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พระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ เอกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อดํ าเนิ น การ
ในกิจการของรัฐ
พระราชบัญ ญัติ นี้ มีบ ทบั ญ ญั ติบ างประการเกี่ ย วกับ การจํ ากั ด สิท ธิแ ละเสรี ภาพของบุค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันมีอํานาจหน้าที่ต้องทําตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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(๒) กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
“หน่วยงานอื่นของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า
(๑) กรณีส่ว นราชการ ได้แ ก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่ว นราชการในสังกัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
(ก) สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากบริษัท ได้แก่ กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
เป็ น ผู้ รั กษาการตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ ง รั ฐ วิส าหกิ จนั้ น หรื อรั ฐ มนตรีผู้ รับ ผิ ด ชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น
(ข) สําหรับบริษัท ได้แก่ กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง ซึ่งกระทรวงการคลัง
ได้มอบอํานาจให้ใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น
(๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
“เอกชน” หมายความว่ า บุค คลหรือ นิ ติบุ คคลที่ มิ ใช่ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น
ของรัฐบาลไทย
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“แผนยุทธศาสตร์” หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคํานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ
(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง
(๓) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดําเนินโครงการ
(๔) ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
(๕) การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน
(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
(๗) การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่
การให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและการให้ประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ในกรณีที่กิจการของรัฐในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดกระบวนการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุน
และการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการไว้อย่างเพียงพอแล้ว จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้น
ไม่ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องนั้นก็ได้
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการและ
ข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๙ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจาก
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดอัน ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจาก
หน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เป็น หรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๘) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกวุฒิสภามีมติ
ให้ถอดถอนหรือให้พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิต ามมาตรา ๘ มีว าระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒินั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
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หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๐
(๕) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และ
ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการเพื่อให้มีการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่ว มประชุมหรือออกเสีย งลงคะแนน
ในเรื่องดังกล่าวมิได้
มาตรา ๑๕ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง ห้ามมิให้ กรรมการตามมาตรา ๘
กระทําการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักการในระหว่างที่ตนดํารงตําแหน่งกรรมการ
(๒) เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม (๑) เป็นจํานวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนตามวรรคหนึ่งถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ
ยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนตามวรรคหนึ่งเกินร้อยละยี่สิบห้า
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หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินชี้ขาดการไม่ใช้วธิ ีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตามมาตรา ๓๘
(๕) ให้คําแนะนําหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๗
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนด
ในมาตรา ๒๓ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรา ๕๘
(๗) ออกประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดทํารายงานตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๙) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให้นํามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๓) จัดทําร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในกรณีไม่ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตามมาตรา ๓๘
(๕) จัด ทําร่า งประกาศกําหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการให้เอกชนร่ว มลงทุน ในกิจการของรั ฐ
ในโครงการที่มีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ เสนอต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๕๘
(๖) ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และดําเนินการ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ และคําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(๘) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๑๙ ให้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนประเภทและลักษณะของกิจการ
ที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน พร้อมกับกําหนดความสําคัญและความเร่งด่วน รวมทั้งลําดับ
การดําเนินกิจการต่าง ๆ โดยให้พิจารณาขีดความสามารถในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
(๒) เป้าหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
(๓) ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องแสดงการประมาณการใช้งบประมาณ
ของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณด้วย
(๔) ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
มาตรา ๒๐ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงต่อคณะกรรมการตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
กรอบนโยบายที่แต่ละกระทรวงเสนอ ให้แสดงภาพรวม ลักษณะของโครงการ และลําดับความสําคัญ
ของกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จําเป็นหรือเหมาะสมที่จะมีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

มาตรา ๒๑ เมื่ อ คณะกรรมการจัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ต ามมาตรา ๑๙ แล้ ว ให้ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
แผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐในการจัด ทําและเสนอโครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต้องยึดถือแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ในกรณีที่สมควรต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ได้
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป
มาตรา ๒๒ เมื่อครบกําหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ให้คณะกรรมการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องแสดงปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ และเสนอแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาและอุปสรรคนั้นเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ในคราวต่อไป
หมวด ๔
การเสนอโครงการ
มาตรา ๒๓ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๔ ในการเสนอโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
(๒) ต้นทุนการดําเนินการ โดยในกรณีที่เป็นโครงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินร่วมด้วย
ให้แสดงงบประมาณแผ่นดินที่จําเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการด้วย
(๓) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินการระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
(๔) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อม
ของเอกชนในแต่ละรูปแบบ
(๕) ผลกระทบของโครงการ
(๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

(๗) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดําเนินการ ให้แสดง
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมที่ต้องใช้ในโครงการอื่น ๆ
และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของหน่วยงาน
มาตรา ๒๕ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ และที่ปรึกษาต้องจัดทํารายงานเป็นเอกเทศตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนด
ในมาตรา ๒๔ และสาระสําคัญอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งรายงาน
ของที่ปรึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๒๖ ด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ให้สํานักงานจัดให้มีบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๖ ให้ หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการเสนอผลการศึ กษาและวิเ คราะห์โ ครงการต่ อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการเสนอเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
สํานักงานต่อไป
ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ สํานักงานอาจขอให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการหรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
และหากการดําเนินการดังกล่าวทําให้มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ให้ส อดคล้อ งกัน ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการดําเนิน การไปในคราวเดีย วกัน และเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการจัดส่งต่อสํานักงานตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
มาตรา ๒๗ เมื่อสํานักงานได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้าสํานักงานเห็นด้วยกับโครงการ ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของโครงการต่อไป
(๒) ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับโครงการ ให้แจ้งความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของสํานักงาน ให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินต่อไป
ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) ให้มีความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน
และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ให้มีความเห็นของสํานักงบประมาณ
ประกอบการพิจารณาด้วย

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

ให้สํานักงานพิจารณาโครงการตามมาตรานี้ ให้เสร็ จสิ้นภายในหกสิบ วัน นับแต่วัน ที่ได้รั บ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
สํานักงานเห็นด้วยกับโครงการ
มาตรา ๒๘ หากโครงการใดจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินหรืองบประมาณ
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการแล้ว ให้เสนอ
โครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้
ในการก่อหนี้ของโครงการนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
กิจการของรัฐที่แผนยุทธศาสตร์กําหนดว่าสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน แต่หน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้เสนอโครงการเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ให้สํานักงานประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทําโครงการ
เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนและประสานกับหน่วยงานของรัฐนั้นเพื่อให้เสนอโครงการ และเมื่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการได้จัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แล้ว
ให้เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาก่อนเสนอสํานักงาน และให้นํามาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าโครงการใดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงานและตกลงกันไม่ได้
ให้เ สนอคณะกรรมการพิจ ารณากํ าหนดหน่ ว ยงานที่ มีความรั บผิด ชอบกิจ การของรัฐที่ จะให้เอกชน
ร่วมลงทุนมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั้น
ในการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ ก็ได้
การว่าจ้างที่ปรึกษาตามวรรคสาม หากสํานักงานมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการดําเนินการ สํานักงานอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้
มาตรา ๓๐ กรณีโครงการที่มีลักษณะของกิจการและอยู่ในประเภทและสาขาตามที่กําหนด
ในแผนยุทธศาสตร์ แต่หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการประสงค์จะดําเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ให้หน่วยงานของรัฐนั้นเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และ
ความคุ้มค่าในการดําเนินการดังกล่าวกับกรณีที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
พร้อมกับการเสนอโครงการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เอกชนร่วมลงทุน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับหน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติต่อไป
การเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้หน่วยงานดังกล่าว
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๕
การดําเนินโครงการ
มาตรา ๓๒ การประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน
วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่นที่จําเป็นในการให้เอกชนร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ในประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ต้องกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
(๒) ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
(๓) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติกรณีตามมาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุนได้
มาตรา ๓๔ ร่างสัญญาร่ว มลงทุน ตามมาตรา ๓๓ ต้องประกอบด้วยข้อกําหนดมาตรฐาน
ของสัญ ญาร่วมลงทุน ที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาของโครงการ
(๒) การให้บริการและการดําเนินการของโครงการ
(๓) อั ต ราค่ า บริ ก าร วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ของเอกชนหรื อ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนต้องให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๔) การเปลี่ยนลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง
และการโอนสิทธิเรียกร้อง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

(๕) สินทรัพย์ของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์และการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการ
(๖) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั้งการชําระค่าตอบแทน
(๗) เหตุแห่งการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา และการชําระค่าเสียหาย
(๘) การค้ําประกัน การประกันภัยและการชดใช้ค่าเสียหาย
(๙) การระงับข้อพิพาท
มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้ แทนหน่ วยงานเจ้ าของโครงการ เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ แทนสํ านั กงบประมาณ ผู้ แทนสํ านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ
และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพิจารณาโครงการ และต้องมีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุน
(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
(๓) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
(๔) เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
(๕) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่เห็นสมควร
ให้นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกได้
มาตรา ๓๘ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้เสนอสํานักงานพิจารณา หากสํานักงาน
เห็นพ้องด้วยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้เสนอสํานักงานพิจารณา และถ้าสํานักงานเห็นว่าควรใช้วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีประมูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล แต่ถ้าสํานักงานเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล
ให้เสนอคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด
มาตรา ๓๙ การประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่ว มลงทุน ครั้งใด ถ้ามีผู้เสนอเพีย งรายเดีย ว
หรื อ หลายราย แต่ เ สนอถู ก ต้ อ งตามรายการในเอกสารข้ อ เสนอการร่ ว มลงทุ น เพี ย งรายเดี ย ว
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป
มาตรา ๔๐ ภายในสิบห้าวันนับแต่เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชน และผลการเจรจา และได้จัดทํา
ร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) นําผลการคัดเลือกเอกชน ประเด็นที่เจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ ร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอสํานักงาน โดยให้
สํานักงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการคัดเลือกเอกชนและภาระการเงินการคลังภาครัฐและส่งความเห็น
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผลการคัดเลือกเอกชน
จากคณะกรรมการคัดเลือก และ
(๒) ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุน ให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ตรวจพิจารณาแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน
มาตรา ๔๑ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้รับความเห็นและเอกสาร พร้อมกับร่างสัญ ญา
ร่วมลงทุน ตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้พิจารณาเสนอความเห็น ประกอบเรื่องทั้ง หมดแล้ว นําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
มาตรา ๔๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ภาระการเงินการคลังของภาครัฐ
ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนความเห็นของรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อแจ้ง
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน โดยให้นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วนําผลการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วม
ลงทุนต่อไป
หมวด ๖
การกํากับดูแลและติดตามผล
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการลงนามในสัญ ญาร่ว มลงทุน แล้ว ให้รัฐ มนตรีกระทรวงเจ้าสังกั ด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัด กระทรวงเจ้าสังกัดซึ่ง มีตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงและมิใช่หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้แทนหน่วยงาน

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

เจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการ
ให้นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามกํากับดูแลโครงการให้มีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน แผนการปฏิบัติ
ตามสัญญาร่วมลงทุน และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการต่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ โดยอาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แ นวทาง
การแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการและจัดทําแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการได้
(๓) เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) รายงานผลการดําเนิน งาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และให้ส่งสําเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงาน
(๕) พิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามหมวด ๗
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกําหนดอย่างน้อย
หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
ให้นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ สํานักงาน
อาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
และให้เอกชนจัดทําแผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนด้วยก็ได้
ในการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน หากปรากฏว่ามีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อผูกพัน ของสัญ ญาร่ว มลงทุน ให้คณะกรรมการกํากับดูแ ลทํารายงานพร้อมด้วยความเห็นเสนอต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
รายงานต่อสํา นักงานเพื่อเสนอให้ค ณะกรรมการพิจารณาต่ อไป และหากเป็น กรณีที่ มีเหตุร้ ายแรง
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
หมวด ๗
การแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่
มาตรา ๔๗ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผล
และความจําเป็นในการขอแก้ไขต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการกํากับดูแล
เห็นด้ว ยกับการแก้ไข ให้หน่ว ยงานเจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อให้คําปรึกษาในการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนได้
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจาก
สัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการเอง
กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน และกรณีให้เอกชนรายเดิมร่วมลงทุน เสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อยห้าปี
ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการของรัฐ
เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดําเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการให้เอกชน
ร่วมลงทุน และหากปรากฏว่าโครงการมีมูลค่าตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตามหมวด ๔ การเสนอโครงการ โดยให้
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดในมาตรา ๒๔ (๔) (๕) และ (๖)
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หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

หมวด ๘
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๔๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน หนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
การให้ เอกชนร่วมลงทุน ในกิ จการของรัฐ” เพื่อสนับ สนุน การจั ด ทํา แผนยุท ธศาสตร์แ ละสนับ สนุ น
หน่ ว ยงานของรั ฐในการเสนอโครงการที่ สอดคล้ องกั บแผนยุ ท ธศาสตร์ การจั ด ทํ าผลการศึ กษาและ
วิเคราะห์โครงการ และการจ้างที่ปรึกษา
มาตรา ๕๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
การงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
มาตรา ๕๑ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสํารวจข้อมูลและจัดทําหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
(๒) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน
มาตรา ๕๒ เงินของกองทุนให้นําฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุน ในกิ จการของรัฐ ” ประกอบด้ ว ย ปลัด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานกรรมการกองทุ น
เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ ผู้ อํา นวยการสํ านั กงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการกองทุน
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการกองทุนและเลขานุการ
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
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๓ เมษายน ๒๕๕๖

(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบีย บหรือคําสั่งเกี่ย วกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของกองทุน
ให้นํามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนให้จัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการกองทุนส่งงบการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ
รายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีว งเงิน มูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ เพื่อให้หน่ว ยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้
หากสํานักงานเห็นว่าโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนใดมีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แต่เป็น
โครงการที่มีความสําคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสมควรดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สํานักงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยนํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ เพื่อ ประโยชน์ใ นการจัด ทําระบบฐานข้อ มูล สัญ ญาร่วมลงทุน ให้ หน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการจัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อสํานักงานภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนแล้ว
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏต่อสํานักงานว่า โครงการใดมิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในหมวด ๔ การเสนอโครงการ หรือหมวด ๕ การดําเนิน โครงการ ให้สํานักงานแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะและผลกระทบต่อประชาชนด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรี
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ในกรณีที่ ค ณะกรรมการให้ดํา เนิ น การตามสั ญ ญาร่ว มลงทุ น ต่ อไปโดยไม่มี การแก้ ไขหรือ มี
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคสองแล้ว ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๖ การกํากับดูแลและติดตามผล
มาใช้บังคับแก่การดําเนินการต่อไป
มาตรา ๖๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ ต้องเป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่สํานักงานจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๖๒ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๗ หากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการมิได้ รับจั ด สรรงบประมาณแผ่น ดิน หรื อมีงบประมาณไม่ เพีย งพอในการดําเนิ น การ
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้
การขอรับจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อจ้างที่ปรึกษา
ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งเงินค่าธรรมเนียม
การขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน และค่าธรรมเนียมการลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง เข้ากองทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่ว มลงทุน
ในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา โดยเอกชนหรือบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บคั ด เลื อกเป็ น คู่ สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ในกิจ การของรั ฐหรื อ ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ น ที่ป รึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
เอกชนและบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการ
ของเอกชนและบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการกํากับดูแล คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะอนุกรรมการ
และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๖ กรรมการในคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะกรรมการกํากับดูแล
ผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๔๔ วรรคสี่
ประกอบกับมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๗ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
และให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ดังกล่าว
ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มีการเสนอโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ว มงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อดําเนินการออกกฎกระทรวง
และประกาศที่จํ าเป็น ต่ อการดํ าเนิ น การตามพระราชบัญ ญัตินี้ แ ล้ ว ให้ ดําเนิน การในขั้ น ตอนต่ อไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ โครงการใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวันที่พระราชบั ญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่ อยู่ ใ นระหว่ างขั้ น ตอนตามหมวด ๒ การเสนอโครงการ หรือ หมวด ๓
การดําเนินโครงการ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามบทบัญญัตใิ นหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
และให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๔ การกํากับดูแลและติดตามผลแห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยัง
มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกํากับดูแ ลโครงการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
โดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการเอง กรณีให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
และกรณีให้เอกชนรายเดิมเข้าร่วมลงทุน เสนอกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เว้นแต่
โครงการดังกล่าวยังเหลือระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุนเกินกว่าห้าปี ให้นํามาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้ทําสัญญาให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการให้เอกชนเข้าร่ว มงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
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พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานตามโครงการ จัดส่งสําเนาสัญญา และรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่าวต่อ สํานักงานภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าโครงการใดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วนในขั้นตอนใดโดยยังไม่มีการดําเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทตามสัญญาหรือยื่นฟ้องต่อศาล
ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ
พนักงานหรือผู้บริหารของหน่วยงานเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ
ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการยกเลิก การแก้ไขสัญญาและการให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเสนอผลการพิจารณาและความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง มาประกอบ
การพิจารณาด้วย
ให้นํามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่ชัดเจน
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมิได้มีการกําหนดขั้นตอน
และหลักเกณฑ์การดําเนินการที่สาํ คัญบางประการไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ประกอบกับ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก ทําให้รัฐยังไม่สามารถดําเนินการให้เพียงพอ
แก่ความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น การมอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐเพื่อจัดทํา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้มีการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะขึ้น อีกทั้งยังส่งผลเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วย ทําให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการเปิดเสรี
ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ด้วย สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ เพื่อให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน โดยมี
ความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหลักวินัยการเงินการคลัง การส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน กํากับดูแล
ส่งเสริม และสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ในการให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่ า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการ
(๗) อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
ให้ ข้ า ราชการในสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เป็นเลขานุการ
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดสาขาความเชี่ยวชาญของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) ดํ า เนิ น การสรรหาและพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส มควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศนี้
ข้อ ๔ ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากสาขาความเชี่ยวชาญ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
ข้อ ๕ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามวุฒิการศึกษาในสาขานั้น ๆ หรือ
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๒) เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเหมาะสมกับสาขานั้น ๆ มากกว่าสิบปี
ข้อ ๖ การได้ม าซึ่ง รายชื่อ ผู้ที่มี ความเหมาะสม เพื่อ คัด เลือ กผู้ส มควรได้ รับ การเสนอชื่ อ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีแนวทางดําเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(๑) ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ จากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเสนอรายชื่อหน่วยงานละห้าคน
โดยให้ระบุสาขาความเชี่ยวชาญพร้อมประวัติด้วย
(๒) ขอบัญชีรายชื่อจากหน่วยงานที่มีการจัดทําบัญชีรายชื่อต่าง ๆ โดยคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจํานวนหนึ่ง
(๓) คณะกรรมการสรรหาแต่ละคนพิจารณาเสนอรายชื่ อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อคัด เลือ ก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ สาขาละหนึ่งคน
(๔) วิธีการอื่นที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
ข้อ ๗ การคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) เมื่อได้รายชื่อผู้มีความเหมาะสมตามข้อ ๖ แล้ว ให้จัดทําบัญชีรายชื่อแยกเป็นรายสาขา
(๒) ก่อนการพิจารณาคัดเลือก ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
พร้อมทั้งประวัติและผลงานของแต่ละคน โดยให้ผู้ที่มีความเหมาะสมดังกล่าวกรอกประวัติและทําหนังสือ
รับรองตนเอง พร้อมทั้งหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบคุณสมบัติแ ละหนังสือให้ความยินยอม
หากได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบที่ฝ่ายเลขานุการจัดทําขึ้น
(๓) คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตาม (๒) เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) นํารายชื่อพร้อมทั้งประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็น การสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟัง ความคิด เห็น ของหน่ว ยงาน
ของรัฐและสาธารณชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่ว มลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แ ก่หน่ ว ยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็ น แนวทางในการให้ห น่ว ยงานของรั ฐ
และสาธารณชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติ บางประการเกี่ย วกับการจํา กัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ให้ สํ า นั ก งานจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
หน่วยงานของรัฐและสาธารณชนที่เกี่ ยวข้องเพื่อคณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๔ ก่อนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ให้สํานักงานจัดทํากรอบแนวทางการรับฟัง
ความคิด เห็ น ตามที่ค ณะกรรมการกํ าหนด ซึ่ง อย่ า งน้ อยต้อ งประกอบไปด้ ว ย ร่า งแผนยุท ธศาสตร์
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕ การรับฟัง ความคิด เห็นจากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนที่เกี่ย วข้องตามข้อ ๓
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(๑) การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
(๒) การจัดประชุมหรือสัมมนา
(๓) การปรึกษาหารือรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย
(๔) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๕) การยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น
(๖) การสํารวจความคิดเห็น
(๗) วิธีการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๔ แล้ว
ให้สํานักงานดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยจะต้องประกาศกําหนดการรับฟังความคิดเห็น
วัน เวลา และสถานที่ รวมตลอดถึงรายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นที่เพียงพอแก่การที่หน่วยงาน
ของรัฐและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ให้ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็น
ให้สํานักงานประกาศกําหนดการรับฟังความคิดเห็นตามช่องทางการสื่อสารที่คณะกรรมการกําหนด
และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงานด้วย
ข้อ ๗ ภายหลังจากที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิด เห็นแล้ว ให้สํานักงานรวบรวมความเห็น
ข้อสังเกต พร้อมทั้งร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ ๘ เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ล้ ว ให้ สํ า นั ก งาน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๑ ต่อไป
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถึงกรณีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม
ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าอาจกระทบหรือมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์เดิม
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง

กําหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ของโครงการที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่
หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปเป็นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันโครงการลงทุนในกิจการของรัฐ
โดยเฉพาะโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทําให้มูลค่าของโครงการ
ที่ต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรวดเร็วและดําเนินการได้คล่องตัวมากขึ้น สมควรกําหนด
เพิ่มมูลค่าของโครงการให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ า มาร่ ว มลงทุ น มากขึ้ น สํ า หรั บ โครงการที่ มี มู ล ค่ า ต่ํ า กว่ า มู ล ค่ า ที่ กํ า หนดเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น ยั ง คงต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกาศกําหนด จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการ
ของรัฐเพื่อให้การคํานวณมูลค่าของโครงการมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการคํานวณอย่างชัดเจนและเป็น
มาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิจการของรัฐ เรื่อ ง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ภาครัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
“มูลค่าโครงการที่กําหนด” หมายความว่า มูลค่าโครงการที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
หรือมูลค่าโครงการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการเป็ น ผู้ รั บ ผิด ชอบในการคํ า นวณมู ล ค่ า ของโครงการ
โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ และแนวทางปฏิบัติ
ที่สํานักงานประกาศกําหนดตามข้อ ๗
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าของโครงการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การคํานวณ ดังต่อไปนี้

28

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๑) เว้นแต่จะมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศฉบับนี้ ให้มูลค่าของโครงการที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการคํานวณตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ถือเป็นที่สุด
(๒) ในการคํ า นวณมู ล ค่ า ของโครงการ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการคํ า นวณเงิ น ลงทุ น
และทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนตลอดอายุของโครงการ ณ วันที่มีการคํานวณมูลค่าโครงการ
(๓) ในกรณีที่มูลค่าของโครงการใดซึ่ง ณ วันที่มีการคํานวณตามข้อ ๕ (๒) มีมูลค่าต่ํากว่า
มู ล ค่ า โครงการที่ กํ า หนด แต่ ห ากต่ อ มาปรากฏว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นการประเมิ น เสนอเงิ น ลงทุ น
และทรัพย์สินมากขึ้นจนทําให้มูลค่าของโครงการดังกล่าวเกินกว่ามูลค่าโครงการที่กําหนด ให้หน่วยงาน
เจ้ า ของโครงการเริ่ ม ต้ น ดํ า เนิ น โครงการข้ า งต้ น ใหม่ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ
(๔) ในกรณี ที่ จ ะมี ก ารแยกสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ออกเป็ น สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น หลายฉบั บ ภายใต้
โครงการเดียว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าของโครงการนั้น โดยรวมมูลค่าของโครงการ
ที่คาดว่าจะกําหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าของโครงการข้างต้น
(๕) ในกรณีที่จะมีการแยกการลงทุนในกิจการของรัฐออกเป็นโครงการย่อยหลายโครงการ
ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนฉบับเดียว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าของโครงการนั้นโดยรวม
มูลค่าของโครงการย่อยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าของโครงการข้างต้น
(๖) ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนสําหรับโครงการเดิมสิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คํานวณมูลค่าของโครงการดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ อีกครั้ง ก่อนที่จะมีการดําเนินการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในโครงการต่อไป
ข้อ ๖ วิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณเงินลงทุน
และทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) และไม่มีรูปร่าง
(Intangible Asset) ที่ทําให้มีการดําเนินงานตามโครงการในระดับเต็มกําลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้
(Utilization Capacity at Projected Level) และสามารถรักษากําลังการผลิตและ/หรือเพิ่มกําลังการผลิต
ในอนาคตที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์ที่จะดําเนินการ โดยให้คํานวณเงินลงทุนและทรัพย์สิน
ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ใช้ในการดําเนินงานตามโครงการและตามระยะเวลาที่ใช้งาน

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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หน้า ๒๓
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ให้เงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการนํามาคํานวณมูลค่า
ของโครงการตามวรรคหนึ่ง ประกอบไปด้วยเงินลงทุนและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินลงทุน (Capital Investment) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงิน
ลงทุนเริ่มต้น (Initial Capital Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure)
ที่ทําให้มีการดําเนินงานตามโครงการได้ โดยให้คํานวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวร
ของภาครัฐและเอกชน ในส่วนที่นอกเหนือจากทรัพย์สินของภาครัฐตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ (๒)
(๒) ทรัพย์สินของภาครัฐ ในกรณีที่โครงการใดมีการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Property)
(ข) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)
(ค) ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) เช่น เครื่องหมายการค้า (Trademark)
สิทธิบัตร (Patent) หรือลิขสิทธิ์ (Copyright)
(ง) การอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อดําเนินกิจการของรัฐ
(จ) ทรัพย์สินอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณมูลค่าของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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แนวทางปฏิบัติสาหรับการคานวณมูลค่าของโครงการ
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๑. เหตุผลและความจําเป็นในการคํานวณมูลค่าของโครงการ
มาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) ได้กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(คณะกรรมการ) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ของโครงการการลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
(โครงการ)
โดยคณะกรรมการได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคํานวณมูลค่าของโครงการและมอบอํานาจให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สํานักงาน) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณมูลค่าของโครงการ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานในการคํานวณมูลค่าของโครงการ
สํานักงานจึงได้ออกประกาศกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. แนวทางปฏิบัติในการคํานวณมูลค่าของโครงการ
๒.๑ ภายใต้ ป ระกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการ สรุปได้ดังนี้
หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณเงินลงทุน
และทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนตลอดอายุของโครงการ ณ วันที่มีการคํานวณมูลค่าของโครงการ
วิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณเงินลงทุนและ
ทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) และไม่มีรูปร่าง (Intangible
Asset) ที่ทําให้มีการดําเนินงานตามโครงการในระดับเต็มกําลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ (Utilization Capacity
at Projected Level) และสามารถรักษากําลังการผลิตและ/หรือเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคตที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการประสงค์ที่จะดําเนินการ โดยให้คํานวณเงินลงทุนและทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ใช้ในการ
ดําเนินงานตามโครงการและตามระยะเวลาที่ใช้งาน
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพดังนี้
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แผนภาพแสดงเงินลงทุนและทรัพย์สินสําหรับการคํานวณมูลค่าของโครงการ
ประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น
(Initial Capital Investment)
ประมาณการเงินลงทุนในอนาคต
(Future Capital Expenditure)

มูลค่าของ
โครงการ =

เอกชน

ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง/เครื่องจักร/อุปกรณ์
เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์
การอนุญาต/การให้สัมปทาน/การให้สิทธิ

รัฐ
แหล่งของเงินลงทุน
และทรัพย์สิน

เงินลงทุน

ทรัพย์สิน
ของ
ภาครัฐ

ทรัพย์สินอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ

เงินทุนและทรัพย์สิน

๒.๒ ในการคํานวณมูลค่าของโครงการหากหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเลือกคํานวณ
เงินลงทุนและ/หรือทรัพย์สินบางส่วนซึ่งสามารถคํานวณมูลค่าได้อย่างแน่นอนและชัดเจนแล้วปรากฏว่า มูลค่า
ของเงินลงทุนและ/หรือทรัพย์สินดังกล่าวเกินกว่ามูลค่าโครงการที่กําหนดตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๕๖ หรือมูลค่ าที่ กําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุ นฯ ปี ๒๕๕๖
ให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถดําเนิ นการตามขั้ นตอนที่ กํ าหนดใน พ.ร.บ. ร่วมลงทุ นฯ ปี ๒๕๕๖ ได้
โดยไม่ จําเป็นต้องคํ านวณเงินลงทุนและทรัพย์ สิ นทั้ งหมดของโครงการ เพื่ อความสะดวก ความคล่ องตั ว
และประโยชน์สําหรับการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเจ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. แนวทางในการคํานวณเงินลงทุนและมูลค่าของทรัพย์สิน
๓.๑ ที่ดิน (Land)
ในการคํานวณมูลค่าของที่ดินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าที่ดินตามแนวทาง
ดังนี้
๓.๑.๑ กรณีรัฐให้เอกชนเช่าที่ดิน
(๑) ให้ ใ ช้ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น (Present Value: PV) ของค่ า เช่า ที่ ดิ น ตามราคาตลาด
ตลอดระยะเวลาการให้เช่า ด้วยอัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ ๓ ต่อปี และคิดลดค่าเช่าดังกล่าวให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond
Yield) ณ ขณะนั้น ที่มีอายุเท่ากับหรือต่ํากว่าระยะเวลาของโครงการหรือระยะเวลาการให้เช่าแล้วแต่กรณี
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หน้า ๒

(๒) ในกรณีที ่ไ ม่ส ามารถหามูล ค่า ปัจ จุบ ัน ของค่า เช่า ที ่ด ิน ตามราคาตลาด
ตามข้อ ๓.๑.๑ (๑) ได้ ให้ใช้มูลค่าสูงสุดระหว่าง (ก) ราคาตลาด หรือ (ข) ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
และให้นํามูลค่าสูงสุดดังกล่าวมาเทียบอัตราส่วนระยะเวลาการให้เช่ากับอายุการใช้งาน (Useful Life) ของที่ดิน
ซึ่งกําหนดให้มีอายุการใช้งาน ๓๐ ปี
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพแสดงวิธีการคํานวณมูลค่าของที่ดิน(กรณีรัฐให้เอกชนเช่าที่ดิน)
- อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ ๓ ต่อปี
- อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield)
ณ ขณะนั้น ที่มีอายุเท่ากับหรือต่ํากว่าระยะเวลาของ
โครงการหรือระยะเวลาการให้เช่าแล้วแต่กรณี

มูลค่าปัจจุบันของ
ค่าเช่า
ตามราคาตลาด

กรณีหาไม่ได้
มูลค่าสูงสุดระหว่าง
ราคาตลาด x ระยะเวลาการให้เช่า
๓๐ ปี

หรือ

ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ x ระยะเวลาการให้เช่า
๓๐ ปี

๓.๑.๒ กรณีรัฐหรือเอกชนจัดหาที่ดินใหม่
ให้ใช้มูลค่าสูงสุดระหว่าง (ก) ประมาณการราคาที่จะจัดหาที่ดิน หรือ (ข) ราคาตลาด
หรือ (ค) ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพแสดงวิธีการคํานวณมูลค่าของที่ดิน (กรณีรัฐหรือเอกชนจัดหาที่ดินใหม่)
มูลค่าสูงสุดระหว่าง

ประมาณการ
ราคาที่จะจัดหาที่ดนิ

ราคาตลาด

ราคาประเมิน
ของกรมธนารักษ์
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๓.๒ สิ่งปลูกสร้าง (Building and Structure) เครื่องจักร (Machinery) หรืออุปกรณ์ (Equipment)
ในการคํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คํานวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวตามแนวทางดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ กรณีรัฐให้เอกชนเช่าสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
(๑) ให้ใช้มูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) ของค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ ตามราคาตลาดตลอดระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สินนั้นในการดําเนินโครงการด้วยอัตราการเติบโต
ของค่าเช่าร้อยละ ๓ ต่อปี และคิดลดค่าเช่าดังกล่าวให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount Rate)
ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield) ณ ขณะนั้น ที่มีอายุเท่ากับหรือต่ํากว่า
ระยะเวลาการให้เช่าหรือระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สินนั้นในการดําเนินโครงการแล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่ไม่สามารถหามูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าทรัพย์สินนั้นตามราคาตลาด
ตามข้อ ๓.๒.๑ (๑) ได้ ให้ใช้ต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ของทรัพย์สินดังกล่าว และให้นํา
มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ดังกล่าว มาเทียบอัตราส่วนระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สินนั้น
ในการดําเนินโครงการกับอายุการใช้งาน (Useful Life) ของทรัพย์สินนั้น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาต้ น ทุ น ทดแทนใหม่ (Replacement Cost New)
ตามข้อ ๓.๒.๑ (๒) ได้ ให้ใช้ราคาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่ต้องตัดค่าเสื่อมราคา
(Depreciation) และให้นํามูลค่าราคาต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเทียบอัตราส่วนระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สินนั้น
ในการดําเนินโครงการกับอายุการใช้งาน (Useful Life) ของทรัพย์สินนั้น
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพแสดงวิธีการคํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า
ของทรัพย์สินนั้นตามราคา

กรณี
หาไม่ได้

ต้นทุนทดแทนใหม่
(Replacement Cost New)

กรณี
หาไม่ได้

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยไม่ตัดค่าเสื่อมราคา

เทียบอัตราส่วนระยะเวลาที่ใช้ทรัพย์สินนั้นในการดําเนิน
โครงการกับอายุการใช้งาน (Useful Life) ของทรัพย์สินนั้น

๓.๒.๒ กรณีรัฐหรือเอกชนจัดหาสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใหม่
ให้ หน่ วยงานเจ้ าของโครงการประมาณการต้ น ทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
สําหรับกรณีมีการจัดหาทรัพย์สินดังกล่าวในอนาคต (Future Capital Expenditure)
ให้ใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว โดยใช้อัตราคิดลด
(Discount Rate) ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield) ณ ขณะนั้น ที่มีอายุเท่ากับหรือ
ต่ํากว่าระยะเวลาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
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๓.๓ ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset)
ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า (Trademark)
สิทธิบัตร (Patent) และลิขสิทธิ์ (Copyright) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามลําดับ
๓.๓.๑ ให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างนั้น
๓.๓.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓.๓.๑ ได้ ให้ใช้มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นว่าเหมาะสม
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพแสดงวิธีการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ไม่มรี ูปร่าง
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง

กรณี
หาไม่ได้

มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นว่าเหมาะสม

๓.๔ การอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อดําเนินกิจการของรัฐ
ในการคํานวณมูลค่าของการอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อดําเนิน
กิ จการของรั ฐ ให้หน่ วยงานเจ้ าของโครงการคํ านวณมู ล ค่ าของทรัพย์สินดั งกล่าวตามแนวทางดั งต่ อไปนี้
ตามลําดับ
๓.๔.๑ ให้ใช้มูลค่าที่ภาครัฐเคยได้รับจากการอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิ
แก่เอกชนในลักษณะเดียวกันที่ดําเนินการมาแล้วในอดีต ทั้งของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานอื่น
ที่เคยดําเนินการ
๓.๔.๒ ในกรณี ที่ ไ ม่ เ คยมี โ ครงการให้ อ นุ ญ าต ให้ สั ม ปทาน หรื อ ให้ สิ ท ธิ แ ก่ เ อกชน
ในลักษณะเดียวกันมาก่อน หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถแสดงเหตุผลให้เห็นได้ว่าไม่สมควรใช้มูลค่า
ตามข้อ ๓.๔.๑ ให้ใช้มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเหมาะสม
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพแสดงวิธีการคํานวณมูลค่าของการอนุญาต/การให้สัมปทาน/การให้สิทธิแก่เอกชน
ใช้มูลค่าที่รัฐเคยได้รับจากการอนุญาต
สัมปทาน หรือใช้สทิ ธิลักษณะเดียวกัน
ในอดีต

กรณีไม่เคยอนุญาต
หรือไม่ควรใช้มูลค่าเดิม

มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เห็นว่าเหมาะสม

๓.๕ ทรัพย์สินอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการโดยการใช้มูลค่าที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นว่าเหมาะสม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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๔. คําจํากัดความของคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณมูลค่าของโครงการ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการคํานวณมูลค่าของโครงการกําหนดให้ราคา
ตลาด ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์และราคาจัดหาใหม่ มีความหมายดังต่อไปนี้
๔.๑ ราคาตลาด (Market Price)
ราคาตลาดของที่ดิน หมายถึง ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดหรือราคาจํานองหรือราคาขาย
ฝากครั้ ง สุ ด ท้ า ยของที่ ดิ น หรื อ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพแห่ ง ที่ ดิ น นั้ น ว่ า เป็ น ที่ ดิ น ประเภทใด
เช่น ที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่นั้นอยู่ในทําเลอย่างใดด้วย
ค่าเช่าที่ดินตามราคาตลาด หมายถึง ค่าเช่าในท้องตลาดของที่ดินที่ใช้ในการดําเนินโครงการ
หรื อของที่ ดิน ข้ า งเคี ย งโดยคํา นึ ง ถึ งสภาพแห่ งที่ ดิน นั้ นว่ า เป็ น ที่ ดิน ประเภทใด เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ โ รงงาน
ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่นั้นอยู่ในทําเลอย่างใดด้วย
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ตามราคาตลาด หมายถึง ค่าเช่าในท้องตลาด
ของทรั พ ย์ สิ น นั้ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ส ภาพทรั พ ย์ ที่ ค ล้ า ยกั น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า เช่ า
ทั้งสภาพแวดล้อมคุณลักษณะทางกายภาพ ประโยชน์ใช้สอย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตด้วย
๔.๒ ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์
ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์หมายถึง ราคาประเมินของที่ดินที่กําหนดโดยสํานัก
ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
๔.๓ ต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New)*
ต้นทุนทดแทนใหม่ หมายถึง ประมาณการต้นทุนในปัจจุบันในการจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินใหม่
เพื่อนํามาทดแทนทรั พย์ สินเดิม โดยอย่างน้อยต้ องมี ค วามใกล้ เคี ย งหรือทั ดเที ย มในด้า นเทคโนโลยี วัส ดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ประสิทธิภาพ และกําลังการผลิต

* ที่มา มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดรายละเอีย ดของผลการศึกษาและวิเคราะห์โ ครงการร่วมลงทุน
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตโครงการ การเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง
ความคุ้มค่าในการดําเนินการ และการพิจารณาอื่น ๆ อันจะนําไปสู่การดําเนินโครงการที่สนับสนุนการ
ให้บริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญ ญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิท ธิแ ละเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในการเสนอโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ข องโครงการและความเหมาะสมทางเทคนิค รวมทั้ง
รายละเอีย ดเกี่ยวกับโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสอดคล้องกับโครงการอื่นทั้งในสาขาเดียวกันและสาขาอื่น
และความพร้อมของหน่วยงาน
(๒) ต้น ทุน การดํา เนิ น การ โดยมี ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ าเนิ น
โครงการที่เ หมาะสม และในกรณี ที่เ ป็ น โครงการที่ จ ะใช้ จ่ ายงบประมาณแผ่น ดิ น ร่ว มด้ว ยให้แ สดง
งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณแผ่นดินที่จําเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการด้วย

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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(๓) ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทน
ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์
(๔) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินการระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
(๕) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อม
ของเอกชนในแต่ละรูปแบบ
(๖) ผลกระทบของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดําเนินโครงการ
ตลอดจนวิธีการป้องกัน ลด หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว เช่น
(ก) ผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้อมและชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้ ใช้บ ริการโดยจะต้อ ง
แสดงให้เห็น ถึง แนวทางในการจัด ทําและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและในกรณีที่เป็น
โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะต้องแสดงแนวทางในการจัดทําและรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(ข) ผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
(ค) ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการในระยะยาว เช่น ฐานะการเงิน
การบริหาร องค์กรและบุคลากร แผนการดําเนินงานระยะยาว
(ง) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นนอกจากพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๗) ผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๘) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
(๙) กรณี ที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการจะใช้ ง บประมาณของหน่ ว ยงานในการดํ า เนิ น การ
ให้แ สดงสถานะทางการเงิ น ของหน่ว ยงาน แหล่ งที่ มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณที่ ต้อ งใช้
ในโครงการอื่น ๆ และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการดําเนิน โครงการโดยไม่กระทบต่อ
สถานะทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน

40

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(๑๐) รายละเอีย ดอื่น ๆ ที่หน่ว ยงานเจ้าของโครงการเห็น ว่าเกี่ย วข้องและจะเป็น ประโยชน์
ต่อการพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบโครงการ เช่น การให้การส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้ว ย
การส่งเสริมการลงทุน การจัด หาที่ดิน เพื่อดําเนิน โครงการ การให้รัฐเข้า ร่ว มทุน และการให้ค วาม
คุ้มครองจากรัฐ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้หน่ว ยงานเจ้าของโครงการมีแนวทางในการพิจารณาคัด เลือกที่ปรึกษาที่มีความอิสระ
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสนับสนุน การดําเนิน การใน
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๔
วรรคสอง และมาตรา ๔๗ วรรคห้า แห่ง พระราชบัญ ญัติการให้เอกชนร่ว มลงทุน ในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี
กฎหมาย หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย
“ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเป็นที่ปรึกษา
“ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเป็นที่ปรึกษา
ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๗
วรรคห้า ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาตามโครงการ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะให้คําปรึกษามาแล้วอย่างน้อยสามปี
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(๒) มีผลงานการเป็น ที่ปรึกษาตามโครงการในเรื่องต่ าง ๆ ที่จะให้คําปรึกษา
ไม่น้อยกว่าสามโครงการที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนซึ่งยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๒) เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
(๓) เป็น ข้าราชการการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการ ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นคณาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษา
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๘) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนิน การในการให้เอกชนร่ว มลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๔ วรรคสองและ
มาตรา ๔๗ วรรคห้า ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลในการเป็นที่ปรึกษา
(๒) มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็น ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
และทํางานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าสามคน
(๔) มีผลงานการเป็นที่ปรึกษาโครงการในเรื่องต่าง ๆ ที่จะให้คําปรึกษาไม่น้อยกว่า
สามโครงการที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนซึ่งยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๒) ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
(๓) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๖ ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นคณะบุคคล ที่ปรึกษาอิสระทุกคนในคณะบุคคลดังกล่าวจะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นกิจการร่วมค้า ที่ปรึกษานิติบุคคลทุกรายในกิจการร่วมค้าดังกล่าวจะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้วยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาจขอลดจํานวนปีหรือจํานวนโครงการแล้วแต่กรณีในคุณสมบัติของ
ที่ปรึกษาตามข้อ ๔ ก. (๑) (๒) และข้อ ๕ ก. (๓) (๔) ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธกี ารประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน
วิ ธี ก ารประกาศเชิ ญ ชวน วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กของคณะกรรมการคั ด เลื อ ก การกํ า หนดหลั ก ประกั น ซอง
และหลักประกันสัญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้อเสนอ” หมายความว่า ข้อเสนอการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
“ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารข้อเสนอ
การร่วมลงทุน (Request for Proposal : RFP)
“ประกาศเชิญชวน” หมายความว่า ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายความรวมถึงผู้ซึ่งยื่นข้อเสนอร่วมกันทุกรายในกรณีที่เป็นการยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่ม
ข้อ ๔ ประกาศเชิญชวนอย่างน้อยต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) สรุปสาระสําคัญของขอบเขตของโครงการ (Term of Reference : TOR) ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความเป็นมาของโครงการ
(ข) วัตถุประสงค์
(ค) ขอบข่ายของงาน
(ง) ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมลงทุนมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามโครงการ
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๒) สาระสําคัญเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
จากอํ า นาจศาลไทยทํ า ให้ไ ม่ ต้ อ งขึ้ น ศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาลของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์
หรือความคุ้มกันดังกล่าวมีหนังสือแสดงเจตนาการสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากอํานาจศาลไทยนั้น
(๓) คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นเทคนิ ค การเงิ น ประสบการณ์ และผลงานของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
หรือรายละเอียดอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนดในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน
(๔) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
(๕) สถานที่ วัน เวลา ซึ่งมีการเปิดขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนซึ่งจะต้องเป็นสถานที่
ที่ผู้สนใจสามารถติดต่อได้สะดวก
(๖) สถานที่ วัน เวลา เปิดการรับซอง ปิดการรับซอง และการเปิดซองเอกสารข้อเสนอ
โดยให้คณะกรรมการรับซองซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้รับซอง
(๗) หลักประกันซอง โดยให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือรับหลักประกันซองด้วย
(๘) หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก โดยให้ ร ะบุ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการตั ด สิ น
ให้ชัดเจนเป็นคะแนนในด้าน ดังต่อไปนี้
(ก) ความสอดคล้องของข้อเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน
(ข) ความน่าเชื่อถือของรายละเอียดที่ปรากฏในรายการตามข้อ ๔ (๓)
(ค) ข้อเสนอการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวมซึ่งรวมถึงศักยภาพและความสามารถ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการดําเนินงานตามโครงการให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ง) ข้อเสนอในแง่ของผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ ทั้งในรูปตัวเงินและประโยชน์อื่น ๆ
(๙) การสงวนสิทธิที่จะยกเลิกประกาศเชิญชวนโดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเลย
หรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ได้
(๑๐) ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ
ข้อ ๕ เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน อย่างน้อยต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานตามขอบเขตของโครงการตามข้อ ๔ (๑) ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานในการดําเนินงานตามโครงการ
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ
(๓) รายละเอี ย ดที่ กํ า หนดให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น บุ ค ลากร
บุ ค ลากรหลั ก ที่ จ ะดํ า เนิ น งานตามโครงการซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นงานตามโครงการ ทั้ ง นี้
ในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนต้องกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีประสบการณ์จากจํานวนปีีทํางาน
และจํ า นวนโครงการขั้ น ต่ํ า พร้ อ มทั้ ง กํ า หนดให้ แ สดงรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ซึ่งรวมถึงวงเงินของโครงการที่เคยดําเนินการมาแล้ว
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๔) ในกรณีที่โครงการใดมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อดําเนินงานหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้เข้าร่วมลงทุนแล้ว ให้ระบุให้ชัดเจนว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คํารับรองว่าจะค้ําประกันและ/หรือประกัน
การดําเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย
(๕) รายละเอี ย ดที่ กํ า หนดให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอแสดงแผนทางธุ ร กิ จ เป็ น ข้ อ เสนอทางการเงิ น
ของโครงการซึ่งรวมถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การคาดคะเนทางการเงิน โดยแสดงงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุล
(ข) อัตราส่วนทางการเงิน ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนด เช่น อัตราส่วน
สภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการดําเนินการ อัตราส่วนความสามารถทํากําไร
(ค) ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน
(ง) การจัดหาเงินทุน
(๖) รายละเอี ย ดที่ กํ า หนดให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งระบุ แ ผนการดํ า เนิ น งานและผลประโยชน์
ที่จะเสนอให้แก่รัฐทั้งในรูปตัวเงินและผลประโยชน์อื่น ๆ โดยชัดเจน
(๗) เงื่อนไขสําคัญในการเข้าร่วมลงทุน อย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) ผลประโยชน์ที่จะให้แก่รัฐ
(ข) ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน
(ค) ภาษี
(ง) การจัดสรรและโอนความเสี่ยงในงานตามขอบเขตของโครงการระหว่างรัฐและเอกชน
(จ) หลักประกันสัญญาโดยให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือริบหลักประกันสัญญาด้วย
(ฉ) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
(ช) เหตุสุดวิสัย
(ซ) สกุลเงินโดยในกรณีที่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศ จะต้องกําหนดให้มีการเสนอ
มาตรการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(ฌ) กฎหมายที่จะใช้บังคับ
(ญ) การระงับข้อพิพาท
(ฎ) ภาษาที่จะใช้ในสัญญาร่วมลงทุน
(๘) เรื่องอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนดในการให้จัดทําข้อเสนอ
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผยไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ก่อนวันเปิดการรับซองข้อเสนอ ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(๑) ประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๒) ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ และ
(๓) ประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ภาษาไทยที่ มี ก ารจํ า หน่ า ยแพร่ ห ลายทั่ ว ไปในประเทศ
อย่างน้อยหนึ่งฉบับติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน
ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมลงทุนซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลต่างประเทศ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชิญชวนโดยแจ้งไปยังสถานทูตที่เกี่ยวข้องและจะโฆษณาโดยวิธีอื่น
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องดําเนินการดังกล่าวตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ไ ม่ ใ ช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ป ระมู ล
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยไม่ใช้วิธีการประมูลซึ่งรวมถึงเหตุผล
ที่เลือกผู้มีสิทธิดังกล่าว
ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการดํ า เนิ น การประกาศเปิ ด เผยรายละเอี ย ดตามวรรคหนึ่ ง ทั้ ง นี้
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร อาจจะจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ (Shortlist) ก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกจะมีการประกาศ
เชิญชวนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖
ในกรณีโครงการใดมีการดําเนินงานตามโครงการเป็นประจําและมีความจําเป็นต้องจํากัดเฉพาะ
ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอซึ่งมีความสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์
จะยื่นข้อเสนอซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ได้
ข้อ ๙ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ ๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ออกประกาศเป็นการทั่วไปให้ผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของตนเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกโดย
ดําเนินการประกาศตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเปิดรับซองเอกสาร
แสดงคุณสมบัติ
ให้ประกาศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นรวมทั้งลักษณะโดยสรุปของงาน
ที่ประสงค์จะให้มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในกรณีที่เป็นการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ให้ระบุเงื่อนไข
ดังกล่าวไว้ในประกาศด้วย
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๒) คุณสมบัติทางด้านเทคนิค การเงิน ประสบการณ์และผลงานของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ
หรือรายละเอียดอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนด
(๓) ฐานะการเงิน
(๔) สถานที่ วัน เวลา ที่จะขอรับหรือขอซื้อเอกสารแสดงคุณสมบัติ ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่
ที่ผู้สนใจสามารถติดต่อได้สะดวก
(๕) สถานที่ วัน เวลา เปิดการรับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองเอกสารแสดงคุณสมบัติ
(๖) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อ ๑๐ เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย
รายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ ๙
ข้อ ๑๑ เมื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นได้แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ซึ่งผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นให้ทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่เป็นการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์
จะยื่นข้อเสนอ ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติโดยมีรายละเอียดตามรายการที่กําหนดในข้อ ๙ ได้ตลอดเวลา
และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้ซึ่งผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยให้พิจารณาทบทวนในทุกรอบสองปี
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น เมื่ อ มี ก ารออกประกาศเชิ ญ ชวน
ตามข้อ ๖ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งประกาศเชิญชวนดังกล่าว ให้ผู้ซึ่งผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องต้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันก่อนวันเปิดรับซองเอกสารข้อเสนอและให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จําหน่ายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนแก่ผู้ซึ่งผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเท่านั้น
ข้อ ๑๓ ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดตามที่กําหนดไว้
ในประกาศเชิญชวนตามข้อ ๔ และเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนตามข้อ ๕
ในกรณีที่ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอปรากฏเงื่อนไขใดซึ่งอยู่นอกเหนือจากรายละเอียดที่กําหนดไว้
ในประกาศเชิญชวนและเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่งและเงื่อนไขดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรง
กับโครงการ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอระบุให้ชัดเจนในข้อเสนอด้วย

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข้อ ๑๔ เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองเอกสารข้อเสนอแล้ว ห้ามไม่ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และคณะกรรมการคัดเลือกรับซองเอกสารข้อเสนอหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๑๒ จากผู้ยื่นข้อเสนอหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอีก
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้
(๑) เปิดซองเอกสารข้อเสนอโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้แทนของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอยู่
ในเวลาเปิดซองเอกสารข้อเสนอ
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซอง
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
(๔) พิจารณาประเมินข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ (๘) โดยคณะกรรมการคัดเลือก
อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการคัดเลือกอนุญาต
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อเสนอที่มีการเสนอไว้อย่างมีสาระสําคัญ
ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการคัดเลือกสามารถเจรจา
กับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินเพื่อประกอบการคัดเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายแต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าสองราย
(๕) เจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินตามข้อ ๑๕ (๔) ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์
ของรัฐและเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณากําหนดมูลค่าของหลักประกันซองให้เหมาะสมกับ
ความเสียหายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอ และกําหนดหลักประกันสัญญา
ให้เหมาะสมกับความเสียหายในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาได้
ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
โดยกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบหลักประกันซองให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการภายในวันยื่นซองข้อเสนอ
และกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบหลักประกันสัญญาให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการภายในวันทําสัญญา
ร่วมลงทุน
(๑) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยในกรณีที่เป็นการประกาศเชิญชวน
ให้ผู้เข้าร่วมลงทุนซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลต่างประเทศ อาจกําหนดให้ใช้หนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดีและหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเห็นสมควร
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย

50

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ในการคืนหลักประกันซอง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือก ภายในสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการคัดเลือกตามมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือเมื่อครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการคัดเลือกมีมติพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณีใด
จะเกิดขึ้นก่อน และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือก
เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนและส่งมอบหลักประกันสัญญาแล้ว
ในการคืนหลักประกันสัญญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา
ฝ่า ยเอกชนตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น โดยคํ านึ ง ถึ ง ผลงานที่ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยรั ฐ ได้ รั บ
การประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กุลิศ สมบัติศิริ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง ข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดข้อ กําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการ
ที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ข้อกําหนด
มาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ สัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างน้อยต้องมีข้อกําหนด
มาตรฐานตามข้อ ๔
ข้อ ๔ ข้อกําหนดมาตรฐานที่ต้องมีในสัญญาร่วมลงทุนต้องประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้และแนวทางปฏิบัติที่สํานักงาน
กําหนดตามข้อ ๗
(๑) ระยะเวลาของโครงการ
(๒) การให้บริการและการดําเนินการของโครงการ
(๓) สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
(๔) การลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชน รวมทั้งแหล่งเงินทุนของเอกชน
(๕) สินทรัพย์ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ของโครงการ และการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการ
หากมีการใช้ทรัพย์สินของรัฐในการดําเนินโครงการ โดยจะต้องระบุสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการบํารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
(๖) การบูรณะพัฒนาสินทรัพย์ของโครงการ
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๗) อั ต ราค่ า บริ ก ารและการปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราค่ า บริ ก าร วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ของเอกชน
หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างเอกชนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ซึ่งให้รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ผันแปรตามผลประกอบการ และสิทธิในการหักค่าใช้จ่าย
หรือภาษีและค่าธรรมเนียมจากรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้ระบุถึงการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ในรายได้ที่เกิดขึ้นด้วย
(๘) การให้การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อการดําเนินการตามสัญญาของฝ่ายผู้ร่วมลงทุนเอกชน
(๙) การเปลี่ ย นลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารของโครงการ การเปลี่ ย นตั ว คู่ สั ญ ญา ผู้ รั บ เหมา
ผู้รับเหมาช่วง และการโอนสิทธิเรียกร้อง
(๑๐) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั้งการชําระค่าตอบแทน
(๑๑) เหตุแห่งการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา ผลของการเลิกสัญญานอกเหนือจากกรณี
การสิ้นสุดของสัญญาตามระยะเวลา โดยรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเพื่อให้บริการต่อไป
หากมีการระงับของโครงการ และการชําระค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญา
(๑๒) หลักประกันสัญญา การค้ําประกัน ทั้งนี้ ให้ระบุเงื่อนไขในการคืนหรือริบหลักประกัน
สัญญาด้วย
(๑๓) การประกันภัย และการชดใช้ค่าเสียหาย
(๑๔) การระงับข้อพิพาท ซึ่งต้องไม่เป็นการผูกพันให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้วิธีการระงับ
ข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะได้แสดงถึงเหตุผลและความจําเป็น
เนื่ อ งจากทางปฏิ บั ติ โ ดยปกติ ทั่ ว ไปของสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ประเภทนั้ น ๆ หรื อ เหตุ อื่ น ใดอั น ไม่ อ าจ
หลีกเลี่ยงได้
(๑๕) กฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งจะต้องกําหนดให้สัญญาร่วมลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ซึ่งรวมถึงการดําเนินโครงการอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
(๑๖) สิทธิของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเข้าดําเนินโครงการ
(๑๗) ทรัพย์สินทางปัญญา
(๑๘) ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
(๑๙) เรื่องอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คู่สัญญาอาจกําหนดรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งไว้ในสัญญาหลัก
หรื อ เอกสารแนบท้ า ยของสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ก็ ไ ด้ โดยในกรณี ที่ มี ก ารกํ า หนดไว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ย
ของสัญญาร่วมลงทุน ให้คู่สัญญากําหนดไว้ในสัญญาหลักว่าเอกสารแนบท้ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาร่วมลงทุน
ข้อ ๕ สัญญาร่วมลงทุนต้องไม่มีข้อกําหนดหรือเนื้อหาในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีการต่อหรือขยายอายุของโครงการในสัญญาร่วมลงทุนทันที โดยไม่มีการเจรจาระหว่าง
คู่สัญญา
(๒) ให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายเอกชนปรับหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการดําเนินงานตามโครงการฝ่ายเดียว
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะหรือผลประโยชน์ของรัฐ
ข้อ ๖ สัญญาร่วมลงทุนและเอกสารอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุนนั้นจะต้องจัดทําขึ้น
เป็นภาษาไทย แต่อาจจัดทําเป็นภาษาอังกฤษได้เฉพาะในส่วนที่จําเป็นซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ได้แสดงถึงเหตุผลและความจําเป็นอันเนื่องมาจากทางปฏิบัติโดยปกติทั่วไปของสัญญาประเภทนั้น ๆ
หรือเหตุอื่นใดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในกรณีที่มีการจัดทําเนื้อหาส่วนใดของสัญญาร่วมลงทุนเป็นภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุ
ในสัญญาร่วมลงทุนว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าข้อความภาษาอังกฤษมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกันกับข้อความ
ภาษาไทย ให้คู่สัญญาถือปฏิบัติตามข้อความภาษาไทย
ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ทํ า คํ า แปลของสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ ร ะบุ ใ นสั ญ ญา
ร่ ว มลงทุ น ว่ า ไม่ ใ ห้ มี ก ารนํ า เนื้ อ หาในคํ า แปลของสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น มาปรั บ ใช้ แ ละตี ค วามกั บ สั ญ ญา
ร่วมลงทุนฉบับดังกล่าว
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานและของสัญญาร่วมลงทุนตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กุลิศ สมบัติศิริ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ เพื่อให้
การแก้ ไ ขข้ อ กํ า หนดมี ก ารพิ จ ารณาประเด็ น ที่ ข อแก้ ไ ข ผลกระทบจากการแก้ ไ ขสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบและคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐเป็นสําคัญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของโครงการ การเปลี่ ย นแปลงขอบเขตของเนื้ อ งาน
การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในลั ก ษณะที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ นี้ จ ะต้ อ งทํ า ให้ ผ ลลั พ ธ์ ใ นเชิ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะตามเป้ า ประสงค์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน
(๒) การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ข องรั ฐ ไม่ ว่ า ในรู ป แบบใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนแบ่งรายได้ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
(๓) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลทําให้ไม่สามารถดําเนิน
โครงการต่อไปได้
(๔) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา
(๕) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
(๖) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โดย

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ข้อ ๑ การขอรับจั ดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรั ฐ
(กองทุน) จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ การสํารวจข้อมูลและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(แผนยุทธศาสตร์) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สํานักงาน) ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
ซึ่งรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ วมลงทุ นในกิ จ การของรั ฐ (คณะกรรมการนโยบาย)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาของสํานักงานเพื่อดําเนินการดังกล่าว
๑.๒ การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานตามมาตรา ๒๑ ซึ่งรวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรั ฐและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗
รวมทั้งการว่าจ้างที่ปรึกษาของสํานักงานเพื่อดําเนินการดังกล่าว
๑.๓ การว่าจ้างที่ปรึกษาของสํานักงานในการจัดทํารายงานในการประเมินความเป็นไปได้
เบื้องต้นในการจัดทําโครงการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเสนอโครงการ ตามมาตรา ๒๙
๑.๔ การว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทํารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๕ และประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๕ การว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทําร่างประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้าร่ วมลงทุน ร่ างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุน ตามมาตรา ๓๓ และประกาศ
สํานักงาน เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการ
คัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๖ การว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการประเมินความเสี่ยง
และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือก
ตามมาตรา ๓๗
ข้อ ๒ สํา นัก งานสามารถขอรั บ จั ด สรรเงิน จากกองทุ น เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ เป็ น ค่ าจ้ า ง
ที่ปรึกษาในการดําเนินการตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ในลักษณะเงินให้เปล่า
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-๒ข้อ ๓ หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑.๔ - ๑.๖ ในลักษณะเงินให้ยืม และจะต้องคืนเงินยืมจํานวนดังกล่าวให้แก่กองทุนโดยการนําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน และค่าธรรมเนียม
การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๒ เข้ากองทุน ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจนกระทั่งครบจํานวนที่ขอยืมไป
ข้อ ๔ ในการว่าจ้างที่ปรึกษาของสํานักงานตามข้อ ๑.๓ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามข้อ ๑.๔ - ๑.๖ ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควร
ให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
เงื่อนไขการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ข้อ ๕ การขอรับจัดสรรเงินของสํานักงานเพื่อใช้ในการสํารวจข้อมูลและจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ตามข้อ ๑.๑ สํานักงานจะต้องเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินก่อน
ข้อ ๖ การขอรับจัดสรรเงินของสํานักงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ตามข้อ ๑.๒
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายให้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ก่อน
ข้อ ๗ การขอรับจัดสรรเงินในการว่าจ้างที่ปรึกษาของสํานักงานตามข้อ ๑.๓ จะต้องเป็น
โครงการที่อยู่ในรายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงเจ้าสังกัดในการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการก่อน
ข้อ ๘ การขอรับจัดสรรเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามข้อ ๑.๔ จะต้องเป็นโครงการ
ที่อยู่ในรายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ หรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายในการใช้เงินจากกองทุน รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด
ในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนก่อน
ข้อ ๙ การขอรับจัดสรรเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามข้อ ๑.๕ และ ๑.๖ จะต้อง
นําเสนอภายหลังจากหน่ วยงานเจ้ าของโครงการได้นํ าเสนอโครงการตามมาตรา ๒๖ แล้ ว และจะได้ รั บ
การจัดสรรเงินก็ต่อเมื่อคณะกรรมการนโยบายหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
ในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนก่อน
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กรณีสํานักงาน
ข้อ ๑๐ ให้สํ า นักงานนํา เสนอการขอรั บจัด สรรเงิ นจากกองทุนให้ ค ณะกรรมการกองทุ น
พิจารณา โดยข้อเสนอต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๐.๑ เหตุผลความจําเป็นในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
๑๐.๒ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทุน
๑๐.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เงินกองทุน
๑๐.๔ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรวมและแหล่งที่มาของเงิน โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ
๑๐.๕ ระยะเวลาในการดําเนินการ
๑๐.๖ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน
ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานว่าจ้างที่ปรึกษาจะต้องเสนอขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of
Reference: TOR) และวิธีการจ้างที่ปรึกษา รวมถึงรายละเอียดการคํานวณราคาค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมด้วย
ข้อ ๑๑ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น จากกองทุ น ให้ สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ตามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป และรายงานผลการจ้ า งที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง รวมถึ ง จั ด ส่ ง สั ญ ญาจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากกองทุนตามที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นข้อเสนอขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนมายังสํานักงาน
โดยข้อเสนอจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๓.๑ เหตุผลความจําเป็นในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน และเหตุผลความจําเป็น
ที่จะต้องจ้างที่ปรึกษา
๑๓.๒ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทุน
๑๓.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เงินกองทุน
๑๓.๔ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรวมและแหล่งที่มาของเงิน โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ เช่น สถานะ
ทางการเงินของหน่วยงาน ภาระงบประมาณ และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
๑๓.๕ ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
และวิธีการจ้างที่ปรึกษา
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-๔๑๓.๖ รายละเอียดการคํานวณราคาค่าจ้างที่ปรึกษา
๑๓.๗ ระยะเวลาในการดําเนินการ
๑๓.๘ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน
๑๓.๙ ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอการร่วมลงทุน และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่จะนําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน
๑๓.๑๐ ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใช้เงินกองทุน
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานตรวจสอบข้อเสนอ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกรณีเอกสาร
หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับข้อมูล ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการปรับปรุงหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนต่อไป
ข้อ ๑๕ เมื่อเอกสารและข้อมูลครบถ้วน ให้สํานักงานเสนอคําขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
และเอกสารประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกองทุนภายใน ๓๐ วั น นับตั้ งแต่วันที่ ได้ รั บเอกสาร
และข้อมูลครบถ้วน
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ทราบเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนมีมติ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน
จากกองทุนของคณะกรรมการกองทุนในโครงการใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๗ กรณีที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยันการขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนตามกรอบวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด และดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงจัดส่งสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาให้สํานักงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๘ ให้ ห น่ว ยงานเจ้ า ของโครงการขออนุ มั ติ เ บิก จ่ า ยเงิ น จากกองทุ น ตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
ให้ชําระหนี้
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-๕การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานและหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนติดตาม
และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแผน
ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น ทราบภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ไตรมาส จนกว่ า จะเสร็ จ สิ้ น แผนปฏิ บั ติ ง าน
หรือนําส่งเงินค่าธรรมเนียมคืนกองทุนจนครบจํานวนที่ขอยืมไป
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่คณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบ สํานักงาน
จะระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนเพื่อรายงานให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน ให้แก่กองทุน
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว จนกระทั่งครบจํานวนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับไม่เพียงพอกับจํานวนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการกองทุนด้วย
ข้อ ๒๒ ให้สํานักงานจัดทําระบบทะเบียนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจาก
กองทุน และประมาณการการใช้จ่ายเงินของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ว่าด้วยการบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบการบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๔ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ ว่าด้วยการบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายถึง กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“คณะกรรมการกองทุน” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“กองส่งเสริม” หมายถึง กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการกองทุน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการกองทุน
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น กรรมการกองทุ น และ
เลขานุการ และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๖ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารใช้ เ งิ น กองทุ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ออกระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของกองทุน
ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องดังกล่าวมิได้
หมวด ๒
การบริหารจัดการกองทุน
ข้อ ๘ ให้กองส่งเสริมมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุน และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน
(๒) รับมอบและจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน รวมทั้ง
การวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(๓) จัดให้มีการจัดทําแผนงบประมาณ และการบริหารจัดการกองทุน
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

(๔) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุน
(๕) ประสานงานในการดําเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
หมวด ๓
การรับเงินและทรัพย์สิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
ข้อ ๙ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ข้อ ๑๑ การรับเงินเข้ากองทุนให้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือโดยวิธีอื่นตามแบบและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
เงินที่กองทุนได้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค ให้นําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนภายในวันที่
ได้รับหรืออย่างช้าภายในสามวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๒ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสํารวจข้อมูลและจัดทําหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
(๒) การว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน
ให้ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น แผนงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการกองทุ น โดยความเห็ น ชอบ
ของกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง

65

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๓ การสั่งจ่ายเงินให้ดําเนินการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินระหว่าง
บัญชีในระบบธนาคาร
หมวด ๔
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบภายใน
ข้อ ๑๔ ปี บั ญ ชี ข องกองทุ น ให้ ถื อ ตามปี ง บประมาณ และการบั ญ ชี ข องกองทุ น ให้ จั ด ทํ า
ตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
ต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๖ การปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ก ระทํ า ปี ล ะครั้ ง และให้ ค ณะกรรมการกองทุ น จั ด ทํ า งบการเงิ น
เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น ส่ ง งบการเงิ น ที่ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตรวจสอบแล้ ว
พร้ อ มกับ รายงานการสอบบั ญชี ต่ อ คณะกรรมการนโยบายการให้เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๗ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุนแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ น อกเหนื อ ไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารกองทุนที่ได้ดําเนินการ
ไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบนี้ โดยให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้จนแล้วเสร็จ และให้มีผลบังคับใช้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ ไ ด้ มี ก ารออกกฎกระทรวงกํ า หนดเพิ่ ม มู ล ค่ า ของโครงการที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากโครงการที่มี
มูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปเป็นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป จึงสมควรปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการกําหนด
เพิ่มมูลค่าของโครงการดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่า
ที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“โครงการที่มีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนด” หมายความว่า โครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดกลาง
ที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
“โครงการขนาดเล็ก” หมายความว่า โครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าหนึ่งพันล้านบาท
“โครงการขนาดกลาง” หมายความว่า โครงการที่มีวงเงินมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
แต่มีมูลค่าต่ํากว่าห้าพันล้านบาท
“กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ” หมายความว่า
(๑) กิจการทางหลวง กิจการทางพิเศษ หรือกิจการทางอื่น ๆ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๖ ง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

กิจการรถไฟ กิจการรถไฟฟ้า หรือกิจการรถราง
กิจการท่าอากาศยาน
กิจการท่าเรือ
กิจการประปา กิจการชลประทาน หรือกิจการบริหารจัดการน้ํา
กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ในการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ สํ า หรั บ โครงการที่ มี มู ล ค่ า ต่ํ า กว่ า
ที่กํ า หนดให้ดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึง หลั ก การการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุน ในกิ จ การของรั ฐ ตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ ในกรณี โ ครงการที่ มี มู ล ค่ า ต่ํ า กว่ า ที่ กํ า หนดใดมี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
หรือข้อบังคับกําหนดให้ต้องดําเนินการในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการในขั้นตอนใดก็ตาม
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยครบถ้วน
ทุกขั้นตอนด้วย
หมวด ๒
โครงการขนาดเล็ก
ข้อ ๗ ในกรณี โ ครงการขนาดเล็ ก ที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ กํ า หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเอกชนเพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ หรือการให้ประโยชน์
ในกิจการของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ในกรณีโครงการขนาดเล็กที่ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๗ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวและให้ความเห็นชอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการของโครงการตามที่กําหนดในข้อ ๙
(๒) การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามที่กําหนดในข้อ ๑๐
(๓) ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนตามที่กําหนดในข้อ ๑๒
(๔) การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญตามที่กําหนดในข้อ ๑๔
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการตามวรรคหนึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดอาจมอบอํานาจให้ข้าราชการในสังกัดซึ่งมีตําแหน่งบริหารระดับสูงเป็นผู้มีอํานาจในการ
พิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่กําหนดไว้ในข้อนี้แทนได้
ข้อ ๙ ในการเสนอโครงการขนาดเล็กตามข้อ ๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการต่ อ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ในหลักการของโครงการ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ของโครงการ
(๒) ต้นทุนการดําเนินโครงการในภาพรวมและมูลค่าของโครงการที่คํานวณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนของรัฐและเอกชนต่อมูลค่าของโครงการ
(๓) รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนและระยะเวลาการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
(๔) ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทน
ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ
(๕) ผลกระทบของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดําเนินโครงการ
ตลอดจนวิธีการป้องกัน ลด หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว
(๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
(๗) ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ข้อ ๑๐ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการขนาดเล็ก
ตามข้อ ๙ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานเจ้าของโครงการมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในการ
ดําเนินการคัดเลือกเอกชน ให้พิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐและประชาชนจะได้รับเป็นเกณฑ์
การดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มจากวิธีประมูลก่อน เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาดําเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้
แต่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนดําเนินการ
(๑) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐนั้นอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประมูลอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เป็นกิจการของรัฐที่โดยลักษณะและขนาดของกิจการแล้วหากใช้วิธีการประมูลจะไม่คุ้มค่า
สําหรับการดําเนินโครงการ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

(๓) เป็นกิจการของรัฐที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะเข้าร่วมลงทุน
และเอกชนลักษณะดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว
ข้อ ๑๑ ในกรณีกิจการของรัฐที่ต้องการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นกิจการตามนโยบายรัฐบาล
ซึ่งหากใช้วิธีประมูลแล้วอาจก่อให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนั้นได้
ให้กระทรวงที่รั บผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นให้กิจการของรัฐนั้นสามารถคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลได้
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
ผลการคั ด เลื อ กเอกชนและร่างสั ญ ญาร่ว มลงทุน ที่ ผ่านการตรวจพิ จ ารณาของสํานักงานอัยการสูง สุ ด
แล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ ๑๓ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว หากไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เพื่อพิจารณาทบทวน
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา
ร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ร่วมลงทุนต่อไป
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดเล็กตามข้อ ๘ ซึ่งเป็น
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาแล้วแจ้งต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบก่อนลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป
ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดเล็กตามข้อ ๘ ซึ่งเป็นการแก้ไข
สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการเสนอประเด็ น ที่ ข อแก้ ไ ข
ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุน
ฉบั บแก้ ไ ขที่ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาของสํ านั กงานอั ยการสู งสุ ด แล้ ว ไปยัง รั ฐมนตรี กระทรวงเจ้ าสัง กั ด
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การแก้ ไ ขสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ใดเป็ น การแก้ ไ ขในส่ ว นที่ เป็ น สาระสํ าคั ญ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๕ เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดเล็กตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘
แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งสรุปสาระสําคัญของโครงการดังกล่าวและวิธีการได้มาซึ่งเอกชน
ผู้ร่วมลงทุนให้แก่กระทรวงเจ้าสังกัดและสํานักงาน ทั้งนี้ ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผล สํานักงานอาจขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการเพิ่มเติมได้
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๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดเล็กในส่วนที่เป็นสาระสําคัญตามข้อ ๑๔
วรรคสองแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนให้แก่กระทรวงเจ้าสังกัด
และสํานักงานด้วย
หมวด ๓
โครงการขนาดกลาง
ส่วนที่ ๑
การเสนอโครงการ
ข้อ ๑๖ ในการเสนอโครงการขนาดกลาง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ดําเนินการ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้นํามาใช้บังคับกับโครงการขนาดกลางที่ไม่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ และมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่ มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ของเอกชนในสั ด ส่ ว นตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ ๗๕ ของมู ล ค่ า
ของโครงการ และ
(๒) โครงการที่รัฐไม่มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนหรือผลประกอบการของโครงการ
กรณี โ ครงการขนาดกลางตามวรรคสอง ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการเสนอผลการศึ ก ษา
และวิเคราะห์โครงการต่ อ รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสั งกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ชอบ โดยอย่ างน้อ ย
ต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามที่กําหนดในข้อ ๙
ข้อ ๑๗ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อ ๑๖ แล้ว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเสนอต่อสํานักงานเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองโครงการต่อไป
ส่วนที่ ๒
การกลั่นกรองโครงการ
ข้อ ๑๘ เมื่ อ สํ า นั ก งานได้ รั บ ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการตามข้ อ ๑๗ แล้ ว
ให้สํานักงานพิจารณากลั่นกรองโครงการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าโครงการดังกล่าวสมควร
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ให้สํานักงานพิจารณากลั่นกรองโครงการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ข้อ ๑๙ ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อ ๑๘ ให้สํานักงานพิจารณาโดยคํานึงถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะความเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
(๒) มูลค่าของโครงการ
(๓) การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันในอดีต
(๔) สัดส่วนการลงทุนของรัฐและเอกชนต่อมูลค่าของโครงการ
(๕) ระยะเวลาการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
(๖) รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
(๗) ลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้รับความเห็นของสํานักงานตามข้อ ๑๘ แล้ว
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าโครงการขนาดกลางใดสมควรดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการต่อไป
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่สํานักงาน
ได้รับความเห็นของคณะกรรมการเป็นวันที่ได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่หาก
โครงการดังกล่าวยังไม่มีผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้สํานักงานแจ้งให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการรับไปดําเนินการ
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าโครงการขนาดกลางใดสมควรดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนของหมวดนี้ ในส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๓
การดําเนินโครงการ
ข้อ ๒๑ ในการดําเนินโครงการขนาดกลางที่คณะกรรมการกําหนดให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณา
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวและให้ความเห็นชอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามที่กําหนดในข้อ ๒๓
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๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

(๒) ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนตามที่กําหนดในข้อ ๒๕ ทั้งนี้ ร่างสัญญา
ร่วมลงทุนต้องประกอบด้วยข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามที่กําหนดในข้อ ๒๘ และ
(๔) การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญตามที่กําหนดในข้อ ๓๐
ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าโครงการขนาดกลางใดเป็นโครงการที่สมควรดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการคัดเลือก
เอกชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(๑) ในกรณีโครงการขนาดกลางที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการคัดเลือกเอกชนเพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ หรือการให้ประโยชน์
ในกิจการของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีโครงการขนาดกลางที่ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตาม (๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานเจ้าของโครงการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในการดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐ
และประชาชนจะได้รับเป็นเกณฑ์
ข้อ ๒๓ ในการดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามข้อ ๒๒ ให้เริ่มจากวิธีประมูลก่อน เว้นแต่
เป็นกรณี ดังต่อไปนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาดําเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้
แต่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนดําเนินการ
(๑) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐนั้นอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประมูลอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เป็นกิจการของรัฐที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะเข้าร่วมลงทุน
และเอกชนลักษณะดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว
ข้อ ๒๔ ในกรณีกิจการของรัฐที่ต้องการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นกิจการตามนโยบายรัฐบาล
ซึ่งหากใช้วิธีประมูลแล้วอาจก่อให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนั้นได้
ให้กระทรวงที่รั บผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นให้กิจการของรัฐนั้นสามารถคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลได้
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๒๕ เมื่ อ ได้ ผ ลการคั ด เลื อ กเอกชนร่ ว มลงทุ น แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ
เสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ ๒๖ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วม
ลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว หากไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการเพื่อพิจารณาทบทวน
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา
ร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ร่วมลงทุนต่อไป
ข้อ ๒๗ เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดกลางแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนและสรุปสาระสําคัญของโครงการดังกล่าวและวิธีการได้มา
ซึ่งเอกชนผู้ร่ วมลงทุน ให้แ ก่กระทรวงเจ้าสั งกัด และสํานั กงาน ทั้งนี้ ตามแบบและภายในระยะเวลา
ที่สํานักงานกําหนด
ส่วนที่ ๔
การกํากับดูแลและติดตามผล
ข้อ ๒๘ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดกลางที่คณะกรรมการ
กําหนดให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสั ง กั ด กระทรวงเจ้ า สั ง กั ด ซึ่ ง มี ตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า บริ ห ารระดั บ ต้ น หรื อ เที ย บเท่ า และมิ ใช่ ห น่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหารของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการ และต้องเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่สํานักงานจัดทําขึ้น
ให้นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลตามข้อ ๒๘ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามกํากับดูแลโครงการให้มีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน
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๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการต่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
(๓) เชิญหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญามาชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และให้ส่งสําเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงานอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามที่กําหนดในข้อ ๓๐
ให้นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การแก้ไขสัญญา
ข้อ ๓๐ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดกลางที่คณะกรรมการ
กํา หนดให้ดํ าเนินการตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธี การที่ กํา หนดไว้ในประกาศฉบั บนี้ ให้ห น่ว ยงานเจ้ าของ
โครงการเสนอเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการขอแก้ ไ ขต่ อ คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลเพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วน
ที่มิใช่สาระสําคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ
ก่อนลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วน
ที่เป็นสาระสําคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่สํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การแก้ ไ ขสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ใดเป็ น การแก้ ไ ขในส่ ว นที่ เป็ น สาระสํ าคั ญ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓๑ เมื่อมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนของโครงการขนาดกลางแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขให้แก่กระทรวงเจ้าสังกัดและสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
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หน้า ๒๓
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๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

หมวด ๔
การทําสัญญาใหม่
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ของโครงการที่ มี มู ล ค่ า ต่ํ า กว่ า ที่ กํ า หนดสิ้ น สุ ด ลง
และหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะดําเนินโครงการดังกล่าวโดยการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อไป
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการคํานวณมูลค่าของโครงการและดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีโครงการดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่มูลค่าตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดําเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่ โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ในกรณีโครงการดังกล่าวมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดําเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่ โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ โครงการขนาดเล็กใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
ที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินโครงการนั้นต่อไปตาม
ขั้ น ตอนที่ กํ า หนดในประกาศดั ง กล่ า วจนแล้ ว เสร็ จ และเมื่ อ มี ก ารลงนามในสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น แล้ ว ให้
ดําเนินการต่อไปตามที่กําหนดในข้อ ๑๕ หรือข้อ ๓๒ ของประกาศนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๔ โครงการขนาดกลางใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ถ้ายังไม่ได้มีการลงนามในสัญญา
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ แล้วให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามประกาศนี้ แต่ในกรณีที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว
ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วต่ อ ไป
เว้นแต่ คณะกรรมการจะมีมติให้ดําเนินการเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกํากับดูแล
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกํากับดูแล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ใน
กิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกํากับดูแล พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการจั ด ทํา บั ญ ชี ร ายชื่ อ ” หมายความว่ า คณะกรรมการจั ด ทํา บั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการคั ด เลื อ ก และ
คณะกรรมการกํากับดูแล
“บัญชีรายชื่อ” หมายความว่า บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกํากับดูแล
ข้อ ๓ ในการจัดทําบัญชีรายชื่อ ให้คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ ดําเนินการสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกบุคคล ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้ โดยให้มีบัญชีรายชื่อแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกําหนด
ข้อ ๔ คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
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๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
(๖) อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๗) ข้ า ราชการในสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากําหนดสาขาความเชี่ยวชาญในบัญชีรายชื่อ
(๒) ดํ า เนิ น การสรรหาและพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาโครงการ และการกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผล
การดําเนินโครงการให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อ
(๓) พิ จ ารณาทบทวนบั ญ ชี ร ายชื่ อ เพื่ อ ให้ บุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ คงสถานะหรื อ พ้ น สภาพ
การเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
(๔) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๖ การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อ
ให้สํานักงานดําเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป โดยประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกําหนด ตามสื่อต่าง ๆ
ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
(๒) แจ้ ง บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานให้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อ
(๓) พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอ
(๔) ดําเนินวิธีการอื่นใดที่สํานักงานเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทํา
บัญชีรายชื่อ
ข้อ ๗ กระบวนการจัดทําบัญชีรายชื่อ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้บุ คคลที่จ ะเข้ ารั บการคั ดเลื อกดั งกล่าว กรอกประวั ติและทํ าหนั งสื อรับรองตนเอง
พร้อมทั้งหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบคุณสมบัติ และหนังสือให้ความยินยอมหากได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อ ตามแบบที่สํานักงานกําหนด
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(๒) ให้ สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของผู้ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก และ
นําเสนอคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อดําเนินการคัดเลือกต่อไป
(๓) คณะกรรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม โดยใช้ วิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ มี ม ติ แ ละมติ ข อง
ที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยู่และมีสิทธิออกเสียง
ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อแล้ว บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้จัดทําเป็นประกาศของสํานักงาน
ข้อ ๙ ให้ ค ณะกรรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ พิ จ ารณาทบทวน ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
และบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตัง้ เป็นที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อกําหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา โดยเอกชนหรือบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเป็นที่ปรึกษา
ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี กฎหมาย หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการ
ด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย
ข้อ ๔ เอกชนหรือบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบุคคลที่มีลักษณะไม่สมควรให้ร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐและไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือเป็นบุคคลที่ไม่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี
(๑) เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(๒) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นผู้ถูกหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากผิดสัญญา
ข้อ ๕ ในกรณีที่เอกชนตามข้อ ๔ เป็น นิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัด การ
ของนิติบุคคลจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่ว มลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ
อนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่ว มลงทุน
ในกิจ การของรัฐ โดยมี อํ านาจหน้า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญัติ การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิจ การของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๖
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๕๔
“คณะอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่ งตั้ง
จากคณะกรรมการนโยบาย โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๗
“คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกที่ได้รับแต่งตั้งและมีอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ตามลําดับ
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลที่ได้รับแต่งตั้งและมีอํานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตามลําดับ
“คณะกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง
การดําเนินการที่เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าโครงการใดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วนในขั้นตอนใดโดยยังไม่มีการดําเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทตามสัญญาหรือยื่นฟ้องต่อศาล
โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง
ข้อ ๔ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการกองทุ น และคณะกรรมการกํ าหนดแนวทาง
การดําเนินงาน ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะผู้ที่มาประชุมและไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน
ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ คณะอนุ ก รรมการและผู้ เ ชี่ ย วชาญ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนเป็ น รายครั้ ง
เฉพาะผู้ที่มาประชุมและไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน ตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกํากับดูแ ล ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทน
เป็นรายครั้งเฉพาะผู้ที่มาประชุมและไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน ตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรอง
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บัญชีประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชีย่ วชาญ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗

บัญชี ๑

คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน

ประธาน
กรรมการ
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : ครั้ง)
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ
๑๘,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐

ผู้ช่วย
เลขานุการ
๘,๐๐๐
๔,๐๐๐
-

บัญชี ๒

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
และผู้เชี่ยวชาญ

ประธาน
อนุกรรมการ
๑๐,๐๐๐

ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : ครั้ง)
รองประธาน อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วย
อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ และเลขานุการ เลขานุการ
๙,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๔,๐๐๐

บัญชี ๓
ประโยชน์ตอบแทน (บาท : คน : ครั้ง)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการกํากับดูแล
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ประธาน
กรรมการ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

๘,๐๐๐
๘,๐๐๐

๘,๐๐๐
๘,๐๐๐

