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ขั้นตอนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 2556) 

การพิจารณาว่าโครงการจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 หรือไม่ จ าต้อง
พิจารณาใน 2 ส่วนส าคัญ คือ โครงการนั้นเป็นโครงการที่ก าหนดให้เอกชนร่วมลงทุนตามแผน

ยุทธศาสตรใ์ห้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 หรอืไม่ และมูลค่าของโครงการ
เข้าข่ายที่จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 หรือไม่ ซึ่งในการวิเคราะห์ ในส่วนนี้ จะ

ได้พิจารณาวิธีการค านวณมูลค่าโครงการตามกฎหมายก าหนดโดยสังเขป  

1. แผนยุทธศาสตร์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 

เนื่องจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการ
ก าหนดกิจการของรัฐที่สมควรและที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน ตลอดจนสร้าง
ความสนใจและดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐดังกล่าว โดยแผนยุทธศาสตร์การ
ให้เอกชนรว่มลงทุน1ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ก าหนดประเภทและลักษณะของกิจการ
ที่เหมาะสมให้เอกชนมสี่วนรว่มในการลงทุน ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จ านวนb 6 

กิจการ คือ (1) กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง (2) กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่า
ผ่านทางในเมือง (3)กิจการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า (4) กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (5) 

กิจการพัฒนาโครงขา่ยโทรเจ้าสังกัด และ (6) กิจการพัฒนาระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 

กลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) จ านวน

14 กิจการ คือ (1) กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง (2) กิจการพัฒนาสถานี
ขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า (3) กิจการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (4) กิจการพัฒนาธุรกิจและ

บริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน (5) กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า (6) กิจการพัฒนาระบบ

ชลประทาน (7) กิจการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย (8) กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ (9) 
กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข (10) กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (11) กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (12) กิจการ

                                                        
1ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐในกิจการของรัฐ 2558-2562  
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พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตัล (13) กิจการพัฒนาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ และ (14) 

กิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มรีายได้นอ้ย ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาส 

รูปที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในกิจการของรัฐ 2558-

2562 

1.2 การค านวณมูลค่าโครงการ 

เมื่อพิจารณามาตรา 4 ประกอบมาตรา 232 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 

พบว่า การน าเสนอโครงการมีการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าวิธีใด หรือ การมอบให้เอกชนลงทุน

ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาตหรอืให้สัมปทานหรือใหส้ิทธิเอกชนไม่ว่าในลักษณะใดในการประกอบ

กิจการของรัฐหรือเป็นกิจการที่จะต้องใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 3 ที่มีมูลค่า

                                                        
2มาตรา 23 ของ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

“โครงการที่มมีูลค่าตัง้แต่หนึง่พันล้านบาทขึน้ไปหรือมูลค่าทีก่ าหนดเพิ่มขึน้โดยกฎกระทรวงต้องด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑ์และวธิีการค านวณมลูค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

3มาตรา 4 ของพระราชบัญญตัิการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

 “กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลาย

หน่วยรวมกันมีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย 
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ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือมูลค่าที่ก าหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง จะต้องด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การ

ค านวณมูลค่าที่ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

จะต้องตระหนักและด าเนินการเพื่อใหก้ารด าเนินโครงการนั้นด าเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป 

มาตรา 23 วรรคสองของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ PPP 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ โดย

คณะกรรมการ PPP ได้มี ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 

ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการค านวณมูลค่าโครงการ โดยจะต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณมูลค่าของโครงการที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการ PPP และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

 
ท่ีมา: แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการค านวณมูลคา่ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 

                                                        
(2) กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน 

“ร่วมลงทุน หมายความว่า รว่มลงทนุกับเอกชนไม่วา่โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด” 

5,000 ล้านบาทขึ้นไป 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 
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รูปที่ 2 การค านวณมูลค่าโครงการกับการน าเสนอโครงการ 

ในกรณีที่จะมีการแยกสัญญาร่วมลงทุนออกเป็นสัญญาร่วมลงทุนหลายฉบับ

ภายใต้โครงการเดียว ประกาศคณะกรรมการ PPP ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการท าการ

ค านวณมูลค่าของโครงการนั้น โดยรวมมูลค่าของโครงการที่คาดว่าจะก าหนดไว้ในสัญญาร่วม

ลงทุนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าของโครงการ4 ส่วนในกรณีที่จะมีการแยกการลงทุนในกิจการ

ของรัฐออกเป็นโครงการย่อยหลายโครงการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนฉบับเดียว ให้หน่วยงาน

เจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของโครงการนั้นโดยรวม มูลค่าของโครงการย่อยทั้งหมดเป็นส่วน

หนึ่งของมูลค่าของโครงการ5 

โดยที่ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ PPP ก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าของ

โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและของ

เอกชนทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) และไม่มีรูปร่าง(Intangible Asset) ที่ท าให้มีการ

ด าเนินงานตามโครงการในระดับเต็มก าลังตามที่คาดการณ์ไว้ (Utilization Capacity at Projected 

Level) โดยให้ค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการและตาม

ระยะเวลาที่ใช้งาน 

เงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนที่หน่อยงานเจ้าของโครงการ ต้อง

น ามาค านวณมูลค่าของโครงการ ประกอบไปด้วยเงนิลงทุนและทรัพย์สิน ดังตอ่ไปนี ้

(1) เงนิลงทุน (Capital Investment)  

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Capital 

Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure) ที่ท าให้มีการด าเนินงานตามโครงการ

ได้ โดยให้ค านวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรของภาครัฐและเอกชน ในส่วนที่

นอกเหนอืจากทรัพย์สินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

(2) ทรัพย์สินของภาครัฐ  

หากโครงการนั ้นม ีการใช ้ทร ัพย ์ส ินของภาคร ัฐ ในการด า เน ินงาน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูก

                                                        
4ข้อ 5 (4) ของ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทุนในกจิการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารค านวณมูลค่า

ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 

5ข้อ 5 (5) ของ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทุนในกจิการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารค านวณมูลค่า

ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 
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สร้าง (Land and Property)การอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อด าเนินกิจการ

ของรัฐ เป็นต้น 

 

ท่ีมา: แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการค านวณมูลคา่ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 

รูปที่ 2 : เงินลงทุนและทรัพย์สินส าหรับค านวณมูลค่าโครงการ 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2558 ก าหนดแนวการค านวณมูลค่าไว้ดังนี้ 

1)  การค านวณมูลค่าที่ดนิ  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จะต้องค านวณมูลค่าของที่ดินเป็นส่วนหนึ่ง

ของมูลค่าโครงการ ดังนี้  

1.1 )  ให้ใช้มูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) ของค่าเช่าที่ดินตามราคา

ตลาดตลอดระยะเวลาการให้เช่า ด้วยอัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 3 ต่อปีและคิดลดค่าเช่า

ดังกล่าวให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาล (Government Bond Yield) ณ ขณะนั้น ที่มีอายุเท่ากับหรือต่ ากว่าระยะเวลาของโครงการ

หรอืระยะเวลาการใหเ้ชา่แล้วแต่กรณี 

1.2)  ในกรณีที่ไม่สามารถหามูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ดินตามราคา

ตลาดได้ให้ใช้มูลค่าสูงสุดระหว่าง (ก) ราคาตลาด หรือ (ข) ราคาประเมินของกรมธนารักษ์และให้
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น ามูลค่าสูงสุดดังกล่าวมาเทียบอัตราส่วนระยะเวลาการใหเ้ช่ากับอายุการใช้งาน (Useful Life) ของ

ที่ดนิซึ่งก าหนดให้มีอายุการใชง้าน 30 ปี 

 
ท่ีมา : แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการค านวณมูลคา่ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 

รูปที่ 3 : วิธีการค านวณมูลค่าของที่ดิน 

2) การอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อด าเนินกิจการ

ของรัฐ 

ในการค านวณมูลค่าของการอนุญาต การให้สัมปทาน หรือการให้สิทธิแก่

เอกชนเพื่อด าเนินกิจการของรัฐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ จะต้องค านวณมูลค่าของทรัพย์สิน

ดังกล่าวตามแนวทางดังต่อไปนีต้ามล าดับ 

2.1)  ให้ใช้มูลค่าที่ภาครัฐเคยได้รับจากการอนุญาต การให้สัมปทาน หรือ

การให้สิทธิแก่เอกชนในลักษณะเดียวกันที่ด าเนินการมาแล้วในอดีต ทั้งของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการหรอืหนว่ยงานอื่นที่เคยด าเนินการ 

2.2) ในกรณีที่ไม่เคยมีโครงการให้อนุญาตให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่

เอกชนในลักษณะเดียวกันมาก่อน หรอืหนว่ยงานเจ้าของโครงการสามารถแสดงเหตุผลใหเ้ห็นได้ว่า

ไม่สมควรใช้มูลคา่ตามข้อ 2.1) ขา้งตน้ และให้ใชมู้ลค่าที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเหมาะสม 
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ท่ีมา : แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการค านวณมูลคา่ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 

รูปที่ 4 : วิธีการค านวณมูลค่าของการอนุญาต/การให้สัมปทาน/การให้สิทธิแก่เอกชน 

 

2.  การเสนอโครงการ – ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศกึษาและวิเคราะห์โครงการแก่คณะกรรมการนโยบายใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ โดยอย่างนอ้ยต้องมรีายละเอียด ดังนี้  

(1) เหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร ์ 

(2)  ต้นทุนการด าเนินการ  

(3)  การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่า ระหว่างการใช้งบประมาณกับการให้

เอกชนรว่มลงทุน 

(4)  ทางเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสนใจและความ
พร้อมของเอกชนในการลงทุนแตล่ะรูปแบบ 

(5)  ผลกระทบของโครงการ 

(6)  ความเสี่ยงในการบริหารของโครงการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(7)  กรณีใช้งบประมาณของหน่วยงานในการด าเนินการ ให้แสดงสถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน แหลง่ที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณและความสามารถใน

การหางบประมาณเพื่อการด าเนินโครงการโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงิน

โดยรวมของหนว่ยงาน 

ใน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดหลักการว่า หากต้นทุนการด าเนินโครงการจะมี

การใชจ้า่ยงบประมาณแผ่นดนิร่วมด้วย หนว่ยงานเจา้ของโครงการ ต้องแสดงงบประมาณแผ่นดินที่

จ าเป็นส าหรับใช้ในการด าเนินการตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งต้องท าการเปรียบเทียบ

ต้นทุนและความคุ้มค่าในการด าเนินงานระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณของ

หนว่ยงานของรัฐกับการให้เอกชนรว่มลงทุน 
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นอกจากนี้ มาตรา 24 (7) ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่า หากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ต้องการใช้งบประมาณของหน่วยงานของตนในการด าเนินการ ให้แสดงสถานะทางการเงินของ

หน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมที่ต้องใช้ในโครงการอื่นๆ และ

ความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการด าเนินการตามโครงการโดยไม่กระทบต่อสถานะทาง

การเงนิโดยรวมของหน่วยงาน 

 

รูปที่ 5 : การเสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการ PPP 

 

• กรอบเวลาของการเสนอโครงการตามที่กฎหมายก าหนด เป็นไป ดังนี้ 

ระยะเวลาในการน าเสนอโครงการจนถึงขั้นตอนการส่งเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยหลักจะใช้เวลา 150 วัน โดย

แยกเป็นระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอรายงานให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา

เห็นชอบ 60 วัน6 และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงส่งให้ สคร. พิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณา

                                                        
6มาตรา 26 วรรคแรกของพระราชบัญญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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ภายใน 90 วัน7 ซึ่งหาก สคร. เห็นชอบกับโครงการ สคร. ก็จะน าโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ 

PPP เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ระยะการน าเสนอโครงการในช่วงก่อนเข้าสู

การพิจารณาของคณะกรรมการ PPP อาจมากกว่าระยะเวลา 150 วัน ตามมาตรา 26 ก าหนด 

กล่าวคือ หากว่ารัฐมนตรีเจ้าสังกัด และ สคร. มีความเห็นให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท าการ

แก้ไขเพิ่มเติมขอ้มูลของโครงการ ซึ่งหนว่ยงานเจา้ของโครงการ ต้องใช้เวลาในการท าการแก้ไขข้อมูล

ตามความเห็นของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และ สคร. รวมทั้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และ สคร. จะต้องท าการ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกับโครงการที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 

จงึจะน าเข้าสู่การพจิารณาของคณะกรรมการ PPP 

หากปรากฏว่า สคร. ไม่เห็นด้วยกับโครงการของ หนว่ยงานเจ้าของโครงการ สคร. 

จะได้แจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานเจ้าของโครงการ ว่า สคร. ไม่เห็นด้วยกับการ

จัดท าโครงการนี้ และหากรัฐมนตรี   เจ้าสังกัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ สคร. กล่าวคือ ยืนยันว่า

โครงการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สมควรที่จะด าเนินการก็ให้ สคร. ท าการเสนอโครงการต่อ

คณะกรรมการ PPP เพื่อพิจารณาตัดสินต่อไปได้ โดยไม่ต้องให้ สคร. ให้ความเห็นชอบกับการ

ด าเนนิโครงการอีก8 

มาตรา 27 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดว่า เมื่อโครงการผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบของรัฐมนตรกีระทรวงเจ้าสังกัดและส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) แล้ว สคร. มีหน้าที่น าเสนอโครงการตามที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เสนอ น าเสนอเข้าสู่

การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ 

PPP) ต่อไป โดยต้องมีความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) และหากจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินจะต้องมีความเห็น ของ

ส านักงานงบประมาณแผ่นดิน (สงป.) ประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

2556 มิได้ก าหนดกรอบเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐว่าจะต้องแล้วเสร็จในระยะเวลาเท่าใด 

โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ PPP ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับ

ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ PPP จะส่งเรื่องกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของ

โครงการเพื่อท าการจัดท าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด

ต่อไป 

 

                                                        
7มาตรา 26 วรรคสองของพระราชบัญญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
8มาตรา 27 (2) ของพระราชบัญญัตกิารให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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3.  การด าเนินโครงการเพื่อท าการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน 

หลังจากที่คณะกรรมการ PPP หรือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการแล้วจึงให้

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตงานและร่างสัญญา แล้วจึงให้
คณะกรรมการคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมพิจารณาวิธีการได้มาซึ่งเอกชน โดยหลังจากที่ได้
เจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วนั้น จึงส่งรายงานให้ สคร. และส่งร่างสัญญาให้อัยการ
สูงสุดพิจารณา เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอความเห็นและเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการ

พิจารณาเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญากับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกต่อไป โดยขั้นตอนการคัดเลือก
เอกชนใช้ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน  

 

รูปที่ 6 : การด าเนินโครงการโดยท าการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน 

 

รายละเอียดของการด าเนินการเพื่อท าการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน มีดังนี ้ 

3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
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เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบโดยหลักการจากคณะกรรมการPPP แล้ว 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการเพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกต้องประกอบ
ไปด้วย ผูแ้ทนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ท าหนา้ที่เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก และให้
มีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน โดยให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
หนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ9 

 

รูปที่ 7 : โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน 

โดยที่คณะกรรมการคัดเลือกมอี านาจหน้าที่10 ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขต

ของโครงการและร่างสัญญารว่มลงทุน 

(2)  ก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

                                                        
9มาตรา 35 ของพระราชบญัญัตกิารให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
10มาตรา 36 ของพระราชบัญญัตกิารให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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(3)  เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนรว่มลงทุน 

(4)  เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูล

หรอืเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(5)  พิจารณาด าเนนิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่เห็นสมควร 

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดให้มีการน าเอาข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุม

และข้อก าหนดห้ามของคณะกรรมการ PPP มาบังคับใช้กับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วม

ลงทุนโดยอนุโลม11 ดังนี้  

1) การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน 

- จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ที่มอียู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

- ให ้ประธานกรรมการเป ็นประธานในที ่ประช ุม  ถ ้าประธาน

กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานและรอง

ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

- ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

- กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุม

หรอืออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้ 

2)  ข้อห้ามมใิห้กรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนกระท าการ 

ภายในระยะเวลาสองปีนับจากพ้นต าแหน่งการเป็นกรรมการ

คัดเลือกเอกชน หา้มมใิห้กรรมการกระท าการดังตอ่ไปนี ้ 

- เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของ

เอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้

ให้ความเห็นชอบหลักการในระหว่างที่ตนด ารงต าแหนง่กรรมการ 

- เข้าถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุน เป็นจ านวน

เกินร้อยละ 0.5 ของทุนที่ช าระแล้ว โดยให้หมายความรวมถึงการ

                                                        
11มาตรา 36 วรรคสอง ของพระราชบญัญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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ห้ามเป็นกรรมการผู้มีอ านาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา หรือถือหุ้น

เกิน ร้อยละ 0.5 ของทุนที่ช าระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับการ

คัดเลือกใหร้่วมลงทุนถือหุน้อยู่เกินร้อยละ 25 หรอืในนิตบิุคคลที่ถือหุ้น

ในเอกชนตามวรรคหนึ่งเกินร้อยละ 25 

 3.2 การจัดท าร่างขอบเขตของโครงการ 

มาตรา 33 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการ  PPP 

ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการใด หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรณีต้องใช้เงิน

งบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน

ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วม

ลงทุนต่อไป ซึ่งมาตรา 32 ก าหนดให้การประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการ

ประกาศเชิญชวนวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและ

หลักประกันสัญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่จ าเป็นในการให้เอกชนร่วมลงทุน ให้เป็นไปตาม

ประกาศของ สคร.  

เ มื่ อ วั นที่  30  มกราคม  2558  สคร .  ได้ ออก  “ประกาศส านั ก งาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน 

วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซอง

และหลักประกันสัญญา พ.ศ. 2558” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งประกาศของ สคร. ดังกล่าว ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท า (1) ประกาศ

เชญิชวน และ (2) ขอ้เสนอการลงทุน ดังนี้ 

(1) ประกาศเชิญชวน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องท าการประกาศเชิญชวนอย่าง

เปิดเผย ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเปิดการรับซองขอ้เสนอ โดยจะต้องท าการประกาศ ณ ที่ท าการ

ของหน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ และประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่มีการจ าหน่ายแพร่หลายทั่วไปในประเทศอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีที่เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมลงทุนซึ่งเป็นบุคคลหรือ

คณะบุคคลต่างประเทศให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชิญชวน โดยแจ้งไปยังสถานทูตที่

เกี่ยวข้องและจะโฆษณาโดยวิธีอื่นด้วยก็ได้ 

หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร อาจจะจัดให้มีการพิจารณา

คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น (Shortlist) ของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือก

จะมีการประกาศเชิญชวนก็ได้ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องออกประกาศเป็นการทั่วไปให้
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ผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของตนเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือก โดยด าเนินการประกาศตาม

วิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเปิดรับซองเอกสารแสดงคุณสมบัติในการ

พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น (Shortlisting) คณะกรรมการคัดเลือกจะท าการพิจารณา

คุณสมบัติเอกชนผูส้นใจเข้าร่วมลงทุนจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค การเงนิ ประสบการณ์และผลงาน

ของผูป้ระสงค์จะยื่นขอ้เสนอหรอืรายละเอียดอื่นตามที่หนว่ยงานเจา้ของโครงการก าหนด12 

กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็น

ตรงกันว่าไม่สมควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยการประมูล ให้เสนอต่อ สคร. พิจารณา และหาก 

สคร. เห็นพ้องด้วยว่าไม่สมควรใช้วิธีการประมูลให้เสนอต่อคณะกรรมการ PPP เพื่อท าการอนุมัติ

ให้ท าการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้โดยไม่มีการเปิดประมูล13 

ประกาศเชิญชวนอย่างน้อยต้องแสดงรายการ ดังน้ี 

สรุปสาระส าคัญของขอบเขตของโครงการ (Term of Reference : TOR) 

ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ขอบข่ายของงานระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วม

ลงทุนมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามโครงการสาระส าคัญเกี่ยวกับผูย้ื่นข้อเสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันจากอ านาจศาลไทย นอกจากนี้ ยังต้องมีรายละเอียดของ

คุณสมบัติทางเทคนิค ได้แก่ คุณสมบัติทางการเงนิ ประสบการณ ์และผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

รายละเอียดอื่นๆ  

ประกาศเชิญชวน จะต้องท าการระบุค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการ

ประมูลสถานที่ วัน เวลา ซึ่งมีการเปิดขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนสถานที่ วัน เวลา เปิดการ

รับซอง ปิดการรับซอง และการเปิดซองเอกสารข้อเสนอโดยให้คณะกรรมการรับซองซึ่ง

คณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้รับซอง ก าหนดหลักประกันซอง โดยจะต้องระบุเงื่อนไขในการคืน

หรอืรับหลักประกันซอง และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอร่วมลงทุน 

นอกจากนี้ ประกาศเชิญชวนจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยใหร้ะบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการตัดสินใหชั้ดเจนเป็นคะแนนใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ความสอดคล้องของข้อเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน (2)  

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (3) ข้อเสนอการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวมซึ่งรวมถึงศักยภาพ

และความสามารถของผู้ยื่นข้อเสนอในการด าเนินงานตามโครงการให้ประสบความส าเร็จตาม

                                                        
12ข้อ 9 และ 10 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ เรื่อง รายละเอยีดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการ

ร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก ของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและหลักประกัน

สัญญา พ.ศ. 2558 

13มาตรา 38 ของพระราชบัญญัตกิารให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ และ (4) ข้อเสนอในส่วนผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับทั้งในรูปตัวเงินและ

ประโยชน์อื่น  

(2)  เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน 

เนื่องจากหลักการของการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นแนวคิดของการที่

ต้องการให้ภาครัฐได้เข้าถึง Know-how ของภาคเอกชนในการด าเนินกิจการรวมถึงการโอนความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งลงทุนเพื่อจัดท าโครงการไปยังภาคเอกชน 14 อันเป็นการลดภาระ

งบประมาณและไม่เป็นการก่อหนี้สาธารณะ ดังนั้น ในประกาศเพื่อหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนจึง

แตกต่างไปจากสัญญาว่าจ้างเอกชนให้ด าเนินการก่อสร้าง (Turn-key Contract) หรือสัญญา

สัมปทาน (Concession Contract) อันเป็นรูปแบบสัญญาโดยปกติของโครงการที่ใช้งบประมาณของ

ภาครัฐ ซึ่งหนว่ยงานเจา้ของโครงการจะก าหนดข้อก าหนดของโครงการ (Terms of Reference) โดย

ละเอียดแล้วจึงจะท าการประกาศให้เอกชนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าท าการ

แขง่ขันประกวดราคา โดย ผูท้ี่เสนอราคาต่ าสุดหรอืเสนอผลประโยชน์ใหร้ัฐสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ

ในการด าเนินโครงการ  

ซึ่งการคัดเลือกเอกชนดังอธิบายข้างต้นจะแตกต่างไปจากหลักการของ

การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที่เน้นที่คุณสมบัติ ประสบการณ์ในการด าเนินงานใน

ลักษณะเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็น

หลักประกันว่าภาคเอกชนรายที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้สามารถด า เนินโครงการให้ส าเร็จดัง

เป้าประสงค์ ซึ่งการโอนความเสี่ยงโดยการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนี ้ท าให้การประกาศเชิญชวน

ไม่มีการก าหนดรายละเอียดของโครงการมากนักแต่จะมีการให้ภาคเอกชนท าข้อเสนอให้

คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา  

ตามหลักการสากลของการใหเ้อกชนร่วมลงทุน (Public-Private Partnership) 

ว่ารัฐไม่ควรค านวณผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปผลประโยชน์ทางการเงินเพียงประการเดียว แต่

จ าต้องค านึงความสามารถในการให้บริการสาธารณะเป็นหลักกล่าว คือ ต้องมีการช่ังน้ าหนัก

ระหว่างประโยชนส์าธารณะที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดท าโครงการกับผลประโยชน์ทางการเงิน

ที่หน่วยงานเจ้าของการได้รับเป็นการตอบแทน จงึอาจกล่าวได้ว่าภาคเอกชนอาจได้รับการคัดเลือก

ให้จัดท าโครงการอาจจะเป็นเอกชนที่เสนอผลตอบแทนทางการเงนิต่ ากว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคาราย

อื่น  แต่เป็นผู้ที่สามารถจัดท าบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ดีกว่า

                                                        
14 United Nation Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnership, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
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ก็เป็นได้15 ซึ่งตามข้อ 4 (9) ของประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรื่อง 

รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการ

คัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. 

2558 ได้ก าหนดไว้ว่า ในประกาศเชิญชวนจะต้องก าหนดการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกประกาศเชิญชวน

โดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเลยหรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ได้ 

เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน 16 อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามขอบเขตของโครงการตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการก าหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ การแสดงหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และบุคลากรหลักที่จะ

ด าเนินงานตามโครงการซึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตามโครงการ ซึ่งรวมถึงวงเงินของ

โครงการที่เคยด าเนินการมาแล้ว และในกรณีที่โครงการใดมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อด าเนินงาน

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเ้ข้าร่วมลงทุนแล้ว ให้ระบุให้ชัดเจนว่าผูย้ื่นข้อเสนอต้องใหค้ ารับรอง

ว่าจะค้ าประกันและ/หรอืประกันการด าเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งขึน้ใหม่ดว้ย 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแสดงแผนทางธุรกิจ และข้อเสนอทางการเงิน
ของโครงการ ได้แก่ การคาดคะเนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วน
หนี้สิน อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการด าเนินการ อัตราส่วนความสามารถท าก าไรผลตอบแทน
ทางการเงินจากการลงทุนการจัดหาเงินทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุแผนการ

ด าเนนิงานและผลประโยชน์ที่จะเสนอให้แก่รัฐทั้งในรูปตัวเงินและผลประโยชน์อื่นๆ โดยชัดเจน 

นอกจากนี้ ในข้อเสนอการร่วมลงทุนจะต้องแสดง ผลประโยชน์ที่จะ
ให้แก่รัฐระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุนภาษีการจัดสรรและโอนความเสี่ยงในงานตามขอบเขตของ
โครงการระหว่างรัฐและเอกชนหลักประกันสัญญา เหตุสุดวิสัยสกุลเงิน กฎหมายที่จะใช้บังคับการ

ระงับข้อพิพาทภาษาที่จะใช้ในสัญญาร่วมลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ก าหนด 

เกณฑใ์นการพิจารณาข้อเสนอร่วมลงทุนของผู้สนใจ คือ 

                                                        
15 United Nation Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnership,Page 59 

“ PPPs need to put people first.  Initially, PPPs were proposed as a financial mechanism to place 

government expenditure off the balance sheet.  While this proved a useful financial strategy, it 

failed to convince people that they were at the heart of PPPs, as the main beneficiaries.” 

16ข้อ 5  ของประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เร่ือง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วม

ลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก ของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

พ.ศ. 2558 



 

17 | P a g e  

 

(ก) ความสอดคล้องของข้อเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน 

(ข) ความน่าเชื่อถือของรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
การเงิน ประสบการณ์ และผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอหรือรายละเอียดอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการก าหนดในเอกสารข้อเสนอการรว่มลงทุน 

(ค) ข้อเสนอการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวมซึ่งรวมถึงศักยภาพ

และความสามารถของผู้ยื่นข้อเสนอในการด าเนินงานตามโครงการให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(ง) ข้อเสนอในแง่ของผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับทั้งในรูปตัวเงินและ

ประโยชน์อื่นๆ 

การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอนั้น กระท าโดยให้คณะกรรมการคัดเลือก
ด าเนนิการ ดังนี้  

1)  เปิดซองเอกสารข้อเสนอโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

ผูแ้ทนของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอยู่ในเวลาเปิดซองเอกสารข้อเสนอ 

2)  ตรวจสอบหลักประกันซอง 

3)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอ 

4)  พิจารณาประเมินข้อเสนอตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน  

5)  เจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐและเป็น

ประโยชนต์่อโครงการ 

3.3  การจัดร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้า

ร่วมลงทุน 

มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดให้คณะกรรมการคัดเลือก

น าผลการคัดเลือกและผลการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ พร้อมกับร่างสัญญาร่วม

ลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ 

สคร. ภายใน 15 วันนับจากได้ผลการคัดเลือก โดยที่ สคร. จะต้องท าความเห็นเกี่ยวกับผลการ

คัดเลือกเอกชนและภาระการเงินการคลังภาครัฐ จากนั้นให้ สคร. ส่งความเห็นและเอกสารที่

เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจา้สังกัด ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับผลการคัดเลือกเอกชนจาก

คณะกรรมการคัดเลือก 
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มาตรา 36 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556 ก าหนดให้การท าร่างสัญญาร่วมลงทุน

ต้องประกอบด้วยข้อก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุนที่ สคร. ประกาศก าหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ PPP ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการ

การให้บริการและการด าเนินการของโครงการอัตราค่าบริการ วิธีการช า ระเงินของเอกชนหรือ

หนว่ยงานเจ้าของโครงการหรอืผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนต้องให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

และการเปลี่ยนลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา

ช่วงและการโอนสิทธิเรียกร้อง 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้

ออกประกาศข้อก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกาศของ สคร. ก าหนดให้สัญญาร่วมลงทุนและ

เอกสารอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุนนั้นจะต้องจัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย แต่อาจจัดท าเป็น

ภาษาอังกฤษได้เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องแสดงถึงเหตุผลและ

ความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีที่มีการจัดท าเนื้อหาส่วนใดของสัญญาร่วมลงทุนเป็น

ภาษาอังกฤษ แต่จะต้องระบุให้ชัดในสัญญาว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าข้อความภาษาอังกฤษมีเนื้อหา

ขัดหรือแย้งกันกับข้อความภาษาไทย ให้คู่สัญญาถือปฏิบัติตามข้อความภาษาไทย และในกรณีที่มี

การจัดท าค าแปลของสัญญาร่วมลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุในสัญญารว่มลงทุนว่า ไม่ให้มี

การน าเนื้อหาในค าแปลของสัญญาร่วมลงทุนมาปรับใช้และตีความกับสัญญาร่วมลงทุนฉบับ

ดังกล่าว17 

สัญญาร่วมลงทุนต้องไม่มีข้อก าหนดหรอืเนือ้หาในลักษณะ18 ดังตอ่ไปนี ้

(1) ให้มีการต่อหรือขยายอายุของโครงการในสัญญาร่วมลงทุนทันที โดยไม่มี

การเจรจาระหว่างคู่สัญญา 

(2) ให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายเอกชนปรับหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการด าเนินงานตาม

โครงการฝา่ยเดียวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะหรอืผลประโยชน์ของรัฐ 

ตามข้อ 4 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรื่อง 

ข้อก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้สัญญาร่วมลงทุน อย่างน้อย

จะต้องมีขอ้ก าหนดมาตรฐานพร้อมด้วยรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ระยะเวลาของโครงการ 

                                                        
17ข้อ 6  ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ เร่ือง ข้อก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558 
18ข้อ 5  ประกาศส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ เร่ือง ข้อก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558 
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(2) การให้บริการและการด าเนินการของโครงการ 

(3) สทิธิและหนา้ที่ของคู่สัญญาแตล่ะฝ่าย 

(4) การลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชน รวมทั้งแหล่ง

เงินทุนของเอกชน 

(5) สินทรัพย์ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ของโครงการ และการค านวณมูลค่า

สินทรัพย์ของโครงการหากมีการใช้ทรัพย์สินของรัฐในการด าเนินโครงการ โดยจะต้องระบุสิทธิและ

หน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการบ ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว

ด้วย 

(6) การบูรณะพัฒนาสินทรัพย์ของโครงการ 

(7) อัตราค่าบริการและการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ วิธีการช าระเงิน

ของเอกชนหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างเอกชนและหน่วยงาน

เจ้าของโครงการซึ่งให้รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ผันแปรตามผลประกอบการ และสิทธิ

ในการหักค่าใช้จ่ายหรือภาษีและค่าธรรมเนียมจากรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้ระบุถึงการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนในรายได้ที่เกิดขึ้นดว้ย 

(8) การให้การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อการด าเนินการตามสัญญาของ

ฝา่ยผู้ร่วมลงทุนเอกชน 

(9) การเปลี่ยนลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลี่ยนตัว

คู่สญัญา ผูร้ับเหมาผูร้ับเหมาช่วง และการโอนสิทธิเรยีกร้อง 

(10) เหตุสุดวิสัยและการด าเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั้งการช าระ

ค่าตอบแทน 

(11) เหตุแห่งการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา ผลของการเลิก

สัญญานอกเหนือจากกรณีการสิ้นสุดของสัญญาตามระยะเวลา โดยรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีการด าเนินการเพื่อให้บริการต่อไปหากมีการระงับของโครงการ และการช าระค่าเสียหายอัน

เนื่องมาจากการเลิกสัญญา 

(12) หลักประกันสัญญา การค้ าประกัน ทั้งนี้ ให้ระบุเงื่อนไขในการคืน

หรอืริบหลักประกันสัญญาดว้ย 

(13) การประกันภัย และการชดใช้ค่าเสียหาย 
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(14) การระงับข้อพิพาท ซึ่งต้องไม่เป็นการผูกพันให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการใช้วธิีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เว้นแตห่นว่ยงานเจา้ของโครงการจะ
ได้แสดงถึงเหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจากทางปฏิบัติโดยปกติทั่วไปของสัญญาร่วมลงทุนประเภท
นั้นๆ หรอืเหตุอื่นใดอันไม่อาจหลกีเลี่ยงได้ 

(15) กฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งจะต้องก าหนดให้สัญญาร่วมลงทุนและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซึ่งรวมถึงการด าเนินโครงการอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

(16) สทิธิของหนว่ยงานเจา้ของโครงการในการเข้าด าเนนิโครงการ 

(17) ทรัพย์สินทางปัญญา 

(18) ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียม 

(19) เรื่องอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของส านักงานคู่สัญญา
อาจก าหนดรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก าหนดมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งไว้ในสัญญาหลักหรือ
เอกสารแนบท้ายของสัญญาร่วมลงทุนก็ได้ โดยในกรณีที่มีการก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของ

สัญญาร่วมลงทุน ให้คู่สัญญาก าหนดไว้ในสัญญาหลักว่าเอกสารแนบท้ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญารว่มลงทุน 

3.4 การน าเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อ

คณะรัฐมนตร ี

หลังจากคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนได้ท าการคัดเลือกเอกชนและได้จัดท า
ร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้วเสร็จ มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ร่วม
ลงทุนฯ 2556 ก าหนดให้ ภายใน 15 วันนับแต่เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชน และผลการเจรจาให้

คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการน าผลการคัดเลือกเอกชน ประเด็นที่เจรจาต่อรองเรื่อง
ผลประโยชน์ของรัฐ ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วม
ลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอสคร.และภายใน 45 วันนับจาก สคร. ได้รับผลการคัดเลือก
เอกชนและร่างสัญญาที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สคร. เสนอความเห็น

เกี่ยวกับผลการคัดเลือกเอกชนและภาระการเงินการคลังภาครัฐส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัด 

นอกจากนี้ ภายใน 15 วันนับแต่เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชน และผลการเจรจา 
และได้จัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้วเสร็จ ให้

คณะกรรมการคัดเลือกท าการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ร่วมลงทุน ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให้ส านักงานอัยการสูงสุด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ตรวจพิจารณาแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวง

เจ้าสังกัดภายใน 45 วันนับแตว่ันที่ได้รับร่างสัญญารว่มลงทุน 
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รูปที่ 8 : การน าเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 

 

เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้รับความเห็นและเอกสาร พร้อมกับร่าง
สัญญาร่วมลงทุนให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอความเห็นประกอบเรื่องทั้งหมดแล้ว

น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน 19 และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการ
คัดเลือกเอกชน ภาระการเงินการคลังของภาครัฐร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของส านักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว หาก
คณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อแจ้งคณะกรรมการคัดเลือก

พิจารณาทบทวน แล้วน าผลการพิจารณาเสนอใหค้ณะรัฐมนตรีตัดสินชีข้าด และเมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้วใหห้น่วยงานเจ้าของ

โครงการด าเนนิการลงนามในสัญญารว่มลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้รว่มลงทุนต่อไป20 

4. การก ากับดูแลและติดตามผล 

หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาระหว่างเอกชนที่ได้รับคัดเลือกกับหน่วยงานเจ้าของ

โครงการแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล เพื่อท าการ

                                                        
19มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
20มาตรา 42 ของพระราชบัญญตัิการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาของเอกชนผู้ร่วมลงทุน แผนการปฏิบัติตาม

สัญญาร่วมลงทุน และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ โดยให้
คณะกรรมการก ากับดูแลท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน และให้ระบุข้อขัดข้อง 
ปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย 1 
ครั้งทุก 6 เดือน21 

 

รูปที่ 9 : การก ากับดูแลและติดตามผล 

ให้รัฐมนตรกีระทรวงเจ้าสังกัดคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

โดยใหม้ีคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

• ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งมี

ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธาน

กรรมการ  

• ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

• ผูแ้ทนส านักงานอัยการสูงสุด 

• ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งอีกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ 

ซึ่งกรรมการทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

                                                        
21มาตรา 44 วรรคสามของพระราชบญัญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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• ให้ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหารของ

หนว่ยงานเจา้ของโครงการหน่ึงคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

รูปที่ 10 : การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและอ านาจหน้าที่ 

มาตรา 44 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับดูแลมี

อ านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ติดตามก ากับดูแลโครงการให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนดในสัญญาร่วม

ลงทุน แผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิโครงการ 

(2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ

ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยอาจก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการและจัดท าแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่

อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการได้ 

(3) เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูล

หรอืเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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(4) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อ

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และให้ส่งส าเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง

ส านักงาน 

(5) พิจารณาแก้ไขสัญญารว่มลงทุน 

5.  การแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่ 

5.1 การแก้ไขสัญญา 

ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอแก้ไขต่อคณะกรรมการก ากับดูแลเพื่อพิจารณาเหตุผลและความ

จ าเป็นในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน ซึ่งหากคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็น

ว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณา

แล้วแจง้ตอ่รัฐมนตรกีระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วม

ลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบ

จากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการก ากับดูแล

พิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการก ากับดูแลเห็นด้วยกับการแก้ไข ให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการ

ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของ

คณะกรรมการก ากับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ที่ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจ

พิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรกีระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรตี่อไป22 

                                                        
22มาตรา 47 ของพระราชบัญญัตกิารให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 11 : ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่ 

 

5.2  การท าสัญญาใหม่เมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิน้สุดลง 

หลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท า

แนวทาง การด าเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยเปรียบเทียบการด าเนิน

กิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง หรอืให้มกีารรว่มลงทุนต่อออกไปอีก 

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควรให้เอกชนร่วมลงทุนต่อไป และเห็นว่า

ควรเป็นเอกชนผู้ร่วมลงทุนรายเดิม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอความเห็นต่อกระทรวงเจ้าสังกัด

อย่างน้อยห้าปีก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยข้อพิจารณาของการให้เอกชนรายเดิมร่วม

ลงทุนต่อไปใต้องค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการของรัฐเมื่อ

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นสมควรกับข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการให้

เอกชนรายเดิมร่วมลงทุนต่อไปอีก ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน า เข้อเสนอดังกล่าวน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ PPP เพื่อท าการพิจารณาและเสนอความเห็นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ต่อไป 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ด าเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาร่วม

ลงทุนสิ้นสุดโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน และหากปรากฏว่าโครงการมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 

ล้านบาท ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการเสมือนหนึ่งเป็นการน าเสนอเป็นโครงการให้เอกชน
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ร่วมลงทุนใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการเสนอโครงการโดยให้เสนอผลการศึกษาและ

วิเคราะห์โครงการ เข้าสู่ความเห็นชอบของคณะกรรมการ PPP ผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดและสคร. 

ต่อไป 

รูปที่ 12 : ขั้นตอนท าสัญญาใหม่เมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง 

 

6. โครงการมูลค่าต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของ

รัฐ (สคร.) ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้เอกชนรว่มลงทุนใน

โครงการที่มวีงเงินมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนด ในมาตรา 23 แหง่ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ศ. 

2559 ส าหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 5,000 ลา้นบาท 23 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการน าเสนอ

                                                        
23 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

โครงการที่มีวงเงินมลูค่าต่ ากว่าที่ก าหนด ในมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ศ. 2559 ส าหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ า

กว่า 5,000 ล้านบาท (ฉบับเตม็) 

http://www.ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/aaa.PDF 

http://www.ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/aaa.PDF
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โครงการ การด าเนินโครงการ การก ากับดูแล และการแก้ไขสัญญา ซี่งจะแตกต่างไปจากขั้นตอน

การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มมีูลค่าโครงการต้ังแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้  

6.1 โครงการขนาดเล็ก โครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท 

รูปที่ 13 : ขั้นตอนการด าเนินโครงการ กรณเีป็นโครงการขนาดเล็ก 
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6.2 โครงการขนาดกลาง โครงการที่มีวงเงินมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป แต่มี

มูลค่าต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท 

(1) การน าเสนอโครงการ  

(2) การกลั่นกรองโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 : ขั้นตอนการน าเสนอโครงการ กรณเีป็นโครงการขนาดกลาง 
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(3) การด าเนินโครงการ 

รูปที่ 15 : ขั้นตอนการด าเนินโครงการ กรณเีป็นโครงการขนาดกลาง 
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(4) การก ากับดูแล 

(5) การแก้ไขสัญญา 

รูปที่ 16 : ขั้นตอนการก ากับดูและการแก้ไขสัญญา กรณีเป็นโครงการขนาดกลาง 

 

 


