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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. ความนำ
ปัจจุบันได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากว่า สัญญาร่วมงานที่หน่วยงาน 

ของรัฐหลายหน่วยงานทำกับเอกชนนั้น อาจเป็นสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายร่วมทุน  
กล่าวคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัย 
ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากที่มีการรัฐประหาร 
ใน ป ีพ.ศ. ๒๕๓๔ ทัง้นี ้โดยมเีจตนารมณป์ระการหนึง่ เพือ่แกไ้ขปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่ 
ในการดำเนินโครงการของรัฐ ด้วยการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีความประสงค์ 
จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐในโครงการที่มีการลงทุน
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ 
โดยเริ่มตั้งแต่การเสนอโครงการ การดำเนินโครงการ ตลอดจนการกำกับดูแล 
และติดตามผล และได้กำหนดให้หน่วยงานกลางหลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
เข้ามาช่วยวิเคราะห์พิจารณาคัดเลือกเอกชนซึ่งจะเข้ามาร่วมดำเนินงานตามโครงการ 
และยังกำหนดให้อำนาจในการอนุมัติโครงการเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีแทนที่จะ 
เป็นอำนาจของบุคคลคนเดียวคือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ และผลการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มุมสะท้อน 
ความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕” ดังนี้

๒. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ มขีอบเขตการบงัคบัใชแ้กก่ารใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการในกจิการ 
ของรัฐ เว้นแต่เป็นการให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและการให้ 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
หรอืดำเนนิการในกจิการของรฐั 
พ.ศ. ๒๕๓๕
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๑ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕.
๒ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    “โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาท 
ขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา.

๓ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕.
๔ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๘๘/๒๕๔๑.
๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๓๗.

ประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่๑ โดยที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบญัญตัฉิบบันีก้ต็อ่เมือ่สญัญามเีนือ้หาสาระเขา้องคป์ระกอบ ๓ ประการ คอื 
ประการแรก เปน็การใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการ ประการทีส่อง ตอ้งเปน็การ 
ดำเนินการในกิจการของรัฐ และประการสุดท้าย มีลักษณะความหมายของโครงการ 
ตามบทนิยามท่ีกำหนด๒ ซ่ึงองค์ประกอบท้ัง ๓ ประการข้างต้น อาจแยกพิจารณาได้ดังน้ี

 ๑) การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
  คำวา่ “รว่มงานหรอืดำเนนิการ” หมายความถงึ การรว่มลงทนุกบัเอกชน 

ไมว่า่โดยวธิใีด หรอืมอบใหเ้อกชนลงทนุแตฝ่า่ยเดยีว โดยวธิกีารอนญุาตหรอืใหส้มัปทาน 
หรือให้สิทธิไม่ว่าลักษณะใด๓

  ข้อสังเกต
  พระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้ใช้บังคับกับการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ 

ในโครงการอนัเปน็กจิการของรฐัเทา่นัน้ ดงันัน้ การใหร้ฐัวสิาหกจิมารว่มงานจงึไมอ่ยูใ่น 
บังคับของกฎหมายดังกล่าว เพราะเป็นหน่วยงานในภาครัฐด้วยกัน๔ นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังใช้บังคับกับโครงการที่รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ริเริ่มเท่านั้น  
การท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมทุนกับเอกชนจึงไม่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว เว้นแต่ถ้าเป็นโครงการที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ริเริ่มนั้นเป็นโครงการ 
ในกิจการของรัฐ๕

 ๒) การดำเนินการในกิจการของรัฐ
  “กจิการของรฐั” หมายความถงึ กจิการทีส่ว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หนว่ยงาน 

อื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งมี 
อำนาจหนา้ทีต่อ้งทำตามกฎหมาย หรอืกจิการทีจ่ะตอ้งใชท้รพัยากรธรรมชาต ิหรอื 
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ทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน๖

  ดังนั้น กิจการที่หน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย หรือ
กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นการ 
ดำเนนิการในกจิการของรฐัทัง้สิน้ เชน่ กจิการกำจดัสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยในเขตราชการ 
ส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น แม้ว่าราชการส่วนท้องถิ่น 
อาจมอบใหบ้คุคลใดดำเนนิการแทนตามกฎหมายกต็าม การมอบดงักลา่วกไ็มเ่ปน็เหตุ
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหลุดพ้นจากอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้น 
กิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจึงเป็นกิจการของรัฐ๗ หรือ สิทธิการบินเป็นสิทธิ 
ของรัฐที่ ได้มาตามความตกลงระหว่างประเทศ จึงถือเป็นทรัพย์สินของรัฐ  
การดำเนนิกจิการเดนิอากาศอนัเปน็กจิการทีต่อ้งใชส้ทิธกิารบนิตามความตกลงระหวา่ง 
ประเทศ อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ จึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินกิจการของรัฐ๘เป็นต้น

 ๓) โครงการ 
  “โครงการ” หมายความถึง การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้น 

มีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่ 
กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

  แตโ่ครงการใดมวีงเงนิไมถ่งึ ๑,๐๐๐ ลา้นบาท หรอืนอ้ยกวา่วงเงนิทีก่ำหนด 
เพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้ต้องดำเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้๙

  ดังนั้น โครงการที่จะต้องตกอยู่ภายใต้วิธีการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
โดยหลักจึงต้องเป็นโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

  ข้อสังเกต
  การพจิารณาวงเงนิหรอืมลูคา่โครงการ ตอ้งพจิารณาถงึมลูคา่ของโครงการ 

ทั้งหมดและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและในส่วนของ 
ภาคเอกชนท่ีเข้ามาร่วมลงทุนดำเนินการในโครงการซ่ึงจะทำให้โครงการน้ันบรรลุผล๑๐ 
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงวงเงินหรือมูลค่าของโครงการตลอดทั้งโครงการ ไม่ใช ่
พิจารณาแต่เฉพาะระยะใดระยะหนึ่งของโครงการเท่านั้น๑๑  

๓. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
 การเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดไว ้

๖ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕.
๗ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๘๘/๒๕๔๑. 
๘ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๔๑.
๙ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕.
๑๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๔๑.
๑๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือที่ นร. ๐๖๐๑/๓๓๑ เรื่อง โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณกรมปศุสัตว์.
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สำหรับโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  
อนัประกอบดว้ย ๓ ขัน้ตอน คอื การเสนอโครงการ การดำเนนิโครงการ และการกำกบั 
ดูแลและติดตามผล ดังนี้

 ๑) การเสนอโครงการ๑๒

  โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
โครงการโดยละเอยีดตามประเดน็หวัขอ้ทีส่ำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ (สคช.) กำหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าเป็น 
โครงการทีม่วีงเงนิหรอืทรพัยส์นิเกนิ ๕,๐๐๐ ลา้นบาท หนว่ยงานเจา้ของโครงการตอ้ง 
ว่าจ้างที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาด้วย 

  เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
แลว้ ตอ้งดำเนนิการเสนอผลการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการดงักลา่วตอ่ สคช. ในกรณี 
ที่เป็นโครงการใหม่ หรือเสนอต่อกระทรวงการคลัง ในกรณีเป็นโครงการที่มีทรัพย์สิน 
อยู่แล้ว แล้วแต่กรณี เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และถ้าหน่วยงานดังกล่าว 
แลว้แตก่รณเีหน็ดว้ยหรอืพจิารณาไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา ๖๐ วนั กใ็หด้ำเนนิการ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการ แต่ถ้าหน่วยงานดังกล่าวไม่เห็นด้วยและ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการยังคงยืนยันตามข้อเสนอเดิม หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ต้องดำเนินการเสนอความเห็นหรือมีคำชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อส่งไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
แล้วจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

 ๒) การดำเนินโครงการ๑๓

  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการในโครงการใดแล้ว หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการต้องดำเนินการร่างประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาร่วมงานหรือ 
ดำเนินการร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องมีในสัญญาร่วมงาน 
หรอืดำเนนิการ (สำหรบัโครงการทีม่มีลูคา่เกนิกวา่ ๕,๐๐๐ ลา้นบาท หนว่ยงานเจา้ของ 

๑๒ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕.

๑๓ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน 
เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕. 
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โครงการต้องจ้างที่ปรึกษาอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
เพ่ือช่วยร่างสัญญาด้วย) และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึง๑๔  
ให้มีอำนาจหน้าท่ีหลักในการให้ความเห็นชอบร่างประกาศและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน 
หรือดำเนินการ๑๕ จากนั้นคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องนำผลการคัดเลือกพร้อมด้วย 
เหตผุล ประเดน็ทีเ่จรจาตอ่รองเรือ่งผลประโยชนข์องรฐั รา่งสญัญา และเอกสารทัง้หมด 
เสนอตอ่รฐัมนตรกีระทรวงเจา้สงักดั เพือ่นำเสนอคณะรฐัมนตรใีหพ้จิารณาภายใน ๙๐ วนั 
นับจากวันท่ีคณะกรรมการตัดสิน หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยก็ให้ส่งเร่ืองคืน 
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนความเห็นแล้วนำผลการพิจารณานั้นเสนอให้ 
คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาดอีกครั้ง ทั้งนี้ ต้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
ร่างสัญญาร่วมงานหรือดำเนินการก่อนลงนามด้วย

 ๓) การกำกับดูแลและติดตามผล๑๖

  เมือ่ไดม้กีารลงนามในสญัญาแลว้ ใหห้นว่ยงานเจา้ของโครงการดำเนนิการ
จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานขึน้คณะหนึง่๑๗ เพือ่ทำหนา้ทีใ่นการตดิตามกำกบัดแูล 
ใหม้กีารดำเนนิการตามทีก่ำหนดในสญัญาและรายงานผลการดำเนนิการความคบืหนา้  
ปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ และในกรณีท่ีหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันของสัญญาที่ลงนาม 
ไปแลว้ ใหผู้แ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการประสานงานทำรายงานตอ่รฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑๔ คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน 
หนว่ยงานอืน่ของรฐัหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ แลว้แตก่รณ ีเปน็ประธาน ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ 
ผู้แทนกระทรวงอื่นอีก ๒ กระทรวง กระทรวงละ ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของ 
โครงการ ๑ คน เปน็กรรมการและเลขานกุาร (มาตรา ๑๓ แหง่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการในกจิการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕).

 ๑๕ การดำเนนิการคดัเลอืกเอกชนโดยทัว่ไปนัน้ใหใ้ชว้ธิกีารประมลู เวน้แตค่ณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ไมค่วรใชว้ธิกีารคดัเลอืก 
โดยวิธีการประมูล และหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นชอบด้วย โดยต้องรายงานต่อ สคช. และกระทรวงการคลัง หากทั้ง ๒ หน่วยงาน 
เหน็พอ้งดว้ยใหเ้สนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนมุตั ิแตถ่า้หนว่ยงานเจา้ของโครงการไมเ่หน็ดว้ยกบัความเหน็ของคณะกรรมการ กฎหมาย 
ก็ได้กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทำบันทึกความเห็นเสนอต่อ สคช. และกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณา  
หากทั้ง ๒ หน่วยงานเห็นพ้องด้วยหรือถ้าหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดมีความเห็นไม่ตรงกัน การคัดเลือกเอกชนก็ต้องใช้วิธีประมูล  
และในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนเพื่อดำเนินการใหม่ ถ้ามีผู้เสนอถูกต้องเพียงรายเดียว  
ให้ดำเนินการต่อไปถ้าเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕).

๑๖ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕. 

๑๗ คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ๑ คน 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ คน และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการ ๑ คน ผู้แทนฝ่ายเอกชนที่เข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ๑ คน ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ๑ คน และผู้แทนอื่นซึ่งหน่วยงาน 
เจา้ของโครงการเหน็สมควรแตง่ตัง้อกีไมเ่กนิ ๓ คน และรวมกนัไมเ่กนิ ๙ คน เปน็กรรมการ (มาตรา ๒๒ วรรคหนึง่ แหง่พระราชบญัญตัิ 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕).
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๑๘ รศ. ดร. สเุมธ ศริคิณุโชต ิและคณะ, รายงานผลการศกึษาวจิยัเรือ่งการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการจดัหาประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุ, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, ๒๕๔๕ หน้า ๖๒.

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ 
๕ 

ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแล้ว ให้ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการประสานงานทํารายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

แผนผงัการเสนอโครงการ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

๑๘ รศ. ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ, รายงานผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ, สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, ๒๕๔๕ หน้า 
๖๒. 

หน่วยงานเจา้ของโครงการ 

โครงการ ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ล้านบาท โครงการ > ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตามประเด็น สศช. (มาตรา ๖) 

จ้างที่ปรึกษาอิสระที่มีคุณสมบัตติาม  
ก.คลัง กาํหนด ใหคํ้าปรึกษา (มาตรา ๗) 

เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ ตามประเด็น สศช. 

หมายเหตุ 
๑. โครงการที่มีวงเงินไม่ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท ครม. อาจ
มีมติให้ดําเนินการตาม พรบ. นี้ 
๒. กรณีหน่วยงานรัฐจะทําโครงการเอง และครม. มีมติ
ให้เอกชนเข้าร่วมก็ให้ใช้ พรบ. นี ้

กระทรวงเจ้าสงักัด 

เสนอ ครม. อนุมัตใินหลักการ 
มาตรา ๙  

พิจารณาไม่เสร็จใน ๖๐ วัน  
หรือเห็นด้วย 

สคช. ก.คลัง 

พิจารณาไม่เสร็จใน ๖๐ วัน  
หรือเห็นด้วย 

การดําเนิน
โครงการ 

เสนอ รัฐมนตรี เจา้สังกัด 

เสนอความเห็นโดยมีข้อมูลตาม
มาตรา ๙ หรือคําช้ีแจงเพิ่มเติม 

กรณีหน่วยงานเจา้ของโครงการไม่
เห็นด้วยกบั สศช. / ก.คลงั 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

โครงการใหม่ มาตรา ๘ (๑) โครงการที่มทีรัพย์สินอยู่แล้ว มาตรา ๘ (๒) 

สคช.

สคช.

สคช.

๑๘
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๖ 

แผนผงัการดําเนนิโครงการ และการกํากับดูแล๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๑๙ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๘, หน้า ๖๓. 

หน่วยงานเจา้ของโครงการ 

โครงการ ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ล้านบาท โครงการ > ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

- ร่างประกาศเชิญชวนเอกชน 
- ร่างขอบเขตของโครงการ 
- ร่างเงื่อนไขสัญญา (มาตรา ๑๒) 

จ้างที่ปรึกษาอิสระท่ีมีคุณสมบัตติาม  
รมต. คลงั กาํหนด ช่วยร่างขอบเขตของ
โครงการและเสนอความเห็นคัดเลอืกเอกชน 
(มาตรา ๑๗) 

องค์ประชุม ๓ ใน ๔  
มติประชุม ๒ ใน ๓  
(มาตรา ๙) 

หมายเหต ุมาตรา ๑๘ 
ถ้าไม่มีผู้เสนอเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการให้ยกเลิก
ประกาศเชิญชวนเพื่อ
ดําเนินการใหม่ ถ้ามีผู้เสนอ
ถูกต้องเพียงรายเดียว ให้
ดําเนินการต่อไปได ้ถ้าเห็นว่า
รฐัจะได้ประโยชน์ 

กรณีเห็นตรงกันวา่การ
ดําเนินการคัดเลือกใหใ้ช้

วิธีการประมูล 

สํานักงานอัยการสงูสุดพจิารณา
ร่างสัญญาก่อนลงนาม  

(มาตรา ๒๐) 

รายงาน สศช. + กระทรวงการคลัง 
ถ้าหน่วยงานทั้ง ๒ เห็นชอบให้เสนอ 
ครม. อนุมัติเพื่อคัดเลือก 

กรณีหน่วยงานเจ้าของและ
คณะกรรมการเห็นตรงกันว่า 
ไม่ควรใช้วิธีประมูล (มาตรา ๑๖) 

การกํากับดูแล 
และติดตามผล 

โดยคณะกรรมการ
ประสานงาน 

เสนอ ครม. อนุมัติ  
(มาตรา ๒๑) 

เสนอผลการคัดเลือก , การเจรจาต่อรอง  
และร่างสัญญาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เพื่อเสนอให้ ครม. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการตัดสิน  

ต่อรอง / รา่งสัญญา 

ประมูล 

ครม. อนุมัติ คัดเลือก 

แต่งต้ังคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ 
หน้าที่ (มาตรา ๑๔-๑๕) 
- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน 
และเงื่อนไขในสัญญา 
- กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
- คัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน 

กรณีไม่เห็นด้วย ส่งคืน 
คณะกรรมการเพื่อทบทวน 
ความเห็นแล้วนํามาพิจารณา
เสนอ ครม. 

เสนอ สศช. + กระทรวงการคลัง และ
ถ้าหน่วยงานทั้ง ๒ เห็นชอบหรือเห็น
ไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีประมูล 

กรณีหน่วยงานเจ้าของและ
คณะกรรมการเห็นไม่ตรงกันว่า 
ไม่ควรใช้วิธีประมูล (มาตรา ๑๖) 

๑๙ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๘, หน้า ๖๓.

สคช. สคช.

รัฐ

แผนผังการดำเนินโครงการ และการกำกับดูแล๑๙
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๔. ผลของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 พระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่ได้บัญญัติถึงผลของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไว้โดยตรง  
แต่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐๓/๒๕๕๒ (กรณีโครงการการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย
และจ่ายเงินรางวัลสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติ  ระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล กับ บริษัท จาโก จำกัด) ได้วินิจฉัยไว้โดยถือเป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติได้ว่า  
หากกรณีเป็นสัญญาท่ีต้องอยู่ในบังคับท่ีต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติ 
วา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ และหาก 
ไม่ได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพัน 
กับหน่วยงานของรัฐ แม้ว่าการละเลยหรือการไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมีสาเหตุ 
อันเนื่องมาจากความผิดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ และสำนักงานอัยการ 
สูงสุดในขั้นตอนการตรวจร่างสัญญาที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสัญญาดังกล่าวมิได้เป็น 
สัญญาที่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ 
ในกิจการของรัฐ จึงมิได้ทักท้วงหรือท้วงติง ก็หามีผลให้สัญญาซึ่งมีเนื้อหาสาระ 
เปน็สญัญาทีอ่ยูใ่นบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการ
ในกิจการของรัฐเปลี่ยนเป็นสัญญาที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าวไม่

๕. ความส่งท้าย
 ภายหลงัทีไ่ดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน
หรอืดำเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมผีลบงัคบัใชน้บัแตว่นัที ่๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมานั้น เป็นที่แน่นอนว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ 
หรือวัตถุประสงค์สำคัญเป็นมาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่ 
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการมอบหมายใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดำเนนิการในกจิการของรฐั 
โดยมิชอบ เพราะด้วยขั้นตอนของการพิจารณาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้น 
คอ่นขา้งจะมคีวามละเอยีดเขม้งวดในทกุขัน้ตอน รวมถงึมกีารตรวจสอบความโปรง่ใส 
และการถ่วงดุลอำนาจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจาก 
หลายหน่วยงานเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้เป็น 
การยากที่จะเกิดการทุจริต หรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่ง ผลจากการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ไดว้างหลกัเกณฑ ์ตลอดจนขัน้ตอนตา่ง ๆ  ในการพจิารณาใหเ้อกชนรายใดเขา้รว่มงาน 
หรอืดำเนนิการในกจิการของรฐัไวอ้ยา่งเขม้งวดนัน้ กลบักลายเปน็ปญัหาและอปุสรรค 
สำคัญในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการจัดทำการบริการสาธารณะหรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งหลาย  
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเมื่อภาครัฐประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือฐานะ 
การเงนิการคลงั กม็คีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งอาศยัเอกชนเขา้มารว่มลงทนุ แตด่ว้ยขัน้ตอนที่ 
มคีวามยุง่ยากดงักลา่ว ทำใหบ้างโครงการตอ้งประสบปญัหาจนกระทัง่ไมส่ามารถปฏบิตั ิ
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ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้ หรือกว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนดได้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการท่ียาวนานพอสมควร
 ดังนั้น จึงน่าจะมีการทบทวนเพื่อหาแนวทางในการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
หรือดำเนินการในกิจการของรัฐที่เหมาะสม โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยเฉพาะในส่วนของบทนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  
และอาจจะต้องกำหนดวิธีการโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นเพื่อ 
ให้ภาคเอกชนมีความคล่องตัวในการเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ ประกอบกับภาครัฐ 
กจ็ะไดด้ำเนนิงานตามโครงการเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง 
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 




