันที่ออกประกาศเชิญชวนหรือเอกสารคัดเลือกเอกชน

- วิธีการคัดเลือกเอกชน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล (ถ้าม)ี

- จ านวน และรายชื่อเอกชนผู้ที่เข้าร่วมการคัดเลือก

- วันที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และวันที่ประกาศผลการคัดเลือก

- รายชื่อเอกชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๕) ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการทั้งหมด และระยะเวลาการด าเนินโครงการซึ่งจ าแนกตามแต่ละช่วง
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๖) สถานท่ีตั้งของโครงการ ระบุรายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง หรือสถานท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งของโครงการ หรือซึ่งถูกครอบคลุมอยู่ภายใน
โครงการ เช่น ที่อยู่ พิกัด แผนที่ เป็นต้น

๕

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน



ล าดับที่ รายการ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

๗) การจัดหากรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินโครงการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังต่อไปนี้
- กรณีที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- กรณีที่เอกชนรายอ่ืนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการ

ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

- ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนแปลงที่ดินที่จ าเป็นต้องจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
โดยประมาณ ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ให้การอนุมัติ ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ปัญหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน และการส่งมอบ
พ้ืนที่ให้แก่เอกชน

๘) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๖

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน



ล าดับที่ รายการ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

๙) ข้อมูลติดต่อของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(Contact Detail)

ระบุข้อมูลติดต่อของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ ชื่อหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ที่อยู่ส าหรับการติดต่อทางไปรษณีย์
หรือด้วยตนเอง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อบัญชีรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมลงทุนในสาระสาคัญ (Key Contractual Features)

๑) ชื่อสัญญา ระบุชื่อสัญญาร่วมลงทุน

๒) ชื่อคู่สัญญา ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชน ซึ่งเป็นคู่สัญญา

๓) ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามสัญญา 
(Contract Milestone)

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญาดังต่อไปนี้

- วันที่ลงนามในสัญญา (Date of Execution)

- วันที่การระดมทุนส าเร็จ (Date of Financial Close)

- วันที่ก าหนดให้เริ่มต้นการออกแบบและการก่อสร้าง (Date of Commencement of 
Design and Construction)

- วันที่ก าหนดให้การออกแบบและการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Date of Completion of 
Design and Construction)

- วันที่ก าหนดให้เปิดให้บริการโครงการ (Commercial Operation Date)

- วันที่ก าหนดให้สัญญาสิ้นสุด (Date of Contract Expiry)
๗

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน



ล าดับที่ รายการ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

๔) การจัดหาเงินทุนและการก่อหลักประกัน สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี 

- วงเงินลงทุนซึ่งได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

- การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยรัฐ เช่น การใช้งบประมาณของแผ่นดิน เงินงบประมาณของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือเงินที่ได้มาจากการก่อหนี โดยการกู้ยืมหรือการค ้าประกัน
โดยกระทรวงการคลัง เป็นต้น

- การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยเอกชน เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเข้าท้าสัญญาจัดหา
เงินทุนกับผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น

- การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure Fund) หรือกองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure Trust) (ถ้ามี)

- การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันการ
ช้าระหนี ตามสัญญาจัดหาเงินทุน ตลอดจนเงื่อนไขในการบังคับหลักประกัน

๘

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน



ล าดับที่ รายการ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

๕) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนการจัดสรรความเสี่ยง 
(Risk Allocation) ในรูปแบบตาราง

๙

ประเภทความเสี่ยง รายละเอียด

การจัดสรรความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

รับความเสี่ยง
ร่วมกัน

เอกชน

ความเส่ียงด้านสถานที่ตั้ง 
(Site Risk)

โครงการประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ในที่ดินอันเนื่องมาจากการคัดค้าน
ของประชาชนในพื้นที่ เป็นเหตุให้
หน่ วยงาน เจ้ า ของ โครงการ ไม่
สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่เอกชนได้
ทันตามก าหนดเวลา ส่งผลให้การ
ด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง
โครงการโดยเอกชนล่าช้าไม่เป็นไป
ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
ร่วมลงทุน

√

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
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หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยค านึงถึงความเสี่ยงเฉพาะโครงการก็ได้ และ
ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงประเภทใดๆ ในโครงการ ให้หน่วยงานระบุว่าไม่มีความเสี่ยงดังกล่าว 
ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับโครงการ ได้แก่
(๑) ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้ง (Site Risk)
(๒) ความเสี่ยงด้านการออกแบบ (Design Risk)
(๓) ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง และการทดสอบ (Construction and Commissioning Risk)
(๔) ความเสี่ยงในเรื่องความพร้อมของโครงการ (Readiness of Project Risk)
(๕) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(๖) ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการร่วมลงทุน (Operation Risk)
(๗) ความเสี่ยงจากการบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการร่วมลงทุน (Maintenance Risk)
(๘) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)
(๙) ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk)
(๑๐) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Economic Risk)
(๑๑) ความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk)
(๑๒) ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal and Regulatory Risk)
(๑๓) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (Counterparty Risk)
(๑๔) ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายคมนาคม และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ

ร่วมลงทุน (Network Connectivity and Utilities Risk)
(๑๕) ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) ๑๐

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
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๖) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชน

ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
- สิทธิใดๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการด าเนินโครงการ สิทธิในการ

ได้รับเงินลงทุนคืน สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการให้บริการ สิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
และ/หรือ สิทธิในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น

- หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินโครงการตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ การด าเนินงาน การบ ารุงรักษา การจัดหาแหล่งเงินทุน 
และการส่งมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงการให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๗) การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Measurement)

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของเอกชน เช่น มีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของเอกชนโดยการก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ (Key Performance Indicators) 
ซึ่งสอดคล้องกับการช าระค่าตอบแทนให้แก่เอกชน และการค านวณค่าปรับหรือค่าเสียหาย เป็นต้น

๘) การช าระค่าตอบแทนให้แก่เอกชน 
(Payment Mechanism)

ระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภทค่าตอบแทนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องช าระให้แก่เอกชน และ
ระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเริ่มช าระค่าตอบแทนให้แก่เอกชน โดยไม่ต้องระบุตัวเลขหรือสูตร
การค านวณค่าตอบแทนที่เป็นข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณชน เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการตกลงจะจ่าย
ค่าตอบแทนการลงทุนโครงการให้แก่เอกชนเป็นรายปีหรือรายไตรมาส ภายหลังจากที่การออกแบบและ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ตรวจรับมอบงานหรือออกหนังสือรับรองให้แก่เอกชนแล้ว 
หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการให้แก่เอกชนเป็นรายปีหรือราย ไตรมาส
ภายหลังจากวันเปิดให้บริการจนกระท่ังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา เป็นต้น

๑๑

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
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๙) การช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายโดยเอกชน ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายโดยเอกชน ในกรณีท่ีเอกชนปฏิบัติหน้าที่ไม่
ถูกต้องตามข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของโครงการ (Performance Failure) ระดับการให้บริการ 
(Level of Service) หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับผลผลิต (Output Specification)

๑๐) การช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายโดย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการตามท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาร่วมลงทุน

๑๑) การโอนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการโอนสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนตาม
สัญญาร่วมลงทุน

๑๒) การเปลี่ยนแปลงตัวคู่สัญญา ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวคู่สัญญา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการโอนสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญา การใช้สิทธิเข้าด าเนินโครงการโดยรัฐ (Authority’s Step-In Right) หรือการใช้สิทธิเข้ามาแก้ไข
เยียวยาโครงการโดยผู้สนับสนุนทางการเงิน (Lender’s Step-In Right)

๑๓) การเลิกสัญญาร่วมลงทุน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เหตุเลิกสัญญาร่วมลงทุน เช่น กรณีท่ีเอกชนเป็นฝ่ายผิดสัญญา กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็น
ฝ่ายผิดสัญญา กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจนเป็นเหตุให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาตกเป็นพ้นวิสัย เป็นต้น 

- ค่าชดเชยการเลิกสัญญา (Termination Payment) 

- การส่งมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการภายหลัง
จากที่สัญญาสิ้นสุดลง (Handover of Asset)
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๑) เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เช่น คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญาร่วม
ลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในเวลานั้นๆ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ หรือเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการตาม
กฎหมาย เป็นต้น

๒) การอนุมัติเก่ียวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุน 
และวันที่ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไข

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ และ/หรือการให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาร่วมลงทุนโดยคณะกรรมการก ากับดูแล ส านักงานอัยการสูงสุด รัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัด และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ตลอดจนระบุวันที่ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญา
ฉบับแก้ไข

๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุน (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญา เช่น การขยายระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการในกรณีท่ีมีการส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้าหรือในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เป็นต้น

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานตามสัญญา

(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและเอกชน

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับการให้บริการ (Level of Service)

(๕) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับโครงการ

(๖) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินลงทุน ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการ ๑๓

ข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังจากการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน



วันที่ [*] มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .…

(ร่างประกาศ เรื่อง เสนอโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๑ 
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



การเสนอโครงการร่วมลงทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖)

มาตรา ๒๖
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและวเิคราะห์โครงการ

มาตรา ๒๖
เสนอรายงานฯ ต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด

มาตรา ๒๔ 
ท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

มาตรา ๒๕
ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อท ารายงานผลการศึกษาและวเิคราะห์โครงการ

มาตรา ๒๖
เสนอรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรมว. กระทรวงเจา้สังกัดแล้ว ให้ส านักงาน 

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

มาตรา ๒๖
พิจารณารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ส านักงาน

มาตรา ๒๗
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ

คณะกรรมการ

มาตรา ๒๘
เสนอโครงการต่อคณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการ

มาตรา ๒๘
พิจารณาอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณ

คณะรัฐมนตรี

สศช.

สงป. กรณีใช้
งบประมาณ

ส านักงานขอข้อมูลเพิ่มเติม
≤ ๓๐ วัน

ศกึษาโครงการตามประกาศ
คณะกรรมการรายละเอียด
ที่ต้องมีในผลการศกึษา

กรณีใช้ งบประมาณ /เงินกู้

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

การเสนอโครงการร่วมลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์

๑



๒

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

จัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการรว่มลงทนุ 
(มาตรา ๓๑ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการตอ้งวา่จ้างทีป่รึกษาที่มคีุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรา่งประกาศ 

เรื่อง ที่ปรึกษาตามมาตรา ๕๐ 
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

เนื้อหารายงานฯ ตามร่างประกาศ 
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานฯ 

ตามมาตรา ๓๒ แห่งร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

จัดให้มีการรบัฟังความเห็น
จากภาคเอกชนเพื่อประกอบ

การจัดท ารายงานฯตามร่างประกาศ 
เรื่อง การรับฟังความเห็นตามมาตรา ๔๗
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรบัเงินจดัสรร
จากกองทุนตามรา่งระเบียบ เรื่อง การบริหารกิจการกองทุน

และร่างหลักเกณฑ์การขอรบัจัดสรรเงินและการส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมแก่กองทุนตามมาตรา ๒๙ (๔) และมาตรา ๔๙ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ ตามล าดับ

การเสนอโครงการร่วมลงทุนภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 
และร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .… 

การเสนอโครงการร่วมลงทุนภายใต้ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .…  

คณ ะ ท า ง า นป ร ะ กอ บด้ ว ย  ผู้ แ ท น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นประธาน
คณะท างาน ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด 
สคร. สภาพัฒน์ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะท างาน และมีผู้แทน
หน่ วยงาน เ จ้ าของ โคร งการหนึ่ ง คน
เป็นเลขานุการ

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

กรณีเป็นโครงการภายใต้แผนการร่วมลงทุน

ส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง
ให้ความเห็นภายใน [๗] วันนับแต่วนัทีผู่้มีอ านาจ

ของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้อง

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

จัดส่งความเห็นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภายใน [๓๐] วันนับแต่วนัที่ได้รบัรายงานฯ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานฯ

ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รบัความเห็นจากหน่วยงานของรฐั

ที่เกี่ยวข้อครบถ้วน

กรณีไม่เป็นโครงการภายใตแ้ผนการรว่นลงทนุ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพื่อ
แต่งตั้งคณะท างาน หากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นและสมควร



ประกาศการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล
ทั้งนี้ ให้ระบุระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้าน

ไม่น้อยกวา่ [๖๐] วัน
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ในกรณีไม่มีผู้คัดค้าน
หรือมีผู้คัดค้านแต่หน่วยงาน

เจ้าของโครงการเห็นว่า
ไม่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง

แก้ไขรายงานฯ

เสนอรายงานฯ  ความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สรุปข้อคัดค้าน

และความเห็นของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการต่อข้อคัดค้าน
ต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด

ภายใน [๗] วัน นับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้าน 

ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ 
และส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็น
อีกครั้ง 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอรายงานฯ ต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด
(มาตรา ๓๑ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ในกรณีท่ีมีผู้คัดค้านและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นวา่
ควรให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอคณะกรรมการ PPP เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในหลักการภายใน [๖๐] วัน

นับแต่วันที่ได้รบัรายงานฯ ความเห็นและเอกสารครบถ้วน
สคร.

คณะกรรมการ 
PPP

เสนอหลักการของโครงการต่อ ครม. 
เพื่อพิจารณาอนมุัตภิายใน [๓๐] วัน

นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการ 

PPP

พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุน
ตามมาตรา ๓๑ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ ครม.

เสนอรายงานฯ ต่อ สคร. 
ภายใน [๑๕] วันนับแต่วันที่ได้รบัความเห็นชอบ

จาก รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด

พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน [๓๐] วันนับแต่วันที่ได้รับเสนอเรื่อง 

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

พิจารณาเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
ตามมาตรา ๓๑ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ

กรณีจะคัดเลือกเอกชนโดยใชว้ิธกีารประมลู กรณีจะคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธกีารประมลู

ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน

โดยวิธีการประมูล ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ในร่างประกาศ 

เรื่อง คัดเลือกเอกชนโดยไม่ประมูลด้วย
ตามมาตรา ๓๓ (๗) 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้น าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติไปพร้อมกับการเสนอหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
(๑) มีการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ หรือก่อหนี้โดยการกู้หรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง 

(๒) มีการให้สิทธิและประโยชน์แก่เอกชนที่จะด าเนินโครงการ (๓) มีการให้อ านาจหน่วยงานเจ้าของ
โครงการร่วมลงทุนในโครงการ (มาตรา ๓๔ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รบัความเห็นจากหน่วยงานของรฐัที่เกีย่วขอ้งครบถ้วน 

การเสนอโครงการร่วมลงทุนภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 
และร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .… (ต่อ)

การเสนอโครงการร่วมลงทุนภายใต้ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. .…

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์ ๓



ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน

ทีม่ีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท พ.ศ. .…
(ร่างประกาศ เร่ือง โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันลา้นตามมาตรา ๘ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญตัิสง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารฉบับนี้เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต



ขอบเขตการบังคับใช้ของร่างประกาศ เรื่อง โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านตามมาตรา ๘ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

๑

 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ
(๑) โครงการร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่าต ่ากว่าห้าพนัล้านบาทตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ

เอกชน พ.ศ. ….
(๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทนุในโครงการท่ีมีวงเงินมลูค่าต ่ากว่าท่ีก าหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติการให้
เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวนัท่ีประกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้โดยไม่ต้อง
ค านวณมลูค่าโครงการร่วมลงทนุใหม่ 
(ก) กรณีท่ียงัไม่ได้มีการลงนามในสญัญาร่วมลงทนุ ให้ด าเนินโครงการนัน้ต่อไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าวจนกว่า
จะมีการลงนามในสญัญาร่วมลงทนุ และเม่ือมีการลงนามในสญัญาร่วมลงทนุแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามท่ีก าหนดในหมวด ๔
(การก ากบัดแูล) และหมวด ๕ (การแก้ไขสญัญาและท าสญัญาใหม่) ของประกาศฉบบันี ้
(ข) กรณีท่ีได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการต่อไปตามท่ีก าหนดในหมวด ๔ 
(การก ากบัดแูล) และหมวด ๕ (การแก้ไขสญัญาและท าสญัญาใหม่) ของประกาศฉบบันี ้

 แต่
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดโครงการร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทบางประเภทหรือบางลักษณะท่ีไม่ต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการร่วมลงทุนภายใต้ประกาศฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตาม
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินโครงการนั้นโดยอนุโลม 



การเสนอโครงการร่วมลงทุน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

จัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการร่วมลงทุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจวา่จ้างที่ปรกึษาที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรา่งประกาศ เรื่อง ที่ปรึกษา
ตามมาตรา ๕๐ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

เนื้อหารายงานฯ ตามร่างประกาศ 
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานฯ

ตามมาตรา ๓๒ แห่งร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ แต่เนื้อหาจะ
ซับซ้อนน้อยลงและยืดหยุ่นมากขึ้น

อาจจัดให้มีการรบัฟังความเห็น
จากภาคเอกชนเพื่อประกอบ

การจัดท ารายงานฯตามร่างประกาศ 
เรื่อง การรับฟังความเห็นตามมาตรา  ๔๗
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ 

การเสนอโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์

คณ ะ ท า ง า นป ร ะ กอ บด้ ว ย  ผู้ แ ท น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นประธาน
คณะท างาน ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด 
สคร. สภาพัฒน์ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะท างาน และมีผู้แทน
หน่ วยงาน เ จ้ าของ โคร งการหนึ่ ง คน
เป็นเลขานุการ

กรณีเป็นโครงการภายใต้แผนการร่วมลงทุน

ส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง
ให้ความเห็นภายใน [๗] วันนับแต่วนัทีผู่้มีอ านาจ

ของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

จัดส่งความเห็นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภายใน [๓๐] วันนับแต่วนัที่ได้รบัรายงานฯ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานฯ

กรณีไม่เป็นโครงการภายใตแ้ผนการรว่นลงทนุ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพื่อ
แต่งตั้งคณะท างาน หากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นและสมควร

ต่อหน้าถัดไป

๒



ประกาศการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล
ทั้งนี้ ให้ระบุระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้าน

ไม่น้อยกวา่ [๖๐] วัน
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ในกรณีไม่มีผู้คัดค้าน
หรือมีผู้คัดค้านแต่หน่วยงาน

เจ้าของโครงการเห็นว่า
ไม่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง

แก้ไขรายงานฯ

เสนอรายงานฯ  ความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สรุปข้อคัดค้าน

และความเห็นของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการต่อข้อคัดค้าน
ต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด

ภายใน [๗] วัน นับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้าน 

ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ 
และส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็น
อีกครั้ง 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอรายงานฯ ต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ในกรณีท่ีมีผู้คัดค้านและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นวา่
ควรให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ

พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน [๓๐] วันนับแต่วันที่ได้รับเสนอเรื่อง 

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด/ผู้รับมอบ

อ านาจ

กรณีจะคัดเลือกเอกชนโดยใชว้ิธกีารประมลู กรณีจะคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธกีารประมลู

ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน

โดยวิธีการประมูล ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ในร่างประกาศ 

เรื่อง คัดเลือกเอกชนโดยไม่ประมูลตาม
มาตรา ๓๓ (๗)  แห่งร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ ด้วย

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ ครม. ภายใน [๑๕] วัน 
นับแต่ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด/ผู้รับมอบอ านาจเห็นชอบรายงานฯ 

เพื่อให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ
(๑) มีการให้สิทธิและประโยชน์แก่เอกชนที่จะด าเนินโครงการ 

(๒) มีการให้อ านาจหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมลงทุนในโครงการ

ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รบัความเห็นจากหน่วยงานของรฐัที่เกีย่วขอ้งครบถ้วน 

การเสนอโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท (ต่อ)

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์

ต่อจากหน้าที่แล้ว

๓



ส่งประกาศเชิญชวนแก่เอกชนที่จะได้รบัการคัดเลือกให้
ร่วมลงทนุโดยไม่ใช้วธิกีารประมูล ไม่น้อยกว่า [๔๕] วัน 

ก่อนวันเปิดรบัซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

จัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน 
และร่างสัญญาร่วมลงทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า [๑๒๐] วัน 

ก่อนวันเปิดรบัซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน พร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุน 
(วันเปิดและปิดการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนเป็นไปตามที่

ก าหนดในประกาศเชิญชวน)
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

กรณีคัดเลือกเอกชนโดยไมใ่ช้วธิกีารประมลู

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ตามร่างประกาศ เรื่อง ลักษณะเอกชน

ตามมาตรา ๕๐ แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

อาจจัดให้มีการรับฟังความเห็น
จากภาคเอกชนตามรา่งประกาศ 

เรื่อง การรับฟังความเห็นตามมาตรา ๔๗ 
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอาจจัดให้
มีการชี้แจงเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจวา่จ้าง
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามร่างประกาศ 
เรื่อง ที่ปรึกษาตามมาตรา ๕๐ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ 

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย
ผู้ แทนหน่ วยงาน เจ้ าของโครงการ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
เจ้าสังกัด และผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่ งคน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ (ในกรณี
จ าเป็น จะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงาน
อื่นของรัฐไม่เกิน ๓ คนได้)

เปิดรับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ (ข้อเสนอของเอกชน) 
(วันเปิดและปิดการรบัซองเป็นไปตามที่ก าหนดในเอกสาร

การคัดเลือกเอกชน)
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

ประกาศผลการคัดเลือกเอกชน หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

คณะกรรมการ
คัดเลือก

เปิดซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
และพิจารณาคัดเลือกเอกชน

คณะกรรมการ
คัดเลือก

ขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน พร้อมทั้งร่างสัญญา
ร่วมลงทุนแกเ่อกชนทีจ่ะไดร้บัการคัดเลือกโดยไม่ใชว้ธิกีาร

ประมูล (วันเปิดและปิดการขายเอกสารการคัดเลือก
เอกชนเป็นไปตามทีก่ าหนดในประกาศเชิญชวน) 

คณะกรรมการ
คัดเลือก

คัดเลือกเอกชนตามร่างประกาศ
เรื่อง คัดเลือกเอกชนตามมาตรา ๓๖ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ
โดยอนุโลม

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรบัเงินจดัสรรจากกองทุน
ตามร่างระเบียบ เรื่อง การบริหารกิจการกองทุน

และร่างหลักเกณฑ์การขอรบัจัดสรรเงินและการส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมแก่กองทุนตามมาตรา ๒๙ (๔)  และมาตรา ๔๙ 

แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ ตามล าดับ

การคัดเลือกเอกชน 

การคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์ ๔



๕

การด าเนินการภายหลังได้ผลการคัดเลือกเอกชน

ในกรณีที่ไม่เห็นดว้ยกบัผลการคัดเลือกเอกชนและรา่งสัญญา
ร่วมลงทุน ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เพื่อร่วมกบัคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด/ผู้รับ
มอบอ านาจ

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด/

ผู้รับมอบอ านาจ

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก ร่างสัญญาร่วมลงทุน และข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสรจ็ภายใน [๓๐] วันนับแต่วันที่ไดร้บัผลการคัดเลือกเอกชน

และร่างสัญญาร่วมลงทุน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

จัดส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจภายใน [๑๕] วัน
นับแต่วันที่ได้รบัผลการคัดเลือกเอกชน

ส านักงานอัยการ
สูงสุด

พิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน [๔๕] วัน
นับแต่วันที่ได้รบัรา่งสัญญาร่วมลงทุนและขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งครบถ้วน

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เสนอผลการคัดเลือก ร่างสัญญาร่วมลงทนุ และข้อมลูอื่นทีเ่กีย่วข้องต่อ 
รมว. กระทรวงเจา้สังกดัภายใน [๗] วันนับแต่วนัที่ได้รบัผลการคัดเลือกเอกชน 

และร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจของส านกังานอัยการสูงสุด

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ลงนามในสัญญารว่มลงทุน เมื่อ รมว. กระทรวงเจา้สังกดัให้ความเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญารว่มลงทนุ 

เปิดเผยข้อมูลโครงการรว่มลงทุน ภายใน [๓๐] วันนับแต่วันทีล่งนามใน
สัญญาร่วมลงทุน (มาตรา ๔๘ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ตามร่างแนวทางปฏิบัติ
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๒๐ (๖)  
แห่งร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทนุฯ

การคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท (ต่อ)

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์



การก ากับดูแล การแก้ไขสัญญา และการท าสัญญาใหม่ของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท

การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน การแก้ไขสัญญาของโครงการรว่มลงทุน

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล
รมว.กระทรวงเจ้า

สังกัด

ประ กอ บด้ ว ย ผู้ แ ท น ก ร ะ ท ร ว ง เ จ้ า สั ง กั ด 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และอ านาจ
(๑) ก ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มี
การด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่
ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ
(๓) เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชน
คู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
เข้าชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
(๔ )  รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า 
ปัญหา และแนวทางการแก้ ไขในการด า เนิน
โครงการ ร่ วมล งทุนตามที่ ก าหนดใน สัญญา
ร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ 
และให้ส่งส าเนารายงานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
ไปยัง สคร. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการคัดเลือก
ก าหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุน

เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ประเด็นที่ขอแกไ้ข 
ผลกระทบของการแกไ้ขสัญญารว่มลงทุน และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น ต่อคณะกรรมการก ากบัดูแล 

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

พิจารณาให้ความเห็น
คณะกรรมการ

ก ากับดูแล 

พิจารณาตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
ส านักงานอัยการ

สูงสุด

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รมว. กระทรวง

เจ้าสังกัด/
ผู้รับมอบอ านาจ

ลงนามสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

การท าสัญญาใหม่

ค านวณมูลค่า
โครงการใหม่

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทข้ึนไป

ต่ ากว่าห้าพันล้านบาท

ด าเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การร่วมลงทุนฯ เสมือนเป็นโครงการใหม่

ด าเนินการตามประกาศฉบับนี้
เสมือนเป็นโครงการใหม่

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์
๖


