
แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๓

   หลักการและเหตุผล
โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารใหเอกชนรวมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖

มีบทบัญญัติในเร่ืองของขอบเขตของโครงการท่ีใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐอยางกวางขวางอันสงผลใหมีโครงการรวมลงทุนที่ไมไดอยู ในกิจการ
ทีเ่กีย่วของกบัโครงสรางพืน้ฐานและบริการสาธารณะซ่ึงเปนภารกิจของรัฐทีต่องจดัทาํ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทีร่ฐัประสงคจะสนบัสนนุใหเอกชนรวมลงทนุตองเขามาสูกระบวนการตามกฎหมาย
ดงักลาว นอกจากนี ้กฎหมายปจจบุนัยงัไมมกีารสะทอนถงึความเปนหุนสวนระหวาง
รฐัและเอกชนท่ีรวมลงทุนในโครงการของรัฐทีช่ดัเจน ประกอบกับยงัขาดมาตรการ
ในการแกไขปญหาระหวางหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของและมาตรการสงเสริม
การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน อันสงผลใหการดําเนินโครงการมีความลาชา
และเอกชนยังไมใหความสนใจท่ีจะเขารวมลงทุนในโครงการของรัฐเทาที่ควร 
จงึมคีวามจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เพื่อใหมีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุงเนนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
ทีต่ัง้อยูบนพ้ืนฐานของความเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชน กาํหนดกลไกในการ
แกไขปญหา อุปสรรคหรือความลาชาในการจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน 
และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม
ภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม
ของเอกชนรวมทั้งการถายทอดความรู ดังกลาวไปยังหนวยงานและบุคลากร
ของภาครัฐ ในขณะเดียวกันหลักเกณฑและข้ันตอนในการจัดทาํโครงการรวมลงทุน
ยังคงกระชับ โปรงใส และตรวจสอบได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบญัญตักิารรวมลงทนุระหวางรฐัและเอกชน 
 พ.ศ. ๒๕๖๒

• ใหไว ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑
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๘๔

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

   สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)

    ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ ๒๕๕๖

๒) บทนิยามที่สําคัญ
“โครงการ” หมายความวา โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หนวยงาน

ของรัฐหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงหรอืหลายหนวยงานรวมกันมหีนาทีแ่ละอํานาจ
ตองทําตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหนาที่และอํานาจตองทําตามวัตถุประสงค
ในการจัดตั้ง

“รวมลงทนุ” หมายความวา รวมลงทนุกบัเอกชนไมวาโดยวธิใีด หรอืมอบให
เอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวา
ในลักษณะใด

“โครงการรวมลงทุน” หมายความวา โครงการที่มีการรวมลงทุน
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รฐัวสิาหกิจ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“รฐัวสิาหกิจ” หมายความวา
(๑)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล 

หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาล
เปนเจาของ

(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ

(๓) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) มีทุน
รวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา หรอืองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หนวยงานอืน่ของรฐั” หมายความวา หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ
มหาชน หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหนวยงานอื่นที่มีฐานะเปน
นติบิคุคลทีม่ใิชสวนราชการและรฐัวสิาหกจิ ทัง้นี ้เฉพาะทีอ่ยูในกาํกับของฝายบรหิาร

“หนวยงานเจาของโครงการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐซึ่งจะรวม
ลงทุนหรือรวมลงทุนกับเอกชนในโครงการรวมลงทุน

“กระทรวงเจาสังกัด” หมายความวา
(๑) กรณีสวนราชการ ไดแก กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีสวนราชการที่เปน

หนวยงานเจาของโครงการอยูในสังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๕

(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ ไดแก
 (ก) สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากบริษัท ไดแก กระทรวงหรือทบวง 

ซึ่งรัฐมนตรีวาการเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 
หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น

 (ข) สําหรับบริษัท ไดแก
    ๑) ในกรณทีีก่ระทรวงการคลงัเปนผูถอืหุน ไดแก กระทรวงการคลงั

หรือกระทรวงหรือทบวงซ่ึงกระทรวงการคลังไดมอบอํานาจใหเปนกระทรวง
เจาสังกัดตามพระราชบัญญัติน้ี

   ๒) ในกรณีที่กระทรวงการคลังมิไดเปนผูถือหุน ไดแก รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น

(๓) กรณีหนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดแก กระทรวงหรือทบวงซ่ึงรฐัมนตรีวาการ
เปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งหนวยงานน้ัน หรือรัฐมนตรีวาการ
ผูรบัผดิชอบในงานของหนวยงานน้ัน หรอืนายกรัฐมนตรีกรณทีีห่นวยงานอ่ืนของรัฐใด
ไมมีรัฐมนตรีวาการเปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือรัฐมนตรีวาการผูรับผิดชอบ
ในงานของหนวยงานนั้น

(๔) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก กระทรวงมหาดไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุน

ระหวางรัฐและเอกชน
“สาํนกังาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕) 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามกฎหมายน้ี และใหมี

อาํนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตักิารใหเปนไปตามกฎหมายน้ี โดยกฎกระทรวงน้ัน
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๑)
๔.๑) เปาประสงคของการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน

การดําเนินการภายใตกฎหมายน้ีตองเปนไปเพ่ือบรรลุเปาประสงค
ของการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ดังตอไปนี้

(๑) ความสอดคลองกับแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน
(๒) ความเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชน ซึ่งตองมีการจัดสรร

ความเสี่ยงและผลประโยชนตอบแทนใหแกเอกชนอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ความสาํเรจ็ของโครงการรวมลงทนุและความคุมคาในการดําเนนิโครงการรวมลงทนุ

(๓) การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) การใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม

ของเอกชนในการใหบรกิารสาธารณะของโครงการรวมลงทุน และการถายทอดความรู 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ
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๘๖

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๕) ความโปรงใสและตรวจสอบไดในการจัดทําและดําเนินโครงการ
รวมลงทุน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของ

(๖) สทิธิและประโยชนของผูรับบริการจากโครงการรวมลงทุน 
(มาตรา ๖)  

๔.๒) หนวยงานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้
กําหนดให หน วยงานเจ าของโครงการท่ีจะจัดทําโครงการ

รวมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ ไดแก ถนน 
ทางหลวง ทางพิเศษ การขนสงทางถนน รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง 
ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ ทาเรือ การขนสงทางน้ํา การจัดการน้ํา 
การชลประทาน การประปา การบําบัดน้ําเสีย การพลังงาน การโทรคมนาคม 
การสื่อสาร โรงพยาบาล การสาธารณสุข โรงเรียน การศึกษา ที่อยูอาศัยหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง ผูสูงวัย ผูดอยโอกาส 
หรือผูพิการ ศูนยนิทรรศการและศูนยการประชุม และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้ โดยกิจการดังกลาวใหรวมถึง
กิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการ
ดงักลาวดวย  โดยการแบงการดําเนินโครงการเปน ๒ ระดับ ไดแก

(๑) โครงการรวมลงทุนท่ีมีมูลคาตั้งแต ๕,๐๐๐ ลานบาท
ขึน้ไปหรอืมลูคาท่ีกาํหนดเพิม่ขึน้โดยกฎกระทรวง ตองดาํเนนิการตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายนี้ 

(๒) โครงการรวมลงทุนท่ีมีมูลคาตํ่ากวา ๕,๐๐๐ ลานบาทหรือ
ตํ่ากวามูลคาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ใหดาํเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด แตหากคณะกรรมการเห็นวาโครงการ
รวมลงทุนดังกลาว เปนโครงการรวมลงทุนที่มีความสําคัญหรือสอดคลองกับ
แผนการจัดทาํโครงการรวมลงทุนในขอ ๕) คณะกรรมการจะกําหนดใหหนวยงาน
เจาของโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในกฎหมายนี้ก็ได (มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙)

๔.๓) หนวยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบในโครงการรวมลงทุน กรณี
ที่มีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมากกวา ๑ หนวยงาน

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ในกรณีที่โครงการ
ร วมลงทุนใดมีหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวข องมากกวา ๑ หนวยงาน และ
ไมสามารถตกลงกําหนดหนวยงานเจาของโครงการได กําหนดใหสํานักงานเสนอ
ใหคณะกรรมการพจิารณากาํหนดหนวยงานของรฐัทีม่คีวามรบัผดิชอบในโครงการ
รวมลงทุนนั้นมากท่ีสุดเปนหนวยงานเจาของโครงการ และใหหนวยงานของรัฐ
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๗

ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามนั้นและมีหนาที่ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ใหแกหนวยงานเจาของโครงการในการจัดทําและการดําเนินโครงการรวมลงทุน
ตอไป (มาตรา ๑๐)  

๔.๔) มาตรการแกไขปญหากรณีเกดิปญหาหรืออปุสรรค หรอืเกิดความ
ลาชาในการจดัทาํหรอืดาํเนนิโครงการรวมลงทนุ

ในกรณีที่เกิดปญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความลาชาในการจัดทํา
หรือดําเนินโครงการรวมลงทุน กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการหารือ
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับปญหา อุปสรรค หรือความลาชาในการจัดทํา
หรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) เสนอแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความลาชานั้น
ตอคณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับปญหา อุปสรรค หรือความลาชาดังกลาวดําเนิน
การตามท่ีคณะรัฐมนตรีสัง่การ โดยในกรณีทีก่ารดําเนนิการดังกลาวมีความจําเปน
ตองปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง หรือจัดใหมี
กฎหมายขึ้นใหม ใหหนวยงานที่เก่ียวของกับปญหา อุปสรรค หรือความลาชา
ดังกลาวพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ดังกลาว หรือจัดใหมีกฎหมายขึ้นใหม

(๒) เสนอกรอบระยะเวลาเรงรัดการดําเนินการใด ๆ เพื่อ
ความสําเร็จของโครงการรวมลงทุนตอคณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการ และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับปญหา 
อปุสรรค หรอืความลาชาดงักลาวดาํเนนิการตามทีค่ณะรฐัมนตรสีัง่การ (มาตรา ๑๑)

 ๕) แผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน (หมวด ๒, มาตรา ๑๒) 
กําหนดใหสํานักงานจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนที่สอดคลอง

กับแผนแมบทดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานสังคมของประเทศ
ที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําขึ้น และนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนตอไป

๖) คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรฐัและเอกชน (หมวด ๓, มาตรา ๑๓ 
ถึงมาตรา ๒๑)

๖.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
กําหนดใหมี “คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐ

และเอกชน” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รฐัมนตรีวาการ
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๘๘

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลัง ผูอาํนวยการ
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยัการสูงสดุ
ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน
ไมเกิน ๕ คน เปนกรรมการ โดยใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกจิ เปนกรรมการและเลขานกุาร และขาราชการในสาํนกังานทีผู่อาํนวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้งอีกไมเกิน ๒ คน เปนผูชวย
เลขานุการ 

โดยใหกรรมการผูทรงคณุวุฒมิวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป 
กรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระนั้นไมได (มาตรา ๑๖) 

๖.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
(๑)  ใหความเห็นตอรัฐมนตรีกอนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือ

การออกกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้
(๒ )  ให ความเห็นชอบแผนการจัดทํ า โครงการร  วมลงทุน 

และกําหนดแนวทางการจัดทํา ปรับปรุง และติดตามผลการดําเนินการตามแผน
การจัดทําโครงการรวมลงทุน

(๓ ) พิจารณากําหนดหนวยงานของรัฐเปนหนวยงานเจาของ
โครงการตามขอ ๔.๓)

(๔)  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําโครงการ
รวมลงทุนที่มีมูลคาตํ่ากวา ๕,๐๐๐ ลานบาทหรือตํ่ากวามูลคาที่กําหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง

(๕)  พจิารณาใหความเห็นชอบหลกัการของโครงการรวมลงทนุ
(๖) เสนอแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการจัดทํา

และดําเนินโครงการรวมลงทุนและกรอบระยะเวลาเรงรัดการดําเนินโครงการ
รวมลงทุนตอคณะรัฐมนตรี

(๗ )  พิจารณาให ความเห็นชอบการแก ไขสัญญาร วมลงทุน
ตามขอ ๗.๔)

(๘)  ออกประกาศตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้
(๙)  วินิจฉัยกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

(๑๐)  เรียกใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดําเนินโครงการ
รวมลงทุนเขาช้ีแจง ใหความเห็นหรือจัดสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับ
โครงการรวมลงทุน
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๙

(๑๑)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๒)  ปฏิบติัการอื่นตามท่ีกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน
หนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการ หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย (มาตรา ๒๐)

๖.๓) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กําหนดให “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” 

รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแผนการจัดทําโครงการร วมลงทุนต อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒ ) เสนอใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหนวยงานของรัฐ

เปนหนวยงานเจาของโครงการ
(๓ ) พฒันาฐานขอมูลและองคความรูที่จําเปน และเผยแพร อบรม 

ใหความรู และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
(๔ ) ใหความเห็น คาํแนะนํา หรอืวางแนวทางปฏิบตัแิกหนวยงาน

ตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
(๕) รายงานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามกฎหมาย

นี้ตอคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามกฎหมายนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๑)   

๗) การจัดทําและดําเนินโครงการ (หมวด ๔, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔)
๗.๑) การเสนอโครงการ (สวนที่ ๑, มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๑)  

๗.๑.๑) รายละเอียดการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห
โครงการ

ในการเสนอโครงการท่ีจะใหมีการรวมลงทุน กําหนดให
หนวยงานเจาของโครงการตองจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย

(๑) ความเปนมาของโครงการ หลักการและเหตุผลในการ
จดัทาํโครงการ รวมถึงความสอดคลองกับแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน

(๒) สาระสําคญัของโครงการ ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงค เปาหมาย 
ขอบเขตและระยะเวลาของโครงการ และประมาณการตนทนุและคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการ

(๓) ความพรอมในการจัดทาํและดําเนนิโครงการทีแ่สดงให
เหน็ถึงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ รวมถึงความพรอมในดานการไดมา
ซ่ึงกรรมสทิธิห์รอืสทิธใินการใชทรพัยสนิ ผลกระทบตอประชาชนจากการดาํเนนิโครงการ
และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสัง่ ทีส่งผลกระทบตอความสาํเรจ็ของโครงการ
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๙๐

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๔) ความเปนไปไดของโครงการในดานเทคนิค ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการเงิน หรือดานเศรษฐศาสตร 
โดยตองระบุสมมติฐานที่ใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการดวย

(๕) ความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการระบุความเส่ียง 
การพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเส่ียงข้ึน 
และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในดานตาง ๆ

(๖) ทางเลือกและรูปแบบการรวมลงทุนระหวางรัฐและ
เอกชน การจดัสรรหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ การจดัสรรความเสีย่ง และการแบง
ผลประโยชนตอบแทนระหวางรัฐและเอกชนโดยคํานึงถึงการใหเอกชนใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมในโครงการรวมลงทุน

(๗) ความพรอมของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและดําเนินโครงการ รวมถึงความเห็นของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจกระทบตอความสําเร็จของโครงการพรอมทั้งแนวทาง
ในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาว

(๘) ผลการรับฟงความคิดเหน็ของภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ
ทัง้นี ้ในการจดัทาํรายงานการศกึษาและวเิคราะหโครงการ 

ใหหนวยงานเจาของโครงการนําความเห็นของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
มาประกอบการพจิารณาจดัทาํรายงานการศกึษาและวเิคราะหโครงการ ตลอดจน
ตองวาจางที่ปรึกษารวมจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการรวม
ลงทุนดวย (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๗)  

๗.๑.๒)  มาตรการสนบัสนนุเพือ่ใหโครงการบรรลตุามวตัถปุระสงค
ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นวามีความจําเปน

ตองกําหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อใหโครงการรวมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค 
กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการระบุรายละเอียดของมาตรการสนับสนุน๑

พรอมท้ังเหตุผลและความจําเปนในการใหการสนับสนุนดงักลาวและความเห็นของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับมาตรการสนับสนุนในรายงานการศึกษาและวิเคราะห
โครงการดวย และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับมาตรการสนับสนุนดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป (มาตรา ๒๓ ถึง
มาตรา ๒๔)

๑มาตรการสนับสนุน ไดแก
 (๑) สิทธิและประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
 (๒) สิทธิการเชาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยในโครงการรวมลงทุนที่มีระยะเวลาการเชาไมเกิน ๕๐ ป โดยมิใหนําความ

ในมาตรา ๕๔๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
 (๓) มาตรการสนับสนุนทางการเงินและไมใชทางการเงินอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด

ตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนนั้น.
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๙๑

๗.๑.๓) การคัดเลือกเอกชนโดยไมใชวิธีประมูล
ในกรณีที่ปรากฏในชั้นการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

วาไมควรใชวธิกีารคดัเลอืกเอกชนโดยวธิปีระมลู กาํหนดใหหนวยงานเจาของโครงการ
ระบเุหตผุลและความจาํเปน ขอดีและขอเสยี และประโยชนทีภ่าครฐัและประชาชน
จะไดรับไวในรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการดวย สําหรับหลักเกณฑ
ในการพิจารณาใชการคัดเลือกเอกชนโดยไมใชวิธีประมูลนั้น ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๒๕)

๗.๑.๔) การจัดทําหลักการของโครงการรวมลงทุน 
กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทําหลักการ

ของโครงการรวมลงทุนเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ พรอมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ ซึ่งหลักการ
ของโครงการรวมลงทุนจะตองประกอบดวยวัตถุประสงคของโครงการ ขอบเขต
ของโครงการ รูปแบบการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน มาตรการสนับสนุน
โครงการรวมลงทุน เหตุผลและความจําเปนของการคัดเลือกเอกชนโดยไมใชวิธี
ประมูล แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ก. การใหความเห็นชอบในหลักการของรัฐมนตรี
- ในกรณีท่ีรฐัมนตรีกระทรวงเจาสงักดัใหความเห็นชอบ

ในหลกัการดงักลาวแลว กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการจัดสงหลักการของ
โครงการรวมลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการท่ีไดรบัความเห็นชอบ
ใหสํานักงานนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

- ในกรณท่ีีรฐัมนตรกีระทรวงเจาสงักดัไมเห็นชอบตามที่
หนวยงานเจาของโครงการเสนอ ใหแจงเหตุผลที่ไมเห็นชอบแกหนวยงานเจาของ
โครงการ พรอมกําหนดเวลาในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหลักการของโครงการ
รวมลงทุนหรือรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการรวมลงทุนเพื่อนําเสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดอีกครั้ง (มาตรา ๒๘)

ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานเห็นวาหลักการของโครงการรวม
ลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการมีความครบถวน ใหสาํนักงาน
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพจิารณาใหความเห็นชอบหลักการของโครงการรวมลงทุน
ซึ่งในการเสนอเรื่องดังกลาวใหมีความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาตแิละหนวยงานทีเ่กีย่วของเสนอประกอบการพิจารณาไปพรอมกนั
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๙๒

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

และในกรณีที่โครงการน้ันจะตองมีการใชจายงบประมาณรายจายของแผนดิน 
ใหมีความเห็นของสํานักงบประมาณ หรือในกรณีที่ตองมีการใชจายเงินจากเงินกู
ทีเ่ปนหนีส้าธารณะใหมคีวามเหน็ของสาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะประกอบการ
พิจารณาดวย 

ข. การใหความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหลักการ

ของโครงการรวมลงทนุ ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหรฐัมนตรีกระทรวง
เจาสังกัดนําเสนอหลักการของโครงการรวมลงทุนดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินโครงการรวมลงทุนตามหลักการนั้นตอไป

- ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบกับหลักการ
ของโครงการรวมลงทุน ใหแจงเหตผุลทีไ่มเหน็ชอบแกรฐัมนตรกีระทรวงเจาสงักดั 
พรอมกําหนดเวลาในการปรับปรงุแกไขเพิม่เตมิหลกัการของโครงการรวมลงทุนเพือ่
ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการและนําเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
อีกครั้งตามขอ ๗.๑.๔) ก.

ทั้งนี้ ในกรณทีีห่นวยงานเจาของโครงการเสนอมาตรการ
สนบัสนนุโครงการรวมลงทนุ การคดัเลอืกเอกชนโดยไมใชวธิปีระมลู หรอืแนวทาง
การแกไขปญหาและอุปสรรคของโครงการ ใหคณะกรรมการเสนอความเห็น
ประกอบการพจิารณาอนมุตัหิลกัการของคณะรฐัมนตรดีวย และเมือ่คณะรฐัมนตรี
อนมุตัหิลกัการของโครงการรวมลงทนุแลว และไดมกีารอนมุตัวิงเงนิงบประมาณ
รายจายหรือวงเงินที่จะใชในการกอหน้ีของโครงการ ใหถือวาการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีเปนการอนุมัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
วาดวยการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิหรอืกฎหมายวาดวยการบรหิาร
หนี้สาธารณะ ในสวนที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี (มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐)

๗.๒) การคัดเลือกเอกชน (สวนที ่๒, มาตรา ๓๒ ถงึมาตรา ๔๒)
กําหนดใหในการคัดเลือกเอกชนจะตองใชวิธีประมูล เวนแต

เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหใชวิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไมใชวธิปีระมูล
เทานั้น และใหคณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของเอกชนท่ีไมสมควร
ใหรวมลงทุนในโครงการรวมลงทุนตามกฎหมายน้ี ซึง่เอกชนท่ีมลีกัษณะดังกลาว
จะไมมีสิทธิไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญารวมลงทุนในโครงการรวมลงทุน โดยใน
การคัดเลือกใหเอกชนรวมลงทุนนั้น

(๑) ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการและคณะกรรมการ
คดัเลอืกมคีวามเหน็ตรงกนัวาไมควรใชวธิกีารคดัเลอืกโดยวิธปีระมลู ใหหนวยงาน
เจาของโครงการเสนอรฐัมนตรกีระทรวงเจาสงักดัพจิารณา หากรฐัมนตรกีระทรวง
เจาสังกัดเห็นพองดวยใหเสนอสํานักงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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๙๓

(๒) ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกมีความเห็นไมตรงกันวาไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือ
รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดไมเห็นพองดวย ใหหนวยงานเจาของโครงการ
เสนอสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และถาคณะกรรมการเห็นวา
ควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ใหใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นพองด วยว าไม ควรใช วิธีการ
คดัเลือกโดยวิธปีระมูล ใหคณะกรรมการแจงผลการพจิารณาใหกระทรวงเจาสงักดั
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกฎหมายไดกําหนดขั้นตอน
การคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินโครงการรวม
ลงทุนแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้ง “คณะกรรมการคัดเลือก”๒

ซึ่งประกอบดวย ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ เปนประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงเจาสงักัด ผูแทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแทนสาํนกังาน และผูทรงคณุวฒุิ
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการรวมลงทุนจํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
และใหมผีูแทนหนวยงานเจาของโครงการ ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่การดําเนินโครงการรวมลงทุนนั้นจะตองมีการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายของแผนดิน ใหมีผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการดวยอีก ๑ คน 
หรอืในกรณทีีก่ารดาํเนนิโครงการรวมลงทนุนัน้จะตองมกีารใชจายเงนิจากเงนิกู
ที่เปนหนี้สาธารณะ ใหมีผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนกรรมการดวย
อีก ๑ คน (มาตรา ๓๖) 

ขั้นตอนท่ี ๒ ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารางประกาศ
เชิญชวน รางเอกสารสาํหรบัการคดัเลอืกเอกชน และรางสญัญารวมลงทนุ เสนอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (มาตรา ๓๕)

ขั้นตอนท่ี ๓ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวน รางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญา
รวมลงทุนแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก 
ดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนด (มาตรา ๓๙) 

  ๒ มาตรา ๓๘  ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
 (๑) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวน รางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุน
 (๒) กาํหนดคาธรรมเนยีมการขายเอกสารสาํหรบัการคดัเลอืกเอกชน คาธรรมเนยีมการประเมนิขอเสนอ และคาธรรมเนยีม

การลงนามในสัญญารวมลงทุน
  (๓) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญารวมลงทุน
  (๔) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนใหเขารวมโครงการรวมลงทุน
  (๕) เจรจารางสัญญารวมลงทุน

(๖) ขอใหหนวยงานเจาของโครงการ เอกชนหรือหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของกบัโครงการ ชีแ้จง แสดงความเห็น หรอืจดัสง
ขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของ

  (๗) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการคัดเลือกเอกชนของโครงการรวมลงทุนตามที่เห็นสมควร.
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๙๔

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนท่ี ๔ เมื่อไดผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญา
รวมลงทุนที่ผานการเจรจากับเอกชนท่ีไดรับการคัดเลือกแลว ใหหนวยงาน
เจาของโครงการนําสงรางสัญญารวมลงทุนดังกลาวใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพจิารณาภายใน ๑๕ วนั และใหสาํนักงานอยัการสงูสุดตรวจพจิารณารางสญัญา
รวมลงทุนใหแลวเสร็จและสงกลับใหหนวยงานเจาของโครงการภายใน ๔๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับรางสัญญารวมลงทุน (มาตรา ๔๑) 

ขัน้ตอนที่  ๕ ใหหนวยงานเจาของโครงการนําเสนอผลการ
คดัเลอืกเอกชน รางสญัญารวมลงทนุทีผ่านการตรวจพิจารณาของสํานกังานอยัการสงูสดุ
และเงื่อนไขสําคัญของสัญญารวมลงทุนตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก
เอกชนและเงือ่นไขสาํคญัของสญัญารวมลงทนุ โดยใหรฐัมนตรกีระทรวงเจาสงักดั
พิจารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัผลการคัดเลอืกเอกชน รางสญัญา
รวมลงทนุ และเงื่อนไขสําคัญของสัญญารวมลงทุน

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดไมเห็นชอบกับ
ผลการคัดเลือกเอกชนหรือรางสัญญารวมลงทุน ใหแจงเหตุผลท่ีไมเห็นชอบ
แกหนวยงานเจาของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกพรอมกําหนดเวลา
ในการทบทวนผลการคดัเลอืกเอกชนหรอืรางสญัญารวมลงทนุเพือ่นาํเสนอรฐัมนตรี
กระทรวงเจาสังกัดอีกครั้งหน่ึงกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี แตหากหนวยงาน
เจาของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกยังยืนยันผลการคัดเลือกเอกชน
หรอืรางสัญญารวมลงทุน ใหรฐัมนตรกีระทรวงเจาสงักดันาํเสนอผลการคัดเลอืก
เอกชนและรางสัญญารวมลงทุนพรอมความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ผลการคัดเลอืกเอกชนและเง่ือนไขสาํคญัของสญัญารวมลงทุนแลว ใหหนวยงาน
เจาของโครงการลงนามในสัญญารวมลงทุนกับเอกชนท่ีไดรับการคัดเลือก 
(มาตรา ๔๒)  

๗.๓) การกํากับดูแลโครงการรวมลงทุน (สวนท่ี ๓, มาตรา ๔๓ 
ถึง มาตรา ๔๕)

เมื่อไดมีการลงนามในสัญญารวมลงทุนแลว ใหรัฐมนตรีกระทรวง
เจาสังกัดแตงตั้ง “คณะกรรมการกํากับดูแล” ซึ่งประกอบดวย ผูแทนกระทรวง
เจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการในกระทรวงเจาสังกัดที่มิใชหนวยงานเจาของ
โครงการและมีตําแหนงไมตํ่ากวาประเภทบริหารระดับตนเปนประธานกรรมการ
ผู แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงาน เปนกรรมการ และใหมี
ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยให
คณะกรรมการกํากับดูแลมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
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๙๕

(๑) กํากับดูแลและ ติดตามโครงการร  วมลง ทุนให มี การ
ดําเนินการตามที่กําหนดในสัญญารวมลงทุน

(๒) พิ จ า รณาเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการรวมลงทุนตามท่ีกําหนดในสัญญารวมลงทุนตอหนวยงาน
เจาของโครงการ

(๓)   ขอใหหนวยงานเจาของโครงการ เอกชนคูสญัญาหรือหนวยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วของกบัโครงการ ชีแ้จง แสดงความเหน็ หรอืจดัสงขอมลูหรอืเอกสาร
ที่เกี่ยวของ

(๔) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และ
แนวทางการแกไขในการดําเนินโครงการรวมลงทุนตามท่ีกําหนดในสัญญา
รวมลงทุนตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบ และใหสงสําเนารายงาน
และเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสํานักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับดูแล
กําหนดอยางนอย ๖ เดือนตอ ๑ ครั้ง

(๕)   พจิารณาใหความเห็นประกอบการแกไขสญัญารวมลงทนุ
โดยหนวยงานเจ าของโครงการอาจว าจ างที่ปรึกษา หรือ

คณะกรรมการกาํกบัดแูลอาจกาํหนดใหหนวยงานเจาของโครงการวาจางทีป่รกึษา 
เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินโครงการรวมลงทุน ใหความเห็น
ตอการแกไขสัญญารวมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
กํากับดูแลได (มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๔)

ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือ
ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขอผูกพันของสัญญารวมลงทุนโดยไมมีเหตุอันสมควร
กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลทํารายงานพรอมดวยความเห็นเสนอตอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ าสังกัดเพื่อสั่ งการให หน วยงานเจ าของโครงการ
ดําเนินการตามสัญญารวมลงทุน แตในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
ไม ดําเนินการส่ังการ ให คณะกรรมการกํากับดูแลรายงานตอสํานักงาน
เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป และหากเปนกรณีที่มีเหตุรายแรง 
ใหคณะกรรมการเสนอเรือ่งพรอมความเหน็ใหคณะรฐัมนตรพีจิารณา (มาตรา ๔๕)  

๗.๔)  การแกไขสัญญารวมลงทุนและการทําสัญญาใหม (สวนท่ี ๔,
มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๙)

ในกรณีที่ตองมีการแกไขสัญญารวมลงทุน กําหนดใหหนวยงาน
เจาของโครงการเสนอเหตุผลและความจําเปน ประเด็นท่ีขอแกไข ผลกระทบ
จากการแกไข และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอคณะกรรมการกํากับดูแล
เพื่อพิจารณาใหความเห็น กอนนําสงรางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไขที่ไดเจรจา
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๙๖

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

กับเอกชนคูสัญญาแลวใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา๓ และเสนอตอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเม่ือรัฐมนตรีกระทรวง
เจาสังกัดใหความเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุนแลว ใหหนวยงานเจาของ
โครงการลงนามในสัญญารวมลงทนุฉบบัแกไขตอไปแตในกรณทีีร่ฐัมนตรกีระทรวง
เจาสงักดัไมเห็นชอบกับการแกไขสัญญารวมลงทุน ใหแจงเหตุผลที่ไมเห็นชอบ 
พรอมท้ังกาํหนดเวลาในการทบทวนการแกไขสัญญารวมลงทุน (มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗)

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นวาการแกไข
สัญญารวมลงทุนนั้นมีหลักการแตกตางจากหลักการของโครงการรวมลงทุน
หรือทําใหเงื่อนไขสําคัญของสัญญารวมลงทุนแตกตางจากเงื่อนไขสําคัญของ
สัญญารวมลงทุนที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
ใหความเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุนแลว ใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

- ในกรณคีณะกรรมการใหความเหน็ชอบการแกไขสญัญารวม
ลงทนุ ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพีจิารณา โดยเมือ่คณะรฐัมนตรอีนุมตักิารแกไขสญัญารวมลงทนุในสวนที่
แตกตางจากทีค่ณะรฐัมนตรไีดอนมุตัไิว ใหหนวยงานเจาของโครงการลงนามในสญัญา
รวมลงทุนฉบับแกไขตอไป

- ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมเหน็ชอบกับการแกไขสัญญา
รวมลงทนุ ใหแจงเหตผุลท่ีไมเหน็ชอบ พรอมกําหนดเวลาในการทบทวนการแกไข
สัญญารวมลงทุนเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดอีกครั้ง (มาตรา ๔๘) 

นอกจากนี้ กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํา
แนวทางการดําเนินโครงการตอเนือ่งจากโครงการรวมลงทุนภายหลังจากสัญญา
รวมลงทุนส้ินสุด โดยเปรียบเทียบกรณีที่หนวยงานของรัฐดําเนินการเองและกรณี
ที่ใหเอกชนรวมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดอยางนอย ๕ ป กอนที่
สญัญารวมลงทนุจะสิน้สดุลง โดยใหคาํนงึถงึประโยชนของรฐั ความตอเนือ่งในการ
ใหบริการสาธารณะและผลกระทบตอประชาชน และในกรณีท่ีรัฐมนตรี
กระทรวงเจาสังกัดกําหนดใหมีการดําเนินโครงการตอเน่ืองจากโครงการ
รวมลงทุนภายหลังสัญญารวมลงทุนส้ินสุดโดยการรวมลงทุน ใหหนวยงาน
เจาของโครงการดําเนินการตามกฎหมายนี้เสมือนเปนโครงการรวมลงทุนใหม 
(มาตรา ๔๙) 

  ๓ ทั้งนี้ กําหนดใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไขใหแลวเสร็จและสงกลับ
ใหหนวยงานเจาของโครงการภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไข.
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๙๗

๘) การใชอํานาจเพื่อประโยชนสาธารณะ (หมวด ๕, มาตรา ๕๐) 
กําหนดบทบัญญัติการใชอํานาจเพื่อประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษา

ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสนิของประชาชน การปองกนั
ภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือมีเหตุที่ทําใหการดําเนินโครงการ
หยุดชะงักลงจนทําใหมีผลกระทบอยางรายแรงตอประชาชนหรือเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการโดยความเห็น
ชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเขาดําเนินโครงการรวมลงทุนหรือมอบใหผูอื่น
เขาดําเนินโครงการรวมลงทุนเปนระยะเวลาชั่วคราว แกไขสัญญารวมลงทุน
รวมถึงมีอํานาจบอกเลิกสัญญาร วมลงทุน เพื่อแก ไขป ญหาท่ีเกิดขึ้นได  
ท้ังน้ี ในกรณีที่เหตุไมไดมาจากความผิดของเอกชนคูสัญญา ใหหนวยงานเจาของ
โครงการจายคาชดเชยแกเอกชนคูสัญญาอยางเปนธรรม

๙) กองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (หมวด ๖, มาตรา ๕๑ 
ถึงมาตรา ๕๙)

กําหนดใหจัดต้ัง “กองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและ
เอกชน” ข้ึนในกระทรวงการคลังโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ี โดยมี “คณะกรรมการกองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผู อํานวยการสํานัก
งบประมาณ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนกรรมการและเลขานุการและขาราชการ
ในสํานักงานที่ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง
๑ คน เปนผูชวยเลขานกุาร และใหสาํนักงานรบัผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการ
กองทุน โดยใหคณะกรรมการกองทุนมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการกองทนุใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของกองทุน
(๒) กาํหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๓) พจิารณาอนุมัติการใชเงินกองทุนตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้
(๔) ออกระเบียบหรือคําส่ังเก่ียวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ

และวิธีการในการเก็บรักษา รับและจายเงินของกองทุน และคาใชจายในการบริหาร
กองทุน

(๕) รายงานผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนตอ
คณะกรรมการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

(๖) จดัทาํรายงานการเงินประจําป เพื่อเสนอสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี และสงรายงานการเงิน
ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการสอบบัญชี
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
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๙๘

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ปบัญชีของกองทุนให ถือตามปงบประมาณ และการบัญชี
ของกองทุนใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

๑๐) บทเบ็ดเตล็ด (หมวด ๗, มาตรา ๖๐ ถึงมาตรา ๖๒)
(๑) กาํหนดใหภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ลงนามในสัญญารวมลงทุน หรือ

สัญญารวมลงทุนฉบับแกไขแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการจัดสง
สําเนาสัญญารวมลงทุนหรือสําเนาสัญญารวมลงทุนฉบับแกไข ใหกระทรวง
เจาสังกัดและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดทําขอมูลของ
โครงการรวมลงทนุ กระบวนการคดัเลอืกเอกชน ผลการคดัเลอืกเอกชน และสญัญา
รวมลงทนุ รวมทัง้การแกไขสญัญารวมลงทนุ เพือ่ใหหนวยงานท่ีมหีนาทีแ่ละอาํนาจ
ตรวจสอบสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ตลอดจนเปดเผยสรุปขอมูลโครงการ
รวมลงทุนในรูปแบบท่ีเขาใจงายตอสาธารณชนใหทราบเปนการท่ัวไป (มาตรา ๖๐)

(๒) กําหนดใหคณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการกํากับ
ดูแล คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

(๓) กาํหนดใหสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจจัดทาํแผนงาน
พฒันาฐานขอมลูและองคความรูทีเ่ก่ียวของกับการรวมลงทุนระหวางรฐัและเอกชน 
และแผนงานดําเนินการเผยแพร อบรม ใหความรู และใหคาํแนะนําทีเ่กีย่วของกับ
การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน เพื่อใหโครงการรวมลงทุนเกิดขึ้นและเปนไป
ตามแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๑) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๖๓)
กําหนดบทลงโทษในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผูใดฝาฝน

มาตรา ๓๗๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

    ๔ มาตรา ๓๗  ในระหวางการดํารงตําแหนงและภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่หนวยงานเจาของโครงการลงนาม
ในสัญญารวมลงทุนกับเอกชนที่ไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๔๒ หามมิใหกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก กระทําการดังตอไปนี้

(๑) เปนกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอกชนที่ไดรับคัดเลือกใหรวมลงทุนในโครงการรวมลงทุน
ที่ตนเปนกรรมการคัดเลือก

(๒) ถือหุนในเอกชนที่ไดรับคัดเลือก เปนจํานวนเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนที่ชําระแลว ไมวาจะเปนการถือหุนดวย
ตนเอง หรือโดยคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

การกระทําตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงการเปนกรรมการ ผูมอีาํนาจในการจัดการหรือทีป่รกึษาหรือถอืหุนเกิน
รอยละศูนยจุดหาของทุนที่ชําระแลว ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ไดรับคัดเลือกถือหุนอยูเกินรอยละยี่สิบหา หรือในนิติบุคคลที่ถือหุน
ในเอกชนที่ไดรับคัดเลือกเกินรอยละยี่สิบหา.
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๙

๑๒) บทเฉพาะกาลที่สําคัญ (มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๗๐)             
๑๒.๑) ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่กฎหมายนี้

ใชบังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการอางอิงถึงกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใหถือวาการอางอิงดังกลาวในกฎหมายนั้น
เปนการอางอิงถึงกฎหมายนี้

๑๒.๑) โครงการใดท่ีอยูระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
โครงการนั้นเปนโครงการภายใตบังคับกฎหมายนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) โครงการที่อยู ในระหวางขั้นตอนตามหมวด ๔ การเสนอ
โครงการ หรือตามหมวด ๕ การดําเนินโครงการ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการ
ตามบทบญัญตัใินหมวดดงักลาวตอไปจนกวาจะแลวเสรจ็ และใหดาํเนนิการในขัน้ตอน
ตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้

(๒)  โครงการที่อยูในระหวางขั้นตอนตามหมวด ๖ การกํากับดูแล
และติดตามผลแหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการกํากบัดแูล
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และในระหวางท่ียังมิไดมี ก า ร
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามกฎหมายน้ี ใหคณะกรรมการกํากับดูแล
ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกํากับดูแลตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลตามกฎหมายนี้

(๓) โครงการที่อยู ในระหวางขั้นตอนตามหมวด ๗ การแกไข
สญัญาและการทาํสญัญาใหมแหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติ
ในหมวดดังกลาวตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ และใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้

(๔)   โครงการทีอ่ยูระหวางการดาํเนนิการตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการให  เอกชนร วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการให  เอกชนร วมลงทุนในโครงการ ท่ีมีวง เงินมูลค าตํ่ ากว  าที่ กํ าหนด
ในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการน้ันตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จ และใหดําเนินการในข้ันตอนตอไปตามท่ีคณะกรรมการจะไดประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนสําหรับโครงการร วมลงทุนที่มีมูลค าตํ่ากว า 
๕,๐๐๐ ลานบาทหรือตํ่ากวามูลคาที่กําหนดเพิ่มขึ้นตามกฎหมายนี้
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๑๐๐

พระราชบัญญัติการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การดําเนินการใดตาม (๑) ถึง (๔) ที่กําหนดใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการนโยบายการให  เอกชนร วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ 

๑๒.๒) โครงการใดท่ีอยูระหวางการดําเนินการในข้ันตอนตามหมวด ๕
การดําเนินโครงการ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แตโครงการนัน้ไมเปนโครงการภายใตบงัคบักฎหมายนี ้ใหหนวยงาน
เจาของโครงการดําเนินการตามบทบัญญตัใินหมวดดังกลาวตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
และใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการในขั้นตอนตอไปตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําและดําเนินโครงการนั้น โดยการดําเนินการใดดังกลาว
ที่กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด

หมายเหตุ :-  
 พระราชบญัญัตนิีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป

83-100-MAC6.indd   10083-100-MAC6.indd   100 7/25/20   10:02 AM7/25/20   10:02 AM


