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พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ เอกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อดํ าเนิ น การ
ในกิจการของรัฐ
พระราชบัญ ญัติ นี้ มีบ ทบั ญ ญั ติบ างประการเกี่ ย วกับ การจํ ากั ด สิท ธิแ ละเสรี ภาพของบุค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันมีอํานาจหน้าที่ต้องทําตามกฎหมาย
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(๒) กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รฐั บาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
“หน่วยงานอื่นของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า
(๑) กรณีส่วนราชการ ได้แ ก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการในสังกัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
(ก) สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากบริษัท ได้แก่ กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
เป็ น ผู้ รั กษาการตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งรั ฐ วิส าหกิ จนั้ น หรื อรั ฐ มนตรีผู้ รับ ผิ ด ชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น
(ข) สําหรับบริษัท ได้แก่ กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง ซึ่งกระทรวงการคลัง
ได้มอบอํานาจให้ใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รบั ผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น
(๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
“เอกชน” หมายความว่ า บุค คลหรือ นิ ติบุ คคลที่ มิ ใช่ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น
ของรัฐบาลไทย
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“แผนยุทธศาสตร์” หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคํานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ
(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง
(๓) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดําเนินโครงการ
(๔) ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
(๕) การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน
(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
(๗) การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่
การให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและการให้ประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ในกรณีที่กิจการของรัฐในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดกระบวนการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุน
และการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการไว้อย่างเพียงพอแล้ว จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้น
ไม่ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องนั้นก็ได้
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการและ
ข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๙ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจาก
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดอัน ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจาก
หน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เป็น หรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๘) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกวุฒิสภามีมติ
ให้ถอดถอนหรือให้พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิต ามมาตรา ๘ มีว าระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒินั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
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มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๐
(๕) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก
มาตรา ๑๓ ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และ
ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการเพื่อให้มีการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่ว มประชุมหรือออกเสีย งลงคะแนน
ในเรื่องดังกล่าวมิได้
มาตรา ๑๕ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง ห้ามมิให้ กรรมการตามมาตรา ๘
กระทําการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักการในระหว่างที่ตนดํารงตําแหน่งกรรมการ
(๒) เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม (๑) เป็นจํานวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนตามวรรคหนึ่งถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ
ยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนตามวรรคหนึ่งเกินร้อยละยี่สิบห้า
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มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินชี้ขาดการไม่ใช้วธิ ีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตามมาตรา ๓๘
(๕) ให้คําแนะนําหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๗
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนด
ในมาตรา ๒๓ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรา ๕๘
(๗) ออกประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดทํารายงานตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๙) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให้นํามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๓) จัดทําร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในกรณีไม่ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตามมาตรา ๓๘
(๕) จัด ทําร่า งประกาศกําหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการให้เอกชนร่ว มลงทุน ในกิจการของรั ฐ
ในโครงการที่มีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ เสนอต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๕๘
(๖) ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และดําเนินการ
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ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ และคําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(๘) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๑๙ ให้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนประเภทและลักษณะของกิจการ
ที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน พร้อมกับกําหนดความสําคัญและความเร่งด่วน รวมทั้งลําดับ
การดําเนินกิจการต่าง ๆ โดยให้พิจารณาขีดความสามารถในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
(๒) เป้าหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
(๓) ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องแสดงการประมาณการใช้งบประมาณ
ของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณด้วย
(๔) ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
มาตรา ๒๐ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงต่อคณะกรรมการตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
กรอบนโยบายที่แต่ละกระทรวงเสนอ ให้แสดงภาพรวม ลักษณะของโครงการ และลําดับความสําคัญ
ของกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จําเป็นหรือเหมาะสมที่จะมีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๑ เมื่ อ คณะกรรมการจัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ต ามมาตรา ๑๙ แล้ ว ให้ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
แผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐในการจัด ทําและเสนอโครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต้องยึดถือแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ในกรณีที่สมควรต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ได้
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป
มาตรา ๒๒ เมื่อครบกําหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ให้คณะกรรมการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องแสดงปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ และเสนอแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาและอุปสรรคนั้นเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ในคราวต่อไป
หมวด ๔
การเสนอโครงการ
มาตรา ๒๓ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๔ ในการเสนอโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
(๒) ต้นทุนการดําเนินการ โดยในกรณีที่เป็นโครงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินร่วมด้วย
ให้แสดงงบประมาณแผ่นดินที่จําเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการด้วย
(๓) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินการระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
(๔) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อม
ของเอกชนในแต่ละรูปแบบ
(๕) ผลกระทบของโครงการ
(๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
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(๗) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดําเนินการ ให้แสดง
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมที่ต้องใช้ในโครงการอื่น ๆ
และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของหน่วยงาน
มาตรา ๒๕ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ และที่ปรึกษาต้องจัดทํารายงานเป็นเอกเทศตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนด
ในมาตรา ๒๔ และสาระสําคัญอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งรายงาน
ของที่ปรึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๒๖ ด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ให้สํานักงานจัดให้มีบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๖ ให้ หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการเสนอผลการศึ กษาและวิเ คราะห์โ ครงการต่ อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการเสนอเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
สํานักงานต่อไป
ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ สํานักงานอาจขอให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการหรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
และหากการดําเนินการดังกล่าวทําให้มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ให้ส อดคล้อ งกัน ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการดําเนิน การไปในคราวเดีย วกัน และเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการจัดส่งต่อสํานักงานตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
มาตรา ๒๗ เมื่อสํานักงานได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้าสํานักงานเห็นด้วยกับโครงการ ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของโครงการต่อไป
(๒) ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับโครงการ ให้แจ้งความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของสํานักงาน ให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินต่อไป
ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) ให้มีความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน
และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ให้มีความเห็นของสํานักงบประมาณ
ประกอบการพิจารณาด้วย
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ให้สํานักงานพิจารณาโครงการตามมาตรานี้ ให้เสร็ จสิ้นภายในหกสิบ วัน นับแต่วัน ที่ได้รั บ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
สํานักงานเห็นด้วยกับโครงการ
มาตรา ๒๘ หากโครงการใดจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินหรืองบประมาณ
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการแล้ว ให้เสนอ
โครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้
ในการก่อหนี้ของโครงการนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
กิจการของรัฐที่แผนยุทธศาสตร์กําหนดว่าสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน แต่หน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้เสนอโครงการเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ให้สํานักงานประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทําโครงการ
เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนและประสานกับหน่วยงานของรัฐนั้นเพื่อให้เสนอโครงการ และเมื่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการได้จัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แล้ว
ให้เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาก่อนเสนอสํานักงาน และให้นํามาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าโครงการใดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงานและตกลงกันไม่ได้
ให้เ สนอคณะกรรมการพิจ ารณากํ าหนดหน่ ว ยงานที่ มีความรั บผิด ชอบกิจ การของรัฐที่ จะให้เอกชน
ร่วมลงทุนมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั้น
ในการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ ก็ได้
การว่าจ้างที่ปรึกษาตามวรรคสาม หากสํานักงานมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการดําเนินการ สํานักงานอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้
มาตรา ๓๐ กรณีโครงการที่มีลักษณะของกิจการและอยู่ในประเภทและสาขาตามที่กําหนด
ในแผนยุทธศาสตร์ แต่หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการประสงค์จะดําเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ให้หน่วยงานของรัฐนั้นเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และ
ความคุ้มค่าในการดําเนินการดังกล่าวกับกรณีที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
พร้อมกับการเสนอโครงการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เอกชนร่วมลงทุน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับหน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติต่อไป
การเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้หน่วยงานดังกล่าว
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๕
การดําเนินโครงการ
มาตรา ๓๒ การประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน
วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่นที่จําเป็นในการให้เอกชนร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ในประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ต้องกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
(๒) ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
(๓) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติกรณีตามมาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุนได้
มาตรา ๓๔ ร่างสัญญาร่ว มลงทุน ตามมาตรา ๓๓ ต้องประกอบด้วยข้อกําหนดมาตรฐาน
ของสัญ ญาร่วมลงทุน ที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาของโครงการ
(๒) การให้บริการและการดําเนินการของโครงการ
(๓) อั ต ราค่ า บริ ก าร วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ของเอกชนหรื อ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนต้องให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๔) การเปลี่ยนลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง
และการโอนสิทธิเรียกร้อง
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(๕) สินทรัพย์ของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์และการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการ
(๖) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั้งการชําระค่าตอบแทน
(๗) เหตุแห่งการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา และการชําระค่าเสียหาย
(๘) การค้ําประกัน การประกันภัยและการชดใช้ค่าเสียหาย
(๙) การระงับข้อพิพาท
มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้ แทนหน่ วยงานเจ้ าของโครงการ เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ แทนสํ านั กงบประมาณ ผู้ แทนสํ านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ
และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพิจารณาโครงการ และต้องมีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุน
(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
(๓) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
(๔) เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
(๕) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่เห็นสมควร
ให้นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกได้
มาตรา ๓๘ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้เสนอสํานักงานพิจารณา หากสํานักงาน
เห็นพ้องด้วยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้เสนอสํานักงานพิจารณา และถ้าสํานักงานเห็นว่าควรใช้วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีประมูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล แต่ถ้าสํานักงานเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล
ให้เสนอคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด
มาตรา ๓๙ การประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน ครั้งใด ถ้ามีผู้เสนอเพีย งรายเดีย ว
หรื อ หลายราย แต่ เ สนอถู ก ต้ อ งตามรายการในเอกสารข้ อ เสนอการร่ ว มลงทุ น เพี ย งรายเดี ย ว
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หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป
มาตรา ๔๐ ภายในสิบห้าวันนับแต่เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชน และผลการเจรจา และได้จัดทํา
ร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) นําผลการคัดเลือกเอกชน ประเด็นที่เจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ ร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอสํานักงาน โดยให้
สํานักงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการคัดเลือกเอกชนและภาระการเงินการคลังภาครัฐและส่งความเห็น
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผลการคัดเลือกเอกชน
จากคณะกรรมการคัดเลือก และ
(๒) ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุน ให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ตรวจพิจารณาแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน
มาตรา ๔๑ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้รับความเห็นและเอกสาร พร้อมกับร่างสัญ ญา
ร่ว มลงทุน ตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้พิจารณาเสนอความเห็น ประกอบเรื่องทั้ง หมดแล้ว นําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
มาตรา ๔๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ภาระการเงินการคลังของภาครัฐ
ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนความเห็นของรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อแจ้ง
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน โดยให้นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วนําผลการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วม
ลงทุนต่อไป
หมวด ๖
การกํากับดูแลและติดตามผล
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการลงนามในสัญ ญาร่ว มลงทุน แล้ว ให้รัฐ มนตรีกระทรวงเจ้าสังกั ด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัด กระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งมีตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงและมิใช่หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้แทนหน่วยงาน
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เจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการ
ให้นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามกํากับดูแลโครงการให้มีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน แผนการปฏิบัติ
ตามสัญญาร่วมลงทุน และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการต่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ โดยอาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แ นวทาง
การแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการและจัดทําแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการได้
(๓) เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) รายงานผลการดําเนิน งาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และให้ส่งสําเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงาน
(๕) พิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามหมวด ๗
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกําหนดอย่างน้อย
หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
ให้นํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ สํานักงาน
อาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
และให้เอกชนจัดทําแผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนด้วยก็ได้
ในการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน หากปรากฏว่ามีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อผูกพัน ของสัญ ญาร่ว มลงทุน ให้คณะกรรมการกํากับดูแ ลทํารายงานพร้อมด้วยความเห็นเสนอต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน
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ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
รายงานต่อสํา นักงานเพื่อเสนอให้ค ณะกรรมการพิจารณาต่ อไป และหากเป็น กรณีที่ มีเหตุร้ ายแรง
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
หมวด ๗
การแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่
มาตรา ๔๗ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผล
และความจําเป็นในการขอแก้ไขต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการกํากับดูแล
เห็นด้ว ยกับการแก้ไข ให้หน่ว ยงานเจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อให้คําปรึกษาในการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนได้
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจาก
สัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการเอง
กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน และกรณีให้เอกชนรายเดิมร่วมลงทุน เสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อยห้าปี
ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการของรัฐ
เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดําเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการให้เอกชน
ร่วมลงทุน และหากปรากฏว่าโครงการมีมูลค่าตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตามหมวด ๔ การเสนอโครงการ โดยให้
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดในมาตรา ๒๔ (๔) (๕) และ (๖)
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หมวด ๘
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มาตรา ๔๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน หนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
การให้ เอกชนร่วมลงทุน ในกิ จการของรัฐ” เพื่อสนับ สนุน การจั ด ทํา แผนยุท ธศาสตร์แ ละสนับ สนุ น
หน่ ว ยงานของรั ฐในการเสนอโครงการที่ สอดคล้ องกั บแผนยุ ท ธศาสตร์ การจั ด ทํ าผลการศึ กษาและ
วิเคราะห์โครงการ และการจ้างที่ปรึกษา
มาตรา ๕๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
การงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
มาตรา ๕๑ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสํารวจข้อมูลและจัดทําหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
(๒) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน
มาตรา ๕๒ เงินของกองทุนให้นําฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุน ในกิ จการของรัฐ ” ประกอบด้ ว ย ปลัด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานกรรมการกองทุ น
เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ ผู้ อํา นวยการสํ านั กงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการกองทุน
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการกองทุนและเลขานุการ
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
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(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบีย บหรือคําสั่งเกี่ย วกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของกองทุน
ให้นํามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนให้จัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการกองทุนส่งงบการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ
รายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีว งเงิน มูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ เพื่อให้หน่ว ยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้
หากสํานักงานเห็นว่าโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนใดมีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แต่เป็น
โครงการที่มีความสําคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสมควรดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สํานักงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยนํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ เพื่อ ประโยชน์ใ นการจัด ทําระบบฐานข้อ มูล สัญ ญาร่วมลงทุน ให้ หน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการจัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อสํานักงานภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนแล้ว
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏต่อสํานักงานว่า โครงการใดมิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในหมวด ๔ การเสนอโครงการ หรือหมวด ๕ การดําเนิน โครงการ ให้สํานักงานแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะและผลกระทบต่อประชาชนด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรี
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ในกรณีที่ ค ณะกรรมการให้ดํา เนิ น การตามสั ญ ญาร่ว มลงทุ น ต่ อไปโดยไม่มี การแก้ ไขหรือ มี
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคสองแล้ว ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๖ การกํากับดูแลและติดตามผล
มาใช้บังคับแก่การดําเนินการต่อไป
มาตรา ๖๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ ต้องเป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่สํานักงานจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๖๒ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๗ หากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการมิได้ รับจั ด สรรงบประมาณแผ่น ดิน หรื อมีงบประมาณไม่ เพีย งพอในการดําเนิ น การ
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้
การขอรับจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อจ้างที่ปรึกษา
ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งเงินค่าธรรมเนียม
การขายเอกสารการประมูล ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน และค่าธรรมเนียมการลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง เข้ากองทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่ว มลงทุน
ในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา โดยเอกชนหรือบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บคั ด เลื อกเป็ น คู่ สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ในกิจ การของรั ฐหรื อ ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ น ที่ป รึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
เอกชนและบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการ
ของเอกชนและบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการกํากับดูแล คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะอนุกรรมการ
และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๖ กรรมการในคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะกรรมการกํากับดูแล
ผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๔๔ วรรคสี่
ประกอบกับมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๗ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
และให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ดังกล่าว
ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มีการเสนอโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ว มงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อดําเนินการออกกฎกระทรวง
และประกาศที่จํ าเป็น ต่ อการดํ าเนิ น การตามพระราชบัญ ญัตินี้ แ ล้ ว ให้ ดําเนิน การในขั้ น ตอนต่ อไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ โครงการใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่ อยู่ ใ นระหว่ างขั้ น ตอนตามหมวด ๒ การเสนอโครงการ หรือ หมวด ๓
การดําเนินโครงการ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามบทบัญญัตใิ นหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
และให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๔ การกํากับดูแลและติดตามผลแห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยัง
มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกํากับดูแ ลโครงการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
โดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการเอง กรณีให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
และกรณีให้เอกชนรายเดิมเข้าร่วมลงทุน เสนอกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เว้นแต่
โครงการดังกล่าวยังเหลือระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุนเกินกว่าห้าปี ให้นํามาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้ทําสัญญาให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการให้เอกชนเข้าร่ว มงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
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พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานตามโครงการ จัดส่งสําเนาสัญญา และรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่าวต่อ สํานักงานภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าโครงการใดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วนในขั้นตอนใดโดยยังไม่มีการดําเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทตามสัญญาหรือยื่นฟ้องต่อศาล
ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ
พนักงานหรือผู้บริหารของหน่วยงานเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ
ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการยกเลิก การแก้ไขสัญญาและการให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเสนอผลการพิจารณาและความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง มาประกอบ
การพิจารณาด้วย
ให้นํามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่ชัดเจน
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมิได้มีการกําหนดขั้นตอน
และหลักเกณฑ์การดําเนินการที่สาํ คัญบางประการไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ประกอบกับ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก ทําให้รัฐยังไม่สามารถดําเนินการให้เพียงพอ
แก่ความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น การมอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐเพื่อจัดทํา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้มีการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะขึ้น อีกทั้งยังส่งผลเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วย ทําให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการเปิดเสรี
ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ด้วย สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ เพื่อให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน โดยมี
ความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหลักวินัยการเงินการคลัง การส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน กํากับดูแล
ส่งเสริม และสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ในการให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

