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แนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะ 

การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เปน็สาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

มกราคม  ๒๕๖๑ 

 



 

หน้า ๑ 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญา 
ร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

โดยที่มาตรา ๔๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ) ก าหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
ซึ่งคณะกรรมการได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของร ัฐ 
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศลักษณะการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ) และให้อ านาจส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(ส านักงาน) ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานในการพิจารณาลักษณะการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ส านักงานจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามอ านาจดังกล่าว  

ทั้งนี้  แนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่ 
เป็นสาระส าคัญมีวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ (คณะกรรมการก ากับดูแล) ในฐานะผู้มีอ านาจในการพิจารณาว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว
เป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือมิใช่สาระส าคัญตามมาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๕๖ ใช้ประกอบการพิจารณาตามประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

 

๒. กรอบแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
๒.๑ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ให้หมายความรวมถึงการแก้ไข

เอกสารแนบท้ายหรือภาคผนวกใดๆ ทีส่ัญญาร่วมลงทุนก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญด้วย 

๒.๒ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนใดที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว 
ท าให้คู่สัญญามีอ านาจตกลงกันได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
และไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๓ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญจะต้องไม่ส่งผลประการใดประการหนึ่ง 
ดังนี้ 

๒.๓.๑ ท าให้การด าเนินการของโครงการอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทีผู่้มีอ านาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้   

๒.๓.๒ ท าให้การด าเนินการของโครงการอยู่นอกขอบเขตของโครงการที่ผู้มีอ านาจ 
ในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุม 



 

หน้า ๒ 
 

ไปถึงส่วนที่แก้ไข เนื่องจากยังอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ 
ในหมวด ๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว 

  การแก้ไขสัญญาที่ส่งผลกระทบตามข้อ ๒.๓.๑ หรือข้อ ๒.๓.๒ ที่ไม่เข้าข้อยกเว้น  
หรือที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่อนุมัติให้ขยายขอบเขตของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเริ่มด าเนิน
กระบวนการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง ในลักษณะเป็นโครงการใหม่อีกครั้ง และด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
 

๓. ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญา

ร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ลักษณะ ดังนี้ 
๓.๑ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องาน 

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ที่ก าหนดไว้ในข้อนี้จะต้องท าให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
หรือเป็นการเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน”๑ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนตามลักษณะนี้จะต้องพิจารณาทั้งลักษณะ 
และผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนว่าเข้าข่ายเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ดังนี้ 

๓.๑.๑ ลักษณะของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของโครงการทางกายภาพ รวมถึงการเ พ่ิมหรือลดปัจจัยหรือองค์ประกอบของโครงการ 
และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของโครงการ 

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องาน (Scope of Work) หมายถึง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญา 

(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดของงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานให้บริการ หรืองานบ ารุงรักษา ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับของการให้บริการ (Level of Service) ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วย
กล่าวคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการ (Change in Capacity) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ความถี ่ในการให้บริการ (Change in Frequency) หรือการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการด าเนิน
โครงการในแต่ละงานข้างต้น 

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดของงานให้บริการ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินโครงการ  

 
                                                                 
๑ ข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศลักษณะการแกไ้ขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 



 

หน้า ๓ 
 

๓.๑.๒ ผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในเงื่อนไขข้อ ๓.๑.๑ ต้องท าให้ 

ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเป็นการเพ่ิมผลประโยชน์
ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ดังนี้ 

(๑) การท าให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประส งค์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์ของโครงการ 
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ตามที่ผู้มีอ านาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้  
แล้วแต่กรณี 

(๒) การเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน หมายถึง การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที ่มีผลเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ในรูปตัวเงินให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑) คู ่ส ัญญาฝ ่าย เอกชนได ้ร ับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ ่มมากขึ ้น 
จากทีก่ าหนดไว้เดิม หรือ 

๒) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีการลงทุนในโครงการลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม หรือ  
๓) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีค่าใช้จ่ายในโครงการลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม 

๓.๒ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน  หรือส่วนแบ่งรายได้ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการระงับข้อพิพาท”๒ 

๓.๒.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 
ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน  หรือส่วนแบ่งรายได้ หมายถึง การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการลดลง 
จากที่ก าหนดไว้เดิม หรือ 

(๒) หน่วยงานของรัฐมีการลงทุนในโครงการเพ่ิมมากขึ้นจากที่ก าหนดไว้เดิม หรือ 
(๓) หน่วยงานของรัฐมีค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมมากขึ้นจากที่ก าหนดไว้เดิม 
นอกจากนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐ ให้หมายความรวมถึง 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการตัดสิทธิ และ/หรือลดทอนสิทธิของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ในการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐข้างต้นด้วย 

                                                                 
๒ ข้อ ๓ (๒) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 



 

หน้า ๔ 
 

๓.๒.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ หมายถึง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
ของโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ 

๓.๒.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท หมายความรวมถึงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการระงับข้อพิพาท เช่น การระงับข้อพิพาท
โดยศาล หรือการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หรือการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอ่ืน 

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการระงับข้อพิพาท เช่น วิธีการ
แต่งตั้งองค์คณะอนุญาโตตุลาการ กฎระเบียบที่ใช้ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ 
หรือสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

๓.๓ “การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการต่อไปได”้๓ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนตามลักษณะนี้จะต้องพิจารณาทั้งลักษณะ 
และผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนว่าเข้าข่ายเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ลักษณะของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
(๑) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา หมายถึง การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาฝ่ายเอกชน 

เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไปยังบุคคลที่  ๓ 
และในกรณีที ่คู ่ส ัญญาฝ่ายเอกชนเป็นกลุ ่มนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงการยกเลิกกลุ่มนิติบุคคล 
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกของกลุ่มนิติบุคคล เว้นแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกของกลุ่มนิติบุคคล 
โดยไม่กระทบต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกเดิมของกลุ่มนิติบุคคล  

อย่างไรก็ด ี การ เปลี ่ยนตัวคู ่ส ัญญาไม่รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ 
ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิเข้าด าเนินโครงการแทนที่เอกชนคู่สัญญา (Step-in Right) 
ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน (ถ้ามี) 

(๒) การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หมายถึง การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ของกลุ่มนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชน ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชน
กับนิติบุคคลอืน่ 

 
 
 

                                                                 
๓ ข้อ ๓ (๓) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 



 

หน้า ๕ 
 

๓.๓.๒ ผลกระทบของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในเงื่อนไขข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีผล

ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไปได้ โดยให้ค านึงถึงความสามารถในการด าเนิน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตามที่ผู้มีอ านาจในการพิจารณาได้ให้ 
ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ แล้วแต่กรณี รวมถึงคุณสมบัติอันเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญา
ฝ่ายเอกชนในกระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน เช่น คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางด้านเทคนิคและการเงิน 
เป็นต้น 

๓.๔ “การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา”๔ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญา หมายถึง การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันทีส่ัญญาร่วมลงทุนเริ่มมีผลใช้บังคับ 
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใดๆ ของสัญญาที่มีผลเป็นการเพ่ิมหรือลด

ระยะเวลาในการให้บริการ 
(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุนหรือระยะเวลา

ของโครงการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลเป็นการเพ่ิมหรือลดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน 
หรือระยะเวลาของโครงการ แล้วแต่กรณี  

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามลักษณะนี้ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน
พร้อมเริ่มให้บริการก่อนก าหนด และหน่วยงานเจ้าของโครงการและคู่สัญญาฝ่ายเอกชนตกลงใช้สิทธิ 
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนในการให้เอกชนคู่สัญญาสามารถเริ่มให้บริการและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
ในทันท ี

๓.๕ “การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา”๕ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาที่ส่งผลกระทบ ในทางลบต่อรัฐหรือประชาชน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เอกชนคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา 
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการเพ่ิมหรือลดระยะเวลาผูกพันของหลักประกัน

สัญญา ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการปลดหลักประกันสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ผูกพันของหลักประกันสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน 

(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการบังคับใช้หลักประกันสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการริบหรือคืนหลักประกันสัญญา 

                                                                 
๔ ข้อ ๓ (๔) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
๕ ข้อ ๓ (๕) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 



 

หน้า ๖ 
 

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักประกันสัญญา เช่น การปรับลดอัตรา
หลักประกันสัญญา หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีค านวณมูลค่าของหลักประกันสัญญา 

๓.๖ “การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ”๖ 
การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ หรือคุณภาพ 

การให้บริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๓.๖.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการที่ประชาชนผู้ใช้บริการต้องช าระ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณอัตราค่าบริการดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราค่าบริการนั้น 

๓.๖.๒ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ หมายความถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ระดับของการให้บริการ (Level of Service) ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการให้บริการหรือความปลอดภัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
ทีก่ าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตามทีผู่้มีอ านาจในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติไว้ แล้วแต่กรณี 

๔. แนวทางการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการก ากับดูแลไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
  ๔.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
แล้วมีความเห็นไม่ตรงกันว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือมิใช่สาระส าคัญ 
ตามมาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ หรือมีข้อพิจารณากรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือจากที่ 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญก าหนดไว้   
ซึ่งท าให้คณะกรรมการก ากับดูแลไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๔ (๕)  
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบ 
จากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา  
 ๔.๒ ในกรณีที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๔.๑ แล้ว และคณะกรรมการก ากับดูแลยังไม่อาจวินิจฉัย 
ชี้ขาดได้ เนื่องจากผู้แทนส านักงานและผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการ
ก ากับดูแลหารือส านักงานถึงความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญา 
ร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการก ากับดูแลต่อไป 

                                                                 
๖ ข้อ ๓ (๖) แห่งประกาศลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘ 




