
 

กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
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กระทรวงการคลัง 
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เวิลด์แบงก์ 

“... ไม่รวมถึงสัญญาจ้างแรงงาน 
(service Contract) การจ้าง
เหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey 
construction contracts) ...

หรือการน าสาธารณูปโภคมาแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ (privatization)” 

“การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน หมายถึงข้อตกลง...  
ที่เป็นการบริการที่อยู่ภายใต้  
ความรับผิดชอบของภาครัฐที่

ภาคเอกชนท าให้ โดยเป็นข้อตกลง
ชัดเจน... เพื่อน าส่งการบริการ

สาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน
ของฝ่ายรัฐฯ” 

ออสเตรเลีย 

“...นโยบายดังกล่าวมิได้รวมถึงการ 
จัดซื้อจัดจ้างบริการทั่วไป 

ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการน าส่ง
โครงสร้างพื้นฐานของฝ่ายรัฐฯ”  

“กรรมวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้... 
เพื่อน าส่งโครงสร้างพื้นฐาน

เหล่าน้ันสู่สาธารณชน” 
 

จุดมุ่งหมายของ PPP คือการน าส่ง 
การให้บริการที่ดีขึ้นและคุณค่า
ทางการเงิน...ด้วยการการโอน

ความเสี่ยง” 

สหราชอาณาจักร 

“สัญญาระหว่างฝ่ายรัฐฯและฝ่าย
เอกชนในการท างานหรือให้บริการ
เฉพาะทาง...ที่ฝ่ายรัฐถือความ
รับผิดชอบความเสี่ยง เป็นส่วน
ใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ ผล
การด าเนินงาน และการบูรณาการ
ด้านการให้บริการ” 

“...น าส่งการบริการสาธารณะหรือ
โครงสร้างพื้นฐานของฝ่ายรัฐฯ” 

 
 "...เอกลักษณ์ของโครงการเหล่านี้

คือ การท างานร่วมกันและ 
การแบ่งปันความเสี่ยงระหว่าง 

ฝ่ายรัฐฯและฝ่ายเอกชน 

แคนาดา 

N/A 

“...โครงสร้างพื้นฐานของฝ่ายรัฐฯ 
ที่ฝ่ายเอกชนรับผิดชอบ 

เป็นส่วนมาก” 
 

“...มีการแบ่งปันทรัพยากร  
ความเสี่ยง และผลรางวัล 

อย่างเหมาะสม” 

อินเดีย 

N/A 

“...เพิ่มความพร้อม 
ในการให้บริการ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ของฝ่ายรัฐฯ” 

 
 “...มีประสิทธิภาพมากกว่า 

การลงมือของฝ่ายรัฐแบบดั้งเดิม” 

ข้อมูลจาก – การวิเคราะห์ของ BCG World Bank และแนวทาง PPP ของประเทศไทย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และอินเดีย 
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ท าไมต้องมีการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน ? 

ภาครัฐมีหน้าที่จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ เช่น ทางด่วน การสื่อสาร รถไฟฟ้า และด้านสังคม 
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่ด้วยภาครัฐมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรในการตอบสนองความต้องการ
ข้ า งต้นพร้ อมกัน  ดั งนั้ น  รู ปแบบการร่ วมลงทุนระหว่ า งรั ฐและ เอกชน (Public Private Partnership : PPP)  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยอมรับในนานาประเทศ จึงถูกน ามาใช้เพื่อจัดท าโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ที่เป็นหน้าทีข่องรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าทีใ่ห้เอกชนด าเนินการแทนผ่านสัญญาร่วมลงทุน  
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ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

Privatization การจัดซื้อจัดจ้าง 
ของภาครัฐ 
Traditional 

Procurement 

การจ้างเหมาบริการเอกชน 
Outsources & 

Management Contracts 

การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

(PPP) 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

4 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการ 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

ก่อน พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

ใช้บังคับเมื่อ 4 เม.ย. 2556 ใช้บังคับเมื่อ 9 เม.ย. 2535 

10 หมวด 72 มาตรา 

สาระส าคัญ 

5 หมวด 25 มาตรา 

อดีต รมว. ของกิจการสาธารณูปโภคมีอ านาจ 
แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้สัมปทานเอกชน 
และไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นธรรมแกเ่อกชน   

เพื่อการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เอกชน
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัจึงเกดิกฎหมายนี้ 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึง
ความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 

พ.ศ. 2471 

พ.ศ. 2515 

การประกอบกิจการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภค 
ในประเทศจะท าไมไ่ด้ถ้าไมไ่ด้รับอนุญาต 

หรือสัมปทานจากพระมหากษัตริย์ 

จอมพลถนอม กิตติขจร  หัวหน้าคณะปฏิวัติประกาศ  
ยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจการค้าขายฯ เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้า 
เป็นจ านวนมากและไม่มีกฎหมายควบคมุการประกอบกิจการ 
ดังกล่าว จึงเป็นเหตุในการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้ 

ประกาศฯ โดยสาธารณูปโภคจะกระท าได้เมื่อได้รับ 
อนุญาตหรือรับสัมปทานจากรัฐมนตรีเท่านั้น 

กิจการท่ีถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
1. การรถไฟ 
2. การรถราง 
3. การขุดคลอง 
4. การเดินอากาศ 
5. การประปา 
6. การชลประทาน 

7.  การไฟฟ้า 
8. การผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายก๊าซ 

โดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆ 
9. บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือน 

 ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุก 
ของประชาชนตามที่ระบุไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกา 

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัต ิ
และใช้บังคับแกก่ารใหส้ัมปทาน 
หรือการร่วมงานหรือด าเนินการ 

ในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะ
โครงการที่มีการลงทุน  

หรือมีทรัพย์สิน 
ตั้งแตห่นึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 เนื่องจากบทบัญญัติ
ไม่มีความชัดเจน ขาดทิศทางและความเป็นเอกภาพ  

ขาดหน่วยงานกลางที่ก ากบัดูแลโครงการ  
ไม่มีก าหนดเวลาในการพิจารณาทีช่ัดเจน  

ไมม่ีกระบวนการแกไ้ขสัญญาและการต่ออายุสัญญา 

เพื่อให้มีการก าหนดนโยบาย 
ของรัฐทีช่ัดเจนและแน่นอน 
ในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ และก าหนด

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ให้ครบถ้วน  

สาระส าคัญ 

 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

 
พระราชบัญญัตกิารร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

ใช้บังคับเมื่อ 11 มี.ค. 2562 

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เนื่องจากบทบัญญัต ิ
มีขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนอย่างกวา้งขวาง 

ไม่มีการสะท้อนถึงความเปน็หุน้ส่วนระหวา่งรัฐ 
และเอกชนในโครงการของรัฐที่ชดัเจน  

ขาดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

8 หมวด 70 มาตรา 

เพื่อให้มีการก าหนดนโยบาย 
ของรัฐทีช่ัดเจนและแน่นอน 

ในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้น

ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ 
และเอกชน และมีมาตรการส่งเสริม

การร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม 

สาระส าคัญ 

พัฒนาการกฎหมาย PPP ของประเทศไทย 
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มีการก าหนดนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  

มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน 
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  

โดยหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า 
ในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน  

มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้ง 
อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 

มีบทบัญญัติในเร่ืองของขอบเขตโครงการ 
อย่างกว้างขวางส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนท่ีไม่ได้ 

อยู่ในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

ขาดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชนอันส่งผลให้การด าเนินโครงการ 

มีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจ 
ท่ีจะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าท่ีควร 

ขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

ยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
ท่ีร่วมลงทุนในโครงการของรัฐท่ีชัดเจน  

ความจ าเป็นในการยกร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
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จุดเด่นของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
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หมวด 4 
การจัดท าและ
ด าเนินโครงการ 

หมวด 2 
คณะกรรมการ

นโยบายฯ 

หมวด 3 
แผนยุทธศาสตร์ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

หมวด 4 
การเสนอโครงการ 

หมวด 5 
การด าเนิน
โครงการ 

หมวด 6 
การก ากับดูแล
และติดตามผล 

หมวด 7 
การแก้ไขสัญญา
และท าสัญญา

ใหม ่

หมวด 8 
กองทุนส่งเสริมฯ 

บทเฉพาะกาล 

หมวด 9 
บทเบ็ดเตล็ด 

การด าเนินการ นโยบาย อื่นๆ 

หมวด 10 
บทก าหนดโทษ 

บทนิยาม 

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

หมวด 2 
แผนการจัดท า

โครงการ 
ร่วมลงทุน 

หมวด 3 
คณะกรรมการ 

นโยบายฯ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

บทนิยาม 

ส่วนที่ 1 
การเสนอโครงการ 

ส่วนที่ 2 
การคัดเลือกเอกชน 

ส่วนที่ 3 
การก ากับดูแล 

โครงการร่วมลงทุน 

ส่วนที่ 4 
การแก้ไขสัญญา 

ร่วมลงทุน 
และการท าสัญญาใหม ่

หมวด 5 
การใช้อ านาจ
เพื่อประโยชน์

สาธารณะ 

หมวด 6 
กองทุน 

หมวด 7 
บทเบ็ดเตล็ด 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 

เปรียบเทียบโครงสร้าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562  

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
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โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
มีลักษณะดังนี้ 

ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน 

หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงาน
ของรัฐมหีน้าที่และอ านาจต้องท าตาม 

กฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอ านาจ
ต้องท าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

ด้านเศรษฐกิจ 8 กิจการ ด้านสังคม 3 กิจการ 

กิจการอื่นตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 

กิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 

เปรียบเทียบโครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี  2562  

มาตรา 7 วรรคสอง กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่อง 
ทีจ่ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  
มี 3 ลักษณะดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจการที่หน่วยงานของรัฐ 
มีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

กิจการที่ต้องใช้ทรัพย์สินของรัฐ 
 

กิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

นิยาม “กิจการของรัฐ” นิยาม “ร่วมลงทุน” 
นิยาม “โครงการ” ตามมาตรา 4 นิยาม “ร่วมลงทุน” ตามมาตรา 4 
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หมวด 1 บททั่วไป : เป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 6)  

ความสอดคล้องกับแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  
ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยง 

และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชน
อย่างเป็นธรรม  

การรักษาวินัยการเงินการคลัง 

การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะของโครงการร่วมลงทุนและการถ่ายทอด
ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดท า 
และด าเนินโครงการร่วมลงทนุ รวมถึง 
กระบวนการตัดสนิใจที่เกี่ยวข้อง  

สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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หมวด 1 บทท่ัวไป : กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ (มาตรา 7)  

ด้านเศรษฐกิจ 8 กิจการ ด้านสังคม 3 กิจการ 

ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ  
การขนส่งทางถนน 

รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง 

ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ 

ท่าเรือ การขนส่งทางน้ า 

การจัดการน้ า การชลประทาน  
การประปา การบ าบัดน้ าเสีย   

การพลังงาน 

การโทรคมนาคม การสื่อสาร 

ศูนย์นิทรรศการ 
และศูนย์การประชุม 

ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงวัย  
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ 

โรงเรียน การศึกษา  

โรงพยาบาล การสาธารณสุข 

แนวทางในการพิจารณาจัดท าประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 จะต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้  
1. กรณีที่หากไม่มีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นนั้น จะไม่สามารถด าเนินกิจการตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งได้ หรือ 
2. กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ก าหนดให้ต้องมีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นในการด าเนินกิจการตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง 
 

กิจการตามมาตรา 7 วรรคสอง 

“ กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของการด าเนินกจิการดงักล่าวด้วย  
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี” 

กิจการตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง 
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• รายการโครงการที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุน 
กับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง 
ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ที่ สศช. จัดท าขึ้น 

• ล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน 
• วัตถุประสงค์ของโครงการ  
• ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป  
• หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
• วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ  
• กรอบระยะเวลาของโครงการ 
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 สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 
 เข้าข่ายตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

- “โครงการ”+“ร่วมลงทุน”+ กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะ 

 

แผนการจัดท า 
โครงการร่วมลงทุน 
(แผนร่วมลงทุนฯ)  

 
การรวบรวมกรอบนโยบายฯ  

และโครงการจากกระทรวงเจ้าสังกัด 
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ (สศช.) 

การคัดกรองโครงการ 
และการจัดล าดับความส าคัญ 

และความจ าเป็นเร่งด่วน 

• ก าหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานสรุปผลการด าเนนิการ 
ความคืบหนา้ และปัญหาของรายการโครงการตามแผนร่วม
ลงทุนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง  

   

แนวทางการติดตามผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ 

ระยะเวลาของแผนร่วมลงทุนฯ : 10 ปี  

 
รายละเอียดของแผนร่วมลงทุนฯ  

 

• ให้มีการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ทุกคร้ัง 
ที่มีการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ที่ สศช. จัดท าขึ้น  

แนวทางการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ 

หมวด 2  : แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (มาตรา 12)  

รายละเอียดของแผนร่วมลงทุนฯ และแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ 

• แผนร่วมลงทุนฯ คร้ังแรกให้มีระยะเวลาถึงปี 2570  
ซึ่งเป็นกึ่งหนึง่ของระยะเวลาแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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การจัดกลุ่มโครงการในแผนร่วมลงทุนฯ ได้แบ่งกลุ่มโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มโครงการ รายละเอียด 
กลุ่มที่ 1  
กลุ่มโครงการที่ มีความส าคัญและจ า เป็น
เร่งด่วน (High Priority PPP Project) 

- กลุ่มโครงการที่ได้ผลคะแนนในแต่ละด้านเกินเกณฑ์ที่ก าหนด โดยโครงการกลุ่มนี้จะได้รับการผลักดัน 
การด าเนินการตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 เพ่ือให้โครงการมีความพร้อม 
ในการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ได้ตามแผนงาน  

- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ  
และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคของการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
อย่างต่อเนื่อง  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณหรือการก่อหนี้ 
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังได ้

กลุ่มที่ 2  
กลุ่มโครงการทั่วไป (Normal PPP Project) 

- กลุ่มที่ได้ผลคะแนนในแต่ละด้านไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด โดยโครงการในกลุ่มนี้จะสามารถเสนอโครงการ 
ตามข้ันตอนของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ไดต้ามปกติ 

กลุ่มที่ 3  
กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความ
เหมาะสมในการร่วมลงทุน (PPP Initiative) 

- กลุ่มโครงการที่ประสงค์จะให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ แต่ยังไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญ 
และความจ าเป็นเร่งด่วน โดยวิธีการให้คะแนนได้ เนื่องจากข้อมูลโครงการไม่เพียงพอ  

- โครงการในกลุ่มนี้จะมีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพ่ือใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการได้ซึ่งหากการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีผลสรุปว่า 
โครงการไม่ควรด าเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอ สคร. 
พร้อมเหตุผลเพ่ือประกอบการน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเห็นชอบการน าโครงการ
ข้างต้นออกจากแผนร่วมลงทุนฯ ต่อไป 

หมวด 2  : แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (มาตรา 12) (ต่อ)  



โครงการร่วมลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

ม.7(1) ม.7(3) ม.7(5) ม.7(7) ม.7(9) ม.7(11) 

ม.7(2) ม.7(4) ม.7(6) ม.7(8) ม.7(10) 

20 โครงการ 
(308,280 ลบ.) 

4 โครงการ 
(อยู่ระหว่างการศึกษา) 

7 โครงการ 
(41,674 ลบ.) 

3 โครงการ 
(19 ลบ.) 

3 โครงการ 
(800 ลบ.) 

3 โครงการ 
(22 ลบ.) 

12 โครงการ 
(553,464 ลบ.) 

13 โครงการ 
(45,473 ลบ.) 
 

6 โครงการ 
(63,052 ลบ.) 

14 โครงการ 
(18,196 ลบ.) 

7 โครงการ 
(53,147 ลบ.) 

จ านวน 92 โครงการ (1.09 ล้านล้านบาท) 

HP 
(18 โครงการ) 

NM (9 โครงการ) 
Initiative 
(65 โครงการ) 

PPP initiative 65 โครงการ (399,810 ลบ.)  
- ม.7(1) จ านวน 6 โครงการ (167,691 ลบ.) 
- ม.7(2) จ านวน 8 โครงการ (154,569 ลบ.)  
- ม.7(3) จ านวน 4 โครงการ (n.a.) 
- ม.7(4) จ านวน 11 โครงการ (26,729 ลบ.) 
- ม.7(5) จ านวน 7 โครงการ (41,674 ลบ.) 
- ม.7(6) จ านวน 5 โครงการ (n.a.) 
- ม.7(7) จ านวน 3 โครงการ (19 ลบ.)  
- ม.7(8) จ านวน 12 โครงการ (8,306 ลบ.) 
- ม.7(9) จ านวน 3 โครงการ (800 ลบ.) 
- ม.7(10) จ านวน 3 โครงการ (n.a.) 
- ม.7(11) จ านวน 3 โครงการ (22 ลบ.) 
 
 
 
 

High Priority PPP Project (HP) 18 โครงการ (472,049 ลบ.) 
- ม.7(1) จ านวน 8 โครงการ (35,494 ลบ.) 
- ม.7(2) จ านวน 4 โครงการ (398,895 ลบ.)  
- ม.7(4) จ านวน 2 โครงการ (18,744 ลบ.) 
- ม.7(8) จ านวน 2 โครงการ (9,890 ลบ.) 
- ม.7(10) จ านวน 2 โครงการ (9,027 ลบ.) 

Normal PPP Project (NM) 9 โครงการ (212,268 ลบ.) 
- ม.7(1) จ านวน 6 โครงการ (105,095 ลบ.) 
- ม.7(6) จ านวน 1 โครงการ (63,052 ลบ.)  
- ม.7(10) จ านวน 2 โครงการ (44,120 ลบ.) 
 

การจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของการจัดท าร่างแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 



  
โครงการ High Priority (HP) จ านวน 18 โครงการ มูลค่ารวม 472,049 ลบ. 

   

รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (235,320 ลบ.) 
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน  ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  
(124,791 ลบ.) 
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 (21,197 ลบ.) 
4. โครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
(17,586 ลบ.) 

โรงพยาบาล การสาธารณสขุ  

ท่าเรือ การขนส่งทางน้ า  

1. โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (17,366 ลบ.) 
2. โครงการศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป  
(1,378 ลบ.) 

1. โครงการศูนย์การแพทย์ (8,220 ลบ.) 
2. โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(1,670 ลบ.) 

ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ ผู้มีรายได้น้อย 
หรือปานกลาง ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ 

1. โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ (5,550 ลบ.) 
2. โครงการที่พักอาศัยส าหรบัผุ้สงูอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บางละมุง  
(3,477 ลบ.) 

1. โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  (14,177 ลบ.) 
2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในส่วน O&M  
(6,089 ลบ.) 
3. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา ในส่วน O&M 
(7,965 ลบ.) 
4. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการท่ีพักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (1,454  ลบ.) 
5. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
สายบางปะอิน – นครราชสีมา (1,606 ลบ.) 
6. โครงการพัฒนาละบริหารจัดการที่พักริมทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉางฯ ตอนพัทยา - มาบตาพุด (บริเวณอ าเภอ 
บางละมุง) (818 ลบ.) 
7. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
(2,169 ลบ.) 
8. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม (1,216 ลบ.) 
 

ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน 



  
โครงการในกลุ่ม Normal (NM) จ านวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 212,268 ลบ. 

   

การพลังงาน 

ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน 

1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (21,647 ลบ.) 
2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอ า (79,006 ลบ.) 
3. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดขอนแก่น  (1,180 ลบ.) 
4. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร (737 ลบ.) 
5. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1,411 ลบ.) 
6. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดหนองคาย (1,115 ลบ.) 

ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
หรือปานกลาง ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ 

1. โครงการการขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินราชพัสดุ ราย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด (มหาชน) (63,052 ลบ.) 

1. โครงการการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (4,235 ลบ.) 
2. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่  
(39,885 ลบ.) 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 18 

นายก 
รัฐมนตรี 

ประธาน 

รมว. 
กระทรวง 
การคลัง 

รองประธาน 

ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

เลขาธิการ 
สคก. 

เลขาธิการ 
สศช. 

ผอ. ส านัก 
งบประมาณ 

อัยการ
สูงสุด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการ 

ผอ. สคร. 

กรรมการ+เลขาฯ 

ข้าราชการ สคร.  
ไม่เกิน 2 คน 

ผู้ช่วยเลขาฯ 

หมวด 3 : คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 13) 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายฯ  

พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการ 
นโยบายฯ 

ไม่เกิน 17 คน 

 
 

ประธาน 
สภาอุตฯ 

เลขาธิการ
BOI 

ประธาน 
สภาหอฯ 

ประธาน 
สมาคม

ธนาคารไทย  

อธีบดี 
กรมบัญช ี

กลาง 

ผอ. 
สบน. 

เพ่ิมเติมองค์ประกอบจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556   
โดยไม่มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ผอ. สบน. 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ใหค้ณะกรรมการนโยบายฯ มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 20) 
 

(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดท าโครงการรว่มลงทุน และก าหนดแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตาม 
ผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

(3) พิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา 10 
(4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท 

หรือต่ ากว่ามูลค่าท่ีก าหนดเพ่ิมข้ึนโดยกฎกระทรวง 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
(6) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลา

เร่งรัดการด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา 48 
(8) ออกประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(9) วินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(10) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ด าเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูล 

หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างหนึ่ง 

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
(12) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด 3 : คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 13) 

คณะกรรมการ 
นโยบายฯ 

ไม่เกิน 17 คน 

คณะกรรมการ 
นโยบายฯ 

19 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ านาจหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 (มาตรา 21) 

จัดท าและเสนอแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น และเผยแพร่ 
อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐ 
เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ให้ความเห็น ค าแนะน า หรือวางแนวทางปฏิบัติ 
แกห่น่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้  

ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด 3 : คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
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ค านวณมูลค่า 
โครงการร่วมลงทุน 

โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่า 
ต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท 

โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่า 
ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 

มาตรา 8 โครงการร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 
ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าท่ีก าหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 9 โครงการร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่า 
ต่ ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ ากว่ามูลค่าท่ีก าหนด

เพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวงให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศก าหนด 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่า 

ของโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2562 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 
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หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทนุ พ.ศ. 2562 

เงินลงทุนในอนาคต 
 (Future Capital Expenditure)  

วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 
 

ให้ค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชน 
ท้ังทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) และไม่มีรูปร่าง 
(Intangible Asset) ที่ท าให้มีการด าเนนิงานตามโครงการ 

ร่วมลงทุนในระดบัเตม็ก าลังการผลิตทีค่าดการณ์ไว ้
(Utilization Capacity at Projected Level) และสามารถ
รักษาก าลังการผลิตและ/หรือเพิ่มก าลังการผลิตในอนาคต 

ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงคท์ี่จะด าเนนิการ  
โดยให้ค านวณเงินลงทนุและทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วน 

ที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการร่วมลงทุน 
และตามระยะเวลาที่ใช้งาน 

มูลค่า 
โครงการ  

= 

เงินลงทุนเร่ิมต้น 
(Initial Capital Investment) ประมาณการ  

เงินลงทุน 
ของภาครัฐและเอกชน 

ทรัพย์สิน
ของภาครัฐ 

เงินลงทุนและทรัพย์สิน 

ในส่วนท่ีไม่ได้รวมอยู่ใน 
ข้อ (ก) (ข) (ค) และ (จ)  

ทรัพย์สินของภาครัฐ 
 

(ก) ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
(ข) เครื่องจักร/อุปกรณ์ 
(ค) ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง  
(ง) การอนุญาต การให้สัมปทาน  

การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อร่วมลงทุน  
(จ) ทรัพย์สินอ่ืนที่จ าเป็น 

ในการด าเนินโครงการ 
 

“ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณ ดังต่อไปนี้” 

(1) ให้ค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน โดยค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนตลอดอายุของโครงการร่วมลงทุน ทั้งนี้ ให้ถือมูลค่า 
ของโครงการร่วมลงทุน ณ วันที่ผู้มีอ านาจในการพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 

 

(2) ในกรณีที่จะมีการแยกสัญญาร่วมลงทุนออกเป็นสัญญาร่วมลงทุนหลายฉบับภายใต้โครงการร่วมลงทุนเดียว ให้ค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนนั้น  
โดยรวมมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนที่คาดว่าจะก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนทั้งหมดเป็นมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 
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ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ (มาตรา 22 - มาตรา 31) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 
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ต้องเสนอ ครม. 
พิจารณาอนุมัติให้
ด าเนินโครงการ 

ร่วมลงทุนตามหลักการ
ของโครงการร่วมลงทุน

ส าหรับทุกโครงการ 

หลักการของโครงการร่วมลงทุน 
ใหม้ีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มาตรา 28) 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(2) ขอบเขตของโครงการ 
(3) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(4) มาตรการสนับสนุนโครงการรว่มลงทุน 

ตามมาตรา 23 
(5) เหตุผลและความจ าเป็นของการคดัเลือก

เอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา 25 
(6) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
(7) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ คกก. PPP ประกาศ

ก าหนด 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ (มาตรา 31)  

จ้างท่ีปรึกษา 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. 2562 

Market Sounding 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 

รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน 
(มาตรา 22 และมาตรา 35) 

+ 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องมีในรายงาน

การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
(มาตรา 22) 

+ 

จัดท ารายงานการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการ   

(Business case) + หลักการ 
(มาตรา 22) 

เห็นชอบหลักการ 
+ Business Case  

(มาตรา 28) 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 

น าเสนอ ครม.  
เห็นชอบหลักการ 

(มาตรา 29) 

สคร. คณะกรรมการนโยบายฯ  

แจ้งผลการพิจารณาให้ รมว. 
กระทรวงเจ้าสังกัด 

(มาตรา 29) 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 

จัดส่ง Business Case 
ต่อ สคร.   
(มาตรา 28) 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

สศช. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

สงป.  
(กรณีใช้งบประมาณ) 

สบน.  
(กรณีใช้เงินกู้) 

เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนทางการเงิน

และไม่ใช่ทางการเงิน (มาตรา 23)  

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

ใช้การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้ 
วิธีประมูล (มาตรา 25)  

+ 

คณะท างาน (ถ้าม)ี 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การจัดท า Business case 
(มาตรา 26) 

+ + 

+ 

+ 

+ 

น าเสนอ คกก. PPP  
เห็นชอบหลักการ 

(มาตรา 29) 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

คกก. คัดเลือก 
ประธาน :  
ผู้แทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
กรรมการ :  
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด  
ผู้แทน อส.  
ผู้แทน สคร. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
ผู้แทน สงป.  
(กรณีใช้งบประมาณ) 
ผู้แทน สบน.  
(กรณีใช้เงินกู)้ 
กรรมการและ
เลขานุการ :  
ผู้แทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน (มาตรา 32 - มาตรา 42) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 

ร่างประกาศเชิญชวน + ร่าง  RFP 
+ ร่างสัญญา 

 

(มาตรา 35) 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

คัดเลือก 
(มาตรา 36) 

คัดเลือก
เอกชน   

+  
เจรจา 

(มาตรา 38-40) 

ตรวจ 
ร่างสัญญา 

(มาตรา 41) 

เปิดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะ 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบ 
(มาตรา 60) 

อส. รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด   ครม.  
+ 

เอกชน 

ลงนาม  
ในสัญญา 
(มาตรา 42) 

เห็นชอบผลการคัดเลือก  
+ร่างสัญญาฯ 

+ เง่ือนไขส าคัญ 
ของสัญญาฯ 
(มาตรา 42) 

เห็นชอบ  
ผลการคัดเลือก  
+เงื่อนไขส าคัญ 
ของสัญญาฯ 
(มาตรา 42) 

 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

จ้างท่ีปรึกษา 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. 2562 

Market Sounding 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เกี่ยวกบั

หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ของภาคเอกชน  (มาตรา 22 และมาตรา 35) 

+ 

ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายฯ เกี่ยวกับรายละเอียด 

ร่างประกาศเชิญชวน + ร่าง  RFP + 
ร่างสัญญา (มาตรา 35) 

+ 

ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายฯ เกี่ยวกับ 

เงื่อนไขส าคัญของสัญญา 
ร่วมลงทุน  

(มาตรา 42) 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขในการคัดเลอืก
เอกชน (มาตรา 32) 

ในการคัดเลือกให้เอกชน 
ร่วมลงทุนโดยไม่ควรใช้วิธีการ

คัดเลือกโดยวิธีประมูล  
ต้องผ่านการอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตร ี 

(มาตรา 34) 

+ 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง 
ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควร 

ใหร้่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน  
พ.ศ. 2562 (มาตรา 33) 

คกก. คัดเลือก หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

+ 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ 3 การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน (มาตรา 43 – มาตรา 45)  
 

ก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน  
(มาตรา 44 – 45) 

คกก. ก ากับดูแล 

คกก. ก ากับดูแล 
ประธาน :   
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด 
กรรมการ :   
ผู้แทน สคร. 
ผู้แทน อส.  
กรรมการและเลขานุการ :  
ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
(มาตรา 43) 

หน้าท่ีและอ านาจ 

ก ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุน 

พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา 
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช้ีแจง 

แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา 
และแนวทางแก้ไขต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ 

และส่งส าเนาให้ สคร. (อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง) 

พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญารว่มลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจา้งที่ปรึกษา  
หรือคณะกรรมการก ากับดูแลอาจก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทาง + ให้ความเห็น 

ต่อการแก้ไขสัญญารว่มลงทุน 

จ้างที่ปรึกษา 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ  

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของทีป่รึกษา พ.ศ. 2562 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ 4 การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการท าสัญญาใหม่ (มาตรา 46 - มาตรา 49) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 

หลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือเงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนคงเดิม 

ท าให้หลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือเงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเดิม 

พิจารณา 
ให้ความเห็น 
(มาตรา 46) 
(คงเดิม) 

คกก. ก ากับดูแล อส. 

ตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
ฉบับแก้ไข + ส่งกลับให้ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(มาตรา 46) 

ส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไข 
ที่ได้เจรจากับเอกชนแล้ว 
ให้ อส. ตรวจพิจารณา 

(มาตรา 46) 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + ประเด็น 
ที่ขอแก้ไข + ผลกระทบ + ความเห็น 

     ของ คกก. ก ากับดูแล + ร่างสัญญาฉบับแก้ไข 
+ ข้อมูลอ่ืนๆ ให้ รมว. กระทรวง 
เจ้าสังกัดพิจารณา (มาตรา 47) 

เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + 
ประเด็นที่ขอแก้ไข + ผลกระทบ  

+ ข้อมูลอ่ืนๆ ต่อ คกก. ก ากับดูแล 
(มาตรา 46) 

 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(มาตรา 47) 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

พิจารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขสัญญาใน
ส่วนที่แตกต่างจากที่ ครม. อนุมัติไว้ + แจ้งผล

การพิจารณาต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 
(มาตรา 48) 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด ครม. คณะกรรมการนโยบายฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ลงนามในสัญญา 
ฉบับแก้ไขกับเอกชน 

(มาตรา 48) 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญา
ในส่วนที่แตกต่างจากที่ ครม.  

อนุมัติไว้ 
(มาตรา 48) 

เสนอ ครม. 
พิจารณา 
(มาตรา 48) 
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• การแก้ไขสัญญา (มาตรา 46 - มาตรา48) 

พิจารณา 
ให้ความเห็น 
(มาตรา 46) 

(แตกต่างจากเดิม) 

คกก. ก ากับดูแล อส. 

ตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
ฉบับแก้ไข + ส่งกลับให้ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(มาตรา 46) 

ส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไข 
ที่ได้เจรจากับเอกชนแล้ว 
ให้ อส. ตรวจพิจารณา 

(มาตรา 46) 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + ประเด็น 
ที่ขอแก้ไข + ผลกระทบ + ความเห็น 

     ของ คกก. ก ากับดูแล + ร่างสัญญาฉบับแก้ไข 
+ ข้อมูลอ่ืนๆ ให้ รมว. กระทรวง 
เจ้าสังกัดพิจารณา (มาตรา 47) 

เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + 
ประเด็นที่ขอแก้ไข + ผลกระทบ  

+ ข้อมูลอ่ืนๆ ต่อ คกก. ก ากับดูแล 
(มาตรา 46) 

 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(มาตรา 47) 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ลงนามในสัญญา 
ฉบับแก้ไขกับเอกชน 

(มาตรา 47) 

เสนอคณะกรรมการ 
นโยบายฯ พิจารณา 

(มาตรา 48) 
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ส่วนที่ 4 การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการท าสัญญาใหม่ (มาตรา 49) 
 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการ 

เสนอ รมว. 
กระทรวงเจ้าสังกัด

พิจารณา 

ก่อนส้ินสุดสัญญาร่วมลงทุนอย่างน้อย 5 ปี  

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการ 2 กรณี ได้แก่  
• กรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง 
• กรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน 
  

พิจารณาโดยค านึงถึง : 
• ประโยชน์ของรัฐ 
• ความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ 
• ผลกระทบต่อประชาชน 
  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

พิจารณาก าหนดให้ 
ด าเนินโครงการ 

โดยการร่วมลงทุน 

ด าเนินการ 
เสมือนเป็น 

โครงการใหม่ 

จัดท าแนวทาง 
การด าเนินโครงการ 
หลังสิ้นสุดสัญญา 

 
รมว. กระทรวงเจ้าสังกดั 

 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
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• การท าสัญญาใหม่ (มาตรา 49) 
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• เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
• การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 
• ความมั่นคงของประเทศ หรือ 
• มีเหตุที่ท าให้การด าเนินโครงการหยุดชะงักลงจนท าให้มผีลกระทบอย่างร้ายแรง 
     ต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(1) เข้าด าเนินการ หรือ 
มอบให้ผู้อื่นด าเนินการชั่วคราว 

 
(3) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 

 
(2) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

* กรณีเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดของเอกชนคู่สญัญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม 

หมวด 5 การใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 50)  
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เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจาก 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน 
และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ 

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองทุน 

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 

การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ 
ก าหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  
และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 

และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

กองทุน 

รับเข้า จ่ายออก 

เพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ  
ทีอ่อกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  
และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค์ 

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

หมวด 6 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน 
ว่าด้วยการบริหารกิจการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการเก็บรักษา  
รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารของกองทุน 
 พ.ศ. 2562 
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

จัดส่งส าเนาสัญญาร่วมลงทุน  
หรือส าเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข แล้วแต่กรณี  

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ สคร. (ม. 60 (1)) 

จัดท าข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน  
กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน  

และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจตรวจสอบ 

สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา (ม. 60 (2)) 

เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบ 
ที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราชการด้วย (ม. 60 (3)) 

ด าเนินการ ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน  

หรือ สัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข  

การจัดท าฐานข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของโครงการ (มาตรา 60) 
ผลประโยชนต์อบแทน คกก. (ม.61) 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทน 
ของกรรมการและอนุกรรมการ  

ตามพระราชบัญญตัิการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

การจัดท าฐานข้อมูลของ สคร. (ม. 62) 

สคร. 
สคร. 

จัดท าแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
และแผนงานด าเนินการเผยแพร ่อบรม ให้ความรู้  

และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการรว่มลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน 

สคร. อาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือ ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 + อาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 
เพื่อด าเนินการตามแผนงานข้างต้น 

หมวด 7 บทเบ็ดเตล็ด  
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ในระหว่างด ารงต าแหน่ง  
+ ภายใน 2 ปี 

 นับแต่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ลงนามในสัญญากับเอกชน 

ที่ได้รับคัดเลือก 

คณะกรรมการ 
คัดเลือก 

จ าคุกไม่เกิน 3 ป ี

ปรับไม่เกิน  
600,000 บาท 

ทั้งจ าทั้งปรับ 

ห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ ที่ปรึกษา 
ในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน 

ที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก (ม. 37 (1)) 

ห้ามถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจ านวนเกิน 
ร้อยละ 0.5 ของทุนที่ช าระแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง 
หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ม. 37 (2)) 

ห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ ที่ปรึกษา  
หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนที่ช าระแล้ว  

ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้น 
หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก 

เกินร้อยละ 25 (ม. 37 วรรคสอง) 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ 

แตกต่างจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี 2556 ที่ก าหนดให้ใช้กับ

คณะกรรมการนโยบายฯ  
และคณะกรรมการก ากับดูแลด้วย 
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บทเฉพาะกาล  

มาตรา 64  

กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออก 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ทีใ่ช้บังคับ 
อยู่ในวันก่อนวันที ่พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี 2562 ใช้บังคับ  

มาตรา 66  

เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ  
และหนี้สิน ทีเ่กี่ยวเนื่องกับ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ในกระทรวงการคลังตาม  

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน  

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี 2562 โอน 

มาตรา 67  

ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 65  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายฯ 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

 
คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่า 

จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 + จนกว่าจะมีกฎกระทรวง

ประกาศ และระเบียบตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562  
ใช้บังคับ 
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บทเฉพาะกาล 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 4 การเสนอโครงการ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 5 การด าเนินโครงการ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ด าเนินการต่อ หมวด 4 ส่วนที่ 2 
การคัดเลือกเอกชน 

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

ด าเนินการต่อ หมวด 4 ส่วนที่ 3 
การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 6 การก ากับดูแลและติดตามผล 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล 

ระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการก ากับดูแลตาม  

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ท าหน้าท่ีต่อ 

แต่งต้ัง ภายใน 90 วัน นับแต่  
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562  ใช้บังคับ 

ตามมาตรา 43 แห่ง  
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 
แต่งต้ัง คกก. ก ากับดูแล 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 7 การแก้ไขสัญญาและท าสัญญาใหม่ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

ในหมวดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับโครงการ 

ที่มีมูลค่าต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 23  
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการนั้นต่อไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 9  

แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

มาตรา 68 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
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บทเฉพาะกาล 

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าและด าเนินโครงการนั้น 

มาตรา 69 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 แต่ไม่เป็นโครงการภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562  

มาตรา 70 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  

คณะกรรมการ 
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 72 

แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี 2562 
มีผลใช้บังคับ 

ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะรัฐมนตรีจะสั่งการ 

ตามข้อเสนอ 
ของคณะกรรมการดังกล่าว 

พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
ที่เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

อยู่ระหว่างขั้นตอน  
หมวด 5 การด าเนนิโครงการ 

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

ไม่เป็นโครงการตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี 2562 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด าเนินการ 
ตามขั้นตอนในหมวด
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

28 
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     คกก. คัดเลือก (มาตรา 36) 
ประธาน  ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
กรรมการ   ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด ผู้แทน อส. ผู้แทน สคร. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (ผู้แทน สงป. กรณีใช้งบประมาณ) 
(ผู้แทน สบน. กรณีใช้เงินกู้) 

กรรมการและเลขานุการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 28 
เสนอหลักการของโครงการ + รายงานฯ  

ต่อ รมว. เจ้าสังกัด 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

คกก. PPP อาจให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณารายงานฯ ก็ได้ 

มาตรา 28 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หลักการของโครงการ + รายงานฯ 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 28 
จัดส่งหลักการของโครงการ + รายงานฯ  

ให้ สคร. 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 29 
ตรวจสอบความครบถ้วน 

ของหลักการของโครงการ + รายงานฯ 
สคร. 

มาตรา 29 
เสนอ คกก. PPP เพื่อพิจารณาหลักการของโครงการ  

สคร. 

มาตรา 29 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการของโครงการ 
(กรณีไม่ใช้วิธีการประมูล มีการเสนอมาตรการสนับสนุน  

หรือแนวทางแก้ไขปัญหา ต้องเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ ครม. ด้วย) 

คกก. PPP 

ความเห็นประกอบ : สศช. สงป..  (กรณีใช้งบประมาณ) สบน. (กรณีใช้จ่ายเงินจากเงินกู้) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 29 
เสนอหลักการของโครงการต่อ ครม. 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 29 
พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 

ตามหลักการของโครงการ 
ครม. 

มาตรา 22 23 25 และ 27 
จัดท ารายงานฯ + ว่าจ้างท่ีปรึกษาจัดท ารายงาน 

(กรณีไม่ใช้วิธีการประมูล หรือ มีการก าหนดมาตรการ
สนับสนุนให้ระบุไว้ในรายงานฯ ด้วย) 

ไม่เห็นชอบ 
แจ้งเหตุผล+ 

ระยะเวลา 
ในการปรับปรุง 

ไม่เห็นชอบ 
แจ้งเหตุผล+ 

ระยะเวลา 
ในการปรับปรุง 

แก่ รมว. เจ้าสังกัด 
เพื่อให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
ด าเนินการและ
น าเสนออีกครั้ง 

การเสนอโครงการ 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

มาตรา 35 
จัดท าร่างประกาศเชิญชวน + ร่างเอกสาร
ส าหรับการคัดเลือกเอกชน + ร่างสัญญา 

(อาจว่าจ้างทีป่รึกษาร่วมด าเนินการ) 

การคัดเลือกเอกชน 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 36 
แต่งต้ัง  

คกก. คัดเลือก 

มาตรา 35 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่างเอกสารตามมาตรา 35 

คกก. คัดเลือก 

มาตรา 39 
ด าเนินการคัดเลือกเอกชน 

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
+ คกก. คัดเลือก 

มาตรา 41 
ส่งร่างสัญญาท่ีผา่นการเจรจากับ
เอกชนท่ีได้รับคัดเลือกแล้วให้ อส. 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

มาตรา 41 
ตรวจพิจารณาร่างสญัญา + 

ส่งกลับให้หน่วยงานเจา้ของโครงการ 
อส. 

มาตรา 42 
เสนอผลการคัดเลือกเอกชน + 
ร่างสัญญาท่ี อส. ตรวจแล้ว +  

เง่ือนไขส าคัญของสัญญา 
ต่อ รมว. เจ้าสังกัด 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

มาตรา 42 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการคัดเลือกเอกชน +  

ร่างสัญญาท่ี อส. ตรวจแล้ว  
+ เง่ือนไขส าคัญของสัญญา  

และเสนอต่อ ครม.  

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 42 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการคัดเลือกเอกชน +  
เง่ือนไขส าคัญของสัญญา 

ครม. 

มาตรา 42 
ลงนามในสัญญากับเอกชน 

ท่ีได้รับคัดเลือก 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

สรุปการด าเนินการตามพระราชบัญญตัิการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

ไม่เห็นชอบ 
แจ้งเหตุผล+ 
ระยะเวลา 
ในการทบทวน 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
+ คกก. คัดเลือก 

มาตรา 42 
พิจารณา 

ทบทวนผลการคัดเลือกเอกชน 
หรือร่างสัญญา 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

มาตรา 42 
แจ้งยืนยันผลการคัดเลือก 

หรือร่างสัญญา 

ยืนยัน 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 42 
เสนอความเห็น +  
เสนอเรื่องต่อ ครม. 29 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 43 
แต่งต้ัง คกก. ก ากับดูแล 

คกก. ก ากับ
ดูแล 

มาตรา 44 
ก ากับดูแลโครงการ +  
จัดท ารายงานผล + 

 ความคืบหน้า + ปัญหา + 
วิธีแก้ไข ต่อ รมว. เจ้าสังกัด 
อย่างน้อย 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจา้งที่ปรกึษาเพื่อศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการ + ให้ความเห็น 

ต่อการแก้ไขสัญญา + สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คกก. ก ากับดูแล 

การก ากับดแูลโครงการร่วมลงทุน 

     คกก. ก ากับดูแล (มาตรา 43) 
ประธาน  ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด 
กรรมการ  ผู้แทน อส. ผู้แทน สคร.  
กรรมการและเลขานุการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

สัญลักษณ์ 

ต้องด าเนินการทุกโครงการ 

ด าเนินการบางกรณี 

รับฟังความคิดเห็น 

มาตราอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

เห็นชอบ 
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มาตรา 46 
ตรวจพิจารณาร่างสัญญา 

+ ส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

สรุปการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 46 
เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + ประเด็นที่ขอแก้ไข 
+ ผลกระทบ + ข้อมูลอื่นๆ ต่อ คกก. ก ากับดูแล 

คกก.  
ก ากับดูแล 

 
มาตรา 46 

พิจารณาให้ความเห็น  (คงเดิม) 
 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 47 
เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + ประเด็นท่ีขอแก้ไข + 

ผลกระทบ + ข้อมูลอื่น  ๆ+ ความเห็นของ คกก. ก ากับดูแล 
+ ร่างสัญญาฉบับแก้ไขให้ รมว. เจ้าสังกัดพิจารณา  

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 47 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การแก้ไขสัญญา 

ไม่เห็นชอบ 
แจ้งเหตุผล  

+ 
ระยะเวลา 

ในการทบทวน 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 46 
ส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ได้เจรจากับเอกชนแล้ว 

ให้ อส. ตรวจพิจารณา 

อส. 
มาตรา 46 

ตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
+ ส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

มาตรา 47 
ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขกับเอกชน 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

การท าสัญญาใหม่ 

กรณีที่ รมว. เจ้าสังกัดให้ด าเนินโครงการต่อเน่ือง 
โดยการร่วมลงทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

เสนอโครงการเสมือนเป็นโครงการใหม่ 

มาตรา 49 
เปรียบเทียบกรณีรัฐด าเนินการเองและกรณีให้

เอกชนร่วมลงทุน  
เสนอ รมว. เจ้าสังกัด 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

ก่อนที่สัญญาสิ้นสุดอย่างน้อย 5 ปี 

มาตรา 49 
พิจารณาก าหนดแนวทาง 

การด าเนินโครงการต่อเนื่องภายหลงัสญัญา
สิ้นสุด 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

 รมว.  
  เจ้าสังกัด 

มาตรา 48 
เสนอ คกก. PPP พิจารณา 

คกก. PPP 

มาตรา 48 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญา 
ในส่วนที่แตกต่างจากที่ ครม. อนุมัติไว้  

+ แจ้งผลการพิจารณาต่อ รมว. เจ้าสังกัด 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 48 
เสนอ ครม. พิจารณา 

ครม. 
มาตรา 48 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญา 
ในส่วนที่แตกต่างจากที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ 

ท าให้หลักการของโครงการร่วมลงทุน 

หรือเง่ือนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเดิม 

                      ไม่เห็นชอบ 
แจ้งเหตุผล + ระยะเวลาในการทบทวน 

 หลักการของโครงการร่วมลงทุน 
หรือเง่ือนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนคงเดิม 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

คกก.  
ก ากับดูแล 

 
มาตรา 46 

พิจารณาให้ความเห็น  (แตกต่างจากเดิม) 
 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 46 
ส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ได้เจรจากับเอกชนแล้ว 

ให้ อส. ตรวจพิจารณา 

อส. 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 

มาตรา 47 
เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + ประเด็นท่ีขอแก้ไข + 

ผลกระทบ + ความเห็นของ คกก. ก ากับดูแล + ร่างสัญญา
ฉบับแก้ไข + ข้อมูลอื่น  ๆให้ รมว. เจ้าสังกัดพิจารณา 

รมว.  
เจ้าสังกัด 

มาตรา 47 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา 46 
เสนอเหตุผล + ความจ าเป็น + ประเด็นที่ขอแก้ไข 
+ ผลกระทบ + ข้อมูลอื่นๆ ต่อ คกก. ก ากับดูแล 

มาตรา 48 
ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขกับเอกชน 

หน่วยงาน 
เจ้าของ
โครงการ 
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หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาจัดท า 

รายงานการศึกษา 

สคร. เสนอ 
คกก. PPP พิจารณา 
เห็นชอบหลักการ 

ของโครงการ 
 

ครม. อนุมัติโครงการ 
และวงเงินงบประมาณ 

รมว. เจ้าสังกัดเห็นชอบ 
รายงานการศึกษา  
และหน่วยงานจดัส่ง 

มายัง สคร.  

โครงการ 
ร่วมลงทุน 

กิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็น   

(มาตรา 7 วรรคสอง) 

 (3) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 

 วันที่ 18 มิ.ย. 62  

(1) (2) (4) [คกก. PPP 3/62  

 วันที่ 26 ส.ค. 62 เห็นชอบ] 

 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  

 

พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเพิ่มเติม (มาตรา 7 (12)) 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 ค านวณมูลค่าโครงการ 

 ร่วมลงทุน   

 (มาตรา 8 วรรคสอง) 

 (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 

วันที่ 13 ก.ย. 62) 

ค านวน
มูลค่า

โครงการ 

≥ 5,000 ล้านบาท 

 กฎกระทรวงก าหนดเพิ่มมูลค่า 
ของโครงการที่ต้องด าเนินการ 
ตาม  พ.ร.บ. PPP (มาตรา 8) 
 

< 5,000 ล้านบาท 

   หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดท าโครงการ < 5,000 ล้านบาท (มาตรา 9) (มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 63) 

การเสนอโครงการ 

หน่วยงานจัดท า 
ร่างประกาศเชิญชวน  
ร่าง RFP และ ร่างสัญญา 

  

ครม. เห็นชอบ 
ผลการคัดเลือก 

และลงนามในสัญญา 

เสนอผลการคัดเลือก 
และร่างสัญญา 

ต่อส านักงานอัยการสูงสุด 

คกก. คัดเลือกเจรจา 
และพิจารณาคัดเลือก 

เอกชน 
  

 
 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ  
ว่าด้วยการบริหารกจิการกองทุนฯ 
(มาตรา 57 (4)) (มีผลบังคับใช ้
ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 62) 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขอรบัจัดสรรเงิน  
และการน าส่งเงินค่าธรรมเนยีม 
การขาย RFP และค่าธรรมเนยีม 
การประเมินขอ้เสนอเข้ากองทนุฯ 
(มาตรา 54) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 9 ม.ค. 63) 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  
ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ 
และอนุกรรมการ (มาตรา 61) 
(มีผลบังคับใชต้ั้งแต่ 
วันที่ 10 ต.ค. 62) 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรง 
(มาตรา 14) (มีผลบังคับใชต้ั้งแต่ 
วันที่ 25 ต.ค. 62) 
 
รายละเอียดของแผยร่วมลงทุนฯ  
และแนวทางการจดัท า ปรับปรุง  
และติดตามผลการด าเนนิการตาม 
แผนร่วมลงทุน(มาตรา 12)  
(คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62) 
 
 

สรุปการด าเนินการกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

   อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย  

   อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการ PPP 

   คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ 

   ประกาศใช้แล้ว  (16 ฉบับ)  

   พิจารณาจัดท าเมื่อจ าเป็น  (4 ฉบับ) 

 

สถานะกฎหมายล าดับรอง จ านวน 21 ฉบับ 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการเสนอโครงการรว่มลงทุน (มาตรา 31) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 63) 
 รายละเอียดที่ต้องมใีนรายงานการศึกษา (มาตรา 22) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 63) 
 คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของที่ปรกึษา (มาตรา 12 วรรคหก มาตรา 27 วรรคสอง มาตรา 35 วรรคสี่  

มาตรา 44 วรรคสาม และมาตรา 62 วรรคสาม) (มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 62) 
 หลักเกณฑแ์ละวิธีการ Market Sounding (มาตรา 22 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคสอง) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 63) 
 มาตรการสนับสนุน (มาตรา 23 (3))  
 หลักเกณฑ์พิจารณากรณีไม่ประมลู  (มาตรา 25 วรรคสอง และมาตรา 34) 
 หลักการของโครงการร่วมลงทุนเพิม่เติม (มาตรา 28 วรรคสอง (7)) 
  

 
 
 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน  (มาตรา 32 วรรคสอง) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 63) 
รายละเอียดของรา่งประกาศเชิญชวน ร่าง RFP และสาระส าคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน (มาตรา 35 วรรคสี)่ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 63) 
เงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุน  (มาตรา 42 วรรคหนึ่ง) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 63) 
ลักษณะของเอกชนที่ไมส่มควรให้รว่มลงทุน (มาตรา 33) (มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 62) 

การคัดเลือกเอกชน 

PPP 

ครม. 

ครม. 

PPP 

(1 ฉบับ) 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  
กระทรวงการคลัง 

310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 
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