การจัดส่งสรุปสาระสาคัญของโครงการร่วมลงทุน
ที่มีมูลค่าต่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือต่ากว่ามูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------------------------------------------------ตามข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ตามมาตรา ๙)
ก าหนดให้ เ มื่ อ มี ก ารลงนามในสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ของโครงการร่ ว มลงทุ น ที่ มี มู ล ค่ า ต่ ากว่ า ที่ ก าหนดแล้ ว
ให้หน่ วยงานเจ้าของโครงการจั ดส่งสรุปสาระสาคัญของโครงการดังกล่าว ตามแบบและภายในระยะเวลา
ที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สานักงาน) กาหนด พร้อมทั้งหลักการของโครงการร่วมลงทุน
สาเนาสัญญาร่วมลงทุน และสาเนาเงื่อนไขสาคัญของสัญญาร่วมลงทุนให้แก่กระทรวงเจ้าสังกัดและสานักงานต่อไป
สานักงานได้กาหนดแบบสรุปสาระสาคัญของโครงการดังกล่าวและระยะเวลาในการจัดส่งไว้ดังต่อไปนี้
๑. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทาสรุปสาระสาคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีวงเงินมูลค่า
ต่ ากว่ า ห้ า พั น ล้ า นบาทหรื อ ต่ ากว่ า มู ล ค่ า ที่ ก าหนดเพิ่ ม ขึ้ น โดยกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารร่ ว มลงทุน ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่ ว มลงทุน ฯ ปี ๒๕๖๒)
ให้ครบถ้วนตามแบบสรุปสาระสาคัญของโครงการดังกล่าวที่แนบ
๒. ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ด ส่ ง แบบสรุ ป สาระส าคั ญ ของโครงการดั ง กล่ า ว
ให้สานักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน

แบบสรุปสาระสาคัญของโครงการร่วมลงทุน
ที่มีมูลค่าต่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือต่ากว่ามูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ชื่อโครงการ
กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
 ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน

 รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง

 ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ

 ท่าเรือ การขนส่งทางน้า

 การจัดการน้า การชลประทาน การประปา การบาบัดน้าเสีย  การพลังงาน
 การโทรคมนาคม การสื่อสาร

 โรงพยาบาล การสาธารณสุข

 โรงเรียน การศึกษา

 ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม

 ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ
 กิจการอื่นๆ โปรดระบุ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สังกัดกระทรวง
๓. ลักษณะของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
 ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐ โปรดระบุ
๔. ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนและการคัดเลือกเอกชน
๕. ลักษณะโครงการร่วมลงทุน (โดยอย่างน้อยต้องระบุวัตถุประสงค์ ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการของโครงการ)

๖. มูล ค่ าของโครงการร่ วมลงทุน ณ วัน ที่ผู้มี อานาจในการพิจ ารณาการร่ วมลงทุ น ให้ ค วามเห็น ชอบหลัก การ
ของโครงการร่วมลงทุน (ตลอดอายุของโครงการร่วมลงทุน) (โดยผู้มีอานาจดังกล่าวข้างต้น หมายถึง ผู้มีอานาจตามข้อ ๕
ของประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ตามมาตรา ๙)
๗. วิธีการคัดเลือกเอกชน
 วิธีประมูล
 ไม่ใช้วิธีประมูล เหตุผล และความจาเป็น
๘. เอกชนคู่สัญญา
๙. วันลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
๑๐. ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน รวม
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ

ปี
ปี ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปี

-๒๑๑. การจัดกรรมสิทธิท์ รัพย์สิน
 Build-Operate-Transfer (BOT)  Build-Transfer-Operate (BTO)  Build-Own-Operate (BOO)
 อื่นๆ
๑๒. ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนจากโครงการ
 เอกชนเป็น เจ้าของรายได้จากโครงการและเป็น ผู้รับความเสี่ยงด้า นรายได้ของโครงการ (Revenue-Based
Payment หรือ PPP Net Cost)
 รั ฐเป็นเจ้ าของรายได้หรือมอบหมายให้ เอกชนเป็นตัวแทนในการจัดเก็ บรายได้ โดยเอกชนจะได้ รับค่าตอบแทน
ตามผลการดาเนินงานที่ส่งมอบให้แก่ภาครัฐ (Availability Payment หรือ PPP Gross Cost)
 รั ฐเป็นเจ้ าของรายได้ หรือมอบหมายให้ เอกชนเป็ นตั วแทนในการจัดเก็ บรายได้ โดยเอกชนจะได้รั บค่าตอบแทน
ตามผลการดาเนินงานที่ส่งมอบให้แก่ภาครัฐ และค่าตอบแทนพิเศษส่วนหนึ่งเพิ่มเติม ในกรณีที่รายได้ของโครงการสูงกว่า
ปริมาณที่กาหนดไว้ในข้อตกลงก่อนลงนามในสัญญา (Availability Payment with Incentive หรือ PPP Modified Gross Cost)
 อื่นๆ
๑๓. มาตรการสนับสนุนของรัฐ (ถ้ามี)

๑๔. เอกสารประกอบ
 หลักการของโครงการร่วมลงทุน
 สาเนาสัญญาร่วมลงทุน
 สาเนาเงื่อนไขสาคัญของสัญญาร่วมลงทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
ตาแหน่ง
โทร
โทรสาร
อีเมล

ผู้จัดทา/ผู้ประสานงาน
ชื่อ
ตาแหน่ง
โทร
โทรสาร
อีเมล

หมายเหตุ:
๑) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs//ppp150664.pdf
หรือ QR Code ด้านล่าง
๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ - ๗ ต่อ ๓๒๒๑ (นายสาธิต พงศ์ธรพิสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ)

(แบบสรุปสาระสาคัญของโครงการฯ)

