การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบทเฉพาะกาลของ
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
21 กุมภาพันธ์ 2562
กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พัฒนาการกฎหมาย PPP ของประเทศไทย
ก่อน พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุก
แห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471

ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดาเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2471

พ.ศ. 2515

ใช้บังคับเมื่อ 9 เม.ย. 2535

ใช้บังคับเมื่อ 4 เม.ย. 2556

การประกอบกิจการค้าขาย
ที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศ
จะทาไม่ได้ถ้าไม่ได้รบั อนุญาต
หรือสัมปทานจากพระมหากษัตริย์

จอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวตั ิ
ประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจการค้าขายฯ
เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจานวนมาก
และไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการ
ดังกล่าว จึงเป็นเหตุในการปรับปรุงกฎหมาย
และบังคับใช้ประกาศฯ โดยสาธารณูปโภค
จะกระทาได้เมื่อได้รับอนุญาต
หรือรับสัมปทานจากรัฐมนตรีเท่านัน้

อดีต รมว. ของกิจการสาธารณูปโภคมีอานาจ
แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้สัมปทานเอกชน
และไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่เอกชน
เพื่อการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เอกชน
ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดกฎหมายนี้

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535
เนื่องจากบทบัญญัติไม่มคี วามชัดเจน ขาดทิศทาง
และความเป็นเอกภาพ ขาดหน่วยงานกลางที่กากับดูแล
โครงการ ไม่มีกาหนดเวลาในการพิจารณาทีช่ ัดเจน
ไม่มีกระบวนการแก้ไขสัญญาและการต่ออายุสัญญา

สาระสาคัญ

สาระสาคัญ

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติ
และใช้บังคับแก่การให้สัมปทาน
หรือการร่วมงานหรือดาเนินการ
ในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีการลงทุน หรือมีทรัพย์สิน
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

เพื่อให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐ
ที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
และกาหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน

5 หมวด 25 มาตรา

10 หมวด 72 มาตรา

กิจการที่ถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
7. การไฟฟ้า
1. การรถไฟ
8. การผลิตเพื่อจาหน่ายหรือจาหน่าย
2. การรถราง
ก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆ
3. การขุดคลอง
4. การเดินอากาศ 9. บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือน
ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของ
5. การประปา
ประชาชนตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา
6. การชลประทาน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ปัญหาสาคัญของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และการแก้ไขตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตโครงการ
อย่างกว้างขวางส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้
อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมาย

มีการกาหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน
ในการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างรัฐและเอกชน
ที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน

มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน

ขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กาหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า
ในการจัดทาหรือดาเนินโครงการร่วมลงทุน

ขาดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนอันส่งผลให้การดาเนินโครงการ
มีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจ
ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร

มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

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

นโยบาย
บทนิยาม
หมวด 1
บททั่วไป

การดาเนินการ
บทนิยาม

หมวด 1
บททั่วไป

หมวด 2
คณะกรรมการ
นโยบายฯ

หมวด 2
แผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุน

หมวด 3
แผนยุทธศาสตร์

หมวด 3
คณะกรรมการ
นโยบายฯ

หมวด 4
การเสนอโครงการ
หมวด 5
การดาเนิน
โครงการ
หมวด 6
การกากับดูแลและ
ติดตามผล

หมวด 4
การจัดทาและ
ดาเนินโครงการ

หมวด 7
การแก้ไขสัญญา
และทาสัญญาใหม่
หมวด 5
การใช้อานาจ
เพื่อประโยชน์
สาธารณะ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ
หมวด 8
กองทุนส่งเสริมฯ

หมวด 6
กองทุนส่งเสริมฯ

หมวด 9
บทเบ็ดเตล็ด

หมวด 7
บทเบ็ดเตล็ด

หมวด 10
บทกาหนดโทษ

หมวด 8
บทกาหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
(จานวน 72 มาตรา)
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
(จานวน 70 มาตรา)
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วัตถุประสงค์สาคัญของร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
F
“Facilitation”
การส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
โดยทาให้ขั้นตอนง่ายและจูงใจ
นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
 กาหนดให้มีมาตรการสนับสนุน
โครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion)
ให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
เช่น สิทธิและประโยชน์ที่เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน สิทธิการเช่าที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการ
ร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่า
ไม่เกิน ๕๐ ปี

 คณะกรรมการ PPP และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือ
ความล่าช้าเกี่ยวกับโครงการ
ร่วมลงทุนที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย
หรือระเบียบ

A
“Alignment”
ทาให้โครงการสอดคล้องกับ
หลัก PPP สากล
 ให้มแี ผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านสังคมของประเทศ

 เน้นการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
 กาหนดเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนเรื่องความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน
(Partnership) ซึ่งต้องมีการจัดสรร
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยคานึง
ถึงความสาเร็จของโครงการร่วมลงทุน
และความคุ้มค่าในการดาเนิน
โครงการร่วมลงทุน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

S
“Streamline”
มีขั้นตอนกระชับ ชัดเจน
รวมถึงเป็นการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
ให้กระชับ
 มีการนาเอาหลักการของมาตรการ
PPP Fast Track มาบัญญัติไว้
ในขั้นตอนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน
 คณะกรรมการ PPP สามารถ
กาหนดกรอบระยะเวลาการเสนอ
โครงการสาหรับโครงการใด
เป็นการเฉพาะก็ได้

T
“Transparency”
มีการเปิดเผยข้อมูล
และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
 กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคเอกชน (Market Sounding)
ในทุกขั้นตอน
 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผย
สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชน
และหน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ
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เปรียบเทียบโครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
มี 3 ลักษณะดังนี้
นิยาม “กิจการของรัฐ”

นิยาม “ร่วมลงทุน”

กิจการที่หน่วยงานของรัฐ
มีอานาจหน้าที่ต้องทาตามกฎหมาย

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว

โครงการที่อยู่ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
มีลักษณะดังนี้
นิยาม “โครงการ” ตามมาตรา 4

นิยาม “ร่วมลงทุน” ตามมาตรา 4

โครงการลงทุนของรัฐในกิจการ
ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด
ที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และอานาจ หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว
ต้องทาตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่ โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน
และอานาจต้องทาตาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด

กิจการที่กาหนดไว้ในมาตรา 7
กิจการที่ต้องใช้ทรัพย์สินของรัฐ

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว

ด้านเศรษฐกิจ 8 กิจการ

ด้านสังคม 3 กิจการ

กิจการอื่นตามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

กิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว

มาตรา 7 วรรคสอง กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่อง
ทีจ่ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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โครงการที่อยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
แนวทางการพิจารณาออกประกาศตามมาตรา 7 วรรคสอง ของ สคร.
“หากไม่มีกิจการที่เกี่ยวเนื่องที่จาเป็นนั้น จะไม่สามารถดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งได้ หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง กาหนดให้ต้องมีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นในการดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง”
ตัวอย่างการพิจารณา
กรณีการดาเนินโครงการที่พกั ริมทาง (Rest Area)
คาตอบ ข้อกาหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ .ศ. 2560
กาหนดประเภทของที่พักริมทางไว้ เพื่อใช้เป็นจุดแวะพักหลักสาหรับผู้ใช้ทาง ดังนั้น กรณีการดาเนินโครงการที่พักริมทาง (Rest Area)
จึงเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการทางหลวง โดยเป็นกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง กาหนดให้ต้องมีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นในการดาเนินกิจการดังกล่าว กรณีการดาเนินโครงการที่พักริมทาง
(Rest Area) จึงเข้าข่ายต้องดาเนินการตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
กรณีการดาเนินการจัดให้มีสถานที่จอดรถเพื่อสนับสนุนกิจการรถไฟฟ้า
คาตอบ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า กิจการรถไฟฟ้า หมายความว่า
การจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มีสถานที่จอดรถ การให้บริการ
การอานวยความสะดวก และการดาเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว ดังนั้น กรณีการจัดให้มีสถานที่จอดรถเพื่อสนับสนุน
กิจการรถไฟฟ้าย่อมเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากการ จัด
ให้มีสถานที่จอดรถที่มิได้เป็นไปเพื่อการดาเนินกิจการรถไฟฟ้าย่อมไม่เข้าข่ายเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นของการดาเนินกิจการรถไฟฟ้า
และไม่เข้าข่ายต้องดาเนินการตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ทั้งนี้ สคร. จะดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการออกประกาศต่อไป
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กรณีการดาเนินโครงการร่วมลงทุนบนที่ราชพัสดุต้องดาเนินการอย่างไร ?
ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....
“มาตรา 29 การจัดหาประโยชน์ตามมาตรา 27 ที่เริ่มดาเนินการนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่การจัดหาประโยชน์
ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีมูลค่าโครงการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”

นิยาม “โครงการ”
ตามมาตรา 4

นิยาม “ร่วมลงทุน”
ตามมาตรา 4

กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะที่กาหนดไว้ในมาตรา 7

กรณีการดาเนินโครงการบนที่ราชพัสดุที่เข้าข่ายคาว่านิยามคาว่า “โครงการ” กล่าวคือ เป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงาน
ของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอานาจต้องทาตามกฎหมาย หรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอานาจ
ต้องทาตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และนิยามคาว่า “ร่วมลงทุน” กล่าวคือ ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด หากเป็นโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามที่กาหนดไว้ในร่างมาตรา 7 ย่อมต้องดาเนินการตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ทั้งนี้ มูลค่าโครงการที่ต้องดาเนินการข้างต้นเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงของร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....
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หมวด 1 บททั่วไป : เป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 6)

- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
- ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน - การใช้
ในการจั
ดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
และนวั
ต
กรรมของเอกชนในการให้
บ
ริ
ก
าร
- ความสอดคล้องกับ
ซึง่ ต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ สาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และการ
งกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ รวมถึ
สิ
ท
ธิและประโยชน์ของผู้รับบริการ
- การรักษาวินัยการเงินการคลัง

หมวด 2 : แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน (มาตรา 12)
1. รายการโครงการที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย
และทิศทางที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคม
ของประเทศที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาขึ้น
2. ลาดับความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนของการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

PPP

4. ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป
5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
6. วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
7. กรอบระยะเวลาในการจัดทาและดาเนินโครงการ

คณะกรรมการนโยบายฯ
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หมวด 3 : คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 13)
นายก
รัฐมนตรี
คณะกรรมการ
นโยบายฯ
ไม่เกิน 17 คน

ประธาน

รมว.
การคลัง
รองประธาน

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 20)
(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีกอ่ นมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน และกาหนดแนวทางการจัดทา ปรับปรุง และติดตามผลการดาเนินการตามแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
(3) พิจารณากาหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา 10
(4) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดทาโครงการร่วมลงทุนที่มมี ูลค่าต่ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ากว่ามูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึน้ โดยกฎกระทรวง
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
(6) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดาเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา 48
(8) ออกประกาศตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(9) วินิจฉัยกรณีที่มปี ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(10) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดาเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการร่วมลงทุน
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้นามาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(12) ปฏิบัติการอื่นตามทีพ่ ระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ปลัดกระทรวง
การคลัง

ผอ. สานัก
งบประมาณ

เลขาธิการ
สคก.

เลขาธิการ
สศช.

อัยการ
สูงสุด

เลขาธิการ
BOI

ประธาน
สภาอุตฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 5 คน

ผอ. สคร.

ข้าราชการ สคร.
ไม่เกิน 2 คน

ประธาน
สมาคม
ธนาคารไทย

ประธาน
สภาหอฯ

กรรมการ

กรรมการ+เลขาฯ

ผู้ช่วยเลขาฯ

กรรมการ

กรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เพิ่มเติมองค์ประกอบจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
โดยไม่มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ผอ.สบน.
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หมวด 3 : อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 21)

อานาจหน้าที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
จัดทาและเสนอแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหน่วยงานของรัฐ
เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็น และเผยแพร่
อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ให้ความเห็น คาแนะนา หรือวางแนวทางปฏิบัติ
แก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการมอบหมาย

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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หมวด 4 การจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน

ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ (มาตรา 22 - มาตรา 31)
รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ
(Business case)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะทางาน (ถ้ามี)

+

Market
Sounding

+

จ้างที่ปรึกษา

เห็นชอบหลักการ
+Business Case
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด

นาเสนอ คกก. PPP
เห็นชอบหลักการ
สคร.

ครม. เห็นชอบหลักการของทุกโครงการ
แตกต่างจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

แจ้งผลการพิจารณาให้
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด
คกก. PPP

นาเสนอ ครม.
เห็นชอบหลักการ
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด

มาตรา 28 หลักการของโครงการร่วมลงทุนให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) ขอบเขตของโครงการ
(3) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดาเนินโครงการ ระยะเวลา
ของโครงการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(4) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 23
(5) เหตุผลและความจาเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลตามมาตรา 25
(6) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความพร้อม
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสาเร็จของโครงการ
(7) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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หมวด 4 การจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน (มาตรา 32 - มาตรา 42)
ร่างประกาศเชิญชวน
+
ร่าง TOR
+
ร่างสัญญา

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

Market
Sounding

+

จ้างที่ปรึกษา

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

คัดเลือกเอกชน
+
เจรจา
คกก. คัดเลือก

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตรวจ
ร่างสัญญา

อส.

เห็นชอบ
ผลการคัดเลือก
+ร่างสัญญาฯ
+ เงื่อนไขสาคัญ
ของสัญญาฯ

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

เห็นชอบ
ผลการคัดเลือก
+เงื่อนไขสาคัญ
ของสัญญาฯ
ครม.

ลงนาม
ในสัญญา

เปิดเผยข้อมูล
ให้สาธารณะ
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

+

เอกชน
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หมวด 4 การจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
ส่วนที่ 3 และ 4 การกากับดูแลโครงการร่วมลงทุน + การแก้ไขสัญญา (มาตรา 43 – มาตรา 49)
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กากับดูแล
คกก. กากับดูแล
ประธาน :
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด
กรรมการ :
ผู้แทน สคร.
ผู้แทน อส.
กรรมการและ
เลขานุการ :
ผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

กากับดูแล

คกก. กากับดูแล

เสนอ
โครงการใหม่
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

ดาเนินการ
เสมือน
โครงการใหม่

เห็นชอบ
ให้ร่วมลงทุน
รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

ก่อนสัญญาสิ้นสุด 5 ปี
กรณีมีการแก้ไขสัญญา

เสนอ
แก้ไขสัญญา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ให้ความเห็น

คกก. กากับดูแล

เห็นชอบ
การแก้ไขสัญญา
กระทรวงเจ้าสังกัด

กรณีที่แตกต่างจากหลักการ
หรือทาให้เงื่อนไขสาคัญของสัญญา
แตกต่างจากที่ ครม. ได้อนุมัติไว้

นาเสนอ คกก. PPP
เสนอต่อ ครม.
อนุมัติการแก้ไข
กระทรวงเจ้าสังกัด

15

หมวด 5 การใช้อานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 50)
•
•
•
•
•

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ
ความมั่นคงของประเทศ หรือ
มีเหตุที่ทาให้การดาเนินโครงการหยุดชะงักลงจนทาให้มผี ลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(1) เข้าดาเนินการ หรือ
มอบให้ผู้อื่นดาเนินการชั่วคราว

(2) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

(3) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน

* กรณีเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดของเอกชนคู่สญ
ั ญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

16

หมวด 6 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจาก
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รับเข้า

จ่ายออก

ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน
และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดาเนินงานของกองทุน
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่
กาหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

กองทุน
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หมวด 6 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อจ้างที่ปรึกษา (มาตรา 54)

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนและการนาส่ง
เงินค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน

ไม่สามารถใช้เงิน
ของหน่วยงานได้
กองทุน

คกก. กองทุนฯ กาหนด

จ้าง
ที่ปรึกษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ได้เงินจากค่าธรรมเนียม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
นาส่งเงินค่าธรรมเนียม
เข้ากองทุน

ค่าธรรมเนียม
การขายเอกสาร
สาหรับการคัดเลือกเอกชน
ค่าธรรมเนียม
การประเมินข้อเสนอ

กองทุน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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หมวด 7 บทเบ็ดเตล็ด
การจัดทาฐานข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของโครงการ (มาตรา 60)

ดาเนินการ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
หรือ สัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

จัดส่งสาเนาสัญญาร่วมลงทุน
หรือสาเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข แล้วแต่กรณี
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ สคร. (ม.60 (1))

ผลประโยชน์ตอบแทน คกก. (ม.61)
ตามที่ รมว.กค. กาหนด
โดยความเห็นชอบของ ครม.

การจัดทาฐานข้อมูลของ สคร. (ม. 62)
จัดทาข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน
กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน
และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา (ม.60 (2))

เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยคานึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการด้วย (ม.60 (3))

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สคร.

สคร.

จัดทาแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
และแผนงานดาเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
สคร. อาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
+ อาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
เพื่อดาเนินการตามแผนงานข้างต้น
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หมวด 8 บทกาหนดโทษ

ห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา
ในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
ที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก (ม.37 (1))

คณะกรรมการ
คัดเลือก
ในระหว่างดารงตาแหน่ง
+ ภายใน 2 ปี
นับแต่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ลงนามกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก

ห้ามถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจานวนเกิน
ร้อยละ 0.5 ของทุนที่ชาระแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง
หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.37 (2))

แตกต่างจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
ปี 2556 ที่กาหนดให้ใช้กับ
คณะกรรมการนโยบายฯ
และคณะกรรมการกากับดูแลด้วย

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษา
หรือถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจานวนเกิน
ร้อยละ 0.5 ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้น
หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก
เกินร้อยละ 25 (ม.37 วรรคสอง)

จาคุกไม่เกิน 3 ปี

ปรับไม่เกิน
600,000 บาท

ทั้งจาทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 64
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออก
ตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ทีใ่ ช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันทีร่ ่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ใช้บังคับ

ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ + จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ประกาศ และระเบียบตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ใช้บังคับ

ให้ดาเนินการ
ออกกฎหมายลาดับรอง
ที่จาเป็นตามร่าง พ.ร.บ.
การร่วมลงทุนฯ
ให้แล้วเสร็จภายใน

180 วัน
มาตรา 65
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก. นโยบายฯ
ตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
คงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

มาตรา 66
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
หนี้สิน ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
ส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ในกระทรวงการคลังตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

โอน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

มาตรา 67
ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 68 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
อยู่ระหว่างขั้นตอน
หมวด 4 การเสนอโครงการ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามขั้นตอน
ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาเนินการต่อ หมวด 4 ส่วนที่ 2
การคัดเลือกเอกชน
ตาม ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

อยู่ระหว่างขั้นตอน
หมวด 5 การดาเนินโครงการ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามขั้นตอน
ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาเนินการต่อ หมวด 4 ส่วนที่ 3
การกากับดูแลโครงการร่วมลงทุน
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
แต่งตั้ง ภายใน 90 วัน นับแต่
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ใช้บังคับ

คกก.
กากับดูแล

อยู่ระหว่างขั้นตอน
หมวด 6 การกากับดูแลและติดตามผล
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้ง คกก. กากับดูแล

อยู่ระหว่างขั้นตอน
หมวด 7 การแก้ไขสัญญาและทาสัญญาใหม่
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามขั้นตอน
ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

อยู่ระหว่างการดาเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับโครงการ
ที่มมี ูลค่าต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามมาตรา 23
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการนั้นต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 9
แห่ง ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ทาหน้าที่ต่อ

ตามมาตรา 43 แห่ง
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 69 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 แต่ไม่เป็นโครงการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

อยู่ระหว่างขั้นตอน
หมวด 5 การดาเนินโครงการ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ไม่เป็นโครงการตาม
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการดาเนินการ
ตามขั้นตอนในหมวด
จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาและดาเนินโครงการนั้น

มาตรา 70 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
คณะกรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 72
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน
ร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
มีผลใช้บังคับ

พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการ
ที่เหมาะสมตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการดังกล่าว
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงที่มหี น่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของรัฐ
และทรัพยากรธรรมชาติที่เดิมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และไม่อยู่ภายใต้
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ต้องมีการดาเนินการดังนี้

มีกลไกในการพิจารณาการให้เอกชน
เข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน
และโปร่งใสในการคัดเลือกเอกชน

มีกลไกการกากับดูแลและติดตาม
ผลการดาเนินการอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โดยมีผู้แทน
จากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ที่กาหนดให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
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ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร
ประโยชน์ต่อประเทศ

ประโยชน์ต่อประชาชน

 จัดทาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นไปตามเป้าหมาย
 มุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม
ของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุน
รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ
 ลดภาระด้านการลงทุนของรัฐ ทาให้เพิ่มความสามารถ
ในการลงทุนพัฒนาประเทศในด้านอืน่ ได้มากขึ้นและเร็วขึน้
 ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศจากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและทั่วถึง

 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะที่จาเป็นได้อย่างทั่วถึง
และสะดวกสบาย
 เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
จากการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอกชน
 มีการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนที่จูงใจให้เอกชนพัฒนา
โครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินต่า เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

 ยกระดับการทาโครงการ PPP ของประเทศให้เทียบเคียงกับสากล
ทาให้ดึงดูดนักลงทุนทั้งประเทศไทย
และต่างประเทศมากขึ้น

“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
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กระทรวงการคลัง
310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 22985880 –7 http://www.sepo.go.th

