
























































Public Private Partnership และ
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดร. เสรี นนทสูติ
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การให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership)

Public-Private Partnerships

A public entity transfers the right/obligation to a private operator 
to develop/operate an infrastructure facility and/or provide a public 
service under specific conditions for a period of time.

การที่หน่วยงานของรัฐถ่ายโอนสิทธิ/หน้าที่ไปยังผู้ประกอบการเอกชนเพื่อพัฒนา/
ด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานและ/หรือเพื่อจัดให้มีบริการสาธารณะภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการตามกรอบระยะเวลา
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รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership)

3ดร. เสรี นนทสูติ

 BOT-Build Operate Transfer
 BOO -Build Own Operate

 BOOT -Build Own Operate 
Transfer

 DBF -Design Build Finance

 DBFO -Design Build Finance 
Operate

 DBO –Design Build Operate
 BLT -Build Lease Transfer

 BTO -Build Transfer Operate

 DBFOM–Design Build 
Finance Operate Manage

 Leasing
 Joint Ventures
 Operations or Management 

Contracts
 Cooperative Arrangements
 LROT–Lease Renovate 

Operate Transfer
 DCMF–Design Construct 

Manage Finance
 BOOR–Build Own Operate 

Remove



Schematic View of PPPs

Investment/Project Decision

PROCUREMENT

Design-Bid-Build
 ‘Asset’ acquired
Funded by public finance 

(tax or debt)
Public agencies 

responsible for
• full construction 

cost
• cost overruns
• O & M

PARTNERSHIP

 Long term contract
 ‘Service’ acquired
 Funded by public finance 

(tax or debt) or usage fee 
(concession)
Whole-life approach
 Risk sharing 
 Public agencies retaining 

control over 
• Service delivery
• Quality

PRIVATIZATION

 Divestiture
 Regulation (BOO) 

and/or Competition
 Establishment of 

independent regulatory 
agencies

Degree of Risk Allocation
Government Private Sector
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โครงสร้างความสัมพันธ์ของ PPP โดยทั่วไป
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Source: http://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/toolkit/guidance_documents/financial_structuring_and_assessment/ch_2.htm
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โครงสร้างความสัมพันธ์ของ PPP โดยทั่วไป
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Source: UNHABITAT, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (2011)

ดร. เสรี นนทสูติ



การให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership) ของไทย (ที่ผ่านมา)

PPP เป็นค าที่มีความหมายครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนใน
หลายรูปแบบที่เกีย่วข้องกบัการจดัท าโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) และบริการสาธารณะ
ประเภทต่างๆ โดย PPP เป็นกรอบนโยบายที่ก าหนดให้ภาครัฐด าเนินการตามหน้าที่ในการจดัท า
บริการสาธารณะโดยให้เอกชนมีส่วนเกีย่วข้อง ลักษณะพิเศษของ PPP มีดังต่อไปนี้

1) PPP เป็นสัญญาที่มีระยะเวลาด าเนินการยาวนานโดยมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
เป็นองค์กรภาครัฐ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน (โดยทั่วไป 30 ปี)

2) สัญญา PPP มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คู่สัญญาเอกชนด าเนินการ
(ออกแบบ) ก่อสร้าง หาเงินทุน และบริหารจัดการโครงการตามสัญญา [(Design) Build-Finance-
Operate-Maintenance  BFOM] สมมติฐานคือโอนความเสี่ยงไปยังเอกชน

3) ภาครัฐจะช าระเงินค่าด าเนินการตามสัญญา PPP ให้กับภาคเอกชนโดยโดย
ให้ประชาชนที่เป็นผู้ใช้โครงการเปน็ผู้ช าระเงินค่าใช้ (ยังไม่มีรูปแบบการช าระเงินจากงบประมาณ 
ยกเว้นกรณี Gross cost)

4) กรรมสิทธิ์ในโครงการส่วนใหญ่โอนมายังองค์กรภาครัฐเมื่อสร้างเสร็จ (BTO) 
หรือตกเป็นขององค์กรภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา (BOT)

7ดร. เสรี นนทสูติ



ประโยชน์ของ PPP
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1. ประหยัดต้นทุน (Cost-saving)
• แรงจูงใจของคู่สัญญาเอกชนในการพัฒนาการให้บริการท าให้ต้นทุนโดยรวมลดลง

2. พิจารณาต้นทุนครบวงจร (Whole of Life Cycle)
• การก าหนดหน้าที่ของคู่สัญญาเอกชนหลายประการไว้ในสัญญาท าให้เอกชนต้อง

บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
3. สัญญาก าหนดเป้าหมาย (Output-based contract)

• สัญญา PPP จะก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ต้องจัดให้กับ
ประชาชนท าให้คู่สัญญาเอกชนสามารถใช้วิธีการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุน

4. การจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา (Risk sharing)
• มีการจัดสรรความเสี่ยงอย่างเหมาะสมให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่สามารถจัดการ

ความเสี่ยงได้ดีที่สุด

ดร. เสรี นนทสูติ



ประโยชน์ของ PPP
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5. การส่งมอบงานตรงเวลา (Ontime delivery)
• ความล่าช้าก่อให้เกดิตน้ทนุกบัคู่สัญญาเอกชน จึงเป็นแรงจูงใจให้ต้องจัดท าบรกิาร

ให้ตรงเวลา
6. พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ (Enhancing public management)

• การที่คู่สัญญาเอกชนรับผดิชอบการบริหารจัดการโครงการ ท าให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้เวลาเพื่อปรับปรุงนโยบายด้านอืน่ๆ เช่นการก ากับดูแล หรือการวางแผน
การพัฒนา

7. พัฒนาระดับการให้บริหาร (Improved level of service)
• PPP เป็นการผสานความเช่ียวชาญ ทรัพยากร เทคโนโลยีและทักษะของภาครัฐ

และภาคเอกชนเพือ่ปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการ
8. เพิ่มปริมาณงบลงทุนของรัฐส าหรับโครงการอ่ืน (Increased level of infrastructure 

funds)
• เอกชนเป็นผู้รบัภาระการระดมเงนิ (การขายหุ้นหรือการก่อหนี้) ซึ่งไม่ท าให้เป็นภาระต่อ

รัฐและท าให้รฐัสามารถเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในโครงการอืน่ได้

ดร. เสรี นนทสูติ



ข้อพิจารณาในการใช้ PPP
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1. การใช้ PPP ท าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการควบคุมได้เฉพาะผลผลติของโครงการ ไม่อาจควบคุม
การบริหารโครงการ

2. การจัดซื้อจดัจ้างดว้ยวิธี PPP มีความซับซ้อนและสดัส่วนตน้ทนุมากกว่าการจดัซื้อจดัจ้างทัว่ไป 
3. ต้นทุนทางการเงนิของเอกชนสงูกว่าของภาครัฐ (ประมาณร้อยละ 1-3)

 ต้นทุนเงินกู้ภาคเอกชนพิจารณาตามแตล่ะโครงการ ขณะท่ีต้นทุนของภาครัฐพิจารณาจาก
ภาระโดยรวมของภาครัฐ
 เอกชนใช้ท้ังการก่อหนีแ้ละการลงทนุ ขณะที่ภาครัฐอาศัยการก่อหนี้เพยีงประการเดียว
 ต้องเปรียบเทียบประโยชน์ในภาพรวมของโครงการ (การประหยัดเวลา การใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย ประสิทธิภาพในการด าเนินการ) มากกว่าต้นทนุทางการเงนิเพยีงประการเดียว

ดร. เสรี นนทสูติ



วิวัฒนาการของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๗๑

พ.ศ. ๒๔๗๕

เปลี่ยนแปลงการปกครอง

พ.ร.บ. ควบคุมกจิการคา้ขายอนักะทบ
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุก

แห่งสาธารณชน พุทธศักราช ๒๔๗๑*

มาตรา ๕ กิจการดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ คือ 
การรถไฟ รถราง ขุดคลอง เดิรอากาศ ประปา 
ชลประทาน โรงไฟฟ้า และบรรดากิจการอื่น
อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง
สาธารณชน ซึ่งจะได้ออกพระราชกฤษฎีกา
ระบุไว้ตามยุคตามคราว

มาตรา ๔ ห้ามมิให้บุคคลผู้ ใดประกอบ
กิจการค้าขาย อันเป็นสาธารณูปโภคใน
สยาม เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตหรือสัมประทานแล้ว หรือเมื่อ
พระบรมราชานุญาต หรือสัมประทานที่ได้ไว้
นั้นถูกถอนเสียหรือสิ้นอายุลงแล้ว

* ภาษาที่ใช้เป็นไปตามเอกสารที่ปรากฎตามจริง

พ.ศ. ๒๕๑๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๕๘

ยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจการค้าขายฯ

มาตรา ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการค้าขายอัน
เป็นสาธารณูปโภคเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือได้รับ
สัมปทานจากรัฐมนตรี

จอมพลถนอม กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ

๘ เม.ย. ๒๕๓๕

นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔

คณะรัฐประหาร (รสช.)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๓๕

การเสนอโครงการ

การด าเนินโครงการ

การก ากับดูแลและ
ติดตาม

๓ เม.ย. ๒๕๕๖
พระราชบัญญตัิการให้

เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๕๖

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๔ เม.ย. ๒๕๕๖

๑ ต.ค. ๒๕๕๖

มีผลใช้บังคับ

ใช้บังคับอย่างเต็มที่

ยกเลิก พ.ร.บ. ว่าด้วย
การให้เอกชนเข้า

ร่วมงานฯ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า

ร่วมงานหรือด าเนินการใน
กิจการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๔

(พ.ร.บ. ๓๕ ใช้แทนที่)

มาตรา ๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกิจการค้าขาย
อันเป็นสาธารณูปโภค
(๑)   การรถไฟ
(๒) การรถราง
(๓) การขุดคลอง
(๔) การเดินอากาศ
(๕) การประปา
(๖) การชลประทาน
(๗) การไฟฟ้า

(๘)    การผลิตเพื่อจ าหน่าย
หรือจ าหน่ายก๊าซโดยระบบเส้น
ท่อไปยังอาคารต่างๆ
(๙)    บรรดากิจการอื่นอัน
กระทบกระเทีอนถึงความ
ปลอดภัยหรอืความผาสุขของ
ประชาชนตามท่ีระบไุว้ในพระ
ราชกฤษฎีกา



โครงสร้างพระราชบัญญัติร่วมทุน 2535
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• มาตรา 5 บทท ัว่ไป นยิาม 10 กรณี (S. 5 Definitional provisions)

• มาตรา 3 บทยกเวน้การใชบ้งัคบักรณีแรแ่ละปิโตรเลยีม 
(S. 3 Exclusion clauses for mineral & petroleum concessions)

• มาตรา 4 ผูร้กัษาการ (นรม. และ รมว. คลงั) 
(S. 4 Prime Minister & MOF taking charge of the Act)

มาตรา 6-มาตรา 11
การเสนอโครงการ
(Sections 6-11 

Project proposal)

มาตรา 12-มาตรา 21
การด าเนนิโครงการ
(Sections 12-21

Selection & contract)

มาตรา 22-มาตรา 24
การก ากบัดแูล & ตดิตาม

ผล
(Sections 22-24 

Project monitoring)

• มาตรา 25 บทเฉพาะกาล (S. 25 Transitional provision)

บทบญัญตัทิ ัง้หมด 25 มาตรา 

ดร. เสรี นนทสูติ



List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

Ministry of Transport

1 Department of 
Highways

DonMuang TollWay August 1989-2034 
(contract amended 3 times)

2 Expressway
Authority of 
Thailand

Expressway (Bang Pa
In-North PakKred)

September 1996-2026

3 2nd Phase Expressway 
& Extension D 

March 1990-2020

4 Outer ring Expressway 
(Sri Rat) 

December 2012-2042

5 Airports of 
Thailand Plc

Catering Services (SLG 
SkyChef) 
(Suvarnabhumi
Airport)

September 2006-2026
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List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

Ministry of Transport

6 Catering Services 
(Bangkok Catering) 
(Suvarnabhumi Airport)

September 2006-2026

7 Ground handling & 
Maintenance Services 
(Suvarnabhumi Airport)

September 2006-2026

8 Cargo Services
(Suvarnabhumi Airport)

September 2006-2026

9 Into Plane Fuel Services 
(AISG)
(Suvarnabhumi Airport)

September 2006-2026

10 Into Plane Fuel Services 
(AISG)
(Suvarnabhumi Airport)

September 2006-2026
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List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

Ministry of Transport

11 Hydrant Fuel Services 
(Suvarnabhumi Airport)

September 2006-2026

12 Mass Rapid 
Transit 
Authority

Underground Commuter
System (Chalerm
Rachamongkol Line)

July 2004-2029

13 Blue Line Transit System 
(Hua Lamphong-BangKhae)

Selection Process (pending from 
1992 Act period)

14 Blue Line Transit System 
(Bangsue-Tha Phra)

Selection Process (pending from 
1992 Act period)

15 Purple Line Transit System 
(Bangyai-Bangsue) 

Selection Process (pending from 
1992 Act period)
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List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

Ministry of Transport

16 State Railway of 
Thailand

Phaholyothin Triangle 
Development (Central 
Department Store)

December 2008-2028

17 Port Authority of 
Thailand

Shipyard Project 
(Laemchabung Port)

December 1990-2020

18 Laemchanbung Port B5 May 1996-2026

19 Laemchabung Port C3 May 2003-2033

20 Laemchabung Port A3, C1, 
C2, D1, D2 & D3

May 2004-2034

Ministry of Information, Communications and Technology

21 ICT Ministry Satellite Communications 
System

September 1991-2021
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List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

22 TOT Public Co., 
Ltd

Provincial Landline Project 
(1.5 Million Numbers)

June 1994-2019

23 Metropolitan Landline 
Project (2.6 Million 
Numbers)

December 1992-2017

24 Cellular Mobile Telephone October 1990-September 2015

25 CAT Telecom 
Public Co., Ltd

Cellular Mobile Telephone September 1991-2018

26 Digital PCN 1800 June 1996-September 2013

27 Cellular Mobile Telephone 
(DPC)

November 1996-September 2013

Office of the Prime Minister

28 MCOT Public 
Co., Ltd

Television Broadcast 
(Channel 3, BEC)

March 1980-2020
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List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

Ministry of Industry

29 Department of 
Industrial
Works

Industrial Waste 
Incineration (Samutprakan)

February 2008-2028

Ministry of Interior

30 Bangkok 
Metropolitan 
Authority

Bangkok Transit System 
(BTS)

December 1999

Ministry of Finance

31 Treasury 
Department

Development Project 
(Three Percent Royalty)

May 2005-2035

32 Thai Oil Refinery Project September 1992-2022

33 Sirikit National Convention December 1991-2021
18



List of Projects under 1992 Act

PPP Projects under 1992 Act

No. Project Agency Project Duration

Ministry of Finance

34 Principal Water pipe System 
for Eastern Area

January 1994-December 2023

35 Development Project 
(Morchit Transport Station)

August 1996-2026

Ministry of Education

36 Chulalongkorn
University

Real Estate Development 
Project (Siam Square Tower)

November 2013-2043

37 Real Estate Development 
Project (MBK Hall)

April 2012-2042

38 Real Estate Development 
(Siam Square, partial area)

Selection Process

39 Real Estate Development
(Opposite Chamchuri Sq.

Final Cabinet Approval
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กระบวนการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

PPP 
plan/

Commit
tee

เสนอ
โครงการ

ด าเนิน
โครงการ

ก ากับดูแล
และติดตาม

แก้ไข/ต่อ
อายุ

สัญญา

การด าเนินการตามกรอบของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๓๕

การแก้ไขโครงสร้างและกระบวนการที่เพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
PPP ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มเติมกลไกให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกกระบวนการมากขึ้น

20

มูลค่า
โครงการ
/นิยาม

ดร. เสรี นนทสูติ



หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
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1. การสร้างมาตรฐาน 
I. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
II. การจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านนโยบาย PPP
III. การจัดท าข้อก าหนดสัญญามาตรฐาน
IV. มาตรฐานการพิจารณาการใช้งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณหน่วยงานด าเนิน

โครงการ (ให้เปรียบเทียบทางเลือก PPP)
2. การเพิ่มความรวดเร็ว

I. การก าหนดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
II. การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

3. การสร้างความโปร่งใส
I. การก าหนดข้อห้ามกรรมการมีประโยชน์ได้เสียกับเอกชนคู่สัญญากับภาครัฐ ในช่วงเวลา 

2 ปีภายหลังพ้นจากต าแหน่ง (พร้อมก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน) 
II. การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของเอกชนและที่ปรึกษา

ดร. เสรี นนทสูติ



หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
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มาตรา ๖ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องค านึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ
(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง
(๓) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการ
(๔) ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
(๕) การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน
(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
(๗) การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน

ดร. เสรี นนทสูติ



องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

PPP Committee จ านวน  17 คน
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
อัยการสูงสุด

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน เจ็ดคน เป็นกรรมการ

อ านาจหน้าท่ี
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (PPP Plan)
2. อนุมัติโครงการ PPP
3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางด้านการเงิน

ของโครงการ PPP ต่อ คณะรัฐมนตรี
4. พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินการไม่ใช้วิธีการประมูล
5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กับโครงการ PPP

ที่ต่ ากว่าหน่ึงพันล้านบาท
6. วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้าราชการของ สคร. อีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

23ดร. เสรี นนทสูติ



ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ที่มาของแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

PPP 
Committee

PPP Plan

แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ

ของรัฐธรรมนูญฯ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

กรอบนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุน 
(กระทรวงเจ้าสังกัด)

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
๑. นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่างๆ / ประเภทและลักษณะ

ของกิจการท่ีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 
๒. เป้าหมายในการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ
๓. ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
๔. ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการท่ีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 

ต้องแสดง
 ภาพรวม
 ลักษณะของโครงการ
 ล าดับความส าคัญของกิจการของรัฐ

ในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จ าเป็น
หรือเหมาะสมให้เอกชนร่วมลงทุน

คณะรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Hearing

24ดร. เสรี นนทสูติ



แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการเชิงสังคม

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ด า
เน

ินโ
คร

งก
าร

แผ
น 

PP
P

เส
นอ

โค
รง

กา
ร

ก า
กับ

 &
ติด

ตา
ม

กระทรวงเจ้าสังกัด

Feasibility Study

รายงานจากท่ีปรึกษา

1

2

คณะรัฐมนตรี

สคร.

คณะกรรมการ
PPP

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

แก
้ไข

&
ท า

สัญ
ญ

าใ
หม

่

คกก. คัดเลือก ประมูล
ไม่ประมูล

กระทรวงเจ้าสังกัด
(เอกสารทั้งหมด)

อัยการ (ตรวจสัญญา) ลงนามในสัญญา

ได้ตัว
เอกชน

กระทรวงเจ้าสังกัดคกก.ก ากับดูแล

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

เป็นสาระส าคัญ

คกก. ก ากับดูแล ไม่เป็นสาระส าคัญ

คณะรัฐมนตรี

แจ้งรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัด ทราบ

เมื่อมีเหตุจ าเป็น
ต้องแก้ไขสัญญา

หลักการส าคัญของกฎหมาย PPP
 มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรของรัฐ

อย่างคุ้มค่า
 ลดขัน้ตอนการด าเนินการ 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ยึดถอืวนิัยการเงินการคลัง
 ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ร่างสัญญากับเอกชน ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานสัญญารว่มลงทุน

ภายใน
150 วัน

ภายใน 
90 วัน

ไม่เกิน
240 วัน
ได้สัญญา
เริ่มงาน

25ดร. เสรี นนทสูติ



รายละเอียดของกองทุนตามกฎหมาย PPP (กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

PPP

กองทุน

รายรับ รายจ่าย

 การส ารวจข้อมูลและการจัดท า
PPP Plan

 การประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการและการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายงาน
และผลการวิเคราะห์กรณี
ที่ส านักงานเสนอให้หน่วยงานใด
จัดให้เอกชนร่วมลงทุน

 ค่าใช้จ่ายบริหารของกองทุนฯ

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือ
ที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

 ค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร
& การประเมินข้อเสนอการ
ร่วมลงทุน

 ค่าธรรมเนียมการลงนามใน
สัญญาร่วมลงทุน

 เงินอื่นๆ (เช่น เงินหรือทรัพย์สิน
ที่ได้จากการด าเนินงาน
ของกองทุน  เงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้กองทุน เป็นต้น)

Objectives
 เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ
 สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ 

- ในการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน PPP
- ในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและการจ้างที่ปรึกษา

ลักษณะทั่วไปของกองทุนฯ
 กองทุนไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
- เลขา สศช. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เป็นกรรมการ
- ผอ. สคร. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 การบัญชีของกองทุนให้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และให้รายงานผล
การตรวจสอบบัญชีเสนอต่อ PPP Committee

26ดร. เสรี นนทสูติ



มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ประกาศลักษณะเอกชน
และท่ีปรึกษาท่ีไม่สมควร
ให้ร่วมลงทุนฯ (ที่ไม่มีสิทธิ
ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

หรือเป็นท่ีปรึกษา)

ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนฯ ส าหรับ
โครงการท่ีมีมูลค่า

ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ลบ.

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งส าเนา
สัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๑,๐๐๐  ล้านบาท 
ต่อ สคร. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ลงนาม

ในสัญญา/สัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สคร. จัดท าระบบฐานข้อมูลสัญญา
ร่วมลงทุนซึ่งประมวลและแสดงข้อมูลสัญญา
ร่วมลงทุนทั้งท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐  ล้าน
บาทข้ึนไป และสัญญาที่มีมูลค่าต่ ากว่านั้น

ประกาศลักษณะเอกชนและที่ปรึกษา
ที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนฯ

PPP Committee ประกาศก าหนด
ลักษณะของเอกชนและที่ปรึกษาท่ี
ไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา
หรือเป็นท่ีปรึกษา 

PPP Committee ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการท่ีมีวงเงินต่ า
กว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
(กรณีท่ี สคร. เห็นว่าโครงการใด
มีความส าคัญหรือสอดคล้องกับ
แผน PPP และควรด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ สคร. เสนอ
PPP Committee เพื่อก าหนดให้
ด าเนินการตามขั้นตอนใน พ.ร.บ. 
นี้ต่อไป)

ระบบฐานข้อมูลสัญญาร่วมลงทุน

27ดร. เสรี นนทสูติ



มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

28

มาตรา ๓๒ การประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน
วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่จ าเป็นในการให้เอกชนร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามที่ส านักงานประกาศก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ในประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล
(๒) ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน
(๓) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน

ดร. เสรี นนทสูติ



มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

29

มาตรา ๓๐ กรณีโครงการที่มีลักษณะของกิจการและอยู่ในประเภทและสาขาตามที่ก าหนดใน
แผนยุทธศาสตร์ แต่หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการประสงค์จะด าเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ให้หน่วยงานของรัฐนั้นเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่า
ในการด าเนินการดังกล่าวกับกรณีที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพร้อมกับ
การเสนอโครงการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เอกชนร่วมลงทุน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับหน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติต่อไป

การเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

ดร. เสรี นนทสูติ
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มาตรา ๒๘ หากโครงการใดจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินหรือ
งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ าประกัน
โดยกระทรวงการคลังเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
หลักการของโครงการแล้ว ให้เสนอโครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ
และวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้ในการก่อหนี้ของโครงการนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่า
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ดร. เสรี นนทสูติ



ข้อสังเกตกฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership) 2013

• กฎหมายเร่ืองการให้เอกชนร่วมลงทุนในประเทศไทยมีในหลายรปูแบบ ตั้งแต่ปี 2475
• กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐฉบับแรกตราขึน้เม่ือปี 2535 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพือ่การป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการให้สัมปทาน (ไม่มี
วัตถุประสงค์/กลไกเพือ่การอ านวยความสะดวกในการวางแผน/พิจารณา/อนุมัติโครงการ)

• กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐฉบับปี 2556 (พรบ. PPP) น า
โครงสร้างกฎหมายปี 2535 แต่ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในหลายประเดน็ อย่างไรก็ตาม
ยังคงใช้โครงสร้างของกฎหมายเดมิโดยเฉพาะหลกัการ “ร่วมลงทุน” ซึ่งหมายความว่า หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนตามกฎหมายเดมิยังคงมีผลต่อการพจิารณาตามกฎหมายฉบบั
ใหม่ด้วย

31ดร. เสรี นนทสูติ
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๑. เป็น “กิจการของรัฐ” 
- กิจการที่หน่วยงานของรัฐมีอ านาจหน้าที่ “ต้องท าตามกฎหมาย”
- กิจการที่จะต้องใช้ “ทรัพยากรธรรมชาต”ิ
- กิจการที่จะต้องใช้ “ทรัพย์สินของ” หน่วยงานของรัฐ 

๒. มีการ “ร่วมลงทุน” กับเอกชน หรือ “มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว” 
โดย“การอนุญาต” “การให้สัมปทาน” หรือ “การให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด” 

๓. การลงทุนในกิจการของรัฐมี “วงเงินหรือทรัพย์สิน” ตั้งแต่ “หนึ่งพันล้านบาท” 
ขึ้นไป

ดร. เสรี นนทสูติ



มูลค่าโครงการที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย

33
ดร. เสรี นนทสูติ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ใน พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก
โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปเป็นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้าน
บาทขึ้นไป

กฎกระทรวง
ก าหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการทีต่้องด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙ (26 เมษายน 2559)



หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าโครงการ
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ข้อ ๖  วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณเงิน
ลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) 
และไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) ที่ท าให้มีการด าเนินงานตามโครงการในระดับเต็ม
ก าลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ (Utilization Capacity at Projected Level) และ
สามารถรักษาก าลังการผลิตและ/หรือเพิ่มก าลังการผลิตในอนาคตที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการประสงค์ที่จะด าเนินการ โดยให้ค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะ
ส่วนที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการและตามระยะเวลาที่ใช้งาน
ให้เงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการน ามา
ค านวณมูลค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง ประกอบไปด้วยเงินลงทุนและทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทนุในกิจการของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๕๘



หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าโครงการ
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(๑) เงินลงทุน (Capital Investment) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น 
(Initial Capital Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure) ที่ท าให้มีการ
ด าเนินงานตามโครงการได้ โดยให้ค านวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรของภาครัฐและ
เอกชน ในส่วนที่นอกเหนือจากทรัพย์สินของภาครัฐตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ (๒)
(๒) ทรัพย์สินของภาครัฐ ในกรณีที่โครงการใดมีการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐในการด าเนินงานตาม
โครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Property)
(ข) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)
(ค) ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) เช่น เครื่องหมายการค้า (Trademark) สิทธิบัตร 
(Patent) หรือลิขสิทธิ์ (Copyright)
(ง) การอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อด าเนินกิจการของรัฐ
(จ) ทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ
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ข้อ ๖ ในกรณีโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดและไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการให้
เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) หลักการของโครงการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗
(๒) ผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน และการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธี
ประมูลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ และ
(๓) การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการตามวรรคหนึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดมีอ านาจพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด
ซึ่งมีต าแหน่งบริหารระดับสูงเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
โครงการดังกล่าวได้
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ข้อ ๘ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการตามข้อ ๗ 
แล้วใหห้น่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการคัดเลือกเอกชนโดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานเจ้าของโครงการมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

การด าเนินการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการโดยวิธีประมูลเท่านั้น หากเห็นควรด าเนินการโดยไม่ใช้วิธีประมูล ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนด าเนินการ

เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้ว ให้เสนอ
ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
อัยการสูงสุดแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ข้อ ๕ ในกรณีโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดและมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคัดเลือกเอกชนเพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ หรือการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม
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ข้อพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนส าหรับผู้บริหาร

I. ข้อพิจารณาพื้นฐานด้านกฎหมายและนโยบาย
1. หน่วยงานต้องมีอ านาจหน้าที่ในการริเริ่ม/ด าเนินโครงการ และโครงการดังกล่าวต้อง

สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังของหน่วยงาน (หลัก Ultra Vires) และไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติจ ากัดอ านาจด าเนินการ
• กรณีเป็นหน่วยงานมีกฎหมายจัดตั้ง เช่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชนพิจารณาจากขอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 
(พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา)

• กรณีเป็นบริษัทพิจารณาจากขอบวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ 

 ประเด็นปัญหา  กิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือต่อเนื่อง
 ผลของโครงการที่ขัดต่อขอบวัตถุประสงค์ (กระท าเกินขอบวัตถุประสงค)์ 

โมฆะ/ไม่ผูกพัน

17ดร. เสรี นนทสูติ
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1. การสร้างโรงพยาบาลของส านักงานประกันสังคม 

เม่ือพจิารณาอ านาจหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมตามพระราชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ และอ านาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และการแบ่งส่วนราชการกระทรวงแรงงานตามมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราชบญัญัติดังกล่าวประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องแล้ว ไม่ปรากฏ
ว่ามีบทบญัญัตทิี่ให้อ านาจส านักงานประกันสังคมด าเนินการจัดตัง้โรงพยาบาลไว้แต่อย่างใด 
ดังนัน้จงึเหน็ว่าส านักงานประกันสังคมไม่อาจอาศัยอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่ง
พระราชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการด าเนินการจัดตัง้โรงพยาบาลประกันสังคมได้
(เร่ืองเสร็จที่ 854/2551)
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2. การเป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้านครหลวง 

มาตรา ๖ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัตกิารไฟฟ้านครหลวงฯ บัญญัติให้ กฟน. มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้ได้มาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองหรือที่เป็นประโยชน์แก่กฟน. ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๕) ได้เคยวินิจฉัยธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับพลังงานไฟฟ้าว่า
จะต้องเป็นธุรกิจในการจัดให้ได้มาหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น ธุรกิจผลิตลูกถ้วย สายไฟฟ้า หรือ
หม้อแปลงไฟฟ้า (เร่ืองเสร็จที่ ๔๗๔/๒๕๓๕) และธุรกิจอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่กฟน. ก็มีความหมาย
อย่างเดียวกัน กล่าวคือ ต้องเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการหลักด้านพลังงานไฟฟ้า
ของ กฟน. ด้วย (เร่ืองเสร็จที่ ๖๙๖/๒๕๕๓) ส าหรับการที่ กฟน. ประสงค์จะเป็นตัวแทนจ าหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกลงและสามารถเข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนได้ดีกว่าผู้เข้าเสนอราคารายอ่ืน รวมถงึการน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาวางจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืน
ด้วยมิใช่การด าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองหรือที่เป็นประโยชน์แก่กฟน. 
จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๖ ประกอบกับการเป็นตัวแทนจ าหน่ายมีลักษณะเป็นการท า
ธุรกิจเช่นเดียวกับเอกชน จึงอาจพจิารณาได้ว่า เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนตามมาตรา
๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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3. การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครัง้ที่ 8/2558 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 
2558 สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถร่วมโครงการดังกล่าวได้  
เน่ืองจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ส่วนที่จะให้คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในด้านการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์นัน้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะการออกประกาศต้องเป็นภารกจิที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นแต่อย่างใด 
แต่เป็นการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากก าหนดให้กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้
ต้องจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้า กรณีดังกล่าวจงึไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการออกประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: http://www.tcijthai.com/office-tcij/view.php?ids=6014
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4. การประกอบกจิการโทรคมนาคมของ การไฟฟ้านครหลวง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พจิารณาข้อเทจ็จริงจากค าชีแ้จงของ
ผู้แทน กฟน. ที่ว่า กฟน. มิได้ให้บริการโทรคมนาคมด้วยตนเองโดยตรง หากแต่เป็นการน าสายใย
แก้วน าแสงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ือสารภายในองค์กรซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กฟน. ในส่วนที่
เหลือจากการใช้ในกจิการหลักของตนและไม่มคีวามจ าเป็นต้องใช้งานไปให้บุคคลอื่น เช่น ผู้
ประกอบกจิการโทรคมนาคมเช่าใช้ประโยชน์ในการประกอบกจิการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ
ต่อประชาชนทั่วไป จงึเหน็ว่า การจัดซือ้สายใยแก้วน าแสงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ือสารภายใน
องค์กรนัน้ กฟน. ได้ด าเนินการภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ ที่พระราชบญัญัตกิารไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๑ บัญญัตไิว้ดังนัน้เม่ือมทีรัพย์สินส่วนที่เหลือจากการใช้งานในกจิการหลักก็ย่อม
สามารถน ามาให้เช่าได้อันเป็นการใช้ทรัพยากรที่มอียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยไม่กระทบต่อ
การให้บริการด้านไฟฟ้าของ กฟน. จงึเป็นกรณีที่สามารถกระท าได้ . . .
(เร่ืองเสร็จที่ 369/2553)



ข้อพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนส าหรับผู้บริหาร

I. ข้อพิจารณาพื้นฐานด้านกฎหมายและนโยบาย
2. ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐประเภทใด ต้องพิจารณาแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตาม

รัฐธรรมนูญประกอบด้วย  การด าเนินโครงการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
(รัฐธรรมนูญ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต/ิแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

รัฐธรรมนูญ 2550
มาตรา ๘๔ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการ
แข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค
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1. การประกอบกจิการโทรคมนาคมของการไฟฟ้านครหลวง (หารือเพิ่มเตมิ)
สําหรับกรณีท่ี กฟน. จะนําสายใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสาร

ภายในองค์กรในสว่นท่ีเหลือจากการใช้งานในกิจการหลกัของ กฟน. ไปดําเนินการตามที่
ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ลกัษณะท่ี ๒ ทัง้ ๒ ประเภท 
ได้แก่บริการเครือข่ายเสมือนสว่นตวัและบริการพหสุื่อความเร็วสงู โดยเป็นผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเอง มิใช่การนําไปให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนเช่านัน้ . . . มิใช่การ
จดัให้ได้มาและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า หรือการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และ
ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่ กฟน. อนัเป็นวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ กฟน. 
ตามมาตรา ๖๗ แหง่พระราชบญัญตัิการไฟฟ้านครหลวงฯ เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองนัน้ ต้องเป็นกิจการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัพลงังานไฟฟ้า สําหรับธุรกิจอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ กฟน. นัน้ยอ่มมีความหมายในลกัษณะเดียวกนักลา่วคือต้องเป็นธุรกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการหลกัด้านพลงังานไฟฟ้าของ กฟน. ด้วย . . . 
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1. การประกอบกจิการโทรคมนาคมของการไฟฟ้านครหลวง (หารือเพิ่มเตมิ)
นอกจากนีก้ารพิจารณาให้ความหมายขอบวตัถปุระสงค์สําหรับธุรกิจอ่ืนท่ีเป็น 

ประโยชน์แก่ กฟน. โดยไมมี่ขอบเขตจํากดัแล้ว อาจมีผลเป็นการขดัตอ่มาตรา ๘๔ (๑) ของ 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ที่บญัญตัิให้รัฐต้องไมป่ระกอบกิจการที่มีลกัษณะเป็น
การ แข่งขนักบัเอกชน เว้นแตมี่ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ 
รักษา ผลประโยชน์สว่นรวม หรือการจดัให้มีสาธารณปูโภค เน่ืองจากในการจดัตัง้
รัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินกิจการต่าง ๆ รัฐยอ่มต้องกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีเป็นกิจการหลกัของ
รัฐวิสาหกิจแตล่ะแหง่ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ รักษา
ผลประโยชน์สว่นรวม หรือการจดัให้มี สาธารณปูโภค ดงันัน้ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของ กฟน. ตามท่ีได้รับใบอนญุาตตาม ลกัษณะการบริการโทรคมนาคม เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ รับบริการโดยตรง จงึไมส่ามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากไมอ่ยูภ่ายใต้ขอบ
วตัถปุระสงค์ของ กฟน. ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตัง้ขึน้มาเพ่ือดําเนินการ ด้านพลงังานไฟฟ้า

(เร่ืองเสร็จท่ี 696/2553)
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2. การจัดส่งข้าวสารไปจ าหน่ายต่างประเทศขององค์การตลาด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นวา่ แม้ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้

องค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่เป็นกฎหมายจดัตัง้องค์การตลาดจะกําหนดให้ อต. มีอํานาจดําเนินกิจการ
ต่างๆ โดยรวมการซือ้ จดัหา จําหน่าย เก่ียวกบัเคร่ืองใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อนัเก่ียวกบัตลาด และ
การทําการค้าและขนสง่สินค้าด้วยก็ตาม แตอํ่านาจในการดําเนินการนัน้ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ อนัได้แก่ การจดัสร้างตลาดสาธารณให้เพียงพอกแก่ความต้องการ ปรับปรุง
ตลาดสาธารณท่ีมีอยู่แล้วให้ถกูสขุลกัษณะและทนัสมยั สง่เสริมตลาดเอกชน จดัและสง่เสริมการผลิตโภค
ภณัฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด จดัการขนสง่โภคภณัฑ์ไปสูต่ลาดให้เป็นไปโดยสะดวก และจดั
ดําเนินการ ควบคมุ และอํานวยบริการเก่ียวกบัตลาดขององค์การด้วย จึงมิได้หมายความวา่ อต. จะ
ดําเนินการใดๆ ตามอํานาจดงักลา่วได้โดยมิต้องคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ ด้วยเหตผุลดงักลา่วการท่ี อต. จะ
ดําเนินการจดัส่งข้าวสารออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศตามข้อหารือนีจ้ึงไม่อาจดําเนินการได้เพราะไม่
เก่ียวกบัการจดัให้มีตลาดหรือสง่เสริมตลาดท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นท่ีเรียบร้อยหรือช่วยเหลือในการขนสง่โภค
ภณัฑ์มาสูต่ลาดอนัเป็นวตัถปุระสงค์ของ อต. ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๖ และเม่ือการดําเนินกิจการ
ดงักลา่วเป็นการดําเนินกิจการท่ีไม่อยู่ในขอบวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ ซึง่ไม่อาจทําได้แล้ว จึงไม่มีความ
จําเป็นท่ีจะต้องพิจารณาวา่การดําเนินกิจการนัน้ขดัตอ่บทบญัญตัิตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยหรือไม่ อย่างไร
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2. การจัดส่งข้าวสารไปจ าหน่ายต่างประเทศขององค์การตลาด
อนึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) มีข้อสงัเกตวา่ องค์การตลาดได้จดัตัง้

ขึน้มาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ในขณะนัน้อาจมีความจําเป็นท่ีรัฐจะต้องดําเนินการเก่ียวกบัตลาดเองเพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนดําเนินการมากย่ิงขึน้ และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
เป็นการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วย แตโ่ดยท่ีในปัจจบุนันีไ้ด้มีการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ขึน้และมีพืน้ท่ีครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ราชอาณาจกัรแล้ว โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีจดัตัง้ขึน้มี
อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจดัให้มีตลาดเป็นสว่นหนึง่แห่งภารกิจด้วยจงึสมควรได้มีการพิจารณา
ทบทวนว่าการดํารงองค์การตลาดไว้จะยงัมีความจําเป็นอยู่อีกต่อไปหรือไม่และจะสอดคล้องกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๘๗ หรือไม่ (เร่ืองเสร็จท่ี 352/2548)



ข้อพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนส าหรับผู้บริหาร

I. ข้อพิจารณาพื้นฐานด้านกฎหมายและนโยบาย
2. การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ไม่ถือเป็น

ข้อยกเว้นการด าเนินการตามกฎหมายอื่นๆ 
• กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
• กฎหมายสิ่งแวดล้อม
• กฎหมายผังเมือง

27ดร. เสรี นนทสูติ
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1. โครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็น
กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุมัติโครงการที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐต่อไปในอนาคตโดยให้มีการกลั่นกรองอย่างเป็นระบบและโดย
รอบคอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้คณะรัฐมนตรีสามารถเข้ามาควบคุมดูแลโดยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติในหลักการของโครงการก่อนที่จะมีการเริ่มด าเนินการ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น
กฎหมายที่มีเจตนารมณ์ใช้บังคับแก่การที่เอกชนจะเข้าร่วมทุนหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ มิใช่เป็นการ
ให้อนุญาตหรือให้สัมปทาน ส่วนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ เป็นกฎหมายที่บังคับให้บุคคลที่จะ
ประกอบกิจการบางประเภทต้องขออนุญาตหรือขอสัมปทานจากกระทรวงหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการ
เสียก่อน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในบังคบัพระราชบัญญัติ.... หรือไม่ ถ้าเป็นการด าเนินการตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘ ที่มิได้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก าหนดยกเว้นไว้แล้ว ก็จะต้องมา
ขออนุญาตหรือขอสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว (เรื่องเสร็จที่ 703/2540)

28ดร. เสรี นนทสูติ



ความหลากหลายของ “โรงพยาบาลภาครัฐ”
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1.1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั - วิทยาลัย
แพทยศาสตร์

1.1.1 โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ใน
มหาวิทยาลัยที่
ไม่ได้เป็นสถาบันผลิตแพทย์

1.2 โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก
1.3 โรงพยาบาลส่วนกลาง
1.4 โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

1.4.1 โรงพยาบาลศูนย์
1.4.2 โรงพยาบาลทั่วไป
1.4.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
1.4.4 โรงพยาบาลชุมชน
1.4.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

1.5 โรงพยาบาลเฉพาะทาง

1.6 โรงพยาบาลสังกัดหนว่ยงานอืน่ๆ
1.6.1 สภากาชาดไทย
1.6.2 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1.6.3 กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
1.6.4 กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม
1.6.5 กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
1.6.6 ส านักงานแพทย์ใหญ ่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ
1.6.7 การรถไฟแห่งประเทศไทย
1.6.8 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย
1.6.9 การไฟฟ้านครหลวง
1.6.10 กระทรวงการคลัง
1.6.11 กระทรวงยุติธรรม

ท่ีมา: th.wikipedia (โรงพยาบาลในประเทศไทย)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#.E0.B9.82.E0.B8.A3.E0.B8.87.E0.B8.9E.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.9A.E0.B8.B2.E0.B8.A5.E0.B8.A1.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.A2_-_.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.A2.E0.B9.81.E0.B8.9E.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B8.A8.E0.B8.B2.E0.B8.AA.E0.B8.95.E0.B8.A3.E0.B9.8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#.E0.B9.82.E0.B8.A3.E0.B8.87.E0.B8.9E.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.9A.E0.B8.B2.E0.B8.A5.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.A8.E0.B8.B9.E0.B8.99.E0.B8.A2.E0.B9.8C.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.81.E0.B8.9E.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B9.8C.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.A1.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.A2.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B9.84.E0.B8.A1.E0.B9.88.E0.B9.84.E0.B8.94.E0.B9.89.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B9.87.E0.B8.99.E0.B8.AA.E0.B8.96.E0.B8.B2.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.99.E0.B8.9C.E0.B8.A5.E0.B8.B4.E0.B8.95.E0.B9.81.E0.B8.9E.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B9.8C
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o รูปแบบ PPP
 BOT, BTO
 Availability payment (จ่ายเมื่อสร้างเสร็จ/พร้อมใช้)
 User pays

o แนวทาง
 โรงพยาบาลใหม่ (Greenfield)

• เต็มรูปแบบ (integrated) อาคารผู้ป่วย/ที่จอดรถ/ศูนย์วิจัย/retail/ เครื่องมือแพทย์
• บางส่วน (Specific)  เฉพาะเจาะจง เครื่องมือแพทย์/Radiology/อาคารผู้ป่วย 

และ/หรือที่จอดรถ
 โรงพยาบาลเดิม (Brownfield) ผสมผสานโดยมีการสร้างส่วนต่อเติม หรือให้ใช้พื้นที่เดิม

บางส่วนเพื่อการร่วมทุน
 Non-PPP Model โรงพยาบาลวัดไร่ขิง (Innovative Public Management)  targeted 

service/ bypassing public constraints/ excellence center
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1. การขาด “แผนยุทธศาสตร์ PPP”
2. ความหลากหลายของโรงพยาบาลของรัฐในด้านขนาด/ประเภท(หลายแห่งเป็น Business Unit)/มีสังกัดที่

หลากหลายไม่จ ากัดเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข (แม้แต่ที่สังกัด สธ. ยังแบ่งสังกัดย่อยเป็น สป./
กรมการแพทย์ ซึ่งต่างมีสถานะเป็นนิติบุคคลและสามารถเป็น “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” ได้ทั้งสอง
หน่วย)

3. การก าหนดนโยบายให้เอกชนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นระบบ
• นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับ “กระทรวงเจ้าสังกัด” ซึ่งมีหลายกระทรวง

นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข
• การก าหนด priority projects (พิจารณาจากโครงการที่มีความพร้อมในด้านสถานที่/

ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมลงทุน/จ านวนและประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่)
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ที่ดิน/ งบประมาณ (การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับเอกชนผู้

ลงทุน/การผูกพันงบประมาณระยะยาว)/ การออกแบบ (การยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก design + 
functionality)/ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ การอนุมัติโครงการ
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ส านักนายกรัฐมนตรี
• สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)
• สํานกังานสง่เสริมการจดัการประชมุและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
• องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน)
• สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้

(องค์การมหาชน)
• สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
• สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การ

มหาชน)
• สํานกังานพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

กระทรวงกลาโหม
• สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องค์การ

มหาชน)
กระทรวงการคลัง
• สํานกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์
• สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)
• สํานกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การ

มหาชน)
• สํานกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
ท่ีมา: wikipedia (รายช่ือองค์การมหาชน)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
• สํานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน)
• องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
• สํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• สํานกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน)
• สํานกังานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)
กระทรวงพลังงาน
• สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องค์การ

มหาชน)

กระทรวงพาณิชย์
• ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ 

(องค์การมหาชน)
• สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบั

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงยุตธิรรม
• สถาบนัเพ่ือการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน)
กระทรวงแรงงาน
• สถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
• ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
• หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
• ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)

ท่ีมา: wikipedia (รายช่ือองค์การมหาชน)

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)


รายชื่อองค์การมหาชน

34ดร. เสรี นนทสูติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)
• สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิู

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
• สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
• สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)
• สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํา้และ

การเกษตร (องค์การมหาชน)
• สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
• ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ
• สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการค้าและการพฒันา 

(องค์การมหาชน)
• โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์
• สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
• สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน)
• สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ท่ีมา: wikipedia (รายช่ือองค์การมหาชน)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%A7_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1


พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๔  บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไมเ่ป็นรายได้ท่ีต้องนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายวา่ด้วยเงินคงคลงั และกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๑๖  ให้อสงัหาริมทรัพย์ซึง่องค์การมหาชนได้มาจากการให้หรือซือ้ด้วยเงินรายได้
ขององค์การมหาชน เป็นกรรมสทิธ์ิขององค์การมหาชนให้องค์การมหาชนมีอํานาจใน
การปกครอง ดแูล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การมหาชน

มาตรา ๑๘ การกู้ ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นสว่น การเข้าร่วมทนุในกิจการของ
นิติบคุคลอ่ืน การจําหน่ายทรัพย์สินจากบญัชีเป็นสญู ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด



พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗
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มาตรา ๕  ให้จดัตัง้องค์การมหาชนขึน้เรียกว่า “สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)” 
และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า “Office of Knowledge Management and Development”
ให้สํานกังานมีท่ีตัง้สํานกังานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกล้เคียง และอาจตัง้สํานกังานสาขาได้ตามท่ีเห็นสมควร

มาตรา ๖  ให้สํานกังานมีวตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี ้
(๑) เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ท่ีสมบรูณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรนําทางด้านฐานความรู้
(๓) สง่เสริมสนบัสนนุให้มีศนูย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายในด้านต่าง ๆ ไมว่่าประวตัิศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต สงัคม ศิลปะ วฒันธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิตของคน

มาตรา ๗ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๖ ให้สํานกังานมีอํานาจหน้าท่ีหลกั ดงัต่อไปนี ้
(๒) ประสานงานหรือสนบัสนนุให้มีการจดัทําศนูย์ศิลปะ วฒันธรรม ห้องสมดุการแสดงหรือการจดันิทรรศการ ศนูย์การสร้างสรรค์
ทางความคิด ในทกุรูปแบบท่ีทนัสมยัโดยร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นไมว่่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการท่ีเก่ียวกบั
การบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สงัคม

มาตรา ๑๒  ให้ทรัพย์สนิซึง่สํานกังานได้มาจากการให้ หรือซือ้ด้วยเงินรายได้ของสํานกังานเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังาน
ให้สํานกังานมีอํานาจในการปกครอง ดแูล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของสาํนกังาน



พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑

37ดร. เสรี นนทสูติ

มาตรา ๗  ให้สถาบนัมีวตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ศกึษา ค้นคว้า วิจยั และพฒันาโครงการขนาดใหญ่ด้านยทุโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ และดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวกบั
หรือต่อเน่ืองกบัการพฒันาเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ
(๒) เป็นศนูย์ข้อมลูความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกนัประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนการพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

มาตรา ๘ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมีอํานาจและหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๕) เข้าร่วมทนุกบันิติบคุคลอื่นในกิจการท่ีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของสถาบนั

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรัพย์ซึง่สถาบนัได้มาจากการให้หรือซือ้ด้วยเงินรายได้ของสถาบนัเป็นกรรมสทิธ์ิของสถาบนั
ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดแูล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถาบนั

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลสถาบนัให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
อํานาจหน้าท่ีเช่นว่านีใ้ห้รวมถึง
(๒) อนมุตัิแผนการลงทนุ แผนการเงิน และงบประมาณประจําปีของสถาบนั



พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕
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มาตรา ๗  ให้สถาบนัมีวตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี ้
(๑) บริหารจดัการเพ่ือการบรูณาการและขบัเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วคัซีนแห่งชาติ
(๒) สง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยัพฒันาและการผลติวคัซีนให้มีคณุภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับท่ีจะใช้ทัง้ในสถานการณ์
ปกติและในสถานการณ์ฉกุเฉิน
(๕) เป็นศนูย์พฒันาข้อมลูและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมด้านการพฒันาวคัซีน
(๖) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาบคุลากรด้านวคัซีนของประเทศ

มาตรา ๘ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมีอํานาจหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) จดัให้มีและให้ทนุเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานด้านวคัซีน และการดําเนินงานของสถาบนั
(๕) ทําความตกลงและร่วมมือกบัองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในกิจการท่ี
เก่ียวกบัการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของสถาบนั
(๖) เข้าร่วมทนุกบันิติบคุคลอื่นในกิจการท่ีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของสถาบนั
การเข้าร่วมทนุตาม (๖) และการกู้ ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรัพย์ซึง่สถาบนัได้มาจากการให้หรือซือ้ด้วยเงินรายได้ของสถาบนัเป็นกรรมสทิธ์ิของสถาบนั
ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดแูล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถาบนั

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลสถาบนัให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
อํานาจหน้าท่ีเช่นว่านีใ้ห้รวมถึง(๒) อนมุตัิแผนการลงทนุ แผนการเงิน และงบประมาณประจําปีของสถาบนั



ประเด็นการด าเนินการ PPP ในภาคองค์การมหาชน

39

1. การขาด “แผนยุทธศาสตร์ PPP”
2. การก าหนดนโยบายให้เอกชนร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบ

• นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับ “กระทรวงเจ้าสังกัด” ซึ่งมีหลาย
กระทรวง

• การก าหนด priority projects (พิจารณาจากโครงการที่มีความพร้อมในด้านสถานที่/
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมลงทุน/จ านวนและประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในเขตพื้นที)่

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ที่ดิน/ งบประมาณ (การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ให้กับเอกชนผู้ลงทุน/การผูกพันงบประมาณระยะยาว)/ การออกแบบ (การยึดประโยชน์
ของประชาชนผู้ใช้งานเป็นหลัก design + functionality)/ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม/ การอนุมัติโครงการ

ดร. เสรี นนทสูติ



ลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา

40ดร. เสรี นนทสูติ

ข้อ ๔ เอกชนหรือบคุคลท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือเป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะไมส่มควรให้ร่วมลงทนุ ในกิจการ
ของรัฐและไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคูส่ญัญาร่วมลงทนุในกิจการของรัฐหรือเป็นบคุคลท่ีไมส่มควร ได้รับ
การแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษาและไมมี่สิทธิได้รับการแตง่ตัง้เป็นท่ีปรึกษาตามพระราชบญัญตัิการให้เอกชน 
ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแตก่รณี 
(๑) เป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว
(๒) เป็นบคุคลท่ีถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เป็นบคุคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต
(๓) เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ
(๔) เป็นผู้ถกูหนว่ยงานของรัฐบอกเลิกสญัญาจ้างท่ีปรึกษาหรือสญัญาตามพระราชบญัญัติวา่ด้วยการ

ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบญัญตัิการให้
เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เน่ืองจากผิดสญัญา

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเอกชนตามข้อ ๔ เป็นนิติบคุคล กรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการของนิติบคุคล
จะต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๔ ด้วย/

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ เร่ือง ลักษณะของเอกชน
ที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ และบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตัง้เป็นที่ปรึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗



หลกัสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ

หัวข้อ “PPP Workshop”

โดย
ดร. เสริมพล รัตสุข, ทีป่รึกษาอาวุโส
ดร.จริยา บุณยะประภัศร, ผู้อ านวยการอาวุโส บริหารกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน
TEAM Consulting Group

9 สิงหาคม 2560



วตัถปุระสงค:์ 
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• เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจในประเดน็ส าคญัที่ตอ้งศกึษา
วเิคราะหเ์พือ่น าเสนอโครงการรว่มลงทุน (PPP)

• แลกเปลีย่นความคดิโดยใชก้รณีศกึษา
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สถานะของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ PPP

• สคร. ก าลงัจดัท ารา่ง พรบ. การใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั (ฉบบัปรบัปรุง) 
พ.ศ.... (คาดวา่จะเสนอรา่งแผนยุทธศาสตร ์2560-2564 และรา่ง Project Pipeline ต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ ต่อ ครม. / ประกาศในราชกจิจานุเบกษาภายใน ก.ย. 2560) 

• สคร. ก าลงัจดัท าประกาศคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และกระบวนการรว่มลงทุนกบัเอกชน หรอื
ใหเ้อกชนเป็นผูล้งทุน พ.ศ. .... (และจะมกีฎมายรอง 6 ฉบบั ไดแ้ก่ รปูแบบและ
รายละเอยีดรายการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการ รวมถงึแนวทางและวธิกีารในการ
สนบัสนุนเอกชน / คุณสมบตัทีป่รกึษา / การประกาศเชญิชวน วธิกีารประกาศเชญิชวน 
วธิกีารคดัเลอืกของคณะกรรมการคดัเลอืกฯ / ขอ้ก าหนดมาตรฐานของรา่งสญัญารว่ม
ลงทุน / รายละเอยีดขอ้มลูในการเสนอใหค้ดัเลอืกเอกชนโดยไมใ่ชว้ธิปีระมลู/ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัท าการรบัฟงัความเหน็จากภาคเอกชน (Market 
Consultation)



4ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง



5ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท) 
(โครงการท่ีมีมลูค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท) 



6ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท) 



7ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 1,000 ล้านบาท แต่ต่ํากว่า 5,000 ล้านบาท) 



8ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 1,000 ล้านบาท แต่ต่ํากว่า 5,000 ล้านบาท) 



9ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 



10ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 



11ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(โครงการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 
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(โครงการที่มีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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(โครงการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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(โครงการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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(โครงการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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(โครงการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่5,000 ล้านบาท ขึน้ไป) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง



สรุป: หลักเกณฑ์การน าเสนอและอนุมัติโครงการ 
ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

• โครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดกลาง ให้ด ำเนินกำรตำม
ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของ
รัฐ (คณะกรรมกำร PPP) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในโครงกำรที่มีวงเงินมูลค่ำต่ ำกว่ำที่ก ำหนดในมำตรำ 23 แห่ง
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 (พ.ศ. 2559)

• โครงการขนาดใหญ่ ให้ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

17
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ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั เรื่อง แผนยทุธศาสตรก์ารใหเ้อกชนรว่ม   
ลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

ประเภทและลกัษณะของกจิการทีเ่หมาะสมให้เอกชนมส่ีวนร่วมในการลงทุน



19

ประเภทและลกัษณะของกจิการทีเ่หมาะสมให้เอกชนมส่ีวนร่วมในการลงทุน (ต่อ)



กรณีศึกษา

• ในกรณีถา้ทา่นเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการ/สนิทรพัย ์และหน่วยงาน
ของท่านมทีีด่นิวา่งเปลา่อยู ่50 ไร ่ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเขา้ถงึ 
โดยระบบคมนาคมขนสง่

• หน่วยงานของท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะสรา้งรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิดงักล่าว ดว้ยการพฒันาโครงการลกัษณะ Health care ทีม่สีิง่
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

• จากความประสงคข้์างต้น หน่วยงานเจ้าของโครงการเช่นท่าน 
จะต้องมีการจดัเตรียมรายละเอียด ส าหรบัการน าเสนอโครงการ
ร่วมลงทนุอย่างไร 

19



รายละเอียดท่ีก าหนดในรายงานการศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการร่วมลงทุน
ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต้องน าเสนอผล

21

อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

มาตรา 24 แห่ง พรบ. ร่วมลงทุน พ.ศ.2556 ในการเสนอโครงการร่วมลงทุน (PPP) 
(1) เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
(2) ตน้ทุนการดาเนินการ โดยในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีจะใชจ่้ายงบประมาณแผ่นดินร่วมดว้ย  ให้แสดงงบประมาณ

แผน่ดินท่ีจาเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการดว้ย
(3) การเปรียบเทียบตน้ทุนและความคุม้ค่าในการดาเนินการระหว่างการใชง้บประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณของ

หน่วยงานของรัฐกบัการใหเ้อกชนร่วมลงทุน
(4) ทางเลือกในการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อมของเอกชนในแต่ละรูปแบบ
(5) ผลกระทบของโครงการ 
(6) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางการบริหารความเส่ียงของโครงการ
(7) กรณีท่ีหน่วยงานเจา้ของโครงการจะใชง้บประมาณของหน่วยงานในการด าเนินการ ใหแ้สดงสถานะทางการเงินของ

หน่วยงาน แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมท่ีตอ้งใช้ ในโครงการอ่ืนๆ และความสามารถในการหา
งบประมาณเพื่อการดาเนินโครงการโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน
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ข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ พ.ศ.2557
(1) ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่างๆ ซ่ึงอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอตัรา

ผลตอบแทนทางการเงิน และทางเศรษฐศาสตร์
(2) ผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
(3) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเก่ียวข้องและจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

รายละเอียดท่ีก าหนดในรายงานการศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการร่วมลงทุน
ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต้องน าเสนอผล (ต่อ)



ประเดน็ส าคญั

• เหตุผล และความจ าเป็น 

• ประโยชน์ของโครงการ 

• ความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์

23



• แนวโน้มความเป็นไดด้า้นความตอ้งการ (Demand) 
และกลุ่มเป้าหมาย (Target group)

• รปูแบบของโครงการทีต่อบสนอง Demand 
(Development Concept) 

24

ประเดน็ส าคญั



• ผลกระทบของโครงการ

ดา้นเศรษฐกจิ

ดา้นสงัคม

ดา้นชุมชน 

25

ประเดน็ส าคญั



• ตน้ทุนการด าเนินการและผลตอบแทน

Investment Cost

Revenues

O & M

26

ประเดน็ส าคญั



• ทางเลอืกใหเ้อกชนรว่มลงทุนในรปูแบบใด

• ความเสีย่ง / การบรหิารความเสีย่ง

• ความพรอ้มของหน่วยงาน

27

ประเดน็ส าคญั
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• การออกแบบ Design (D) 
• การก่อสรา้ง Build (B) 
• การหาแหล่งเงนิทุนมาด าเนินโครงการ Finance (F) 
• การเป็นเจา้ของในชว่งระยะเวลา Own (O) 
• การประกอบการ Operate (O) 
• การเป็นผูบ้ ารงุรกัษาโครงการ Maintain (M) 
• การโอนกรรมสทิธิ ์Transfer (T) 
• การทีร่ฐัจา่ยคา่เชา่ทรพัยส์นิและคา่จา้งใหแ้ก่เอกชนคูส่ญัญา Lease (L) 
• การทีร่ฐัรบัความเสีย่งดา้นจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเอง (Gross Cost) 
• การทีเ่อกชนเกบ็คา่บรกิารเองโดยแบง่รายไดใ้หร้ฐั (Net Cost) 

การรว่มลงทุน/การด าเนินการในระบบ PPPs ในระบบสากลมไีดห้ลากหลายรปูแบบ ซึง่
โดยทัว่ไปตามหลกัสากลจะเน้นไปทีห่น้าทีด่ าเนินโครงการของคูส่ญัญา เชน่

ภาคผนวก
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ทัง้นี้ รปูแบบของ PPPs ทีใ่ชก้นัทัว่ไปในระดบัสากล ประกอบดว้ย

Design-Build (DB) เป็นรปูแบบทีร่ฐัจา้งเหมาแบบเบด็เสรจ็ (Turn-key) มอบหมายใหเ้อกชน
ด าเนินการออกแบบ และด าเนินการก่อสรา้งโครงการ โดยรฐัจะเป็นเจา้ของสนิทรพัยแ์ละเป็นผู้
ด าเนินโครงการ รวมทัง้บ ารงุรกัษาสนิทรพัยภ์ายหลงัจากทีก่ารก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และมกีารจดัสรร
ความเสีย่งใหก้บัเอกชน 

Design-Build-Maintain (DBM) เป็นรปูแบบทีร่ฐัจา้งเอกชนในการออกแบบและก่อสรา้ง ซึง่
เหมอืนกบัรปูแบบ DB แต่รปูแบบน้ีเอกชนจะมหีน้าทีค่รอบคลุมการบ ารงุรกัษาสนิทรพัยข์อง
โครงการนัน้ๆ โดยรฐัเป็นผูด้ าเนินโครงการภายหลงัจากทีก่ารก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และมกีารจดัสรร
ความเสีย่งในการบ ารงุรกัษาใหก้บัภาคเอกชนดว้ย 

รปูแบบของ PPPs ท่ีใช้กนัทัว่ไปในระดบัสากล #1
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Design-Build-Operate (DBO) เป็นรปูแบบทีร่ฐัจา้งเอกชนในการออกแบบก่อสรา้ง และจา้งให้
เอกชนรายนัน้ด าเนินการใหบ้รกิารโครงการนัน้ๆ ดว้ย โดยรฐัยงัคงเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์เอกชนผู้
ด าเนินโครงการอาจไดร้บัเงนิในรปูของคา่จา้งบรหิาร (Management Fee) โครงการลกัษณะนี้อาจ
เป็นโครงการทีม่ขีนาดใหญ่มาก และเงนิทุนจากภาคเอกชนไมพ่อทีจ่ะด าเนินการไดใ้นทัง้โครงการ 

Design-Build-Operate-Maintain (DBOM) เป็นรปูแบบทีร่วมหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ภาคเอกชนในการจดัซือ้จดัจา้งแบบ DB กบัการด าเนินการ และการบ ารงุรกัษาสนิทรพัยข์อง
โครงการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เมือ่สิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาแลว้ ภาครฐัจะเป็นผูด้ าเนิน
โครงการเอง 

รปูแบบของ PPPs ท่ีใช้กนัทัว่ไปในระดบัสากล #2
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Design-Build-Finance-Operate/Maintain (DBFO/M) เป็นรปูแบบทีน่ิยมแพรห่ลายของการรว่ม
ด าเนินการในระบบ PPPs ซึง่รวมหน้าทีห่ลกัไดแ้ก่ การออกแบบ ก่อสรา้ง จดัหาแหล่งเงนิทุน และ
การด าเนินการใหบ้รกิาร ซึง่อาจรวมถงึการบ ารงุรกัษาสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ ภายใต้
สญัญาระยะยาวดว้ย เอกชนจะเป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนซึง่อาจมาในรปูเงนิกู ้หรอืผูร้ว่มทุนเพือ่
พฒันาโครงการ โดยเอกชนจะไดร้บัคา่จา้งตามสญัญาบรกิารทีไ่ดต้กลงไว ้รปูแบบการด าเนิน
โครงการแบบ DBFO นี้ ความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิแลว้แต่ตกลงกนั ซึง่อาจเป็นของรฐัหรอืเอกชน 
หรอืจะก าหนดใหเ้อกชนโอนสนิทรพัยใ์หก้บัรฐัเมือ่สิน้สดุสญัญากไ็ด้

Build-Operate-Transfer (BOT) เป็นรปูแบบการใหส้มัปทานทีผู่ร้บัสมัปทานจะถอืกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิตลอดระยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร (และมคีวามเป็นเจา้ของในทรพัยส์นินัน้) ไปจนกระทัง่สิน้สดุ
ระยะเวลาสมัปทาน 

รปูแบบของ PPPs ท่ีใช้กนัทัว่ไปในระดบัสากล #3
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Build- Transfer-Operate (BTO) เป็นรปูแบบสมัปทาน ทีค่วามเป็นเจา้ของจะถูกโอนเป็นของรฐัเมือ่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ โดยผูร้บัสมัปทานจะไดร้บัสทิธใินการด าเนินงานตามช่วงเวลาทีก่ าหนด 

Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) เป็นรปูแบบการใหส้มัปทานทีร่ฐัใหส้ทิธแิก่เอกชนในการ
จดัหาแหล่งเงนิทุน ออกแบบ ก่อสรา้ง และด าเนินการใหบ้รกิารในชว่งระยะเวลาทีก่ าหนด โดยความ
เป็นเจา้ของสนิทรพัยจ์ะโอนกลบัไปสูภ่าครฐัเมือ่สิน้สดุระยะเวลาตามทีก่ าหนด 

Build-Own-Operate (BOO) เป็นรปูแบบการใหส้มัปทานทีผู่ร้บัสมัปทานมหีน้าทีใ่นการจดัหาแหล่ง
เงนิทุน ออกแบบ ก่อสรา้ง ด าเนินการ และบ ารงุรกัษาสนิทรพัยข์องโครงการ โดยมคีวามเป็นเจา้ของ
สนิทรพัย ์และด าเนินการใหบ้รกิารภายหลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และไมม่ขีอ้ก าหนดในการ
โอนยา้ยสนิทรพัยก์ลบัเป็นของรฐัภายหลงัสิน้สดุสญัญา

รปูแบบของ PPPs ท่ีใช้กนัทัว่ไปในระดบัสากล #4
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สรุปประเด็นหลกัสูตร PPP for Executives Program

ดร. เสรี นนทสูติ
รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

PPP for Executive Program
สิงหาคม 2560
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การให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership)

2ดร. เสรี นนทสูติ

• การก าหนดนโยบายของประเทศด้านการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน
• การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ/
โครงสร้างพืน้ฐาน

• การก าหนดโครงการลงทุนของหน่วยงาน
o การพจิารณาความจ าเป็น/ประโยชน์ของโครงการ/ต้นทุนด าเนินการ
o ความพร้อมด้านกฎหมาย + นโยบาย (ความสามารถในการด าเนินการตาม

กฎหมายจัดตัง้/กรอบรัฐธรรมนูญ/กรอบนโยบายของรัฐบาล + กระทรวง
o ความพร้อมด้านทรัพยากร (บุคลากร/งบประมาณ/ที่ดนิ)
o ความพร้อมด้านการวางแผน (จะด าเนินการเอง/จะให้เอกชนร่วมลงทุน)



การให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership)

3ดร. เสรี นนทสูติ

• PPP โดยทั่วไป และ PPP ตามกฎหมาย
• การตัดสนิใจให้เอกชนร่วมลงทุน

o “มูลค่าโครงการ” (รวมทุกอย่าง!) 
o รูปแบบการร่วมลงทุน
o ความคุ้มค่า (PSC/VfM)

• การก าหนด TOR
• การคัดเลือกเอกชน
• การจ้างที่ปรึกษา
• การเจรจาและพจิารณาสัญญา
• การก ากับดูแลสัญญา
• การบริหารจัดการสัญญา
• การแก้ไขสัญญา



รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership)

4ดร. เสรี นนทสูติ

 BOT-Build Operate Transfer
 BOO -Build Own Operate

 BOOT -Build Own Operate 
Transfer

 DBF -Design Build Finance

 DBFO -Design Build Finance 
Operate

 DBO –Design Build Operate
 BLT -Build Lease Transfer

 BTO -Build Transfer Operate

 DBFOM–Design Build 
Finance Operate Manage

 Leasing
 Joint Ventures
 Operations or Management 

Contracts
 Cooperative Arrangements
 LROT–Lease Renovate 

Operate Transfer
 DCMF–Design Construct 

Manage Finance
 BOOR–Build Own Operate 

Remove



Schematic View of PPPs

Investment/Project Decision

PROCUREMENT

Design-Bid-Build
 ‘Asset’ acquired
Funded by public finance 

(tax or debt)
Public agencies 

responsible for
• full construction 

cost
• cost overruns
• O & M

PARTNERSHIP

 Long term contract
 ‘Service’ acquired
 Funded by public finance 

(tax or debt) or usage fee 
(concession)

Whole-life approach
 Risk sharing 
 Public agencies retaining 

control over 
• Service delivery
• Quality

PRIVATIZATION

 Divestiture
 Regulation (BOO) 

and/or Competition
 Establishment of 

independent regulatory 
agencies

Degree of Risk Allocation
Government Private Sector

5ดร. เสรี นนทสูติ



โครงสร้างความสัมพันธ์ของ PPP โดยทั่วไป

6

Source: http://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/toolkit/guidance_documents/financial_structuring_and_assessment/ch_2.htm

ดร. เสรี นนทสูติ

http://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/toolkit/guidance_documents/financial_structuring_and_assessment/ch_2.htm


การให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership) ของไทย (ที่ผ่านมา)

PPP เป็นค าที่มีความหมายครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนใน
หลายรูปแบบที่เกีย่วข้องกบัการจดัท าโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) และบริการสาธารณะ
ประเภทต่างๆ โดย PPP เป็นกรอบนโยบายที่ก าหนดให้ภาครัฐด าเนินการตามหน้าที่ในการจดัท า
บริการสาธารณะโดยให้เอกชนมีส่วนเกีย่วข้อง ลักษณะพิเศษของ PPP มีดังต่อไปนี้

1) PPP เป็นสัญญาที่มีระยะเวลาด าเนินการยาวนานโดยมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
เป็นองค์กรภาครัฐ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน (โดยทั่วไป 30 ปี)

2) สัญญา PPP มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คู่สัญญาเอกชนด าเนินการ
(ออกแบบ) ก่อสร้าง หาเงินทุน และบริหารจัดการโครงการตามสัญญา [(Design) Build-Finance-
Operate-Maintenance  BFOM] สมมติฐานคือโอนความเสี่ยงไปยังเอกชน

3) ภาครัฐจะช าระเงินค่าด าเนินการตามสัญญา PPP ให้กับภาคเอกชนโดยโดย
ให้ประชาชนที่เป็นผู้ใช้โครงการเปน็ผู้ช าระเงินค่าใช้ (ยังไม่มีรูปแบบการช าระเงินจากงบประมาณ 
ยกเว้นกรณี Gross cost)

4) กรรมสิทธิ์ในโครงการส่วนใหญ่โอนมายังองค์กรภาครัฐเมื่อสร้างเสร็จ (BOT) 
หรือตกเป็นขององค์กรภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา (BTO)

7ดร. เสรี นนทสูติ



หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะโครงการที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

8

๑. เป็น “กิจการของรัฐ” 
- กิจการที่หน่วยงานของรัฐมีอ านาจหน้าที่ “ต้องท าตามกฎหมาย”
- กิจการที่จะต้องใช้ “ทรัพยากรธรรมชาต”ิ
- กิจการที่จะต้องใช้ “ทรัพย์สินของ” หน่วยงานของรัฐ 

๒. มีการ “ร่วมลงทุน” กับเอกชน หรือ “มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว” 
โดย“การอนุญาต” “การให้สัมปทาน” หรือ “การให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด” 

๓. การลงทุนในกิจการของรัฐมี “วงเงินหรือทรัพย์สิน” ตั้งแต่ “หนึ่งพันล้านบาท” 
ขึ้นไป

ดร. เสรี นนทสูติ



กระบวนการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

PPP 
plan/

Commit
tee

เสนอ
โครงการ

ด าเนิน
โครงการ

ก ากับดูแล
และติดตาม

แก้ไข/ต่อ
อายุ

สัญญา

การด าเนินการตามกรอบของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๓๕

การแก้ไขโครงสร้างและกระบวนการที่เพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
PPP ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มเติมกลไกให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกกระบวนการมากขึ้น

9

มูลค่า
โครงการ
/นิยาม

ดร. เสรี นนทสูติ



หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าโครงการ

10
ดร. เสรี นนทสูติ

ข้อ ๖  วิธีการค านวณมูลค่าของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณเงิน
ลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและของเอกชนทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Asset) 
และไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) ที่ท าให้มีการด าเนินงานตามโครงการในระดับเต็ม
ก าลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ (Utilization Capacity at Projected Level) และ
สามารถรักษาก าลังการผลิตและ/หรือเพิ่มก าลังการผลิตในอนาคตที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการประสงค์ที่จะด าเนินการ โดยให้ค านวณเงินลงทุนและทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะ
ส่วนที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการและตามระยะเวลาที่ใช้งาน
ให้เงินลงทุนและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการน ามา
ค านวณมูลค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง ประกอบไปด้วยเงินลงทุนและทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทนุในกิจการของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๕๘



หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าโครงการ
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ดร. เสรี นนทสูติ

(๑) เงินลงทุน (Capital Investment) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น 
(Initial Capital Investment) และเงินลงทุนในอนาคต (Future Capital Expenditure) ที่ท าให้มีการ
ด าเนินงานตามโครงการได้ โดยให้ค านวณเงินลงทุนเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรของภาครัฐและ
เอกชน ในส่วนที่นอกเหนือจากทรัพย์สินของภาครัฐตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ (๒)
(๒) ทรัพย์สินของภาครัฐ ในกรณีที่โครงการใดมีการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐในการด าเนินงานตาม
โครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินของภาครัฐ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Property)
(ข) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)
(ค) ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) เช่น เครื่องหมายการค้า (Trademark) สิทธิบัตร 
(Patent) หรือลิขสิทธิ์ (Copyright)
(ง) การอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อด าเนินกิจการของรัฐ
(จ) ทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ



การค านวณมูลค่าโครงการ

12ดร. เสรี นนทสูติ
ท่ีมา: สคร.



หลักเกณฑ์เสนอโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด (หนึ่งพันล้านบาท) 
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ดร. เสรี นนทสูติ

“โครงการขนาดเล็ก” หมายความว่า โครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่าหนึ่งพันล้านบาท
“โครงการขนาดกลาง” หมายความว่า โครงการที่มีวงเงินมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้าน
บาทขึ้นไปแต่มีมูลคาต่ ากว่าห้าพันล้านบาท
“กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ” หมายความว่า
(๑) กิจการทางหลวง กิจการทางพิเศษ หรือกิจการทางอื่น ๆ 
(๒) กิจการรถไฟ กิจการรถไฟฟ้า หรือกิจการรถราง
(๓) กิจการท่าอากาศยาน
(๔) กิจการท่าเรือ
(๕) กิจการประปา กิจการชลประทาน หรือกิจการบริหารจัดการน้ า
(๖) กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นตามที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์



หลักเกณฑ์เสนอโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด (หนึ่งพันล้านบาท) 
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ดร. เสรี นนทสูติ

ข้อ ๕ ในกรณีโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดและมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคัดเลือกเอกชนเพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ หรือการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม



August  2017

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM)
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ประเด็นนําเสนอ

ภาพรวมของบริษัท การร่วมลงทุนกบัภาครฐั01

บทบาทภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนกบัภาครฐั02

03

ขอ้เสนอแนะต่อภาครฐัในการร่วมลงทุนกบัเอกชน04

ขอ้ดี ขอ้เสีย ในการร่วมลงทุนกบัภาครฐั
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• BEM  ควบรวมเมื	อ 30 ธนัวาคม 2558 ระหวา่ง 

      BECL  ผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ กบั

      BMCL ผูใ้หบ้รกิารระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า

• ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท

• มูลคา่ตลาดประมาณ 113,873 ลา้นบาท

99.99%         65.19%        19.57%       19.40%        7.50%

สดัสว่นการถือหุ้น ณ.วนัที� 31 ธันวาคม 2559

มุ่งม ั	นเป็นผูน้ํา การใหบ้รกิารระบบคมนาคม
ขนสง่ที	ครบวงจรของประเทศ และในภูมภิาค
อาเซยีน ดว้ยการบรหิารงานภายใต้
หลกัธรรมภบิาล และความรบัผดิชอบ           
ตอ่สงัคม

ภาพรวมของบริษัท การร่วมลงทุนกบัภาครฐั01
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ธุรกจิหลกัของบรษิทั

• รบัสมัปทานในการกอ่สรา้งและบรหิารทางพเิศษ (BTO)                        
จากการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) ระยะเวลา 30 ปี

� ทางพเิศษศรรีชั (ทางดว่นขั1นที	 2) ระยะทาง 29.8 กม.
เป็นโครงการที	รฐัใหเ้อกชนเขา้รว่มทุนในโครงสรา้งพื 1นฐาน 
หรอืบรกิารสาธารณะโครงการแรก  
ระยะเวลาสมัปทานนบัต ั1งแตว่นัที	 1 มนีาคม 2533

� ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ีระยะทาง 8.7 กม. 
ระยะเวลาสมัปทานนบัต ั1งแตว่นัที	 17 เมษายน 2540

� ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
ระยะทาง 16.7 กม. 
ระยะเวลาสมัปทานนบัต ั1งแต ่15 ธนัวาคม 2559                                                           

เปิดบรกิารกอ่นกาํหนดในสญัญาเมื	อวนัที	 22 สงิหาคม 2559 

� อยู่ระหวา่งกอ่สรา้งทางเชื	อมเพิ	มเตมิจากทางพเิศษ                               
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยงัทางพเิศษศรรีชั        
ดา้นทศิเหนือ (มุ่งไปทางแจง้วฒันะ)

� รวมระยะทางการบรหิารทางพเิศษทั1งหมด  87.2 กม.
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ธุรกจิหลกัของบรษิทั (ต่อ)

• รบัสมัปทานการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน                        
จากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.)                          
ลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซอ่มบํารุง

� รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล สายสนีํ1าเงิน (หวัลําโพง-บางซื	อ) 
ไดร้บัสทิธใินการจดัเกบ็รายไดค้า่โดยสาร                                           
และดาํเนินกจิกรรมเชงิพาณิชย ์                                                    
รวมถงึการเชา่พื 1นที	ในโครงการ การโฆษณา                                  
บรกิารสื	อสารโทรคมนาคม                                                                       
ระยะเวลา 25 ปี นบัต ั1งแตว่นัที	 2 กรกฎาคม 2547

� รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล สายสนีํ1าเงิน สว่นตอ่ขยาย         
ชว่งบางซื	อ - ท่าพระ และชว่งหวัลําโพง - บางแค (สถานีหลกัสอง) 
โดยเป็นการเดนิรถตอ่เนื	องเป็นโครงข่ายเดยีวกบั รถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลมิรชัมงคล สายสนีํ1าเงิน (หวัลําโพง-บางซื	อ)  
ซึ	งไดร้บัการขยายระยะเวลาของสญัญาสปัทานไปสิ 1นสุดพรอ้มกนั 
ระยะเวลา 33 ปีนบัต ั1งแตว่นัที	 31 มนีาคม 2560 
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ธุรกจิหลกัของบรษิทั (ต่อ)

� กาํหนดการเปิด รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล สายสนีํ1าเงิน     
สว่นตอ่ขยาย 

₋ สถานีบางซื	อ – สถานีเตาปูน ภายในวนัที	 15 สงิหาคม 2560

₋ สถานีหวัลําโพง – สถานีหลกัสอง ภายในวนัที	 30 กนัยายน 2562

₋ สถานีเตาปูน– สถานีท่าพระ ภายในวนัที	 31 มนีาคม 2563 

� รถไฟฟ้าสายสมี่วง (ชว่งบางใหญ-่บางซื	อ)                                        

ไดร้บัคา่จา้งในการบรหิารเดนิรถไฟฟ้า ซอ่มบํารุง                               

และคา่อปุกรณง์านระบบ                                                                          

ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัต ั1งแตว่นัที	 4 กนัยายน 2556                                   

เปิดบรกิารกอ่นกาํหนดในสญัญาเมื	อวนัที	 6 สงิหาคม 2559
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ธุรกจิของบรษิทัที-ลงทนุ
• NECL รบัสมัปทานในการกอ่สรา้งและบรหิารทางพเิศษ (BTO) กบั                          

การทางพเิศษฯ โครงการทางพเิศษอดุรรถัยา (ทางดว่นสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) 
ระยะสมัปทาน 30 ปี นบัต ั1งแต ่27 กนัยายน 2539 ระยะทาง 32 กม.

• BMN ทําธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ จดัหา/จดัทําสื	อโฆษณาใน
รถไฟฟ้าและสถานี ใหเ้ชา่พื 1นที	รา้นคา้ ในโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลมิรชัมงคล สายสนีํ1าเงิน

• TTW เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายนํ1าประปาใหก้บัการประปาส่วนภูมภิาค (BOO) 

กาํลงัการผลติสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วนัมปีรมิาณรบัซื 1อนํ1าข ั1นตํ	าจากกปน. 

318,000 ลบ.ม./วนัคดิเป็น 70% ของกาํลงัการผลติ

• CKP ลงทุนในบรษิทัอื	น (Holding Company) ซึ	งประกอบธุรกจิผลติและ
จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทตา่งๆ

� ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงันํ1าในสาธารณะประชาธปิไตยประชาชนลาว 
� ธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

� ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์

• XPCL ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ไดร้บัสมัปทานเป็นผูอ้อกแบบ กอ่สรา้ง และบรหิารงาน
โครงการไฟฟ้าพลงันํ1า แบบฝายนํ1าลน้ในลกัษณะ Build-Own-Operate and 

Transfer (BOOT) จากรฐับาล สปป. ลาว กาํลงัการผลติ 1,285 เมกะวตัตเ์ป็น
เวลา 29 ปี นบัจากวนัที	ดาํเนินการผลติกระแสไฟฟ้า สิ 1นสุดสญัญาสมัปทาน  
ปี พ.ศ. 2592 บรษิทัฯ จะตอ้งส่งมอบโครงการฯ ใหแ้ก ่สปป. ลาว 
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ภาพรวมทางพเิศษ

โครงข่ายทางพเิศษ 
ระยะทาง 

(กม.) 
ผูบ้รหิาร

งาน 

1 ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (FES) 27.1 กทพ. 

2. ทางพเิศษศรรีชั (SES) 38.5 BEM 

3  ทางพเิศษอุดรรถัยา 32.0 NECL 

4. ทางยกระดบัอุตราภมิุข (DMT) 28.0 DMT 

5. ทางพเิศษฉลองรชั (RAE) 32.9 กทพ. 

6ทางพเิศษฉลองรชั(ส่วนตอ่ขยาย) 9.5 กทพ. 

7. ทางพเิศษกาญจนาภเืษก  42.3 กทพ. 

8. ทางพเิศษบูรพาวถิ ี 56.7 กทพ. 

9ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  

16.7 BEM 

รวม 283.7 
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Projects
Distances

Km.
Stations Trains Cars Status

Operated

(Year)
Operator 

Blue Line (Bang Sue-Hua Lamphong) 20 18 19 57 Operating 2004 BEM

Airport Rail Rink 28.5 8 9  Operating 2010 SRT

Green Line  

 
34

 
52

 
208

 
Operating  1999

 
BTS·Mochit-On nut-Bearing 22

·National Stadium-Saphan Taksin-Bang Wa 14

Purple Line Z(Bang Yai-Bang Sue) 23 16 21 63 Operating 2016 BEM 

Total (Km.) 107.5

รถไฟฟ้า  6 สายระหว่างการก่อสร้าง

ภาพรวมรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าในปัจจุบัน

Project
Distance

kms.
Stations Trains Cars Status

Operated

(Year)
Operator

Blue Line (Extension)

Bang Sue-Tha Pra

Hua Lamphong-Lak Song

27 20 35* 105
Constructing

2020 BEM

Red Line (Bang Sue-Rang Sit) 26.3 8 - - Constructing 2021 SRT

Green Line 

(Khu Khot – Samut Prakan)
44.7 33 -  Constructing 2021 BTS

Pink Line (Kae Rai – Min Buri) 36 24 - - Constructing 2020 BTS

Yellow Line 

(Lat Phrao –Samrong)
30.4 21 - - Constructing 2020 BTS

Orange Line 
(TCC - Minburi)

23 17 - - Constructing 2022-2023 -

Total (kms.) 187.4
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โครงการความร่วมมือภาครฐัและภาคเอกชน
 (Public-Private Partnership)                

• การร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการให้บริการต่อประชาชน                       
ในการก่อสร้าง บริหารจัดการธุรกจิโครงสร้างพื #นฐาน หรือบริการสาธารณะ

• มุ่งเน้นการให้บริการที'มีประสทิธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุน

• อาศัยความเชี'ยวชาญของแต่ละฝ่าย 

• มีการแบ่งปันความเสี'ยงระหว่างกัน

• มักเป็นการทาํสัญญา หรือสัมปทานระยะยาว 

• ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที'มีประสทิธิภาพด้วยราคาที'เหมาะสม

บทบาทภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนกบัภาครฐั02
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บทบาทภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนกบัภาครฐั (ต่อ)02

• ช่วยลดความเสี'ยงของภาครัฐในการลงทุนโครงการ ทั #งในเรื'องกาํหนดเวลา
แล้วเสร็จ และผลตอบแทนโครงการ

• การให้เอกชนดาํเนินโครงการตั #งแต่เริ'มต้นโครงการ (ออกแบบ ก่อสร้าง 
บาํรุงรักษา ดาํเนินการ) จะทาํให้ประหยัดต้นทุน ภาคเอกชนมีโอกาส
เสนอแนะแนวทางในการดาํเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพมากยิ'งขึ #น

• เอกชนมีความสามารถบริหารความเสี'ยงได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

• เอกชนที'เสนอตัวมีความพร้อมด้านการเงนิ ความชาํนาญ ความคล่องตัว
ในการบริหารงาน รวมถงึการใช้เทคโนโลยีที'ทันสมัย ลดผลกระทบที'เกดิ
กับชุมชน

• รัฐประหยัดงบประมาณในการลงทุนและนําเงนิจาํนวนดังกล่าวไปพัฒนา
โครงการอื'นที'มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิแต่ไม่คุ้มค่าด้านการเงนิ
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มุมมองของภาคเอกชน
•  ข้อดี
� เพิ'มโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชน การลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจโครงสร้าง

พื #นฐาน หรือบริการสาธารณะซึ'งมีความจาํเป็นต่อประชาชน จงึมีความมั'นคง     
และมีความเสี'ยงน้อย และเป็นการทาํสัญญาหรือได้สัมปทานในระยะยาว

� รัฐจะเป็นผู้กาํหนดระดับคุณภาพและขอบเขตของงาน ภาคเอกชนเป็นผู้ออกแบบ
และให้บริการ ทาํให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า ภาคเอกชนจะมีโอกาสเสนอแนะ
แนวทางในการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ'งขึ #น คุ้มค่ากับต้นทุน

� มีขอบข่ายการให้บริการที'กว้างกว่าการจัดซื #อจัดจ้างแบบเดมิ

� ยกระดับรูปแบบการลงทุน มีการแลกเปลี'ยนความรู้ ความเชี'ยวชาญระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน เป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการโอนถ่ายเทคโนโลยี 

� ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน มีการแบ่งปันความเสี'ยงระหว่างกัน

03 ขอ้ดี ขอ้เสีย ในการร่วมลงทุนกบัภาครฐั
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มุมมองของภาคเอกชน
•  ข้อเสีย
� ขั #นตอนการประมูลใช้ระยะเวลายาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง
� ต้องสามารถบริหารความเสี'ยงที'ถูกจัดสรรให้ได้อย่างเหมาะสม
� ความเสี'ยงจากการพฒันาโครงการ การออกแบบก่อสร้าง ทดสอบระบบที'อาจก่อให้เกิด

ต้นทุนเพิ'ม
� ความเสี'ยงจากรายได้ตํ'ากว่าแผนที'วางไว้ อันเนื'องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเหตุสุดวิสัย

ที'ไม่สามารถควบคุมได้
� ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ทาํให้การดาํเนินนโยบายไม่ต่อเนื'อง
� รัฐบาลเข้ามามีส่วนได้เสียกับผลกาํไรของเอกชน ซึ'งโดยปกตกิรณีที'รายได้ไม่เป็นตาม

คาดการณ์รัฐไม่ต้องรับความเสี'ยงในการที'จะต้องชดเชยรายได้ ขณะที'หากรายได้เกิน
กว่าที'คาดการณ์รัฐจะได้รับส่วนแบ่งที'เพิ'มขึ #น

� เนื'องจากส่วนใหญ่เป็นบริการโครงสร้างพื #นฐาน หรือบริการสาธารณะ ผลตอบแทนทาง
การเงนิของโครงการไม่สูงมากนัก เงนิลุงทุนสูง ใช้เวลาคืนทุนนาน และเสี'ยงต่อการมี
การเมืองเข้าแทรกแซงการดาํเนินงาน

03 ขอ้ดี ขอ้เสีย ในการร่วมลงทุนกบัภาครฐั (ต่อ)
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• ความสาํเร็จของโครงการ PPP จาํเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังนี # 

� ความชัดเจนเชงินโยบาย (Political Commitment) ในด้าน
แผนการลงทุนในโครงสร้างพื #นฐานและความต่อเนื'องของนโยบาย     
แม้ว่าจะมีการเปลี'ยนแปลงทางการเมือง 

� ควรมีหน่วยงานที'รับผิดชอบนโยบาย PPP ในส่วนของการระดมทุน       
การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน การประเมนิโครงการ การเจรจากับ
ภาคเอกชน และการกาํกับดูแลโครงการ 

� โครงการลงทุน และราคาของการให้บริการที'เหมาะสม และเป็นที'สนใจ
ของภาคเอกชน ซึ'งจะต้องมีการกาํหนดขอบเขตของโครงการลงทุนเชงิ
พาณิชย์ต่างๆ ที'ภาคเอกชนจะให้ความสนใจร่วมลงทุน 

ขอ้เสนอแนะต่อภาครฐัในการร่วมลงทุนกบัเอกชน04
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• รัฐต้องบริหารความเสี'ยงที'มีผลต่อความสาํเร็จของโครงการอย่างเหมาะสม 
โดยการทาํให้เกดิความสมดุลระหว่างผลตอบแทนทางการเงนิกับความ
เสี'ยงของบริษัทเอกชนผู้ดาํเนินโครงการเช่นความเสี'ยงของการประเมนิ
มูลค่าของสัมปทาน (อัตราค่าผ่านทาง ปริมาณจราจร มูลค่าก่อสร้าง) 
ความเสี'ยงจากการส่งมอบพื #นที' ความเสี'ยงจากการมีปัญหาในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

� การประกันปริมาณการใช้บริการขั #นตํ'า (Minimum traffic 

guarantee) หากมีปริมาณการใช้งานที'ตํ'ากว่าระดับที'กาํหนดไว้รัฐบาล
จะชดเชยรายได้ส่วนที'ขาดไป ซึ'งสามารถช่วยลดความเสี'ยงของการลงทุน
ได้อย่างมาก

� การต่อระยะเวลาสัมปทาน (Concession extension) หากรายได้ที'
เกดิจากโครงการตํ'ากว่าระดับที'กาํหนด การสนับสนุนในลักษณะนี #รัฐบาล
ไม่ต้องรับความเสี'ยงโดยตรงที'จะต้องชดเชยรายได้ให้กับบริษัท

ขอ้เสนอแนะต่อภาครฐัในการร่วมลงทุนกบัเอกชน (ต่อ)04
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• รัฐบาลควรกาํหนดคุณลักษณะและคุณภาพของผลงานที'เอกชนจะต้องทาํ
ให้ชัดเจนและมีความไม่สมบูรณ์ของสัญญา (Contractual 

incompleteness) ให้น้อยที'สุด หลีกเลี'ยงที'จะต้องมีการตีความใน
สัญญา สัญญาที'เป็นธรรมจะช่วยลดความเสี'ยงของคู่สัญญา

• การกาํกับดูแลมีความสาํคัญเพื'อให้โครงการ PPP มีความเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย ในการประชุมของคณะกรรมการกาํกับดูแลตามมาตรา 43 ควร
ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที'สาํคัญและจาํเป็นต่อคณะกรรมการฯ

• การประสานงาน และการสร้างความร่วมมือที'ดี การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐผู้ให้สัมปทานกับเอกชนผู้ดาํเนินโครงการมีความสาํคัญมาก ที'
จะก่อให้เกดิการแลกเปลี'ยนข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ๆ การปรับปรุง
ประสทิธิภาพการบริการ และความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกดิข้อพพิาทเพื'อให้
เกดิความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างแท้จริง

ขอ้เสนอแนะต่อภาครฐัในการร่วมลงทุนกบัเอกชน (ต่อ)04
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Thank you 

ดว้ยรากฐานที	แข็งแกรง่ 

 สู่อนาคตของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ที	เชื	อมตอ่กนัอย่างไรข้ดีจาํกดั
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กรณีศึกษา: การจดัท ากองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน  
(Case Study: Infrastructure Project Private Financing) 
 

สุรยุทธ  ทวีกุลวัฒน์, CFA 

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่สำยกำรเงนิ  
บมจ. บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ 
1 สิงหำคม 2560 

PPPs for Executives Program 
หลักสูตร "ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกจิกำรของรัฐ (PEP) รุ่นที่ 3" 
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หวัข้อ 
 

• ที่มำและแนวคดิในกำรจัดท ำกองทุนฯ 

 
• รูปแบบของกองทุนฯ 

 
• ขัน้ตอนและวิธีกำร 

 
• จุดเด่น/จุดอ่อน-ประเดน็ที่ต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพเิศษในกำรจัดท ำ

กองทุนฯ 
 

• ภำพรวมของกองทุนฯในปัจจุบัน 
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ที่มำและแนวคดิในกำรจัดท ำกองทุนฯ 
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• BTSG สนใจลงทุนโครงกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงรำง ซึ่งเป็นธุรกจิที่ท ำอยู่แล้ว 
    (รถไฟฟ้ำ BTS สำยหลัก 23.5 km เปิดให้บริกำร  5 ธันวำคม 2542) 
 
• ภำครัฐมีนโยบำยลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ฐำนครัง้ใหญ่  
    (โครงกำร 2.2 ล้ำนล้ำนบำท) 
 
• ภำคเอกชนที่สนใจนอกจำกต้องมีประสบกำรณ์ตรงแล้วต้องมีควำมพร้อมด้ำนกำรเงนิ 

 
• จดัตัง้  Infrastructure Fund  เพื่อเสริมควำมแขง็แกร่งด้ำนกำรเงนิ 
 

ท่ีมาและแนวคิดในการจดัท ากองทุนฯ 
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BTS Core Line 

BTS SkyTrain System (Initial Asset) 
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EBITDA = 3,423 MB 
 
 
 
 

Net Debt   = 22,772 MB   
D/E Ratio      = 0.81x 
Debt/EBITDA = 7.04x 

สถานะทางการเงินของ BTSG  

ก่อนออก Infrastructure Fund 

หลังออก Infrastructure Fund 

EBITDA = 2,836 MB 
 
 
 
 

Net Debt  = -24,397 MB 
D/E Ratio      = 0.13x 
Debt/EBITDA = 2.79x 

Balance Sheet as of March 2012
Unit: MB

Assets Liabilities

Cash 1,333 Debenture 11,940

Other Current Assets 6,535 Bank Loan 3,517

Elevated rail project cost 45,144 Convertible Debenture 8,648

Others 13,877 Others 5,852

Total Liabilities 29,957

Shareholders' Equity

Equity 36,932

Total Assets 66,889 Total Liabilities & Equity 66,889

Balance Sheet as of March 2014
Unit: MB

Assets Liabilities

Cash 8,669 Debenture 6,415

Investment 23,496 Bank Loan 1,507

Bank Deposit 153 Others 9,248

Other Current Assets 5,025 Total Liabilities 17,169

Non Current Assets 39,368 Shareholders' Equity

Equity 59,542

Total Assets 76,711 Total Liabilities & Equity 76,711
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รูปแบบของกองทุนฯ 
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Public Investor 

Infrastructure Fund 

Owner of Infrastructure Asset 

Infrastructure Asset 

Future Cash flow and/or 
Ownership of Asset 

Infrastructure Fund Structure 
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11 categorized assets in Infrastructure Fund 
 
• Rail Mass Transit    
• Toll road/ Express way 
• Airport 
• Water Supply 
• Water Supply Management/ Irrigation 
• Power Plant 

 
 

• Telecommunication 
• Deep Seaport 
• Alternative Energy 
• Natural disaster Preventive System 
• Waste Management 

Purpose of Infrastructure Fund 
 
Government and Capital Market Regulatory Bodies’ 
initiative 
• To develop the country’s infrastructure 
• To allow access to infrastructure projects for a broader 

range of investors 
• New financing alternative in order to speed up 

country’s infrastructure projects and to release public 
debt burden 

Key benefits to investors of Infrastructure Fund 
 
Tax efficient investment vehicle that allows public market 
participants (institutional and retails) access to yield 
generating infrastructure investments. 
 
 IFF is exempted from corporate income tax in Thailand 
 Dividends received by individuals (Thailand and non-

Thai) will be exempted from income tax for 10 years 
 Payout of not less than 90% of adjusted net income p.a. 

Background and introduction of Infrastructure Fund 
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BTSGIF at a Glance Strong governance framework: one-third investment by BTS with 10 years lock-up 

BTSGIF at a Glance 
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กองทุนจะได้รบัรายได้ค่าโดยสารสทุธิในอนาคตทัง้หมด 
รำยได้ค่ำโดยสำร 

• รำยได้ค่ำโดยสำรทัง้หมดที่จะได้รับจากการให้บริการระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชน
กรุงเทพสายหลกั (23.5 กม.) 

• ค่ำชดเชยและเงินท่ีBTSC จะได้รับจาก กทม.ตามหรือเก่ียวข้องกบัสญัญา
สมัปทาน 

• ไมร่วมถึงรายได้จากธุรกิจบริการเดินรถและซอ่มบ ารุง รายได้จากธุรกิจโฆษณา และ
รายได้ธุรกิจบริการ 

หักด้วยค่ำใช้จ่ำยและค่ำใช้จ่ำยลงทุน 

• ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เช่น คา่บ ารุงรักษาระบบปกติและครัง้ใหญ่ตาม
ก าหนดการ คา่ซอ่มแซมรถไฟฟา้ที่ใช้ในการให้บริการรถไฟฟา้สายหลกั คา่ไฟฟา้ และ
คา่แรงงาน 

• ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เช่น เงินลงทนุซือ้รถไฟฟา้เพิ่มเติมเพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่ม
มากชึน้เฉพาะที่ถกูปันสว่นให้กบัรถไฟฟา้สายหลกั 

หักด้วย ค่ำตอบแทนพิเศษ (ให้แก่ BTSC ในกรณีที่ผลการด าเนินงานดีกวา่งบประมาณ) 

       ค่ำตอบแทนพิเศษ                                 รำยได้ค่ำโดยสำรสุทธิจริงเป็น 
                                                                   %ของงบประมำณที่ตัง้ไว้ 

       ไมม่ีคา่ตอบแทนพิเศษ                                       รายได้คา่โดยสารสทุธิจริงต ่ากวา่ 
                                                                                       หรือเทา่กบังบประมาณ 

10% ของสว่นของรายได้คา่โดยสารสทุธิที่                 เกิน 100% แตไ่มเ่กิน 125% ของ 
เกินจริงจากงบประมาณแตไ่มเ่กิน 125%                                  งบประมาณ 

15% ของสว่นของรายได้คา่โดยสารเกินจริง               เกินงบประมาณเกินกวา่ 125% 
ที่เกินจาก 125% ของงบประมาณ 

รายได้คา่
โดยสาร 

คา่ใช้จา่ย
ด าเนินการ 

คา่ใช้จา่ย
ลงทนุ 

รายได้คา่
โดยสาร 
สทุธิ 

คา่ตอบแทน 
พิเศษ(ถ้ามี) 

เงินท่ี
สามารถ
จา่ยปันผล 

กองทุนจะได้รบัรายได้ค่าโดยสารสทุธิในอนาคตทัง้หมด 
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Key features of IFFs 
Key features of IFFs 
IFF is an alternative tax efficient structure and high payout vehicle 



13 

ขัน้ตอนและวิธีกำร 
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ขัน้ตอนและวิธีการในการจดัท ากองทุน 

1. ตอบค ำถำมตนเองว่ำระดมทุนไปเพื่ออะไร 
2. เปรียบเทียบทำงเลือกอื่นๆในกำรระดมทุน ข้อดี – 

ข้อด้อย 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
3. แต่งตัง้ FA รับผิดชอบกำรออก IFF 
4. ประเมินรำคำทรัพย์สิน 

หนี ้

ทนุ 

Bank Loan 
หุ้นกู้  

 
IFF 

 
หุ้นสามญั 

5.   แก้ประเดน็ในแง่มุมต่ำงๆ 
• ประเดน็ทำงกฎหมำย 
• ประเดน็ทำงภำษี 
• ประเดน็ทำงบัญช ี
• ประเดน็ด้ำนสัมปทำน 
• ก ำหนด Governance Structure 

6. ประเมินฐำนนักลงทุนที่สนใจ 
7. ก ำหนดช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
8. จัดท ำ Filing กลต. 
9. นักวเิครำะห์ออกบทวเิครำะห์ 
10. Road Show 
11. Book Build 
12. ออกกองทุนฯ 
13. งำนนักลงทุนสัมพันธ์หลัง IPO 

ขัน้ตอนและวิธีการในการจดัท ากองทุนฯ 

ทนุ 
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ประเดน็ทางกฎหมาย 
ประเดน็ทางกฎหมาย 

• โอนสมัปทานท่ี BTSC ได้รับให้ใครไมไ่ด้ หากเกิดอะไรขึน้ ผู้ลงทนุมีความ
เสี่ยงสมัปทานถกูยดึกลบั ปอ้งกนัตรงนีอ้ยา่งไร 
 

• หาก BTSC ไมป่ฏิบตัิตาม NRTA ผู้ลงทนุมีความเสี่ยง จะมีอะไรเป็น
หลกัประกนั 
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ประเดน็ทางกฎหมาย 
ประเดน็ทางภาษี 

เงินท่ีกองทนุฯ จ่ายให้ BTSC ถือเป็นอะไร 
 

• เงินจ่ายเพ่ือซือ้ธุรกิจ 
 

• เงินลงทนุ 
 

• เงินให้กู้ ยืม 
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ประเดน็ทางกฎหมาย 
ประเดน็ทางบญัชี 

เงินท่ีกองทนุฯ จ่ายให้ BTSC ถือเป็นอะไร 
 
• เงินจ่ายเพ่ือซือ้ธุรกิจ 
 
• เงินให้กู้ ยืม 
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ประเดน็ด้านสมัปทาน 

เงินท่ีกองทนุฯ จ่ายให้ BTSC ถือเป็นอะไร 
 
• จ่ายเพ่ือซือ้สมัปทาน (ซึง่โอนเปลี่ยนมือไมไ่ด้) 
 
• อนญุาตให้ท าได้หรือไม่ 
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ประเมินฐานนักลงทุนท่ีสนใจ 

นักลงทุน ในประเทศ ต่ำงประเทศ 
 

สถำบนั 
 

  

Retail 
High Net Worth   

รำยย่อย *   

* Require รายย่อยในประเทศ 25% 

ประเมินฐานนักลงทุนท่ีสนใจ 
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ก าหนดช่องทางการจ าหน่าย 

• บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

• ธนำคำร 
 

 

ก าหนดช่องทางการจ าหน่าย 
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จุดเด่น/จุดอ่อน-ประเดน็ที่ต้องให้
ควำมส ำคัญเป็นพเิศษในกำรจัดท ำกองทุนฯ 
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ข้อดี – ข้อด้อย ของ Infrastructure Fund จดุเด่น – จดุอ่อน - ประเดน็ท่ีต้องให้ความส าคญัเป็นพิเศษในการจดัท ากองทนุฯ 

ประเดน็ ผลกำรประเมนิ ค ำอธิบำย 

ขนำดของเงนิทนุที่จะระดมได้ สูง สำมำรถใช้กองทนุฯเป็นฐำนในกำรระดมทนุได้ในอนำคตอีก  

ต้นทนุทำงกำรเงนิ กลำงๆ ต ่ำกว่ำหุ้นทนุ แต่แพงกว่ำหนี ้

ควำมอิสระในกำรใช้เงนิที่ระดมมำได้ สูง เพรำะเป็นเงนิของผู้ออกกองเอง ไม่ได้กู้ใครมำ 

ควำมโปร่งใสและกำรตรวจสอบ สูง ต้องจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

Required reinvestment rate สูง 
โครงกำรลงทนุใหม่ควรมีอัตรำผลตอบแทนสูงกว่ำต้นทนุ 
กำรออกกองทนุฯ 

กำรมีส่วนร่วมของนักลงทนุรำยย่อย กว้ำงขวำง 

ควำมเส่ียงของผู้ลงทนุในกองทนุ กลำงๆ 
สูงกว่ำกำรลงทนุในตรำสำรหนีแ้ต่ต ่ำกว่ำกำรลงทนุใน 
ตรำสำรทนุ 
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ภำพรวมของกองทุนฯในปัจจุบัน 
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Infrastructure Fund in Thailand 

Infrastructure Fund in Thailand 
Total Market cap of THB 253 bn*, THB 203 bn raised from the public markets 
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Infrastructure Fund in Thailand 

Infrastructure Fund in Thailand 
Total Market cap of THB 253 bn*, THB 203 bn raised from the public markets 

BTSGIF ABPIF DIF JASIF EGATIF 

Asset Type ลงทนุครัง้แรก ในรายได้คา่
โดยสารสทุธิที่จะเกิดขึน้
จากการด าเนินงาน
รถไฟฟา้สายสเีขียวหลกั ซึง่
ประกอบด้วย 2 สาย (หมอ
ชิต - ออ่นนชุ และสะพาน
ตากสนิ - สนามกีฬา
แหง่ชาติ) มีระยะทางรวม
ทัง้สิน้ 23.5 กม. และมีอายุ
สมัปทานเหลอืประมาณ 17 
ปี (ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2572) การลงทนุมีมลูคา่ 
61,399 ล้านบาท 

ลงทนุในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟา้กบั
บริษัทอมตะ บี. กริม 
เพาเวอร์ 1 จ ากดั (บี.กริม 
1) และบริษัทอมตะ บี. กริม 
เพาเวอร์ 2 จ ากดั (บี.กริม 
2) ซึง่ประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบรีุ ระยะเวลา
จนถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 
2562 (บี.กริม 1) และ 27 
กนัยายน 2565 (บี.กริม 2) 

ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ เช่น เสา
สญัญาณโทรศพัท์มือถือ 
โครงขา่ยระบบใยแก้ว 
น าแสง อปุกรณ์สง่
สญัญาณที่เก่ียวข้อง 
(FOC System) และ/
หรือรายได้ที่เกิดจาก
ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมี
ระยะเวลา 12-13 ปี (ถึง 
ส.ค. 2568) 
 

ลงทนุในเส้นใยแก้วน าแสง 
ซึง่พฒันาและบริหาร
จดัการโดยบริษัท ทริปเปิล
ที บรอดแบนด์ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ TTTBB 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ
บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) หรือ 
JAS 
 

ลงทนุในรายได้คา่ความ
พร้อมจ่ายที่จะเกิดขึน้จาก
การด าเนินงานบริหาร
โรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชดุ
ที่ 1 โดยการเข้าท าสญัญา
การเข้าลงทนุในรายได้คา่
ความพร้อมจ่ายซึง่มี
ก าหนดอายขุองสญัญา 20 
ปี ซึง่นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุ
รวมฯเข้าลงทนุส าเร็จจนถึง
วนัสิน้สดุอายสุญัญาการ
เข้าลงทนุในรายได้คา่ความ
พร้อมจ่าย คือ วนัท่ี  
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578 

Business Sector Transportation / 
Logistics 

 

Energy / Utilities 
 

Info and 
Communication 

Technology 

Info and 
Communication 

Technology 

Energy / Utilities 
 

Tenor  16 years 9 years 12-13 years 11 years 20 years 

Accounting 
Treatment 

True Sale Debt Financing Debt Financing/ 
 True Sale 

Debt Financing Debt Financing 
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Infrastructure Fund in Thailand 

Infrastructure Fund in Thailand 
Total Market cap of THB 253 bn*, THB 203 bn raised from the public markets 

BTSGIF ABPIF DIF JASIF EGATIF 

Revenue Source รายได้จากคา่โดยสารสทุธิ
จากการด าเนินงาน
โครงการรถไฟฟา้สายสี
เขียวช่วงหมอชิต-ออ่นนชุ 
และสะพานตากสนิ-สนาม
กีฬาแหง่ชาติ ระยะเวลา 17 
ปี (ถึง 4 ธ.ค. 2572) 
 

ผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟา้ของ   
- อมตะ บ.ีกริม พาวเวอร์ 1 
ระยะเวลา 6 ปี     (ถึง 16 
ก.ย. 2562) และ   - อมตะ 
บี.กริม พาวเวอร์ 2 
ระยะเวลา 9 ปี     (ถึง 27 
ก.ย. 2565) 
 

ผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม (เสาสญัญา
โทรศพัท์มือถือ โครงขา่ย
ระบบใยแก้วน าแสง 
อปุกรณ์สง่สญัญาณที่
เก่ียวข้อง (FOC 
System) ระยะเวลา 12-
13 ปี (ถึง ส.ค. 2568) 
 

ผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ
โดยให้ TTTBB เช่าเส้น
ใยแก้วน าแสงร้อยละ 80 
ของเส้นใยแก้วน าแสง
ทัง้หมด ตามสญัญาเช่า
หลกัเป็นระยะเวลา 11 ปี 
(สิน้สดุวนัท่ี 22 ก.พ. 2569) 
และประกนัรายได้คา่เช่า
เส้นใยแก้วน าแสงสว่นท่ี
เหลอือีกร้อยละ 20 ตาม
สญัญาประกนัรายได้คา่เชา่ 
มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
(ตอ่อายสุญัญาได้อีกครัง้
ละ 3 ปี จนกวา่จะครบอายุ
สญัญาเช่าหลกั) 

รายได้คา่ความพร้อมจ่าย 
ซึง่เป็นรายได้คา่ตอบแทน
ตามความพร้อมของ
โรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชดุ
ที่ 1 ในการจ่ายไฟฟา้ โดย
ไมข่ึน้กบัการจ่ายไฟฟา้เข้า
สูร่ะบบ ซึง่มีก าหนดอายุ
ของสญัญา 20 ปี (ถึง 7 
ก.ค. 2578) 

IPO Date 19-เม.ย.-13 27-ก.ย.-13 27-ธ.ค.-13 16-ก.พ.-15 13-ก.ค.-15 

Size fund Cap(bn)  62.5  6.3  58.1  55.0  20.9 

No. of Units(Mn.)  5,788  600  5,808  5,500  2,085.5 

Initial Par Value 10.80 10.50 10.00 10.00 10.00 
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Infrastructure Fund in Thailand 
Return of Infrastructure Fund in Thailand 

2015 BTSGIF ABPIF DIF JASIF EGATIF 

Average price/share 10.14 5.89 11.96 9.66 10.30 

Price as of 30/12/15 10.20 8.15 12.40 9.15 10.30 

Dividend Amount 3,837.44 342.84 5,494.37 2,860 229.40 

Dividend per share 0.66 0.57 0.95 0.52 0.11 

Dividend Yield (%) 6.5% 7.01% 7.63% 5.68% 1.07% 

2016 BTSGIF ABPIF DIF JASIF EGATIF 

Average price/share 11.62 8.30 13.98 10.26 10.90 

Price as of 30/12/16 11.30 8.35 14.00 11.70 10.40 

Dividend Amount 4,236.82 350.92 5,552.42 4,895.00 1,074.03 

Dividend per share 0.73 0.58 0.96 0.89 0.51 

Dividend Yield (%) 6.48% 7.00% 6.83% 7.61% 4.95% 

Fund Manager BBLAM KASSET SCBAM BBLAM KTAM 

Sponsor Name BTS Group Holdings 
Pcl. 

Amata B.Grimm 
Power Co.,Ltd. 

True Corporation 
Public Co.,Ltd. 

Jasmine 
International Public 

Co.,Ltd. 

EGAT 

Sponsor Condition Holds not less than 
33.33% for the first 

10 years  

Holds not less than 
27.5% 

- Y1-3: Holds not less 
than 33.33% Y4-6: 

Holds not less than 19% 

EGAT holds not less 
than 25% for the 

first 5 years  
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BTSGIF 

BTSGIF 
IFFs Liquidity Comparison 
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BTSGIF 

Share Price VS Federal Fund Target Rate 
BTSGIF & DIF  
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BTSGIF 

Share Price VS Policy Interest Rate  (Bank of Thailand) 
BTSGIF & DIF  
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Q&A 

 



PPPs ในกจิการไฟฟ้า

ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

20 กรกฎาคม 2560

หลกัสตูรผูบ้รหิารการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรฐั รุน่ที ่3

(Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP3)

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน



นายคมกฤช ตนัตระวาณิชย์

ผูช้ว่ยเลขาธกิาร
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

กจิการพลงังาน

ประวตักิารศกึษา

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน

ประวตักิารท างาน

2536-2539 MBA  West Texas A&M University (USA)

2526-2530 คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

2553-ปัจจุบนั ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน
- ผูช่้วยเลขาธิการ
- ผูอ้  านวยการฝ่ายใบอนุญาต

2540-2553 บริษทัผลิตไฟฟ้าจ ากดั (มหาชน)
- ผูจ้ดัการโครงการพฒันาธุรกิจ (SVP-BD)

2530-2536 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผูช่้วยหวัหนา้หมวดเคร่ืองจกัรกล  โครงการก่อสร้างฯ



ความเป็นมาและพฒันาการของกิจการพลงังาน 
(ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ)



State Owned 
Enterprise

Accountable to 
PM/Cabinet/MOF 
(financial report)

EGAT, MEA, PEA

Partial 
Privatization

EGCO, Ratch
(Up-stream)

NEPO

Public Private 
Mix

Policy/
Regulation

(by government)

• NEPC
• NEPO

EGAT, MEA, PEA

• Self-regulating
• Regulate 

privates 
through PPAs

Intensified 
Privatization

Policy/
Regulation

• NEPC
• NEPO

EGAT, MEA, PEA

IPPs, SPPs

• Regulate 
privates 
through PPAs

• EGAT – Single 
Buyer

Power Pool 
Model

• Based on  UK 
Power Pool 
Model

• Creation of an 
independent 
regulator



Not created

Enhanced 
Single Buyer

• Up-stream 
competition

• Creation of an 
independent 
regulator

• EGAT 
Privatization 
was cancelled 
in 2005

Gas business 
Privatization

• PTT 
privatization 
and enter into 
Capital Market

1950 - 1992 1992 - 1994 1994 - 2000 2000 - 2003 2001 2003 - 2005

Interim Regulator
2005-2006

Government
NEPC, NEPO

Development of power sector in Thailand 





EGAT MEA PEA
Buyer

DG to supply 
directly to load and 
reduce losses / RE 
Subsidy

Policy/ DG in
Renewable Energy 

Establishment 
of ERC

Separate  Policy/
Regulation

• NEPO – Policy
• ERC- Regulator

Operators
- EGAT
- PEA
- MEA
- PTT
- IPP
- SPP
- VSPP

Intensified  
Renewable 

Policy/
RE Promotion

Advance RE 
Model

• Roof top Solar 
in 2013

• Electric Vehicle 
in 2016

• Batter Storage 
in 2017

• Emerging of 
Private PPA  
2016

Gas Pipeline 
Network 

Privatization

• TPA Regime of 
Gas Pipeline 
and LNG by 
ERC in 2014

• TPA Code by 
PTT in 2015

Enhance 
Competition

• Enhance 
Competition in 
both Gas and 
Electricity 
Market

• TPA code in 
Transmission 
and Distribution 
Network

2006 2007 2007 2013 2014-2015 2017 - Future

(Energy reforms1)

ERC

Development of power sector in Thailand

Interim 
Regulator

2005-2006

AEDP (target)
- Solar
- Wind
- Biogas
- Biomass
- Waste
- Mini Hydro

RE Project 
Demonstration

• RE-Adder
• RE-Fit 
• RE – in PDP

2007

- Reverse Power 
from LV to HV

- TL Congession
- RE Zoning

- Less Player
- PTT Legacy on 

GSA (Energy reforms 2)



โครงสร้างของกิจการพลงังาน



Existing Thailand Energy Sector Structure



Future Thailand Energy Sector Structure



บทบาทของ กกพ. (Regulator)



National Energy Policy Council (NEPC)

Cabinet

Energy Conservation 
Promotion Fund 

Committee  (ENCON 
Fund Committee)

Committee on 
Energy Policy 

Administration
(CEPA)

Ministry of 
Energy
(MoEN)

Energy Policy and Planning Office (EPPO)

Energy Regulatory 
Commission

(ERC)

Office of the Energy Regulatory 
Commission (OERC)

Electricity Natural Gas

Policy Frameworks

Thai Energy Regulatory Commission’s: Regulatory Structure

Natural 
Gas

Electricity Fuel Other 
Energy

ERC provides 
comments or 
recommendations 
related to the 
energy industry 
operation to the 
Minister and the 
cabinet
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คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.)

การก ากบักจิการพลงังาน:



Power System 
Security and 
Reliability

Standard and Safety Services Standard

Regulate the Energy 
Industry Operation to 

be more efficient

การจัดการและ
Competition

Energy Consumer 
Protection standard

Tariffs

Electricity Natural Gas

Generation Transmission Distribution Retail
System 

Operator
Transmission

Retail&
Distribution LNG terminal

Supply&
Wholesale

ERC’s operation

Authority and duties of ERC: Energy Industry Act 2007

Authority & Duties



การเขา้สู่กิจการพลงังาน



IPP (>90 MW) SPP (10 – 90 MW)
VSPP (< 10 MW)

RE & Co-gen. 
(all non-firm contract)

Solar PV – Existing Connection Code

EGAT MEA PEAsells electricity  

Elec. Customers

Large 
Elec. customers

14

1) Availability of TL 
2) Technology
3) Financial
4) Land
5) Licenses & Public Acceptance

Firm Co-
gen.

Firm RE
and Non-Firm (RE & 

Co-gen.)

Power purchasing Regulations

Fixed Tariff + Subsidy

Request for Proposal

RE: First Come, First Serve Basis

500 KV, 230 KV, 115 KV
115 KV & 22 KV

Non-firm tariff  = Whole Sale Tariff + Ft + Adder

Fit Rate           = Fixed Fit Rate
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นโยบาย ก ำหนด ประเภท, ขนำด, ปริมำณ รับซือ้

กกพ. ออกระเบียบรับซือ้  ประกำศ  หลกัเกณฑ์ 

ขัน้ตอนรับซือ้

ประกำศผลกำรรับซือ้

ลงนำมในสญัญำ

พัฒนาโครงการ

ทดสอบเคร่ืองจกัร

COD

ก่อสร้าง

ESAใบอนญุำต  อ.1 รง. 4

ใบอนญุำต ปรกอบกิจกำรพลงังำน

ใบอนญุำต  พค.2

ใบแจ้งเร่ิมประกอบกำร ผลกำรทดสอบเคร่ืองจกัร

EIA
EHIACOP

กกพ.+

กกพ. + พพ. + สามการไฟฟ้าก าหนด Grid Capacity และ RE Zoning

Before After
Conventional Conventional

Renewable

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/06/mea_logo_t.gif


PPP ในกิจการพลงังาน



วตัถุดิบหรือเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าฯ

ผูจ้ดัหาเช้ือเพลิง

การขายกระแสไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฯ
ไม่เขา้ข่ายร่วมทุนตาม พรบร่วมทุน

อาจเขา้ข่ายร่วมทุนตามพรบ. ร่วมทุน

รูปแบบทัว่ไปในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ

ซ้ือ-ขาย

ซ้ือ-ขาย

ร่วมด าเนินการ



1) ส่วนราชการมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย
2) ใชท้รัพยากรธรรมชาติหรือใชท้รัพยสิ์นของส่วนราชการ

ร่วมลงทุน “ร่วมลงทุนกบัเอกชน  มอบใหเ้อกชนลงทุน
อนุญาต สมัปทาน....”

พ.ร.บ. กำรใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิกำรของรฐั พ.ศ. 2556



พ.ร.บ.
รว่มงานฯ
ปี 2535

พ.ร.บ.รว่ม
ลงทนุฯ ปี

2556

ประกาศ
คณะกรรมการนโย
บายการใหเ้อกชน
รว่มลงทนุ

หนงัสอื
กระทรวงมหาดไท

ย

ประกาศ
คณะกรรมการนโยบาย
การใหเ้อกชนรว่ม
ลงทนุ

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ย
การใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน
หรอืด าเนนิการในกจิการ
ของรฐั พ.ศ. 2535

ไมม่ขีัน้ตอนทีช่ดัเจนแก่
เอกชน

8 เม.ย. 2535 3 เม.ย. 2556

พระราชบญัญตักิารให้
เอกชนรว่มลงทนุในกจิการ
ของรฐั พ.ศ. 2556

ยกเลกิ พ.ร.บ.รว่มงานฯ ปี
2535
• ออกหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ส าหรับโครงการมลูคา่
ตัง้แต ่1,000 ลา้นบาท

• ยังไมม่กีารออก
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ส าหรับโครงการ มลูคา่ต ่า
กวา่ 1,000 ลา้นบาท

ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการ
ใหเ้อกชนรว่มลงทนุ

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารให ้
เอกชนรว่มลงทนุในโครงการ
มลูคา่ต ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท

• มกีฎหมายก าหนด
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ตาม
หลักเกณฑเ์ดมิ

• ไมม่กีฎหมายก าหนด
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ให ้
รมต. เจา้สังกัด มอี านาจ
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

2 เม.ย. 2558

หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย

เรือ่ง ขัน้ตอนการพจิารณา
โครงการใหเ้อกชนรว่มลงทนุ
ในกจิการของรัฐ (โครงการ
ก าจัดขยะมลูฝอย มลูคา่ต ่า
กวา่ 1,000 ลา้นบาท)

21 ธ.ค. 2558

กฎหมายแมเ่กา่ กฎหมายแมใ่หม่
กฎหมายลกู ก.

คลงั
กฎหมายลกู ก.
มหาดไทย

ความเป็นมาของพ.ร.บ.รว่มทนุ

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การใหเ้อกชนรว่มลงทนุ

ปรับปรงุ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ใหเ้อกชนรว่มลงทนุในโครงการมลูคา่
ต ่ากวา่ 5,000 ลา้นบาท

• มกีฎหมายก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีาร โครงการขนาดเล็ก (ต ่ากวา่
1,000 ลา้นบาท) และโครงการ
ขนาดกลาง (ตัง้แต ่1,000 ลา้น
บาท ขึน้ไป แตต่ ่ากวา่ 5,000 ลา้น
บาท)

• มกีฎหมายก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีาร ให ้รมต. เจา้สังกัด มอี านาจ
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

27 เม.ย. 2559

กฎหมายลกู ก.
คลงั











ตวัอยา่ง PPP ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน







ขั้นตอนการพิจารณาโครงการใหเ้อกชนรว่มทุนในกิจการของรฐั กรณีโครงการก าจดัขยะมูลฝอยของ อปท. 

ที่มีวงเงินต า่กว่า 1,000 ลบ. 

อปท. จดัท ำขอ้ตกลงควำมรว่มมือ

ในกำรบรหิำรจดักำรขยะรว่มกนั

สภำทอ้งถิน่ของแต่ละ อปท.ให ้

ควำมเห็นชอบกำรรวมกลุม่จดักำร

ขยะ

รำยงำนควำมเห็นสภำ

ทอ้งถิน่ต่อผูก้ ำกบั อปท.

อปท.เจำ้ของโครงกำรค ำนวณมูลค่ำ

โครงกำร และจดัท ำกำรวเิครำะห ์

โครงกำร

จงัหวดัตรวจสอบ กลัน่กรองโครงกำรเสนอ 

มท.

มท.(กรมสง่เสรมิฯ) ตรวจสอบพจิำรณำ

สนอ รมว.มท.

รมว.มท.พจิำรณำโครงกำร 

สง่คนืโครงกำรให ้อปท.

อปท. คดัเลอืกเอกชนรว่มลงทุนโดยวธิี

ประมูล พรอ้มเสนอรำ่งสญัญำใหอ้ยักำร

สูงสุดตรวจสอบ

อปท.เสนอผลกำรพจิำรณำคดัเลอืกและ

รำ่งสญัญำให ้มท.(กรมสง่เสรมิฯ)

มท.(กรมสง่เสรมิฯ)ตรวจสอบ

รมว.มท.พจิำรณำ หำก

เห็นชอบให ้อปท.ลงนำมใน

สญัญำรว่มทุนตอ่ไป

อปท.ลงนำมสญัญำ

อปท. รำยงำนผล

กำรด ำเนิน

โครงกำร

ให ้สคร.ทรำบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

2. กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
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ขอ้ตกลงรว่มกนั

รา่ง
โครงการ

• TOR
• รา่ง
สญัญา

• คดัเลอืก
เอกชน

ลงนาม
สญัญา

Y Y

Y

Y Y

Y

Y

Y

NN

N N

N N

ข ัน้ตอน/หนว่ยงาน
เกีย่วขอ้ง

อปท.
ทอ้งถิน่ที่
เขา้รว่ม
โครงการ

อปท.
เจา้ของ
โครงการ

สภาทอ้งถิน่ ผูว้า่ฯหรอื
นายอ าเภอ

คณะกรรมการ 
ระดบัจงัหวดั

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง
ทอ้งถิน่

รมต.
มหาดไทย

1. สรปุประมาณขยะ
และมลูคา่โครงการ

2. 
กระทรวงมหาดไทย
อนมุตั ิรา่งโครงการ
และสง่คนืทอ้งถืน่
ด าเนนิการตอ่

3. การคดัเลอืกผูร้บั
ด าเนนิโครงการ

4. 
กระทรวงมหาดไทย
อนมุตัผิูร้บัด าเนนิ
โครงการ

ขอ้ตกลงรว่มกนั

รา่ง
โครงการ

• TOR
• รา่ง
สญัญา

• คดัเลอืก
เอกชน

ลงนาม
สญัญา

Y Y

Y

Y Y

Y

Y

Y

NN

N N

N N

(1)-(4)

(5)-(8)

(9)-(10)

(11)-(14)

สรปุข ัน้ตอนการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการรฐั 
(วงเงนิมลูคา่ต า่กวา่ 1,000 ลา้นบาท)
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ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัในประกาศ และหลกัเกณฑ:์

• ทีต่ ัง้โครงการอยูใ่นพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพตามบญัชโีครงการก าจดัขยะมลูฝอยเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าและขอ้มลูศกัยภาพระบบไฟฟ้าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่
มคีวามพรอ้มสามารถด าเนนิการในระยะแรก (Quick Win Projects) ทีไ่ดร้บัแจง้จากกระทรวงมหาดไทยและกรงุเทพมหานคร

ล าดบั จงัหวดั เจา้ของโครงการ ทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า
จ านวน
โครงการ

สถานไีฟฟ้า
สายป้อน
(Feeder)

ปรมิาณ MW ทีร่บั
ซือ้ได้

1
พระนครศรอียธุย
า

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา

ต.มหาพราหมณ์ 
อ.บางบาล

1 เสนา SNA05 5

เทศบาลต าบลนครหลวง

ต.บางระก า
อ.นครหลวง

1 บางปะหนั BPI10 8

ต.โคกแย้
อ.หนองแค จ.สระบรุ ี

1 โคกแย้ KYE07 8

2 นนทบรุี องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบรุ ี(2)
ม.8 ต.คลองขวาง
อ.ไทรนอ้ย

1 ไทรนอ้ย SI425 8

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบรุ ี(3) ม.2 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอ้ย 1 ไทรนอ้ย SI412 5

3 ระยอง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง
ม.3 ต.น า้คอก     
อ.เมอืง

1 ระยอง 2 RAB03 8

4 หนองคาย องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหนองคาย
ต.โพนสวา่ง
อ.เมอืง

1 หนองคาย 1 NKA08 6

5 กระบี่ เทศบาลเมอืงกระบี่
ต.ไสไทย/ต.ทปัปรกิ
อ.เมอืง

1 กระบี ่2 KBB10 4.4

6 ตาก เทศบาลนครแมส่อด
ต.แมป่ะ
อ.แมส่อด

1 แมส่อด 1 MSA09 5.5

7 อดุรธานี เทศบาลนครอดุรธานี
ต.หนองนาค า
อ.เมอืง

1 อดุรธาน ี2 UDB04 8

8 กรงุเทพมหานคร ศนูยก์ าจดัขยะมลูฝอยหนองแขม
45 ถ.พุทธมณฑล สาย3 เขตหนองแขม 
กรงุเทพ

1
ยอ่ยทวี
วฒันา

TWN422 3

1
ยอ่ยทวี
วฒันา

TWN416 3

ศนูยก์ าจดัขยะมลูฝอยออ่นนชุ
ซ.ออ่นนุช 86  ถ.ออ่นนุช เชตประเวศ 
กรงุเทพ

1
ยอ่ยสวน
หลวง

SG432 3

1
ยอ่ยสวน
หลวง

SG422 3



พ.ร.บ. รกัษำควำมสะอำดฯ พ.ศ. 2560



ใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าฯ

ขยะจากบา้น/ชุมชน

อ านาจหนา้ท่ี อปท. ตาม พรบ รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2 )

รูปแบบกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกขยะชมุชน

ซ้ือ-ขาย

เกบ็ขน

ก าจดั “การก าจดัส่ิงปฎิกลูและขยะมูลฝอยมิใหถื้อวา่เป็น
การร่วมทุนตามกฎหมายร่วมทุนฯ แต่ใหห้ลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดก าหนด
จะตอ้งค านึงถึงหลกัเกณฑต์าม พรบ. ร่วมทุนฯ”

1) อยูร่ะหวา่งก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรับโครงการใหม่
2) โครงการท่ีพิจารณาไปแลว้จะท าอยา่งไร??
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ก าลงัการผลติตดิต ัง้

(MW)

FiT (บาท/หนว่ย)

ระยะเวลา

สนบัสนนุ

(ปี)

FiT Premium (บาท/หนว่ย)

FiTF FiTv,2560 FiT(1)

ส าหรบัโครงการ

กลุม่เชือ้เพลงิ

ชวีภาพ

(8 ปีแรก)

ส าหรบัโครงการใน

พืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต(้2)

(ตลอดอายุ

โครงการ)

1) ขยะ (การจดัการขยะแบบผสมผสาน)

ขนาดก าลังการผลติตดิตัง้  ≤ 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 0.70 0.50

ขนาดก าลังการผลติตดิตัง้  > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 20 0.70 0.50

ขนาดก าลังการผลติตดิตัง้  > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 0.70 0.50

2) ขยะ (หลมุฝงักลบขยะ)

VSPP ทกุขนาด 5.60 - 5.60 10 - 0.50

ตารางแสดงอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรปูแบบ Feed-in Tariff

หมายเหตุ (1) อัตรา FiT จะใชส้ าหรับโครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นัน้ อัตรา FiTv จะเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง
ตามอัตรา     

เงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) ส าหรับประเภทเชือ้เพลงิขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) เทา่นัน้
(2) โครงการในพืน้ทีจั่งหวัดยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ไดแ้ก ่อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.นาทวี

โครงการขนาดเล็ก (< 1000 ลา้นบาท)

กำรสนบัสนุนจำกกระทรวงพลงังำน



1. อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าจากขยะชมุชนในรปูแบบ FiT ส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

อตัราและเงือ่นไขในการรบัซือ้ไฟฟ้า SPP จากเชือ้เพลงิขยะชุมชน

ก าลังผลติ (เมกะวตัต)์ FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลาสนับสนุน 

(ปี)FiTF FiTV,2560 FiT(1)

ขยะชมุชน

ก าลังผลติตดิตัง้ > 10 – 50 เมกะวตัต์ 1.81 1.85 3.66 20 ปี

โครงการขนาดกลาง (1000 - < 5000 ลา้นบาท)

2. เง ือ่นไขการรบัซือ้ไฟฟ้าจากขยะชมุชนในรปูแบบ FiT ส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

(2.1) ตอ้งเป็นโครงการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก ครม. หรอืเป็นโครงการภายใตแ้ผน 
Roadmap การจัดการขยะมลูฝอยและของเสยีอันตราย ของ มท. ทีผ่า่นกระบวนการคัดเลอืกโดย
คณะกรรมการกลางจัดการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย ใหค้รอบคลมุตัง้แตข่ัน้ตอนการก าจัดขยะจนถงึการ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ตามกฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ มท.

(2.2) ผูย้ืน่ขอผลติไฟฟ้าตอ้งมสีญัญาในการรับขยะชมุชนเป็นเชือ้เพลงิหรอืเชือ้เพลงิ RDF 
(Refuse Derived Fuel) จากหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(อปท.) อปท. รปูแบบพเิศษ เป็นตน้ เพือ่ยนืยันปรมิาณทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับการผลติไฟฟ้า
ตลอดอายโุครงการ

(2.3) สถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้าจะตอ้งเป็นกรรมสทิธิข์อง อปท. หรอื อปท. รปูแบบพเิศษ

การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรฐั

 กจิการก าจดัขยะที ่อปท. มอี านาจ

หนา้ทีต่อ้งท าตามกฎหมาย

 กจิการทีต่อ้งใชท้รพัยส์นิของ อปท.

กำรสนบัสนุนจำกกระทรวงพลงังำน
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เอกสำรประกอบกำรอบรม

หลกัสตูรผูบ้รหิำรกำรใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิกำรของรฐั รุน่ที ่3

(Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP3)

โดย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน

ขัน้ตอนกำรรบัค ำรอ้งและขอ้เสนอขอขำย

ไฟฟ้ำ
ส ำหรบักำรรบัซือ้ไฟฟ้ำพเิศษจำกขยะอตุสำหกรรมในรูปแบบ FiT



1 

PPPs ในกจิการพลงังาน  

เพทาย หมดุธรรม 

ส านักงานนโนบายและแผนพลงังาน 

20 กรกฎาคม 2560 



2 2 

Agenda 

ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ 

การรว่มลงทนุของเอกชนในกจิการดา้นพลังงาน 
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Agenda 

ประวตัคิวามเป็นมาของ
กจิการดา้นพลงังาน 

การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ 

การรว่มลงทนุของเอกชนในกจิการดา้นพลังงาน 
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ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

 พัฒนาการของกจิการปิโตรเลยีมซึง่มรีูปแบบเปลีย่นไปตามสถานการณ์ ทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกประเทศ นับตัง้แตร่ปูแบบของกจิการทีด่ าเนนิการโดย 

     หน่วยงานราชการ  รัฐวสิาหกจิ การแปรรปูรัฐวสิาหกจิ การเปิดเสรทีางดา้นปิโตรเลยีม 

 

 แบง่เป็น 3 ชว่งเวลา คอื (1) ชว่งหลังเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

                                     (2) ชว่งทีม่กีารจัดตัง้การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย หรอื ปตท.     

 (3) ชว่งทีม่กีารแปรรปู ปตท. 

    กอ่น พ.ศ. 2475  ประเทศไทยตอ้งสัง่ซือ้น ้ามันจากตา่งประเทศ ผา่นบรษัิทตา่งประเทศ 

       ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายอยูใ่นประเทศไทย ท าใหเ้กดิการผกูขาด  

       สง่ผลใหร้าคาน ้ามันในประเทศในแพงมากเมือ่เทยีบกบัราคาน ้ามันในตลาดโลก 
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ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

2476 

รัฐมอบหมายให ้
กระทรวงกลาโหมดแูล
เรือ่งกจิการน ้ามนั
เชือ้เพลงิ โดยจัดตัง้ 
"แผนกเชือ้เพลงิ“ 
ด าเนนิการสัง่ซือ้น ้ามนัมา
จ าหน่ายแกส่ว่นราชการ 

คณะรัฐมนตร ี
อนุมตัใิหย้กฐานะ 
แผนกเชือ้เพลงิขึน้เป็น  
"กรมเชือ้เพลงิ" และ 
จ าหน่ายน ้ามนัแก่
ประชาชน 

2480 

สถานการณ์โลกสอ่เคา้วา่ 
จะเกดิสงครามขึน้ รัฐบาล
เห็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ส ารองน ้ามนัไวใ้ช ้จงึได ้
ตรา “พระราชบญัญตัิ
น า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 
2481”  

2481 

2489 

-หลงัสงครามโลก
สิน้สดุไดม้กีารยกเลกิ 
พ.ร.บ. น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2481 และยบุกรม
เชือ้เพลงิ  
-ขายทรัพยส์นิทัง้หมด
และใหเ้อกชนเชา่ทีด่นิ 

กระทรวงกลาโหม 
ต ัง้แผนกเชือ้เพลงิ
ขึน้ใหมเ่พือ่กจิการ
ของทหาร พรอ้มกบั
และไดม้กีารจัดตัง้ 
"องคก์รเชือ้เพลงิ"  

2495 

2496 

แผนกเชือ้เพลงิ
ไดร้ับการยกฐานะ
ขึน้เป็นกรม เรยีกวา่ 
"กรมการ
พลงังานทหาร" 
และมหีนา้ทีด่แูล
องคก์รเชือ้เพลงิ 
 

รัฐบาลเจรจาขอ
แกไ้ขสญัญากบั
ผูค้า้น ้ามนัตา่งชาต ิ
ท าใหร้ัฐบาลไทย
สามารถคา้น ้ามนั
ไดโ้ดยเสร ี 

2500 

รัฐบาลไดก้อ่ตัง้
โรงกล ัน่น า้มนั
บางจาก ขึน้  

2502 

องคก์ารเชือ้เพลงิ
ถกูยกฐานะเป็นนติิ
บคุคล ตามพระ
ราชกฤษฎกีาจัดตัง้
องคก์ารเชือ้เพลงิ 
(สามทหาร/
รัฐวสิาหกจิ) 

2503 

ตัง้โรงกลัน่โดยเอกชน
แหง่แรก 
บ. โรงกล ัน่น า้มนัไทย 
จ ากดั  และ 
บรษิทั เอสโซ ่แสตน
ดารด์ประเทศไทย 
จ ากดั  

2505 

กอ่นการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 
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ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

2514 

2520 

2516/2522 

2521 

2534 

2528 

ชว่งทีม่กีารจดัต ัง้การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 

- ตรา พ.ร.บ.  
ปิโตรเลยีม  
พ.ศ. 2514 
- ส ารวจพบ
กา๊ซธรรมชาติ
และน ้ามนัดบิ
ในอา่วไทย  

ตัง้ องคก์ารกา๊ซธรรมชาต ิ
แหง่ประเทศไทย 
/กระทรวงอตุสาหกรรม 

-เกดิวกิฤตกิารขาด
แคลนน ้ามนัทั่วโลก 
-รัฐขาดเครอืขา่ยใน
การจัดหาน ้ามนัจาก
ตลาดภายนอก
ประเทศ  

- ตรา พ.ร.บ. การปิโตรเลยีม 
แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2521 
- ตัง้การปิโตรเลยีม 
แหง่ประเทศไทย (ปตท.) 
(รวมองคก์ารเชือ้เพลงิและองคก์าร 
กา๊ซธรรมชาตแิหป่ระเทศไทย) 

ตัง้ บรษิทั ปตท. 
ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
เพือ่ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีมทัง้ใน
และนอกประเทศ  

2522 

เพือ่ให ้ปตท. มศีกัยภาพ
ในการกลัน่น ้ามนั จงึให ้
รวมโรงกลัน่น ้ามนับางจาก
เขา้มาเป็นของ ปตท. และ
ให ้ปตท. เขา้ถอืหุน้ใน
บรษัิทไทยออยล ์จ ากดั 
ในอตัรารอ้ยละ 49 

รัฐบาลไดป้ระกาศใชร้ะบบ
ราคาน ้ามนัลอยตวั ท าให ้
มผีูค้า้น ้ามนัรายใหมเ่ขา้มา
ลงทนุในธรุกจิน ้ามนัมาก
ขึน้  

2534 

ตัง้ บ. ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย 
จ ากดั ตามมตคิณะรัฐมนตร ี 
พ.ศ. 2533 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การขนสง่น ้ามนั 
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ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

2540 

2541 2544 

ชว่งแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 

2556 

ประเทศไทยเผชญิ
วกิฤตเศรษฐกจิ 
เป็นปัจจัยเรง่ใหม้กีาร
ด าเนนิการแปรรปู
รัฐวสิาหกจิใหเ้ร็วขึน้  

มuการขายหุน้ของ 
ปตท. ในบรษัิท 
ปตท.สผ. เหลอื
สดัสว่นรอ้ยละ 62 

แปลงสภาพ ปตท. เป็น  
บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ภายใต ้พ.ร.บ. ทนุรัฐวสิาหกจิ  
พ.ศ. 2542 

ตรา พ.ร.บ. ทนุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 
2542 ซึง่เป็นเครือ่งมอืของรัฐในการ
เปลีย่นสถานะรัฐวสิาหกจิจากรปู
แบบเดมิใหเ้ป็นรปูแบบบรษัิทจ ากดั 
หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดั แตย่ังคงมี
สถานะเป็นรัฐวสิาหกจิ 

2542 

2560 

ตรา พ.ร.บ. การใหเ้อกชน
รว่มทนุในกจิการของรฐั 
พ.ศ. 2556 

ปรับโครงสรา้ง บ. ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ในสว่นของธรุกจิ
น ้ามนัและคา้ปลกี  
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Agenda 

ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

การใหเ้อกชนรว่มลงทนุ 
ในกจิการของรัฐ 

การรว่มลงทนุของเอกชนในกจิการดา้นพลังงาน 
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Public Private Partnership 
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Public Private Partnership 
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Public Private Partnership 
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Public Private Partnership 
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Public Private Partnership 
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Public Private Partnership 
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Agenda 

ประวตัคิวามเป็นมากจิการดา้นพลงังาน 

การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ 

การรว่มลงทนุของเอกชนใน
กจิการดา้นพลังงาน 
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กรณีศกึษา 1 

 

การใหส้มัปทานปิโตรเลยีม 
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ปิโตรเลยีมคอื? 

• ปิโตรเลยีม เป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนอันสลับซับซอ้น ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตใินชัน้หนิใต ้

พืน้ผวิโลก มธีาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลักคอื ไฮโดรเจน และคารบ์อน ไดจ้ากการสลายตัวของอนิทรยี์

สารจ านวนมาก ทับถมกันในหนิตะกอน ภายใตค้วามรอ้นและความดันมหาศาล เมือ่น ามากลั่นจะได ้

ผลติภัณฑต์า่ง ๆ เชน่ กา๊ซหงุตม้ น ้ามันเบนซนิ น ้ามันกา๊ด น ้ามันดเีซล น ้ามันเตา ยางมะตอย 
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ปิโตรเลยีมมาจากไหน? 

ทีม่า: PTTEP 

• ลักษณะทีแ่ตกต่างกันของแหล่งปิโตรเลยีมจะท าใหปิ้โตรเลยีมทีไ่ดม้คีุณสมบัตแิละตน้ทุนทีแ่ตกต่าง

กนัออกไป  

• แหล่งยาดานาเป็นชัน้หนิกักเก็บทีม่ลีักษณะเป็นกระเปาะขนาดใหญ่ แต่ละกระเปาะกักเก็บก๊าซไดเ้ป็น

จ านวนมาก จงึตอ้งการใชห้ลุมผลตินอ้ยกวา่แหล่งก๊าซบงกชเหนือ ซึง่มชีัน้หนิกักเก็บทีม่ลีักษณะเป็น

กระเปาะขนาดเล็กกระจายตัวกนั และท าใหก้ารผลติกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศไทยมตีน้ทนุทีส่งูกวา่ 
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การส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2558, กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
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การใหส้มัปทานปิโตรเลยีม 

• ปิโตรเลยีมทีอ่ยู่ใตด้นิถอืเป็นสมบัตขิองรัฐ การน าปิโตรเลยีมขึน้มาใชป้ระโยชน์ตอ้ง ไดรั้บสัมปทาน

จากภาครัฐกอ่น  

• ใหส้ทิธสิ ารวจและผลติปิโตรเลยีมในบรเิวณหนึง่ภายในเวลาทีก่ าหนด 

• ปิโตรเลยีมทีพ่บเป็นของผูรั้บสมัปทาน 

• ผูรั้บสมัปทานช าระผลประโยชนใ์หรั้ฐในรุปของคา่ภาคหลวงและภาษีเงนิได ้

ทีม่า: กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
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การใหส้มัปทานปิโตรเลยีม 

การส ารวจและผลติปิโตรเลยีมเป็นธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงู คอืตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงูและมโีอกาสลม้เหลว 

ไดม้าก แตห่ากประสบความส าเร็จคอืพบปิโตรเลยีมก็อาจไดผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ตามขนาดของแหลง่ 

ปิโตรเลยีมทีพ่บ และความยากงา่ยในการน าปิโตรเลยีมขึน้มาใชป้ระโยชน ์

ทีม่า: กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
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แผนทีส่มัปทานปิโตรเลยีม 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2558, กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

Petroleum Concession Map (Onshore) Petroleum Concession Map (Offshore) 
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คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2558, กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

นับตัง้แตม่กีารผลติปิโตรเลยีมในปี 2524 จนถงึปี 2558  

สามารถผลติปิโตรเลยีมคดิเป็นมลูคา่รวมทัง้ส ิน้ 5,380,094 ลา้นบาท  

โดยรัฐจัดเก็บคา่ภาคหลวงปิโตรเลยีมไดร้วมทัง้ส ิน้ 663,521 ลา้นบาท 
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กรณีศกึษา 2 

 

โรงกลั่นน ้ามันไทยออยล ์ 



25 25 

โรงกล ัน่น า้มนัไทยออยล ์ 

พ.ศ. 

รัฐอนุญาตใิหเ้อกชนตัง้  
บ. โรงกลัน่น ้ามนัไทย จ ากดั  
(บ. ไทยออยล ์ในปัจจบุนั) 
รว่มกบักระทรวงอตุสาหกรรม 
ที ่อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี
ในรปูแบบของสญัญา  
สรา้ง-บรหิาร-โอนเป็นของรัฐ 
(Build-Operate-Transfer: BOT) 

2504 2522 2560 2524 

ครบก าหนดตาม
สญัญา BOT เดมิ 
บ. ไทยออยล ์
ตอ้งโอนกจิการ 
คนืใหแ้กร่ัฐ 

- วฤิตน ้ามนั 
- เพิม่ศกัยภาพใหแ้ก ่ปตท. ใน
การเป็นกลไกของรัฐในการ
แกปั้ญหาการขาดคลานน ้ามนั 

- แกไ้ขสญัญาเดมิจาก BOT 
เป็นการรว่มลงทนุระหวา่งรัฐ
กบัเอกชน (สดัสว่น 49%) 

บรษัิท ปตท. จ ากดั  
(มหาชน) 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
อนัดบั 1  
49.10% 

ทีม่า: http:// www.thaioilgroup.com, http://www2.eppo.go.th 
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โรงกล ัน่น า้มนัไทยออยล ์ 

• ผลติน ้ามันปิโตรเลยีมส าเร็จรูปประมาณ 

14,000 ลา้นลติรตอ่ปี หรอืประมาณรอ้ยละ 

25 ของก าลังการกลั่นรวมภายในประเทศ  

• เป็นโรงกลั่นทีม่คีวามยดืหยุน่สงูในการใช ้

วตัถดุบิหรอืน ้ามันดบิจากแหลง่ตา่งๆ 

สามารถปรับเปลีย่นระดับการผลติ

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมส าเร็จรูปแตล่ะชนดิ

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

ภายในประเทศ 

ทีม่า: http:// www.thaioilgroup.com 
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บ. ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (THAPPLINE)  
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ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย 

พ.ศ. 

2534 

-  คณะรัฐมนตร ีเห็นชอบใหด้ าเนนิ 
 โครงการทอ่สง่ผลติภัณฑน์ ้ามนั  
 จาก ศรรีาชา ถงึ สระบรุ ี 

- เพือ่กระจายศนูยก์ลางในการจ าหน่ายน ้ามนั 
ออกจากรงุเทพฯ  

- ลดปัญหาการจราจร และผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

ตัง้ บ. ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย 
จ ากดั (THAPPLINE) โดยการ
รว่มทนุระหวา่ง ปตท. และ กลุม่
บรษัิทผูค้า้น ้ามนัรายใหญ่
ภายในประเทศ (ปตท. ถอืหุน้
อนัดบั 1 ในสดัสว่น 30.6%) 

2533 2560 

บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
ถอืหุน้อนัดบั 1  
ในสดัสว่น 40.4% 

ทีม่า: http://www.thappline.co.th 
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ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย 

ทีม่า: บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ทอ่สง่น ้ามันศรรีาชา- สระบรุ ี(225 กม.)  

ก าลังการขนสง่ 26,000 ลา้นลติร/ปี 

ทอ่สง่น ้ามันมาบตาพดุ – ศรรีาชา (67 กม.) 

ก าลังการขนสง่ 10,600 ลา้นลติร/ปี 

ทอ่สง่น ้ามันเชือ้เพลงิอากาศยานคลังน ้ามัน 

ล าลกูกา – สวุรรณภมู ิ(38 กม.) 

คลังล าลกูกา จังหวดัปทมุธาน ี ความจปุระมาณ 170 ลา้นลติร  

คลังสระบรุ ีอ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีความจปุระมาณ 170 ลา้นลติร      

ใหบ้รกิารขนสง่น า้มนั 
ผา่นระบบทอ่ 3 เสน้ทางหลกั 

คลงัน า้มนั 2 แหง่ 
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บรษัิท ปตท จ ากดั (มหาชน)  
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พ.ศ. 

- ตรา พ.ร.บ. การปิโตรเลยีม 

   แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2521 

- ตัง้การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย         

(ปตท.) 

   (รวมองคก์ารเชือ้เพลงิและองคก์าร 

   กา๊ซธรรมชาตแิหป่ระเทศไทย) 

2544 2521 2542 

1 ตลุาคม 2544  

การปิโตรเลยีมแหง่

ประเทศไทยไดด้ าเนนิการ

แปลงสภาพเป็น  

บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ภายใต ้พระราชบญัญัตทินุ

รัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542  

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2542  

เห็นชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แหง่ชาต ิเรือ่งแนวทางการแปรรปูการปิโตรเลยีม

แหง่ประเทศไทย (ปตท.) และมอบหมายให ้

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

(สพช.) ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่

เรง่รัดการจัดท าประเด็นนโยบายใหส้อดคลอ้งกบั

ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

องคก์าร 
เชือ้เพลงิ 

องคก์าร 
กา๊ซธรรมชาต ิ

+ 

ปตท. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

กระทรวงการคลงัถอืหุน้สดัสว่น 67% 

Corporatization 
& Privatization 

Merged 

ปตท. 
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ปตท. 
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การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า

กรกฎาคม 2560



การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

2



นครปฐม
นนทบุรี

กรุงเทพ

สมทุรปราการ

ปทมุธานี

สมทุรสาคร

115 km.

พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (BMR) 7,785 ตร.กม.

ประชากร 17.5 ล้านคน

GDP 68% ของทัง้ประเทศ

ที่มา : สนข.

3



รูปแบบ จาํนวนเที่ยวเดนิทาง

(ล้านเที่ยว/วัน)

% เที่ยวเดนิทาง

รถยนต์ 12.5 57 %

        รถประจาํทาง 8.0 36 %

1.0 5 %

          อื่นๆ 0.5 2 %

รวม 22.0 100 %

BTS+MRT+ARL

(Source: OTP)

สัดส่วนรูปแบบการเดินทางปัจจุบันในกรุงเทพและปริมณฑล



5

แนวคิดรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

รถไฟฟ้าไม่ใช่บริการแบบ Door to Door

http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+walking&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=zfvU8rw3p6kDlM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-walking-moving.html&docid=FkOYP5EuGk0EHM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/9/5/Z/y/0/z/man-walking-moving-md.png&w=300&h=300&ei=jcp4UdakFci3rgfY_4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=1&tbnh=133&tbnw=167&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:28,s:0,i:168&tx=80&ty=65
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+bus&start=192&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=0HHMUJryg54ETM:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8584535-bus-or-coach-sign-as-clipart&docid=V71dpTC778LUYM&imgurl=http://ih2.redbubble.net/image.11582988.4535/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=Ms54UbmnAYfJrQfKt4HIBA&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=118&tbnw=151&ndsp=41&ved=1t:429,r:1,s:200,i:7&tx=105&ty=69
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+motorcycle&start=109&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=4Uu3XrY3Z9GG8M:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8582745-motorcycle-clip-art&docid=3iGXUHvWtPiHXM&imgurl=http://ih3.redbubble.net/image.11580706.2745/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=4s54Ua_sOYSqrAej0oHABA&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=4&tbnh=140&tbnw=166&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67&tx=89&ty=60
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+boat&start=239&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=r2cZJTRe4UdiWM:&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/map-symbols-boat-clip-art.html&docid=cWacF_dmXOdH8M&imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphicmedium/map_symbols_boat_clip_art_17103.jpg&w=200&h=200&ei=a9N4UaA80aasB9XfgPgE&zoom=1&iact=rc&dur=78&page=7&tbnh=134&tbnw=134&ndsp=46&ved=1t:429,r:39,s:200,i:121&tx=61&ty=108
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+walking&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=zfvU8rw3p6kDlM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-walking-moving.html&docid=FkOYP5EuGk0EHM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/9/5/Z/y/0/z/man-walking-moving-md.png&w=300&h=300&ei=jcp4UdakFci3rgfY_4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=1&tbnh=133&tbnw=167&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:28,s:0,i:168&tx=80&ty=65
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+bus&start=192&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=0HHMUJryg54ETM:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8584535-bus-or-coach-sign-as-clipart&docid=V71dpTC778LUYM&imgurl=http://ih2.redbubble.net/image.11582988.4535/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=Ms54UbmnAYfJrQfKt4HIBA&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=118&tbnw=151&ndsp=41&ved=1t:429,r:1,s:200,i:7&tx=105&ty=69
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+motorcycle&start=109&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=4Uu3XrY3Z9GG8M:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8582745-motorcycle-clip-art&docid=3iGXUHvWtPiHXM&imgurl=http://ih3.redbubble.net/image.11580706.2745/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=4s54Ua_sOYSqrAej0oHABA&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=4&tbnh=140&tbnw=166&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67&tx=89&ty=60
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+boat&start=239&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=r2cZJTRe4UdiWM:&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/map-symbols-boat-clip-art.html&docid=cWacF_dmXOdH8M&imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphicmedium/map_symbols_boat_clip_art_17103.jpg&w=200&h=200&ei=a9N4UaA80aasB9XfgPgE&zoom=1&iact=rc&dur=78&page=7&tbnh=134&tbnw=134&ndsp=46&ved=1t:429,r:39,s:200,i:121&tx=61&ty=108


ที่มา : รายงานการศึกษา M-MAP, สนข.

6



ที่มา : รายงานการศึกษา M-MAP, สนข.

7



พัฒนาการแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ

DEPOT

5 สาย (238 Km.)

MTMP (2537)

5 สาย (179 Km.)

CMIP (2539)

5 สาย (376 Km.)

URMAP (2545)

7 สาย (291 Km.)

แปลงแผน URMAP (2547)

3 สาย (60 Km.)

Bangkok Transportation Study (2518)

3 สาย (77 Km.)

BARRT (2535)

8



10

Airport Rail Link  

28 กม.

อ่อนนุช-แบริ่ง-สําโรง

6.25 กม.

สะพานตากสิน - บางหว้า

7.5 กม.

หมอชิต-อ่อนนุช

สนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน 

24 กม.

บางซื่อ-หัวลําโพง 

20.8 กม.

บางซื่อ-ตลิ่งชัน

15 กม.

เปิดใหบ้ริการ 4 โครงการ (100 กม.)



แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หน่วยงานปฏิบัติ

วางโครงข่ายแผนแม่บท

ศึกษาระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบัน

ศึกษาทศิทางการพัฒนาเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคม



โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.
6 สายทาง : 13 โครงการ

โครงการรถไฟฟ้าตามแผนแม่บท 
10 สายทาง

12



สถานะการดําเนินโครงการรถไฟฟ้า
ของ รฟม.
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โครงการรถไฟฟ้า รฟม.
6 สายทาง : 13 โครงการ (รวม 253 กม.)

2) สายสีม่วง (ฉลองรัชธรรม) (บางใหญ่ - เตาปูน)

9) สายสีม่วง (เตาปนู – ราษฎรบ์รูณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก))

13) สายสีเขยีว (คูคต - ลาํลกูกา)

5) สายสีเขียว (หมอชิต - สะพานใหม ่- คูคต)

7) สายสีชมพู (แคราย - มีนบรุี)

6) สายสีส้ม ตะวันออก (ศูนยว์ฒันธรรมฯ - มีนบุรี)

8) สายสีเหลอืง (ลาดพรา้ว - สําโรง)

10) สายสสีม้ ตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

4) สายสีเขียว (แบริ่ง - สมุทรปราการ)

12) สายสีเขยีว (สมุทรปราการ - บางปู)

1) สายสีน้าํเงิน (เฉลิมรัชมงคล) (หัวลําโพง - บางซื่อ)
3) สายสนี้าํเงิน (บางซื่อ - ท่าพระ/ หัวลาํโพง - บางแค)

11) สายสีน้ําเงิน (บางแค - พุทธมณฑล สาย 4)



เปิดบริการแล้ว 1) สายสีน้ําเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) (บางซื่อ - หัวลําโพง)

2) สายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม) (บางใหญ่ - เตาปูน)

3) สายสีเขียว (แบริ่ง - สมุทรปราการ) (เปิดบริการช่วงแบริ่ง – สําโรง เมื่อ 3 เม.ย. 60)

โครงการที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง

4) สายสีน้ําเงิน (บางซื่อ - ท่าพระ / หัวลําโพง - บางแค)

5) สายสีเขียว (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)

6) สายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี)

โครงการที่อยู่ระหว่าง

เตรียมการก่อสร้าง

7) สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)

8) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สําโรง)

โครงการที่เริ่มดําเนินการ

ในปี 2560 เป็นต้นไป

9) สายสีม่วง (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก))

10) สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย (บางแค - พทุธมณฑล สาย 4)

11) สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (สมุทรปราการ - บางปู) 

12) สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (คูคต - ลําลูกกา)

13) สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
6 สายทาง : 13 โครงการ (รวม 253 กม.)



สายสีน้ําเงิน (หัวลําโพง – บางซื่อ)
(รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล)

21

บางซื่อ

กําแพงเพชร

สวนจตุจักร

พหลโยธนิ

ลาดพรา้ว

รัชดาภิเษก

สุทธสิาร

ห้วยขวาง

ศูนย์วัฒนธรรมฯ

พระราม 9

เพชรบุรี

สุขมุวิท

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์คลองเตย
ลุมพนิี

สีลม
สามย่าน

หัวลําโพง

โครงการที่เปิดบริการแล้ว



สายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ)

22

ตลาดบางใหญ่

สามแยกบางใหญ่ บางพลู

บางรักใหญ่
บางรักนอ้ยท่าอิฐ

ไทรม้า

สะพานพระนัง่เกล้า
แยกนนทบุรี 1

บางกระสอ

ศูนย์ราชการนนทบุรี

กระทรวงสาธารณสขุ

แยกติวานนท์

วงศ์สว่าง

บางซ่อน

เตาปูน

โครงการที่เปิดบริการแล้ว



สถานีเตาปูน

เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 



เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง (รฟท.)

สถานีรถไฟบางซ่อน

(รฟท.)

ทางขึน้ – ลง เชื่อมจาก

รถไฟฟ้าสถานีบางซ่อน 

(รฟม.)

Skywalk จากสถานีบางซ่อน 

(รฟม.)



สายสีน้ําเงิน (หัวลําโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ)

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟา้และเดินรถ

ช่วงเตาปูน - บางซื่อ 

ส่วนต่อขยาย

เริ่มกอ่สร้าง เม.ย. 54 แล้วเสร็จ 93.91% ช้ากวา่แผนงาน 0.01%

- 16 ก.พ. 60 : ลงนามสัญญาว่าจ้าง BEM ดาํเนินการ

แล้วเสร็จ 90.43% (กาํหนดเปิดให้บริการในเดอืน ส.ค. 60)

- 28 ม.ีค. 60 : ครม. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสญัญาฯ

- 31 ม.ีค. 60 : ลงนามสัญญาสัมปทานกับ BEM แล้วเสร็จ 3.74%

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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บางใหญ่

บางซื่อ

เตาปูน

สายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่)2

PPP - Gross Cost

BMCL เปิดใหบ้ริการปลายปี 2559

สญัญา 30 ปี (2556-2586)

ท่าพระ

บางแค

หัวลําโพง

สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย 
(หวัลําโพง-บางแค/บางซื่อ-ท่าพระ)

3

สายสีน้ําเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ4

สายสีน้ําเงินเฉลิมรัชมงคล1

PPP – Net Cost

BEM ดําเนนิการอยู่

สญัญาเดิม 25 ปี (2547-2572)PPP - Net Cost

BEM ดําเนนิการตั้งตั้งงานระบบ

สญัญา 30 ปี (2560 – 2590)



สายสีเขียว (แบริ่ง – สมทุรปราการ และหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)

งานโยธา
ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

งานระบบรถไฟฟา้และเดินรถ

เริ่มก่อสร้าง มี.ค. 55 แล้วเสร็จ 100.00%

เริ่มก่อสร้าง มิ.ย. 58 แล้วเสร็จ 36.19% เร็วกว่าแผนงาน 2.52%

- 10 มิ.ย. 58 : คจร. เห็นชอบหลักการให้ กทม. เดินรถ

- 28 มี.ค. 59 : ปกค. ปลดั กทม. และ ผวก. รฟม. ลงนามใน MOU

- 3 เม.ย. 60 : เปิดให้บริการเดินรถจากสถานีแบริ่งถึงสถานีสําโรง

- 29 มิ.ย. 60 : คจร. ได้มีมติสรุปให้ กทม. หารือร่วมกับ รฟม. โดยเห็นว่าท้องถิ่น

ต้องมีส่วนรับผิดชอบในค่าลงทุน เช่นเดียวกับที่ รฟม. รับไว้ โดยให้นําไปหารือถึง

สัดส่วนการแบ่งจ่ายเงินลงทุนที่เหมาะสมผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง



สายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี)

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟา้และเดินรถ

เริ่มกอ่สร้าง พ.ค. 60 แล้วเสร็จ 0.71% ล่าช้ากว่าแผนงาน 0.09%

- อยู่ระหว่างจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหฯ์ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 

พ.ศ. 2556 ทั้งโครงการสายสีสม้ สว่นตะวันออก และสว่นตะวันตก

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง



ศนูย์ซอ่มบํารุงสายสสี้ม



สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)

โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

ข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้ Monorail

โครงสรา้ง ยกระดับตลอดสาย

ระยะทาง 34.5 กม.  30 สถานี

เงินลงทุน 53,519.50 ลบ.

สถานะโครงการ (ณ สิน้เดือน มิ.ย. 60)

คัดเลือกเอกชน - รฟม. ไดล้งนามในสญัญากับบริษัท นอร์ทเทิร์น 

บางกอกโมโนเรล จาํกัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60

- ปัจจบุนัอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสรา้ง

แผนงาน

 คัดเลือกเอกชน

 ก่อสรา้ง+จดัหา/ตดิตั้งระบบรถ

 เปิดเดนิรถ

ก.ค. 59 - เม.ย. 60

พ.ค. 60 - ก.ค. 63

ส.ค. 63



PK16 วัดพระศรีมหาธาตุ
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สายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สําโรง)

โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

ข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้ Monorail

โครงสรา้ง ยกระดับตลอดสาย

ระยะทาง 30.4 กม. 23 สถานี

เงินลงทุน 51,931.36 ลบ.

สถานะโครงการ (ณ สิน้เดือน มิ.ย. 60)

คัดเลือกเอกชน - รฟม. ไดล้งนามในสญัญากับบริษัท อีสเทิร์น 

บางกอกโมโนเรล จาํกัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60

- ปัจจบุนัอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสรา้ง

แผนงาน

 คัดเลือกเอกชน

 ก่อสรา้ง+จดัหา/ตดิตั้งระบบรถ

 เปิดเดนิรถ

ก.ค. 59 - เม.ย. 60

พ.ค. 60 - ก.ค. 63

ส.ค. 63



บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ : สถานีรัชดา-ลาดพร้าว



สายสีม่วง (เตาปูน - ราษฎร์บรูณะ)

โครงการที่จะดําเนินการในปี 2560

ข้อมูลโครงการ

รปูแบบระบบ Heavy Rail

โครงสรา้ง ใตด้นิและยกระดบั  รวม 23.6 กม. 

จํานวนสถานี ใตด้นิ 10 สถานี ยกระดบั 7 สถานี

เงินลงทุน 128,402.62 ลบ.

แผนงาน

ประกวดราคางานโยธา

 ก่อสรา้ง

 เปิดเดนิรถ

ต.ค. 60 - ส.ค. 61

ก.ย. 61 - เม.ย. 67

พ.ค. 67

สถานะโครงการ (ณ สิน้เดือน มิ.ย. 60)

- รฟม. เสนอโครงการฯ ไปยัง คค. ครั้งที่ 1 เมื่อ เม.ย. 58 
และครั้งที่ 2 เมื่อ เม.ย. 59

‐ คกก.สศช. เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 60 มีมติเห็นชอบตามที่ รฟม. 
‐ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คค. สรุปความเห็นประกอบการเสนอ 

ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการฯ ต่อไป



ทัศนียภาพสถานีรัฐสภา (เกียกกาย)



โครงการที่จะดําเนินการในปี 2560

สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์- ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

ข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้ Heavy Rail

โครงสรา้ง ใตด้นิตลอดสาย 13.4 กม. 

จํานวนสถานี 11 สถานี

เงินลงทุน 120,486.50 ลบ.

แผนงาน

 ประกวดราคางานโยธา
 ก่อสรา้ง
 เปิดเดนิรถ

พ.ย. 60 - ก.ค. 61
ส.ค. 61 - เม.ย. 67
พ.ค. 67

สถานะโครงการ (ณ สิน้เดือน มิ.ย. 60)

เสนอโครงการ -   รฟม. เสนอโครงการฯ ไปยัง คค. เมื่อ ม.ค. 60
- คค. ให้ รฟม. พิจารณาปรบัลดกรอบวงเงิน      

โครงการฯ เมื่อ 7 เม.ย. 60 
- รฟม. ได้เสนอโครงการฯ ที่ปรบัลดกรอบวงเงิน  

ไปยัง คค. เมื่อ 26 เม.ย. 60 
-   ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของ คค. เพื่อ 

นาํเสนอ ครม. ต่อไป

ตลิ่ง

ชนั

บางขุนนนท์
ศิริราช

สนามหลวง
หลานหลวง

อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย

ยมราช
ราชเทวี

ประตูน้ํา

ราชปรารภ

ดินแดง

ประชาสงเคราะห์

ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย



โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ช่วงท่าอากาศยานฯ - ห้าแยกฉลอง)

สถานะโครงการ (ณ สิน้เดือน มิ.ย. 60)

- สนข. ไดน้าํส่งเอกสารและรายงานผลการศึกษาของโครงการฯ ให้กับ รฟม. 
เมื่อ 28 เมษายน 2560 

- รฟม. อยู่ระหว่างดาํเนนิการเสนอตรา พ.ร.ฎ. ให้อํานาจ รฟม. ดาํเนนิกิจการ
รถไฟฟา้ในจงัหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งจัดทํารา่ง TOR และราคากลาง เพื่อจดัจ้าง
ที่ปรกึษาจัดทํารายงาน PPP

การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลโครงการ

ระยะทาง 41.7 กม. 21 สถานี

เงินลงทุน 30,155 ลบ.



โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

- สนข. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศึกษาและจัดทํา

แผนแมบ่ทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

- มช. ได้เสนอตัวเลือกโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง 2 

โครงข่าย ระยะทางรวม 35 กม. และ 41 กม.

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและ

การเงินเพื่อเปรียบเทียบโครงข่ายที่เหมาะสม

โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560



การศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบ
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ที่มา : รายงานการศึกษา M-MAP, สนข.



ประมาณการจํานวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast)



มติ ครม. 

เมื่อ 17 พ.ค. 37



โครงสร้างทางวิ่ง

    โครงสร้างทางวิ่ง Monorail มีขนาดเล็กและโปร่ง จึงมีเงาบดบังพื้นที่ด้านล่างไมม่าก

Monorail Heavy Rail

5.2 m. 10 m.
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Monorail Heavy Rail

โครงสร้างทางวิ่ง





กรณีศึกษา

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ

EIRR NPV* B/C Ratio*

(ร้อยละ) (ล้านบาท) (อัตราส่วน)

กรณีที่ 1 ค่าโดยสารตามระยะทาง 17.64% 32,138.56 1.89

กรณีที่ 2 ค่าโดยสาร 20 บาท 19.13% 39,898.15 2.05

ผลวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจ
หมายเหตุ *คํานวณที่ Discount Rate 12%

ผลวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน
ผลการวิเคราะห์ FIRR (Distant Fare) ผลการวิเคราะห์ FIRR (20 Baht Fare)

ตัวอย่างผลวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน



รูปแบบการลงทุน
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- เอกชนรับสัมปทานลงทุนระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟา้ ดําเนินการและ

บํารุงรักษา โดยรัฐลงทุนงานโยธา แบบ Public Private Partnership (PPP)

- รัฐลงทุนงานโยธาและงานระบบและขบวนรถไฟฟ้า เดินรถและบาํรงุรักษา แบบ 

Public Sector Comparator (PSC)

รูปแบบการลงทุน



สัดส่วนเงนิลงทุนที่รัฐบาลรับผดิชอบ
ตํ่า

สูง

คา่จดักรรมสิทธิ์ที่ดิน

คา่ก่อสร้างงานโยธา

คา่งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล

การจดัหาขบวนรถไฟฟ้า

โครงการ

ค่างานระบบ

รถไฟฟ้าและ

เครื่องกล

ค่าก่อสร้าง

งานโยธา

ค่าจดั

กรรมสทิธิ์ 

ที่ดนิ

การจดัหา

ขบวน

รถไฟฟ้า

รัฐบาล เอกชน

โครงการ

ค่างานระบบ

รถไฟฟ้าและ

เครื่องกล

ค่าก่อสร้าง

งานโยธา

ค่าจดั

กรรมสทิธิ์ 

ที่ดนิ

การจดัหา

ขบวน

รถไฟฟ้า

รัฐบาล เอกชน

คา่จดักรรมสิทธิ์ที่ดิน

คา่ก่อสร้างงานโยธา

คา่งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล

การจดัหาขบวนรถไฟฟ้า

โครงการ

ค่างานระบบ

รถไฟฟ้าและ

เครื่องกล

ค่าก่อสร้าง

งานโยธา

ค่าจดั

กรรมสทิธิ์ 

ที่ดนิ

การจดัหา

ขบวน

รถไฟฟ้า

รัฐบาล เอกชน

คา่จดักรรมสิทธิ์ที่ดิน

คา่ก่อสร้างงานโยธา

คา่งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล

การจดัหาขบวนรถไฟฟ้า

รัฐ
บ
าล

เอ
กช

น

PPP PPP PPP
1 2 3



(2) ทางเลือกในการร่วมลงทุนของเอกชน (PPP) 3 ทางเลือก ได้แก่

- Net Cost Concession
- Gross Cost Concession
- Modified Gross Cost Concession

รูปแบบการลงทุน



•CIVIL WORKS

•M&E WORKS

•OPERATION

GOVERNMENT

PRIVATE SECTOR  

PRIVATE SECTOR  

Existing Blue Line BTS

PRIVATE SECTOR  

PRIVATE SECTOR  

PRIVATE SECTOR  

PPP

Public

Private

SCHEME DESIGN BUILD FINANCE Operation (O) 

& Maintenance (M)

REVENUE 

COLLECTION
NOTE

Public

Service

Public Public Public Public Public Public SRTET

PPP1

Gross Cost

Public (CW)

Private (M&E)

Public (CW)

Private (M&E)

Public (CW)

Private(M&E)

Public Public Public PL/ BEM

PPP2

Net Cost

Public (CW)

Private (M&E)

Public (CW)

Private (M&E)

Public (CW)

Private(M&E)

Private Private Private BL/ BEM

PPP3

Net Cost

Private Private Private Private Private Private GL/ BTS1

PL+YL/ 

BSR JV

CW = Civil Works, “M&E” includes Rolling Stock

M O

รูปแบบการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในปัจจุบัน



การประเมนิทางด้านความคุ้มค่าของเงนิ (Value for the money, VFM) 

VFM คือ การเปรียบเทียบทางเลือกการดําเนินงานและการลงทนุโครงการในแตล่ะกรณี โดยคิดรวมความเสี่ยงตา่งๆ เพื่อหาวธิีการลงทุนที่

ทาํให้ภาครัฐจ่ายค่าลงทุนน้อยที่สุด และเอกชนได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับการลงทุนและความเสี่ยง การพิจารณาแบง่ออกเป็น 

2 กรณี ดงันี ้

VFM

Best estimate

Optimism bias

Investment risk (M&E)

O&M risk

Revenue risk

1

2

Best estimate

1

Optimism bias

2

รูปแบบการพจิารณา รายละเอียด

การเปรียบเทียบการดําเนินงานและการลงทนุโครงการในแตล่ะกรณีเพื่อประเมินภาระต้นทนุด้านการเงิน

ของภาครัฐ โดยยังไม่รวมความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

การเปรียบเทียบการดําเนินงานและการลงทนุโครงการในแตล่ะกรณีเพื่อประเมินภาระต้นทนุด้านการเงิน

ของภาครัฐ โดยรวมความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาของโครงการ



การประเมินความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money, VfM)

สมมุติฐาน : ให้เอกชนได้ผลตอบแทน (ROE) 12.5% (Gross Cost) และ 13.5% (Net Cost) 

ตาราง Allowances for Optimism Bias (% difference from the Best Estimate) 

Government Procurement Concessionaire Procurement

Net Cost 

concession

Gross Cost 

concession

Modified 

Gross Cost 

concession

Net Cost 

concession

Gross Cost 

concession

Modified 

Gross Cost 

concession

Cost

Capital Cost - M&E 45% 45% 45% 15% 15% 15%

O&M Cost 20% 10% 10% 20% 10% 10%

Patronage

Operating Y1 -50% -55% -50% -50% -55% -50%

Operating Y3 & after -30% -33% -30% -30% -33% -30%
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ตัวอย่าง สายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ



ความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน ที่เกิดขึ้นต่อภาครัฐ

PPP Gross Cost 
PPP Net Cost (1)

(เอกชนลงทุนเฉพาะงานระบบรถไฟฟ้า)

PPP Net Cost (2)

(เอกชนลงทนุทั้งงานโยธา + งานระบบรถไฟฟ้า)

(1) ความเสี่ยงดา้นรายได้ค่าโดยสาร 

สูง : รัฐเก็บค่าโดยสาร และจ่ายค่า

จัดการเดินรถให้แก่ภาคเอกชน

ต่ํา : เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงค่า

โดยสาร/หากมีรายได้หรือผลกําไรสูงกว่าท

ตกลงจะต้องมีส่วนแบ่งให้รัฐ

ี่

ต่ํา : เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงค่า

โดยสาร/หากมีรายได้หรือผลกําไรสูงกว่าที่

ตกลงจะต้องมีส่วนแบ่งให้รัฐ

(2) ความเสี่ยงดา้นการเงิน

สูง : รัฐต้องจ่ายเงินให้ผู้รับสัมปทาน

จัดหาระบบรถไฟฟ้า เดินรถไฟฟ้า และ

การบํารุงรักษา

ต่ํา : เอกชนรับความเสี่ยงด้านการเงิน 

ทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและ

อัตราเงินเฟ้อ

ต่ํา : เอกชนรับความเสี่ยงด้านการเงิน 

ทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา 

เงินเฟ้อ

(3) ความเสี่ยงดา้นตน้ทุน

ปานกลาง : รัฐต้องรับความเสี่ยงการ

ลงทุนทั้งค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่า

งานโยธา

ปานกลาง : รัฐต้องรับความเสี่ยงการ

ลงทุนทั้งค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่างาน

โยธา

ต่าํ : รัฐตอ้งรับความเสี่ยงในการลงทุน

เพียงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น 
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สาระสําคัญ (ตอ่)



ความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน ที่เกิดขึ้นต่อภาครัฐ (ต่อ)

PPP Gross Cost 
PPP Net Cost (1)

(เอกชนลงทุนเฉพาะงานระบบรถไฟฟ้า)

PPP Net Cost (2)

(เอกชนลงทนุทั้งงานโยธา + งานระบบรถไฟฟ้า)

(4) ความเสี่ยงในการก่อสร้างโครงการ

สูง : การแยกผู้รับผิดชอบงานโยธา

และงานระบบรถไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด

ความเสี่ยง จากการ Interface ระหว่าง

งาน

สูง : การแยกผู้รับผิดชอบงานโยธา

และงานระบบรถไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดความ

เสี่ยง จากการ Interface ระหว่างงาน

ต่ํา : เอกชนรับความเสี่ยงในการจัดการ 

Interface ระหว่างงานโยธา และงานระบบ

รถไฟฟ้า

(5) ความเสี่ยงดา้นตน้ทุนเพิ่มเติมในช่วงการให้บริการ

ปานกลาง : รัฐเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายใน

กรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

ผู้โดยสารมากขึ้น

ต่ํา : เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ

เดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการในการ

เดินทางของผู้โดยสาร

ต่ํา : เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ

เดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการในการ

เดินทางของผู้โดยสาร
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สาระสําคัญ (ตอ่)
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งานโยธา

(รัฐ)

ที่ดิน
(รัฐ)

งานระบบ

(รัฐ)

PSC / รัฐลงทนุ + เดินรถ 
(มติ คกก. รฟม. 

สีชมพูฯ ธ.ค. 55

สีเหลืองฯ เม.ย. 57 )

งานระบบ

(เอกชน)

PPP Net Cost  
(มติ คกก. รฟม.  3 เม.ย. 58)

PPP Net Cost  
(มติ คกก. รฟม.  3 มิ.ย. 58)

เดินรถและบํารุงรักษา

เดินรถและบํารุงรักษา

เดินรถและบํารุงรักษา

รัฐดําเนินการ

เอกชนดําเนินการ

งานโยธา

(รัฐ)

ที่ดิน
(รัฐ)

งานระบบ

(เอกชน)

งานโยธา

(เอกชน)

ที่ดิน
(รัฐ)

เอกชนดําเนินการ



เสนอ

คัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน

 - กรรมการคัดเลือกเอกชน 

   (มาตรา 35) คัดเลือกเอกชน

 - กระทรวงคมนาคมเสนอ ครม.

   เห็นชอบและลงนามสัญญา

ขอขอ้มูลเพิ่ม

เห็นชอบ

ส่งเรื่อง

รฟม. เสนอขออนุมัติโครงการ
2

เสนอ ขอขอ้มูลเพิ่ม (30 วัน)

สคร. (60 วัน)

เห็นชอบ

ขอขอ้มูลเพิ่ม

เห็นชอบ

อนมุัติ ไม่อนมุัติ

3

กระทรวงคมนาคม
พิจารณารายงานฯ (60 วัน)

คณะกรรมการนโยบาย PPP 

ครม. 
ก่อสรา้งงานโยธา 

/ ผลิต ตดิตัง้ /

เดินรถ

รฟม. เสนอขออนุมัติโครงการ
1



การดําเนินการโครงการรรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสเีหลืองฯ ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ 2556 และ PPP Fast Track

กิจกรรม

กรอบ

ระยะเวลา 

(วัน)

หน่วยงาน
2558 2559 2560

มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

การเสนอขออนุมัติโครงการ

1 รฟม. เสนอ คค. พิจารณารายงาน พ.ร.บ.ฯ (ตาม พ.ร.บ. 

56)

≤ 60 คค.                                

                               

                              

                               

2 รฟม. เสนอ สคร. พิจารณารายงาน พ.ร.บฯ /                

สคร. พิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติม (ตาม พ.ร.บ. 56)

≤ 30 สคร.                                

                               

                               

                               

3 รฟม. จัดทําข้อมูลเพิม่เติม และผล Market Sounding 

(ตาม PPP Fast Track)

≤ 30 รฟม.                                

                               

                              

                               

4 สคร. พิจารณาข้อมูลเพิ่มเตมิฯ + ความเห็นของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง / สคร. เสนอ คกก. PPP / คกก. PPP 

เห็นชอบ (ตาม PPP Fast Track)

≤ 45 สคร.                                

                               

                               

                               

                               

                               

5 ครม. อนุมัตริูปแบบการลงทุนโครงการฯ (ตาม PPP Fast 

Track)

≤ 30 ครม.                                

                               

                               

                              

การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ

1 แต่งตั้ง คกก. คดัเลือกตามมาตรา 35ฯ (ตาม PPP Fast 

Track)

≤ 15 รฟม.                                

                               

                               

                               

                               

2 คกก. ม.35 เห็นชอบร่าง ITT,TOR และร่างสัญญา / อส. 

เห็นชอบหลักการในรา่งสัญญา (ตาม PPP Fast Track)

≤ 30 คกก.ม.35                                

                               

                               

                               

                               

3 ประกาศเชิญชวนฯ + ขายเอกสาร RFP - คกก.ม.35                                

                               

                               

                               

4 เอกชนจัดทําข้อเสนอฯ /ยื่นข้อเสนอ (ตามประกาศ สคร.) ≥ 60 เอกชน                                

                               

                               

                               

5 คกก. ม.35 ประเมินข้อเสนอ/เจรจาต่อรอง/ เสนอผล

คัดเลือกต่อ สคร. / เสนอร่างสัญญาต่อ อส. 

- คกก.ม.35                                

                               

                               

                               

                               

6 สคร. พิจารณาผลการคัดเลือก + เสนอผลต่อ คค. / อส. 

ตรวจร่างสัญญา + ส่งร่างสัญญาให้ คค. / (ตาม พ.ร.บ. 

56)

≤ 45 สคร. / อส.                                

                               

                               

                               

                               

7 คค. เสนอ ครม . เห็นชอบผลการคัดเลือก+สัญญา (ตาม 

พ.ร.บ. 56)

≤ 30 คค./ครม.                               

                               

                               

                               

8 รฟม. ลงนามสัญญากับเอกชน (ตาม พ.ร.บ. 56) - รฟม. /เอกชน                                

                               

                               

29 ก.พ. 59

30 พ.ค. 

60
16 มิ.ย. 60

29 มี.ค. 

59

12 เม.ย. 

59

 ** ล่าช้ากว่าแผน 127 วัน



Source: Department of Sustainability and Environment, State of Victoria, Australia.

Transit Oriented Development
What is TOD?

เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกลุ่มการใช้ที่ดินรอบบริการขนส่งคุณภาพสูงที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า รถไฟเบา สถานีรถโดยสาร จะได้รับการออกแบบโดย

เน้นการพัฒนาโดยใช้หลักการให้จุดดังกล่าวเป็นหัวใจของชุมชน ที่ ซึ่งชาวบ้านสามารถมา

ทําธุรกรรมอันหลากหลาย เช่น จับจ่ายใช้สอย ทํางาน พบปะหารือ พักผ่อน และใช้ชีวิต



 รูปแบบการเดินทางของคนกรุงเทพในปัจจบุัน

ต้นทาง ปลายทาง

60% ของคนกรุงเทพ เดินทางไป

ทํางานและเรียนเป็นประจาํ

การย้ายต้นทาง (Origin) และปลายทาง (Destination) เช่น สถานที่ทํางาน และโรงเรียนมาอยู่บนแนว

สายทางเป็นการลดการเดินทางที่ไมจ่ําเป็น, สร้างผู้โดยสาร และเพิ่มเวลาคุณภาพให้กับทุกคนโดยรวม

http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+walking&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=zfvU8rw3p6kDlM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-walking-moving.html&docid=FkOYP5EuGk0EHM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/9/5/Z/y/0/z/man-walking-moving-md.png&w=300&h=300&ei=jcp4UdakFci3rgfY_4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=1&tbnh=133&tbnw=167&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:28,s:0,i:168&tx=80&ty=65
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+bus&start=192&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=0HHMUJryg54ETM:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8584535-bus-or-coach-sign-as-clipart&docid=V71dpTC778LUYM&imgurl=http://ih2.redbubble.net/image.11582988.4535/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=Ms54UbmnAYfJrQfKt4HIBA&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=118&tbnw=151&ndsp=41&ved=1t:429,r:1,s:200,i:7&tx=105&ty=69
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+motorcycle&start=109&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=4Uu3XrY3Z9GG8M:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8582745-motorcycle-clip-art&docid=3iGXUHvWtPiHXM&imgurl=http://ih3.redbubble.net/image.11580706.2745/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=4s54Ua_sOYSqrAej0oHABA&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=4&tbnh=140&tbnw=166&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67&tx=89&ty=60
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+boat&start=239&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=r2cZJTRe4UdiWM:&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/map-symbols-boat-clip-art.html&docid=cWacF_dmXOdH8M&imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphicmedium/map_symbols_boat_clip_art_17103.jpg&w=200&h=200&ei=a9N4UaA80aasB9XfgPgE&zoom=1&iact=rc&dur=78&page=7&tbnh=134&tbnw=134&ndsp=46&ved=1t:429,r:39,s:200,i:121&tx=61&ty=108
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+walking&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=zfvU8rw3p6kDlM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-man-walking-moving.html&docid=FkOYP5EuGk0EHM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/9/5/Z/y/0/z/man-walking-moving-md.png&w=300&h=300&ei=jcp4UdakFci3rgfY_4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=1&tbnh=133&tbnw=167&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:28,s:0,i:168&tx=80&ty=65
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+bus&start=192&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=0HHMUJryg54ETM:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8584535-bus-or-coach-sign-as-clipart&docid=V71dpTC778LUYM&imgurl=http://ih2.redbubble.net/image.11582988.4535/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=Ms54UbmnAYfJrQfKt4HIBA&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=118&tbnw=151&ndsp=41&ved=1t:429,r:1,s:200,i:7&tx=105&ty=69
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+motorcycle&start=109&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=4Uu3XrY3Z9GG8M:&imgrefurl=http://www.redbubble.com/people/naturaldigital/works/8582745-motorcycle-clip-art&docid=3iGXUHvWtPiHXM&imgurl=http://ih3.redbubble.net/image.11580706.2745/flat,550x550,075,f.jpg&w=550&h=367&ei=4s54Ua_sOYSqrAej0oHABA&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=4&tbnh=140&tbnw=166&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67&tx=89&ty=60
http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+boat&start=239&hl=th&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=r2cZJTRe4UdiWM:&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/map-symbols-boat-clip-art.html&docid=cWacF_dmXOdH8M&imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphicmedium/map_symbols_boat_clip_art_17103.jpg&w=200&h=200&ei=a9N4UaA80aasB9XfgPgE&zoom=1&iact=rc&dur=78&page=7&tbnh=134&tbnw=134&ndsp=46&ved=1t:429,r:39,s:200,i:121&tx=61&ty=108


High‐rise 
residential buildings

Shopping MallStation

Airport Express ‐ Tsing Yi Station

5.4 ha site area (33.75 
ไร)่
292,000 sq m floor area
12 residential towers
One 46,000 sq m 
shopping centre
Transport interchange
Landscaped open space
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Mass Rapid Transit Authority of Thailand

175 Rama IX Rd., Huay Khwang, Bangkok 10320

Tel. 0 2716 4000 Fax. 0 2716 4019

Call Center 0 2716 4035-36

Webmaster : webmaster@mrta.co.th

Public Relations Division : pr@mrta.co.th



DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT

การพฒันาโครงการของรฐั
กรณีศกึษา: การทาํโครงการ PPPs และโครงการรปูแบบปกต ิ

Project Development: Case Study in PPPs and 
Traditional Project Delivery

ดร.ปิยพงษ ์จวิฒันกลุไพศาล
วศิวกรโยธาชํานาญการพเิศษ
กลุม่งานวเิคราะหน์โยบาย สาํนกัแผนงาน กรมทางหลวง

หลกัสตูรผูบ้รหิารการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรฐั (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP)
18 กรกฎาคม 2560

ลําดับลําดับลําดับลําดับชัน้ของโครงขา่ยถนนชัน้ของโครงขา่ยถนนชัน้ของโครงขา่ยถนนชัน้ของโครงขา่ยถนน

2



Motorway  (มอเตอร์เวย์)

Freeway

Expressway (ทางด่วนพเิศษ)

Autobahn

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 

高速道路高速道路高速道路高速道路

모터

Lebuh raya

ทางหลวงทีdออกแบบใหม้มีาตรฐานสงูกวา่ถนนท ัdวไป รองรบัการจราจรทีdมคีวามเร็วสงู 
สามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และปลอดภยั 

มกีารควบคมุการเขา้-ออกทางหลวงอยา่งสมบรูณ์ และอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชท้าง
3

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงกรมทางหลวง การทางพเิศษ
แหง่ประเทศไทย
การทางพเิศษ

แหง่ประเทศไทย

DMT

• Uttraphimuk

DMT

• Uttraphimuk

Motorway  # 7

• Bangkok - Chonburi

Motorway  # 9

• East Kanchanapisek

Motorway  # 7

• Bangkok - Chonburi

Motorway  # 9

• East Kanchanapisek

ดําเนนิการเองดําเนนิการเอง สมัปทานเอกชนสมัปทานเอกชน

BEM 

• Sri Rat

• Udon Rattaya
• Sri Rat – Outer Ring Road

BEM 

• Sri Rat

• Udon Rattaya
• Sri Rat – Outer Ring Road

ดําเนนิการเองดําเนนิการเอง สมัปทานเอกชนสมัปทานเอกชน

• Chalerm Mahanakorn

• Chalong Rat 

• Buraphavithi

• Third-Stage Expressway System

• Bang Phli - Suksawat

• Ramintra – Outer Ring Road

• Chalerm Mahanakorn

• Chalong Rat 

• Buraphavithi

• Third-Stage Expressway System

• Bang Phli - Suksawat

• Ramintra – Outer Ring Road

สํานกังานนโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร

สํานกังานนโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร

หน่วยงานที่ดแูลรบัผดิชอบถนนหรอืทางหลวงที่ควบคมุการเข้าออกและเกบ็ค่าผา่นทางหน่วยงานที่ดแูลรบัผดิชอบถนนหรอืทางหลวงที่ควบคมุการเข้าออกและเกบ็ค่าผา่นทางหน่วยงานที่ดแูลรบัผดิชอบถนนหรอืทางหลวงที่ควบคมุการเข้าออกและเกบ็ค่าผา่นทางหน่วยงานที่ดแูลรบัผดิชอบถนนหรอืทางหลวงที่ควบคมุการเข้าออกและเกบ็ค่าผา่นทาง
ในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทย



DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT

• ภาพรวมนโยบายและการดําเนนิงานที(ผา่นมาของการพัฒนาโครงขา่ยทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืง (มอเตอรเ์วย)์ ของกรมทางหลวง

• กรณีศกึษาการดําเนนิโครงการในรปูแบบปกต/ิรัฐดําเนนิการเอง
โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7 

• กรณีศกึษาการใหเ้อกชนรว่มลงทนุ (PPPs)
โครงการทางยกระดับอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

• สรปุบทเรยีนที(ผา่นมาเปรยีบเทยีบระหวา่งรปูแบบรัฐดําเนนิการเองและรปูแบบ PPPs

• ทศิทางการลงทนุและบรหิารจัดการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงในอนาคต

หวัขอ้การบรรยาย

16-05-2016

     

     

     

     

     

• ปัญหาของการเดินทางและคมนาคมขนส่งทางถนนระหว่างเมือง เช่น ความล่าช้า เวลาการเดินทาง
ไม่แน่นอน และอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นอุปสรรคต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและภาคธุรกิจในเวทโีลกและภูมิภาคอาเซียน

• สาเหตุสาํคัญของปัญหาดังกล่าว คือ ลําดับชั้นของถนน (Road Hierarchy) ในประเทศไทย
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์และการจัดการอย่างเหมาะสม
– ทางหลวงแผน่ดิน มักถูกใช้งานหลายวัตถุประสงค์ปะปนกัน
    เช่น การเดินทางทีใ่ช้ความเรว็ และการเข้าถึงพ้ืนที่
– มีการเติบโตของลักษณะชุมชนเมืองตามแนวสองข้างทาง 

(Ribbon Development)
– การจราจรวิง่ผา่น (Through Traffic) ปะปนกับ

การจราจรทอ้งถ่ิน (Local Traffic) 

����

����

����

?

ความเป็นมาและสถานการณปั์ญหาความเป็นมาและสถานการณปั์ญหาความเป็นมาและสถานการณปั์ญหาความเป็นมาและสถานการณปั์ญหา



การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ((((มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์))))
กรมทางหลวงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) มาตั้งแต่เม่ือ 20 ปีที่แล้ว เช่นเดียวกับ
แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นสากลในตา่งประเทศ

UK Motorway Network

ลักษณะสาํคญัของทางลักษณะสาํคญัของทางลักษณะสาํคญัของทางลักษณะสาํคญัของทางหลวงพเิศษระหวา่งหลวงพเิศษระหวา่งหลวงพเิศษระหวา่งหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง เมอืง เมอืง เมอืง ((((มอเตอรเ์วย์มอเตอรเ์วย์มอเตอรเ์วย์มอเตอรเ์วย)์

ควบคุมทางเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์
(Fully controlled access)

มีจุดแวะพักให้บริการผู้ใช้ทาง
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

มีระบบอํานวยการจราจรและ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ท้ังแบบเงินสดและอิเลคทรอนิคส์

มาตรฐาน “ทางหลวงพิเศษ”
ระบบความปลอดภัยสูง

ศูนย์สั่งการและควบคุมการจราจร
(Traffic Operation Center) 8



1. ลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ดว้ยการเดนิทางที(สะดวกรวดเร็วปลอดภยัและตรงตอ่เวลา เชื(อมโยงฐานการผลติและประตกูารคา้

2. ลดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยทางถนน
ดว้ยการกอ่สรา้งทางหลวงมาตรฐานสงูควบคมุการเขา้ออกอยา่งสมบรูณ์แยกการจราจรที(ว ิ(งผา่นพืMนที( 
(Through Traffic) ออกจากการจราจรทอ้งถิ(น (Local Traffic) ที(มคีวามเร็วตํ(ากวา่

3. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สง่เสรมิการพัฒนาเมอืงตามเสน้ทางมอเตอรเ์วย ์กระตุน้การเดนิทางทอ่งเที(ยวในประเทศ
เพิ(มความสามารถในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะตา่งๆ และการเดนิทางไปมาหาสูก่นั

4. ลดการพึ่งพางบประมาณของประเทศในระยะยาว
โดยเก็บคา่ธรรมเนยีมผา่นทางจากผูใ้ชท้างเพื(อนํามาใชใ้นการกอ่สรา้งปรับปรงุและบํารงุรักษาเสน้ทาง

ตามแนวคดิใหผู้ใ้ชเ้ป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ย (Users Pay) และรองรับการขนสง่ผา่นแดนภายหลังเปิด AEC

ประโยชน์ของประโยชน์ของประโยชน์ของประโยชน์ของการทางการทางการทางการทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงหลวงพิเศษระหว่างเมอืงหลวงพิเศษระหว่างเมอืงหลวงพิเศษระหว่างเมอืง

ความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคตความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคตความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคตความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคต

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2584

การเดนิทางของ
ผูโ้ดยสาร

10



ความต้องการในการเดนิทางและขนส่งสินค้าในอนาคตความต้องการในการเดนิทางและขนส่งสินค้าในอนาคต

การขนสง่สนิคา้

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2584

11

ความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคตความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคตความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคตความตอ้งการในการเดนิทางและขนส่งสินคา้ในอนาคต

12

รายการ USA UK Germany Japan China Korea Thailand

พืlนทีd (ตร.กม.) 9,826,675 243,610 357,021 377,944 9,640,821 100,210 513,120

ประชากร (ลา้นคน) 308.8 62.0 81.8 127.9 1,339.7 48.9 63.9

ความยาว (กม.) 75,440 3,219 12,718 8,730 74,000 3,477 144

ความยาว
ตอ่ พนั ตร.กม. 7.7 14.4 35.6 23.1 7.7 34.7 0.3

ความยาว
ตอ่ ลา้นคน 244.3 56.4 155.6 68.2 55.2 71.1 2.3

สถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นประเทศตา่งๆสถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นประเทศตา่งๆสถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นประเทศตา่งๆสถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นประเทศตา่งๆ
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สถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นกลุม่อาเซียนสถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นกลุม่อาเซียนสถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นกลุม่อาเซียนสถิติระยะทางของถนนที่มาตรฐานเทยีบเทา่มอเตอรเ์วยใ์นกลุม่อาเซียน

รายการ
Malaysia Singapore Indonesia Vietnam Thailand

พืlนทีd (ตร.กม.) 330,252 714 1,860,360 331,051 513,120

ประชากร (ลา้นคน) 28.96 5.18 237.67 87.84 65.73

ความยาว (กม.) 1,985 186 1,058 818 146

ความยาว/พืlนทีd 
(กม./พนั ตร.กม.) 6.01 260.5 0.6 2.5 0.3

ความยาว/ประชากร 
(กม./ลา้นคน) 68.5 35.9 4.5 9.3 2.2

โครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง โครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง โครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง โครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง ((((มอเตอรเ์วย์มอเตอรเ์วย์มอเตอรเ์วย์มอเตอรเ์วย์) ) ) ) ของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทย

แผนแม่บทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2540
13 เส้นทาง ระยะทางรวม 4,150 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนก่อสร้าง 472,360 ล้านบาท

กรอบระยะเวลา 20 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2540–2559

สถานะปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2560
เปิดให้บริการ 2 เส้นทาง ระยะทาง รวม 146 กิโลเมตร
คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ–ชลบุรี และ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนตะวันออก 
(บางพลี–บางปะอิน)

แผนแม่บทฯ ปี 2540 ปัจจุบัน ปี 2560
4,150 กิโลเมตร 146 กิโลเมตร

แผนแม่บทฯ ปี 2559

6,612 กิโลเมตร

แผนแม่บทฯ การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ระยะ 20 ปี (2560-2579) จํานวน 21 สายทาง

ระยะทางรวม 6,612 กิโลเมตร
สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค 14
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ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 (กรงุเทพฯ – ชลบรุ)ี
ระยะทาง  79 กม.  
เริ(มจากถนนศรนีครนิทรจ์ดุตอ่เชื(อมกบั
ถนนพระรามเกา้ไปชลบรุี

ทางหลวงพเิศษหมายเลข 9  
(วงแหวนรอบนอก ดา้นทศิตะวันออก)
ระยะทาง  64 กม.  เริ(มจาก ทล.1 (ถนน
พหลโยธนิ) อ.บางปะอนิ มาบรรจบทล. 34 
สายบางนา – ตราด (กม.8) จ.สมทุรปราการ 

7

15

ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ((((ดูแลโดยกรมทางหลวงดูแลโดยกรมทางหลวงดูแลโดยกรมทางหลวงดูแลโดยกรมทางหลวง))))

ทางยกระดบัอตุราภมิขุ 
(ชว่งทางยกระดบัดนิแดง−อนสุรณ์สถาน)

• เป็นทางหลวงสมัปทาน

• อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จาํกดั

• กาํกบัดแูลโดยกรมทางหลวง

• ลกัษณะเป็นทางยกระดบับนถนนวภิาวดรีงัสติ

• ระยะทางประมาณ 21 กม.

ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงที่เปิดใหบ้ริการในปัจจุบนั ((((ดูแลดูแลดูแลดูแลโดยภาคเอกชนโดยภาคเอกชนโดยภาคเอกชนโดยภาคเอกชน))))



   อุปสรรคท่ีผ่านมาของการลงทุนพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางใหม่

• การก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง ต้องใช้วงเงินลงทุนสูงมาก
• การขอใช้งบประมาณประจําปี มีข้อจํากัดเร่ืองกรอบงบประมาณ 
• ข้อจํากัดเร่ืองหนี้สาธารณะ เป็นอุปสรรคต่อการขอใช้แหล่งเงินกู้
• ทิศทางของนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการขนส่งระบบราง 
• กรมทางหลวงเคยประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ารับสัมปทานลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์ 

สาย บางใหญ่ – บ้านโป่ง แต่กลับพบว่าไม่มีเอกชนรายใดให้ความสนใจ
• ผลการศึกษาโครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ มักพบว่ามีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) 

ค่อนข้างตํ่า จึงทําให้รูปแบบการให้สัมปทานเอกชนลงทุนก่อสร้างและเก็บค่าผ่านทาง  
มีความเป็นไปได้น้อย ในอนาคตจึงต้องพิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางการเงนิจากภาครัฐ 
(Subsidies) หรือแนวทาง PPP รูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งยังไม่เคยดําเนินการและต้องพจิารณาระเบียบ
และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• การนําเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ 9 ไปก่อสร้างเส้นทางใหม่ 
จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาหลายปี เพื่อรอให้มีรายได้สุทธิสะสมเพียงพอสําหรับค่าก่อสร้าง

- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโยธา
- รูปแบบ PPP สําหรับ O&M ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบาย PPP

   บางใหญ่ – กาญจนบุรี
   96 กม. วงเงิน 55,620 ลบ.

    พัทยา – มาบตาพุด
     32 กม. วงเงิน 20,200 ลบ.

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา
- เปิดใช้งาน ปี 2563

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
ระยะทางรวม 528 กม. สําหรับเปิด ให้บริการประชาชน ปี 2563

     ชลบุรี – พัทยา
     58 กม. วงเงิน 4,000 ลบ.

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานระบบ
- เปิดใช้งาน ปี 2561พทัยา

มาบตาพดุ

ชลบุรี

นครราชสีมา

บางปะอินกาญจนบุรี

M81

    บางปะอิน – นครราชสีมา
      196 กม. วงเงิน 84,600 ลบ.

- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโยธา
- รูปแบบ PPP สําหรับ O&M ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย PPP

M6

M7

M7

M9

M7

M6

M81

บางใหญ่

     กรุงเทพฯ - ชลบุรี
     82 กม. 

- เปิดให้บริการแล้ว

M7

      วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ 
    ด้านตะวันออก   64 กม. 

- เปิดให้บริการแล้ว

M9

18



• เป็นการก่อสรา้งดา่นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พทัยา

• ปรบัปรุงเสน้ทางที,เปิดใหบ้รกิารแลว้ ระยะทาง 58 กม. 
ใหเ้ป็นระบบมอเตอรเ์วยเ์ตม็รูปแบบ

• วงเงินลงทุน 4,000 ลา้นบาท จากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
• แผนดาํเนินงานก่อสรา้ง ปี 2556 – 2560

  สรุปรายละเอียดโครงการ

  ขอ้มูลทั ,วไปดา้นวิศวกรรม
ขอบเขตของงานก่อสรา้งประกอบดว้ย 3 งานหลกัคือ
1. งานโยธา (Civil Work) ก่อสรา้งดา่นจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 5 แห่ง
2. งานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System)

เป็นแบบระบบปิด (Closed System)
3. งานอาํนวยความปลอดภยัดา้นการจราจร (Traffic Control System)
  

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี- พทัยาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุร ี- พทัยา

  สถานะปัจจบุนั

• อยูร่ะหว่างดาํเนินการก่อสรา้ง
• คาดว่าจะแลว้เสร็จและเปิดใหบ้รกิาร ตน้ปี 2561

• มอเตอรเ์วยเ์ก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร
• ระยะทาง 196 กิโลเมตร
• เชื,อมตอ่โครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
• วงเงินลงทุน 84,600 ลา้นบาท
      - ค่าก่อสรา้ง 77,970 ลา้นบาท

  - ค่าเวนคืน 6,630 ลา้นบาท
• อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) รอ้ยละ 19
• แผนดาํเนินงานก่อสรา้ง  ปี 2559–2562

  สรุปรายละเอียดโครงการ
 จาํนวนช่องจราจร 4 – 6 ช่องจราจร
 ทางแยกตา่งระดบั 10 แห่ง
 ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง
 ระบบเก็บค่าผ่านทาง Manual และ ETC

  

 ขอ้มูลทั ,วไปดา้นวิศวกรรม

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน–สระบุร-ีนครราชสีมาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน–สระบุร-ีนครราชสีมา

 ที,พกัริมทาง
• Rest Area 5 แห่ง
• Service Area 2 แห่ง
• Service Center 1 แห่ง

  

ครม. เห็นชอบ 14 ก.ค. 58
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 สถานะปัจจบุนั • การก่อสรา้งงานโยธา   เริ,มดาํเนินการ
• การก่อสรา้งงานระบบ และ O&M  อยูร่ะหว่าง

เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบ PPP Gross Cost 



• มอเตอรเ์วยเ์ก็บค่าผ่านทางขนาด 4-6 ช่องจราจร
• ระยะทาง 96 กม.  เชื,อมตอ่โครงข่ายคมนาคม

สู่ภาคตะวนัตก และโครงการท่าเรือนํbาลึกทวาย
• วงเงินลงทุน 55,620 ลา้นบาท

- ค่าก่อสรา้ง 50,200 ลา้นบาท
- ค่าเวนคืน 5,420 ลา้นบาท

• อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) รอ้ยละ 17
• แผนดาํเนินงานก่อสรา้ง ปี 2559 – 2562

สรุปรายละเอียดโครงการ  ขอ้มูลทั ,วไปดา้นวิศวกรรม
 จาํนวนช่องจราจร 4 – 6 ช่องจราจร
 ทางแยกตา่งระดบั 8 แห่ง
 ด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง
 ระบบเก็บค่าผ่านทาง Manual และ ETC

  

 ที,พกัริมทาง
• Rest Area 1 แห่ง
• Service Area 2 แห่ง

  

ครม. เห็นชอบ 14 ก.ค. 58
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 สถานะปัจจบุนั • การก่อสรา้งงานโยธา    เริ,มดาํเนินการ
• การก่อสรา้งงานระบบ และ O&M  อยูร่ะหว่าง

เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบ PPP Gross Cost 

• มอเตอรเ์วยเ์ก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 32 กม. 
   เชื,อมตอ่ท่าเรือมาบตาพดุ รองรบัการขนสง่ในพืb นที, Eastern Seaboard
• วงเงินลงทุน 20,200 ลา้นบาท 
           ค่าก่อสรา้ง                 14,200 ลา้นบาท
           ค่าจดักรรมสิทธิeที,ดิน      6,000 ลา้นบาท
• อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) รอ้ยละ 17
• แผนดาํเนินงานก่อสรา้ง ปี 2559 – 2562

  สรุปรายละเอียดโครงการ

 

 

  ขอ้มูลทั ,วไปดา้นวิศวกรรม

 จาํนวนช่องจราจร 4 – 6 ช่องจราจร
 ทางแยกตา่งระดบั 4 แห่ง
 ดา่นเก็บค่าผ่านทาง 3 แห่ง
 ระบบเก็บค่าผ่านทาง Manual และ ETC

  

 ที,พกัริมทาง
• Service Area  1 แห่ง

  

ครม. เห็นชอบ 14 ก.ค. 58

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพทัยา - มาบตาพดุโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพทัยา - มาบตาพดุ

SERVICE  SERVICE  SERVICE  SERVICE  

AREAAREAAREAAREA

กม. 20+300

 สถานะปัจจบุนั

• การก่อสรา้งงานโยธา   เริ,มดาํเนินการก่อสรา้ง
• การก่อสรา้งงานระบบ  อยูร่ะหว่างเตรียมความพรอ้มประกวดราคา



โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7 

กรณีศกึษาการดาํเนนิโครงการ
ในรปูแบบปกต/ิรฐัดาํเนนิการเอง

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT

Traditional Project Delivery

ประวตัคิวามเป็นมา

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

• โครงการกอ่สรา้งสรา้งทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 
สายกรงุเทพ-ชลบรุ ี

• ระยะทาง 78.87 กโิลเมตร 

• จดุเริ(มตน้จากถนนศรนีครนิทรจ์ดุตอ่เชื(อมกบั
ถนนพระรามเกา้ ไปบรรจบทางหลวงเลี(ยงเมอืงชลบรุี

• วงเงนิคา่กอ่สรา้ง 15,600 ลา้นบาท 

• งบประมาณรัฐ 50% และเงนิกู ้50% จากกองทนุ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลแหง่ญี(ปุ่ น (OECF) 

• มุง่เนน้ในการพัฒนาของพืMนที(ชายทะเลตะวันออก และรองรับ
การพัฒนาทา่อากาศยานนานาชาตแิหง่ที( 2 (สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ เพื(อรองรับการขยายตัวดา้นความเจรญิทาง
เศรษฐกจิ และสงัคมเมอืงขณะนัMน 
ซึ(งมแีนวโนม้เพิ(มสงูขึMนอยา่งรวดเร็ว 



รปูแบบโครงการ

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

ปี 2541

• กอ่สรา้งเป็นทางหลวงพเิศษ ขนาด 4 ชอ่งจราจร
ผวิทางลาดยาง (AC) เขตทางกวา้ง 80-100 เมตร 
จดุตัดกอ่สรา้งเป็นทางแยกตา่งระดับ 8 แหง่ 
เปิดใหบ้รกิาร โดยมดีา่นเกบ็เงนิ 2 ดา่น คอื 
ดา่นลาดกระบัง และดา่นพานทอง 

ปี 2554

• กอ่สรา้งขยายเป็นทาง 8 ชอ่งจราจร 
เพื(อรองรับปรมิาณจราจรเขา้ออกสนามบนิสวุรรณภมูิ

ปี 2559

• กอ่สรา้งดา่นเกบ็เงนิถาวรเพิ(มเตมิ 4 แหง่ แลว้เสร็จ 
และเปิดใชก้ารเกบ็คา่ผา่นทาง ดว้ยระบบปิด (Closed
System) แบบคดิคา่ธรรมเนยีมตามระยะทางที(ใชจ้รงิ
(Distance-based Toll)

งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร งานด่านชั�งนํ �าหนัก

งานจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมผ่านทางงานควบคุมและบริหารการจราจร

การดาํเนนิงานและบาํรงุรกัษา (O&M)

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

งานกู้ภยั

งานบาํรุงทาง



รองอธบิดกีรมทางหลวง ฝ่ายวชิาการ

อธบิดกีรมทางหลวง

โครงสรา้งการบรหิารงาน

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

รองผู้ อํานวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 3รองผู้ อํานวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 2รองผู้ อํานวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 1

ผู้ อํานวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง



• จดัเก็บตามระเบยีบกรมทางหลวงวา่ดว้ยเงนิทนุคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง พ.ศ. 2549
ออกตามพระราชบญัญตักิาํหนดคา่ธรรมเนยีมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวง
และสะพาน พ.ศ. 2497 

• นําสง่เขา้บญัชเีงนิทนุคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง 

• อตัราคา่ธรรมเนยีม 1.00/1.60/2.30 บาทตอ่กโิลเมตร
สาํหรบั รถ 4 ลอ้  6 ลอ้ และ 10 ลอ้ ขึlนไป

อตัราคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

เดมิ

• เป็นระบบเปิด (Opened System) 
• ม ี2 ดา่น คอื ดา่นลาดกระบัง และ

ดา่นพานทอง  
• จัดเกบ็อตัราคงที(ดา่นละ 30 บาท

ปจัจบุนั

• เป็นระบบปิด (Closed System) 
• ม ี5 ดา่น คอื ดา่นลาดกระบัง และดา่น

บางบอ่ ดา่นบางปะกง ดา่นพนัสนคิม 
และดา่นพานทอง 

• จัดเกบ็อตัราคดิตามตามระยะทางที(ว ิ(ง
เขา้-ออกระบบ

พ.ร.บ. กําหนดคา่ธรรมเนยีมการใชย้านยนตบ์นทางหลวงและสะพาน 
พ.ศ. 2497

มาตรา 6 เงินค่าธรรมเนียม จะนําไปใช้ไดเ้ฉพาะกับทางหลวงและสะพานที่ต้องเสยี
ค่าธรรมเนียมในกรณีต่อไปน้ี
(1)  ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงทางหลวงและสะพาน
(2)  การจัดให้มีสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน
(3)  งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม
(4)  การชดใช้เงินกูใ้นการก่อสร้างและขยายทางหลวงสะพาน

ระเบยีบกรมทางหลวงวา่ดว้ยเงนิทนุคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง พ.ศ. 2549

ข้อ 5   เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางให้นําฝากกระทรวงการคลัง โดยบัญชีเงินฝากช่ือ 
“เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง”

ข้อ 6    เงินที่นําเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง มีดังต่อไปน้ี 
(1) เงินค่าธรรมเนียม (2) เงินค่าปรับ (3) เงินที่รัฐบาลจัดสรรสมทบ

ระเบยีบและขอ้กฎหมายทีdเกีdยวขอ้งกบัการใชจ้า่ยเงนิทนุคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง 



การบรหิารเงนิทนุคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

รายจ่ายรายรับ

บริหารจดัการ

ให้ความเห็นชอบ

ตรวจสอบจดัทํา

อนมุติันําเสนอ

ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
หมายเลข 7 และ 9

กองทาง
หลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง

ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงนิทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. 2549

ข้อ 5    เงินทนุค่าธรรมเนียมผ่านทางให้นําฝาก   
            กระทรวงการคลงั โดยบญัชีเงินฝากชื1อ 

“เงินทนุค่าธรรมเนียมผ่านทาง”

ข้อ 6    เงินที1นําเข้าบญัชีเงินทนุค่าธรรมเนียม
           ผ่านทาง มีดงัต่อไปนี 5
(1) เงินค่าธรรมเนียม 
(2) เงินค่าปรับ 
(3) เงินที1รัฐบาลจดัสรรสมทบ

พ.ร.บ. กําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน
ทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497

มาตรา 6 เงินค่าธรรมเนียม จะนําไปใช้ได้เฉพาะกบัทาง
หลวงและสะพานที1ต้องเสียค่าธรรมเนียมในกรณีต่อไปนี 5
(1) ในการก่อสร้าง ขยาย บรูณะ และบํารุง
      ทางหลวงและสะพาน
(2) การจดัให้มีสิ1งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที1เกี1ยวกบั
      การใช้ทางหลวงและสะพาน
(3) งานสว่นที1เกี1ยวกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียม
(4) การชดใช้เงินกู้ ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงสะพาน

การกํากับดูแล

1. ตรวจสอบภายในคณะ กก.
    บริหารเงินทนุฯ (ทกุ 3 เดือน)
2. รายงานการใช้จ่ายสําเนา
    กรมบญัชีกลาง(ทกุเดือน)
3. งบการเงินเสนอ
- สตง. (เพื1อรับรอง)
- กรมบญัชีกลาง
- สงป.

บญัชเีงนิทนุ
คา่ธรรมเนยีม

ผา่นทาง

กรมทางหลวง

กระทรวงการคลงั

ประมาณการ
รายรบั

รายจา่ย
ประจําปี

คณะกรรมการบรหิาร
เงนิทนุคา่ธรรมเนยีม

ผา่นทาง
เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ดําเนินงานและ
บํารุงรักษา

ลงทนุปรับปรุง
เพิ1มประสิทธิภาพ

สถติริายไดค้า่ธรรมเนยีมผา่นทาง

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

1,135 1,184 

1,360 

1,490 

1,887 

2,020 
2,114 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

รายไดค้า่ธรรมเนยีมผา่นทาง (ลา้นบาทตอ่ปี)

2552 2552 2554 2555 2556 2557 2558

ดา่นลาดกระบงั และ 
ดา่นพานทอง



ขอ้มลูสถติทิ ีdสาํคญัของทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7 และ 9

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

M7 M9

ปรมิาณจราจร
ณ ปี 2559

6 แสนคนัตอ่วนั รายไดค้า่ผา่นทาง
ณ ปี 2558

5,352 ลา้นบาทตอ่ปี

จํานวนลกูจา้ง 
ณ ปี 2558

ลกูจา้งประจํา ลกูจา้งช ัdวคราว

2,332 คน

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

งบบคุลากร งบดําเนนิงาน งบลงทนุ

รายจา่ยสว่นกลาง รายไดส้ทุธคิงเหลอื

รายไดส้ทุธสิะสม
ณ ปี 2559

12,287 ลา้นบาท

คาดการณ์สภาพคล่องของเงนิทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ณ สิ้นปี งปม. 2557 - 2560

กระแสเงินสดของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 2557 2558 2559 2560

รายรับค่าธรรมเนียมผ่านทาง สาย 7 และ 9 5,037 5,188 5,344 6,293 
รายจ่ายค่าก่อสร้างมอเตอร์เวย์ พัทยา – มาบตาพุด - 2,840 5,680 5,680 
รายจ่ายประจํา + รายจ่ายงบลงทุนต่างๆ 7,947 5,122 4,813 3,407 

คงเหลือสุทธิ 11,475 8,701 3,552 758 

* ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ  30 กย. 2556  เท่ากับ 14,384 ล้านบาท

ท่ีมา: กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การวางแผนการลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพทัยา – มาบตาพดุ  วงเงิน 14,200 ล้านบาท



ขอ้ดี ขอ้เสยี

ภายใน

จดุแข็ง
1. เจา้หนา้ที(รัฐ คุน้เคยกบัระเบยีบและ

วธิกีารจัดซืMอจัดจา้งตามระเบยีบปกติ
2. ตอบสนองความตอ้งการประชาชน

ทันที
3. คา่ผา่นทางไมเ่ป็นภาระกบัประชาชน
4. มกีลไกบรหิารจัดการรายได ้

ที(มคีวามคลอ่งตัว ลดภาระงบประมาณ
5. มรีายไดไ้ปพัฒนาเสน้ทางใหมไ่ด ้
6. พัฒนาศักยภาพบคุลากรทําใหเ้กดิ

ทักษะและความรูค้วามเชี(ยวชาญ

จดุออ่น
1. ภาระการดแูลสวัสดกิารบคุลากร 

เชน่ ที(พัก รถรับสง่ เงนิสวัสดกิาร 
ฯลฯ 

2. ปรมิาณงาน Overload โดยเฉพาะ
งานจัดเกบ็คา่ผา่นทาง

3. ความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการ
และเขา้ถงึเทคโนโลยี

ภายนอก

โอกาส
1. ปรมิาณรถเพิ(มขึMนสงูตอ่เนื(อง เสน้ทาง

รองรับ Eastern seaboard

ความทา้ทาย
1. ปัญหาจราจรและรถตดิหนา้ดา่น
2. งบประมาณบํารงุรักษาสงู เนื(องจาก

ลักษณะโครงสรา้งชั Mนทางเป็นดนิออ่น
3. ปัญหาการดแูล Rest Area ของ

เอกชน

ประสบการณ์และบทเรยีนทีdผา่นมา

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT

       โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

กรณีศกึษาการใหเ้อกชน
รว่มลงทนุในกจิการของรฐั

Public Private Partnerships



ประวตัคิวามเป็นมา

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

• กรมทางหลวงมโีครงการที(จะขยายชอ่งจราจรของถนนวภิาวดรัีงสติ เพื(อแกปั้ญหาการจราจรบนถนน
วภิาวดรัีงสติ และถนนพหลโยธนิ และรองรับการสญัจรของรถยนตท์ี(จะไปยังทา่อากาศยานดอนเมอืง

• รปูแบบโครงการเป็นทางยกระดับโดยใชพ้ืMนที(เกาะกลางถนน เนื(องจากมบีา้นเรอืนตั Mงอยูร่มิเสน้ทาง
เป็นจํานวนมาก จนไมส่ามารถขยายชอ่งจราจรได ้

• รัฐมงีบประมาณไมเ่พยีงพอ จงึไดเ้สนอใหเ้อกชนเขา้รว่มประมลูขอรับสมัปทานในรปูแบบ BTO
(Build-Transfer-Operate) โดยบรษัิท ทางยกระดับดอนเมอืง ชนะประมลูและลงนามสมัปทาน
ในปี 2532 และไดบ้รหิารเสน้ทางมาจนถงึปัจจบัุน

รปูแบบโครงการ

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

Original Tollway

Northern Extension

Rangsit Extension

Din Dang

Ngam
Wongwan

Chang
Wattana

Huay Kwang
Don Muang

Rangsit

Bang Kaen

National 
Monument

� โครงการทางยกระดับอตุราภมิขุ มลีักษณะเป็นทางยกระดับขนาด 6 ชอ่งจราจร บนถนน
วภิาวดรัีงสติ ความยาวประมาณ 28.1 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง คอื

� ทางยกระดับมคีวามกวา้งประมาณ 25 เมตร และความสงูเฉลี(ย 14 เมตร 
โดยมทีางขึMน 15 แหง่ และทางลง 16 แหง่  รวมทัMงดา่นเก็บเงนิ 14 แหง่

ระยะทาง ผูด้แูลรบัผดิชอบ เปิดใหบ้รกิาร

1. ดนิแดง – หลักสี( 15.4 กม. บ. ทางยกระดับดอนเมอืง 2537

2. หลักสี( – อนุสรณ์สถาน 6.5 กม. บ. ทางยกระดับดอนเมอืง 2542

3. อนุสรณ์สถาน - รังสติ 6.2 กม. กรมทางหลวง 2541



สญัญาสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ

บรษัิท ทางยกระดับดอนเมอืง จํากดั (DMT) ไดรั้บสมัปทานจากกรมทางหลวงในรปูแบบ BTO
(Build-Transfer-Operate) โดยให ้DMT เป็นผูอ้อกแบบ กอ่สรา้ง จัดหาทนุและกูเ้งนิมาลงทนุ
ทัMงหมด เพื(อเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐที(มอียูอ่ยา่งจํากดั ณ ขณะนัMน ในขณะที(
ภาคเอกชนที(มาลงทนุจะไดรั้บผลตอบแทนที(เป็นธรรมในการลงทนุดังกลา่ว

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

สาระสําคญัของสญัญาสมัปทาน (21 สงิหาคม 2532)

• DMT กอ่สรา้งทางยกระดับสว่นแรก (ดนิแดง – หลักสี() โดยไดรั้บสทิธเิกบ็คา่ผา่นทางเป็น
ระยะเวลา 25 ปี

• มเีงื(อนไขการแบง่ผลประโยชนใ์หก้รมทางหลวงในปีที( 22 ถงึ 25 
(20% ของรายได ้หรอื 50% ของกําไรสทุธ)ิ

• สามารถเจรจากบักรมทางหลวงหาก DMT ไดรั้บผลกระทบทางการเงนิเนื(องจากเหตสุดุวสิยั 
การกําหนดนโยบายของรัฐที(สง่ผลใหป้รมิาณจราจรลดลง

สญัญาสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

การแกไ้ขสญัญาคร ัlงทีd 1
(MOA1) – เม.ย. 2538

• แกไ้ขการแบง่ผลประโยชนใ์หแ้กก่รมทางหลวง
(40% ของรายได ้หรอื 60% ของรายไดส้ทุธ)ิ
เนื(องจาก DMT ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการสมัปทาน
จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI)

การแกไ้ขสญัญาคร ัlงทีd 2 
(MOA2) – พ.ย. 2539

• ให ้DMT กอ่สรา้งเพิ(มเตมิสว่นตอ่ขยายดา้นเหนอื 
(หลักสี( – อนุสรณส์ถาน) เพื(อแกไ้ขจราจรแออดับรเิวณหนา้ดอนเมอืง 

• รัฐบาลจัดหาแหลง่เงนิกูเ้งื(อนไขผอ่นปรนระยะยาวจํานวน 8,500 
ลา้นบาท เพื(อมาใชค้นืหนีMของเจา้หนีMเดมิ

• ตอ่ขยายอายสุมัปทาน จากปี 2557 ไปถงึปี 2564

• กําหนดเงื(อนไขการปรับขึMนคา่ผา่นทางของทางยกระดับสว่นแรก
ทกุ 5 ปี ในอตัรา 10 บาท สําหรับรถทกุประเภท



สญัญาสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

การแกไ้ขสญัญาคร ัlงทีd 3
(MOA3) – ก.ย. 2550

• DMT ประสบปัญหาทางการเงนิอยา่งรนุแรง เนื(องจากมกีารดําเนนิการ
ไมเ่ป็นไปตามเงื(อนไขสญัญาสมัปทานของภาครัฐ เชน่ 
ยกเวน้การขึMนคา่ผา่นทาง มสีะพานขา้มทางแยกที(มลีักษณะแขง่ขนั 
การสรา้งถนน Local Road เป็นตน้

• ขยายอายสุมัปทานเพิ(มอกี 13 ปี จากเดมิปี 2564 ไปสิMนสดุปี 2577

• กรมทางหลวงยกเลกิเกบ็คา่ผา่นทางชว่งอนุสรณส์ถาน – รังสติ 
ทั Mงขาเขา้-ขาออก

• ยกเลกิเงื(อนไขการแบง่ผลประโยชนใ์หก้รมทางหลวง ตาม MOA2

คดวีอเตอรบ์าวน ์
บรษัิทสญัชาตเิยอรมัน “บรษัิท วอเตอรบ์าวน ์เอจ ีจํากดั” ผูรั้บเหมาจากประเทศเยอรมน ี
หนึ(งในผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ 9.37) ของบรษัิททางยกระดับดอนเมอืง จํากดั (มหาชน) ไมย่อมรับ
เงื(อนไขการแกไ้ขสญัญา MOA3  อา้งสทิธชิส้ทิธยิื(นฟ้องรัฐบาลไทยทําผดิสญัญา 
ตามสนธสิญัญาวา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุตา่งตอบแทนระหวา่งประเทศไทย
และสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีพ.ศ. 2545

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

� Toll rates schedule has been approved by the government, further increase according to the schedule do not need the government’s 

approval.

145 100+45 Baht

130 90+40 Baht

115 80+35 Baht

100 70+30 Baht

85 60+25 Baht

70 50+20 Baht

55 40+15 Baht 35+20 Baht

45 30+15 Baht

30 20+10 Baht

20 20+0 Baht 20+0 Baht

MOA2 Actual Toll Fee Collected MOA3

31 32 33 34
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30+13 Baht

94 95 96 97 98 99 00

As of now (May, 2016)

โครงสรา้งคา่ผา่นทางตามสญัญา MOA3



ขอ้ดี ขอ้เสยี

ภายใน

จดุแข็ง
1. ลดภาระงบประมาณการลงทนุ
2. ลดภาระดา้นบคุลากรและบรหิารจัดการ
3. ถา่ยโอนความเสี(ยงดา้น O&M
4. ถา่ยโอนความเสี(ยงดา้นปรมิาณจราจร

และรายได ้

จดุออ่น
1. การทําสญัญากบัเอกชน ตอ้งอาศัย

เชี(ยวชาญ มคีวามยุง่ยากซบัซอ้น
2. การกํากบัดแูลสญัญากบัภาคเอกชน 

เป็นภาระงานที(ยาก ตอ้งมคีวามพรอ้ม
ดา้นบคุลากร

3. ขอ้จํากดัในบทบังคับเรื(อง
ประสทิธภิาพและคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร

ภายนอก

โอกาส
1. สง่เสรมิการใหเ้อกชนมสีว่นรว่มใน

กจิการโครงสรา้งพืMนฐาน 
2. ไดรั้บประสบการณท์ี(มปีระโยชน์

สําหรับการดําเนนิงานรปูแบบ PPPs 
ในอนาคต

ความทา้ทาย
1. ผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศ มเีอกสทิธิz

คุม้ครอง
2. การเปลี(ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
3. ปัญหาขอ้พพิาทและฟ้องรอ้งตา่งๆ
4. ความเขา้ใจของประชาชนและสงัคม 

เกี(ยวกบัการขึMนคา่ผา่นทางและ
แกไ้ขสญัญา

ประสบการณ์และบทเรยีนทีdผา่นมา

โครงการสมัปทานทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลเวย)์

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT

สรปุบทเรยีนทีdไดร้บัจากการเปรยีบเทยีบการดาํเนนิงานทีdผา่นมาของ
กรณีศกึษารปูแบบรฐัดาํเนนิการเองและรปูแบบ PPPs

• เป็นแนวทางที(มคีวามจําเป็นและ
ควรปฏบัิตติอ่ไป แตค่วรจํากดั
ขอบเขตภารกจิการทํางาน 

• Outsourcing ภารกจิบางสว่นใหเ้อกชน
ดําเนนิการ เชน่ จา่ยบัตรคา่ผา่นทาง กูภ้ัย

• อาศัยกระแสรายไดจ้ากโครงการ
ที(เปิดใหบ้รกิารแลว้ (Brown fields) 
ไปตอ่ยอด finance โครงการอื(น 
เพื(อลดภาระการลงทนุภาครัฐ
(เชน่ ใชร้ายไดส้ทุธสิะสมหรอื 
ระดมทนุผา่น TFF)

• ยกเครื(องการทําสญัญา PPP ใหม ่
กบั Rest Area

• เป็นสิ(งจําเป็น เพื(อลดภาระของ
งบประมาณ

• ใหค้วามสําคัญเกี(ยวกบั Financial 
Viability & Bankability 

• การจัดสรรความเสี(ยงใหเ้อกชน

• สรา้งความมั(นใจใหก้บัเจา้หนา้ที(ผูป้ฏบัิต ิ 
ในการกําหนดเงื(อนไขคัดเลอืกเอกชน

• สญัญาตอ้งครอบคลมุและปรับปรงุ
การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ
การใหบ้รกิาร

• สรา้งความเขา้ใจและทัศนคตทิี(ถกูตอ้ง
ของผูเ้กี(ยวขอ้งทกุภาคสว่น เชน่ ผูกํ้ากบั
นโยบาย เจา้หนา้ที(ของรัฐ NGO ผูใ้ชท้าง

รปูแบบรฐัดาํเนนิการเอง การใหเ้อกชนรว่มลงทนุ PPP



ทิศทางการลงทุนและบริหารจัดการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ในอนาคต

      

45

การศึกษาทบทวนและกาํหนดระบบโครงขา่ยการศึกษาทบทวนและกาํหนดระบบโครงขา่ยการศึกษาทบทวนและกาํหนดระบบโครงขา่ยการศึกษาทบทวนและกาํหนดระบบโครงขา่ย

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงที่เหมาะสมของประเทศไทยทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงที่เหมาะสมของประเทศไทยทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงที่เหมาะสมของประเทศไทยทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงที่เหมาะสมของประเทศไทย

แผนแม่บท
การก่อสร้างมอเตอร์เวย์
(ตามผลการศึกษา JICA)
ครม. เห็นชอบ ปี 2540

เศรษฐกิจขยายตัว 
นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ
ปรับทิศทาง

แผนแม่บท
การก่อสร้างมอเตอร์เวย์

ฉบับปรับปรุงใหม่

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

• 4,150 กิโลเมตร
• กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง
• โครงข่ายเป็นวงแหวนและรัศมี

• ปริมาณการเดินทางเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง
• ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
• เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กับประเทศเพ่ือนบ้าน
• ส่งเสริมการกระจายโอกาส 

สร้างรายได้ พัฒนาเมืองภูมิภาค

• รองรับการคมนาคมขนส่งตาม
   ระเบียงเศรษฐกิจ North – South 
   และ East - West
• ส่งเสริมการพัฒนาเมืองภูมิภาค
• เช่ือมต่อ Gateway ท่ีสําคัญ
   และจุดผ่านแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ภายใต้โครงการศึกษาจดัทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย  สํานักแผนงาน กรมทางหลวง



พืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษและการเช่ือมโยงกบัพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษและการเช่ือมโยงกบัพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษและการเช่ือมโยงกบัพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษและการเช่ือมโยงกบัตา่งประเทศตา่งประเทศตา่งประเทศตา่งประเทศ

แนวคดิในการกาํหนดโครงขา่ย

To Danang

to Ha Noi and 

HaiPhong Port

to Rangkung

to Davoy

to Ho Chi Minh

To Sihanoukville

to Malaysia

to Laos

เช่ือมเมืองหลัก
เชียงใหม่ – ลําปาง  /  กรุงเทพฯ - ชัยนาท
กรุงเทพ – นครราชสีมา /  กรุงเทพ – ชลบุรี
ชลบุรี – ตราด  /  กรุงเทพ – ราชบุรี
สุราษฏร์ธานี – ภูเก็ต  /  สงขลา - สตูล

โครงขา่ยแบบผสมผสาน
ระหวา่งแบบ Grid กบัแบบวงแหวน

3 แกน เหนือ – ใต้ (North – South)
เชียงราย – ยะลา  /  หนองคาย – ชลบุรี / 
บึงกาฬ - สุรินทร์

3 แกน ตะวันออก – ตะวันตก (East – West)
มุกดาหาร – ตาก
นครสวรรค์ – นครราชสีมา – อุบลราชธานี
สระแก้ว – กาญจนบุรี

3 วงแหวน
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โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงในอนาคต

บางปะอิน - นครสวรรค์

กาญจนบุรี – บ.พุนํbารอ้น ต่อขยายทางยกระดบัอุตราภิมุข

ศรีนครินทร ์- สุวรรณภูมิ

แหลมฉบงั - ปราจนีบุรี

ทางยกระดบับน ทล. 35

นครปฐม - ชะอาํ

ต่อขยายทางยกระดบับรมราชชนนี

แผนงานมอเตอร์เวยใ์นอนาคตท่ีอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

วงแหวนรอบที, 3

บางขุนเทียน - บางบวัทอง

บางบวัทอง - บางปะอิน

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI



แผนงานมอเตอร์เวยใ์นอนาคตท่ีอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

CHIANG MAI

เชียงใหม่ - เชียงราย

ตาก - แม่สอด

นครราชสีมา - ขอนแก่น

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

FS EIA DD LA FI

แผนงานมอเตอร์เวยใ์นอนาคตท่ีอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

หาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลยเ์ซีย

FS EIA DD LA FI



• ภาครัฐชําระค่าก่อสร้างเป็นงวด

• ภาครัฐชําระคืนเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ

สัมปทาน BTO หรือ PPP Net Cost
 เอกชน  จัดหาเงินทุน ก่อสร้าง บํารุงรักษา ดําเนินงาน 
            และจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง 
 ภาครัฐ  ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินและงานโยธาบางส่วน

รวมถึงการจ่ายเงินสนับสนุน (Subsidies)

สัมปทาน DBFMO หรือ PPP Gross Cost
 เอกชน  จัดหาเงินทุน ก่อสร้าง บํารุงรักษา ดําเนินงาน 
            และจัดเก็บค่าผ่านทางส่งมอบให้ภาครัฐ
 ภาครัฐ  ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินและงานโยธาบางส่วน
           โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เอกชน

 รัฐลงทุนเอง รัฐลงทุนเอง รัฐ-เอกชนร่วมลงทุน (PPP) รัฐ-เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 

 รูปแบบ PPP Net Cost  เช่น

 รูปแบบ PPP Gross Cost  เช่น

• งบประมาณ
• เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ

 

 แหล่งเงินทุนของภาครัฐ
• เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
• การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต

ประเทศไทย (Thailand Future Fund)

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

 สัญญาจ้างเหมาพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน 

   แนวทางการลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

Roadmap การใหเ้อกชนรว่มลงทนุและบรหิารจดัการทางหลวง

• โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง (มอเตอรเ์วย)์ ตามแผนยทุธศาสตรก์ารใหเ้อกชน
รว่มลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. 2558 – 2562 ของคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชน
รว่มลงทนุในกจิการของรฐั (PPP Project Pipeline)

1. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายนครปฐม - ชะอํา
2. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สว่นตอ่ขยายทางยกระดบัอตุราภมิขุ ชว่งรงัสติ – บางปะอนิ
3. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครดา้นตะวนัตก – ราชบรุ ี

(ปากทอ่) (ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35)
4. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายหาดใหญ ่- ชายแดนไทย/มาเลเซยี
5. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - นครสวรรค์

• มาตรการ PPP Fast Track

1. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ – สระบรุ ี- นครราชสมีา
2. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ ่– กาญจนบรุี
3. โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายนครปฐม - ชะอํา

• การใหเ้อกชนรว่มลงทนุและบรหิารจดัการทีdพกัรมิทางบนมอเตอรเ์วย์

เสน้ทาง Rest
Area

Service 
Area

Service 
Center

ชลบุร ี– พทัยา - 1 แหง่ -

พทัยา – มาบตาพดุ - 1 แหง่ -

บางปะอนิ - สระบุร ี- นครราชสมีา 5 แหง่ 2 แหง่ 1 แหง่

บางใหญ ่- กาญจนบุร ี 1 แหง่ 2 แหง่ -

กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม



• มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 ช่องจราจร 
• ระยะทาง 109 กม.
• วงเงินลงทุน 80,600 ล้านบาท
• อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 17
• แผนดําเนินงานก่อสร้าง ปี 2562 – 2565
• ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 

  สรุปรายละเอียดโครงการ

 ศึกษาความเหมาะสม (FS)                   ���� (2552)
 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)       ���� (2555)
 สํารวจและออกแบบรายละเอียด            ���� (2557)
 ศึกษารูปแบบร่วมทุนตาม พรบ. PPP      เตรียมนําเสนอ คค.

  สถานะความพร้อม

ราชบุรี

เพชรบุรี

นครปฐม

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม - ชะอําโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม - ชะอํา
��� ��������

• มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 ช่องจราจร 
• ระยะทาง 71.5 กม. 
• เชื่อมต่อเมืองหาดใหญ่กับด่านชายแดนสะเดาแห่งที่ 2
• วงเงินลงทุน 30,500 ล้านบาท
• แผนดําเนินงานก่อสร้าง ปี 2562 – 2565
• ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของ

รัฐ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 

  สรุปรายละเอียดโครงการ 

ศึกษาความเหมาะสม (FS)                   ���� (2559)
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)     อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ.
สํารวจและออกแบบรายละเอียด       ���� (2559)
ศึกษารูปแบบร่วมทุนตาม พรบ. PPP      คาดแล้วเสร็จในปี 2560

  สถานะความพร้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซียโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
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ทางหลวงไม่เกบ็เงนิ 
6.6 กม.

Spurline  8 กม.
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• มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 6 ช่องจราจร 
• ทางยกระดับบน ถ.พหลโยธิน ระยะทาง 18 กม. 
• เป็นส่วนต่อขยายทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ 

ไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน - นครราชสีมา
• วงเงินลงทุน 29,400 ล้านบาท
• ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ 

  สรุปรายละเอียดโครงการ 

• การศึกษาความเหมาะสมฯ          แล้วเสร็จ
• สํารวจและออกแบบรายละเอียด           แล้วเสร็จ
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA     คชก. พิจารณา

  สถานะความพร้อม

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข 
ช่วงรังสิต - บางปะอิน

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข 
ช่วงรังสิต - บางปะอิน

��� ��������

• ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร บนถนนพระราม 2
(ทางหลวงหมายเลข 35) ระยะทาง 75 กิโลเมตร 

• เริ่มจากวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก สิ้นสุดท่ี
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

• วงเงินลงทุน 89,000 ล้านบาท
• ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

  สรุปรายละเอียดโครงการ 

ศึกษาความเหมาะสม (FS)                   ���� (2557)
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)     อยู่ระหว่างการพิจารณา
สํารวจและออกแบบรายละเอียด ���� (2560)

  สถานะความพร้อม

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 
(ธนบุรี – ปากท่อ)

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 
(ธนบุรี – ปากท่อ)

��� ��������



• มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4-8 ช่องจราจร 
• ระยะทาง 206 กม. (เขตทางเดิมของ ทล.32  136 กม.)
• วงเงินลงทุน 40,000 ล้านบาท 
• อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 35
• ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการ
ของรัฐ 

  สรุปรายละเอียดโครงการ 

 ศึกษาความเหมาะสม (FS)                   � � � � (2552)
 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)      � � � � (2560)

  สถานะความพร้อม

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครสวรรค์โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครสวรรค์

นครสวรรค์

สิงห์บุรี

อ่างทอง

ชัยนาท

อุทัยธานี

พระนครศรีอยุธยา

32
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กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

สถานะการดาํเนนิงานตามข ัlนตอน พ.ร.บ. เอกชนรว่มลงทนุฯ
โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ-นครราชสมีา (M6) และสายบางใหญ-่กาญจนบรุ ี(M81) 
สําหรบัการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในสว่นของการดาํเนนิงานและบํารงุรกัษา (O&M)

25592558

ทล. วา่จา้งที(ปรกึษาฯ จัดทํา
รายงานผลการศกึษาและ

วเิคราะหโ์ครงการฯ

ทล. นําเสนอผลการศกึษาให ้คค. พจิารณา 
(รปูแบบ PPP Gross Cost)

คค. เห็นชอบผลการศกึษา (ก.ค. 59) 

ทล. นําเสนอผลการศกึษาตอ่ สคร. 

ทล. มหีนังสอืเรยีนหารอืกฤษฎกีา ฉบบัที( 1

บอรด์ PPP ประชมุพจิารณา (ก.ย. 59)
และมมีตใิห ้ทล. หารอืขอ้กฎหมายกบักฤษฎกีา 

และจัดทําขอ้มลูเพิ(มเตมิ
ชีMแจงตามความเห็นของบอรด์

ทล. มหีนังสอืเรยีนหารอืกฤษฎกีา ฉบบัที( 2

กฤษฎกีามหีนังสอืตอบมา ทล. (ธ.ค. 59)

2560

ทล.นําเสนอรายงานการศกึษาและ
วเิคราะหโ์ครงการ (ฉบบัเพิ(มเตมิ) 

ให ้คค. พจิารณา (ม.ีค. 60)

ทล.นําเสนอ รายงานการศกึษาฯ
(ฉบบัเพิ(มเตมิ)  ตอ่ สคร. 

(เม.ย. 60)

คค. เห็นชอบรายงานการศกึษาฯ
(ฉบบัเพิ(มเตมิ)  (เม.ย. 60)

บอรด์ PPP มมีตเิห็นชอบรปูแบบ 
PPP Gross Cost  (ม.ิย. 60)

60

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง สคร. นําเสนอ
คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ



กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

ขอบเขตการใหเ้อกชนรว่มลงทนุ (PPP) ในสว่นของ O&M
โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ-นครราชสมีา (M6) และสายบางใหญ-่กาญจนบรุ ี(M81)

งานศนูยบ์รกิารขอ้มลู
และชว่ยเหลอืผูใ้ชท้าง

งานดา่นช ัdงนํ lาหนกังานจดัเก็บคา่ธรรมเนยีม
ผา่นทาง

งานควบคมุและบรหิาร
การจราจร

งานกูภ้ยังานบํารงุทาง

การลงทนุกอ่สรา้งงานระบบและองคป์ระกอบทีdเกีdยวขอ้ง

การดาํเนนิงานและบํารงุรกัษา (O&M)

งานกอ่สรา้งอาคารดา่นฯ งานภมูทิศัน์งานตดิต ัlงระบบเก็บเงนิ 
คา่ผา่นทาง MTC/ETC

งานตดิต ัlงระบบควบคมุ
การจราจร

งานดา่นช ัdงนํ lาหนกั งานอาคารสํานกังาน

61

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT
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06-10-2016

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ – นครราชสมีา
และสายบางใหญ ่- กาญจนบรุ ี

รปูแบบการใหเ้อกชนมสีว่นรว่มดาํเนนิงานและบํารงุรกัษา (O&M)

PPP GROSS COST
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กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

รายไดค้า่ผา่นทางคงเหลอืสะสม
ในบญัชเีงนิทนุคา่ธรรมเนยีมผา่นทาง 

สามารถนํามาใชเ้ป็น “แหลง่เงนิสมทบ” 
ในกรณีเกดิภาวะรายไดไ้มพ่อจา่ยของรัฐ 

M7M9
เงนิทนุคา่ธรรมเนยีม

ผา่นทาง

M6 M81

รายได ้

O&M cost

M7

กรงุเทพฯ
- ชลบรุี

ชลบรุี
-พัทยา

พัทยา
-มาบตาพดุ

M7

รายได ้

คา่ตอบแทนการใหบ้รกิาร
(Availability Payment)

เอกชน 
PPP

รายได ้

O&M cost

O&M
cost

DOH

คา่ใชจ้า่ย
กํากบัดแูล

วงแหวน
ตะวันออก

   กลไกการจดัการรายไดจ้ากคา่ผา่นทาง กรณีรปูแบบ PPP Gross Cost

      

แผนการพัฒนาที่พักริมทางแห่งใหม่บนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เปิดให้บริการภายในปี 2563

พทัยา

มาบตาพดุ

ชลบุรี

นครราชสีมา

บางปะอิน
M9

M7

M6

M81

บางใหญ่

กาญจนบุรี

เสน้ทาง Rest
Stop

Service 
Area

Service 
Center

M7 ชลบรุ ี– พทัยา - - 1 แหง่

M7 พทัยา – มาบตาพดุ - 1 แหง่ -

M6 บางปะอนิ -  นครราชสมีา 5 แหง่ 2 แหง่ 1 แหง่

M81 บางใหญ ่- กาญจนบรุี 1 แหง่ 2 แหง่ -

ทีdพกัรมิทางเปิดใหบ้รกิารแลว้

ทีdพกัรมิทางแหง่ใหม่

64



      
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีพักริมทาง ในปัจจุบัน

กรมทางหลวง   มีทั้งรูปแบบการให้เอกชนดําเนินการและกรมทางหลวงดําเนินการ

• การอนุญาตให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ จํานวน 1 แห่ง คือ 
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง
บริเวณ กม. 48 ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 
สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวง
และการปโิตรปิเลียมแห่งประเทศไทย ต้ังแต่ปี 2538 (ปัจจุบัน
บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน)

• กรมทางหลวงดําเนินการเอง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
จุดพักรถ (Rest Stop) ลาดกระบัง บริเวณ กม. 21 
ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี 
และจุดพักรถ (Rest Stop) ด่านทับช้าง บริเวณ กม. 48 - 49 
ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
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มุมมองของผู้ใช้บริการ
ต่อการบริหารจัดการท่ีพักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงในอนาคต 

ข้อมูลจากการสาํรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการทีพั่กริมทาง
บางปะกง ณ กม. 48 ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 
สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี จํานวน 400 ตัวอย่าง ในช่วง ม.ค. – ก.พ. 2559 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้ันตอนการศกึษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม
รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการทีพั่กริมทาง 
สําหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลรอบด้านจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสยีทกุภาคสว่น

63%

31%

19%

5%

3%

เข้าห้องน้ํา

รับประทาน
อาหาร

เติมน้ํามัน

จอดพักรถเฉยๆ

ซื้อของฝาก

วัตถุประสงค์หลักของการ ใช้ท่ีพักริมทาง 3 ลําดับแรก

1

2

3

ความถ่ีของการหยุดแวะท่ีพักริมทางระหว่างการเดินทาง

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหยุดแวะท่ีพักริมทาง

66

1

2

3
(37.5%)

(10.3%)

(27.5%)

(17.3%)

(7.0%)

(0.5%)



      แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่พักริมทางแห่ง ใหม่ในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทนุและบริหารจัดการที่พกัริมทาง

รูปแบบสัญญาลักษณะสัมปทาน BTO (Build – Transfer – Operate) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารูปแบบ PPP Net Cost 
โดยการอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการที่พักริมทางบนที่ดินของภาครัฐ (กรมทางหลวง) โดยให้ทรัพย์สินที่
เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้เอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการที่พักริมทางต่อไป รวมถึงอนุญาตให้ดําเนินกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ โดยเอกชน
จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่รัฐตามข้อตกลงในสัญญาและเป็นผู้รับความเสี่ยงจากผลประกอบการของโครงการ

67

พัทยา – มาบตาพุด
(อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

แผนการพัฒนาที่พักริมทาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

Service Center กม.94 (ศรีราชา)  

อยู่ระหว่างขออนุมัติเห็นชอบรูปแบบ PPP

คาดว่าจะขายซองประมูลปลายป ี2560

Service Area  กม.49  (บางปะกง)

เปิดให้บริการแล้ว ปัจจุบันมีสภาพแออัด

Rest Stop  กม.72 (บ้านบึง) 

ปีเปิดให้บริการ  ยังไม่กําหนด

Service Area  กม.150 (บางละมงุ)  

ปีเปิดให้บริการ 2563

Rest Stop  กม.21 (ลาดกระบัง)

เปิดให้บริการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนปรับปรุง

Service Area  กม.47 (ฉะเชิงเทรา) 

ปีเปิดให้บริการ ยังไม่กําหนด
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ขอขอบคุณครับ
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การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 
Public Project Evaluation 

 

นางธิดา พัทธธรรม 
ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 

รักษาการท่ีปรึกษาด้านนโยบายแผนงาน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ประเด็นน าเสนอ 

1 

2 

3 

4 

5 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการ 

การศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามประกาศคณะกรรมการ PPP 

บทบาทของ สศช. ภายใต้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์โครงการ 

กรณีตัวอย่าง (Case Study) 
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พิจารณาผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

กลั่นกรองมิให้มีการลงทุนที่ซ  าซ้อน 

คัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินการ 

คัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นและคุ่มค่าในการลงทุน 

ใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการ 
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บทบาทของ สศช. 

มาตรา 28 : หากโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดิน หรืองบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือมีการก่อ
หนี้โดยการกู้หรือการค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง เพื่อใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ เมื่อคณะกรรมการ PPP ให้ความเห็นชอบ
หลักการโครงการแล้วให้เสนอโครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินท่ี
เสนอใช้ในการก่อหนี้ของโครงการนั้น 

มาตรา 27 : สศช. ให้ความเห็นในขั้นตอนพิจารณารายงาน 
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ 
เพื่ อ ให้  สคร .  ใช้ประกอบการพิ จ ารณาเสนอความ เห็ นต่ อ
คณะกรรมการ PPP  

มาตรา 24 /25 

25 

บทบาทของ สศช. ภายใต้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ท า/ว่าจ้างที่ปรึกษาจัดท า 
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

มาตรา 26 

เสนอรายงานฯ ต่อ  
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 

มาตรา 26 

พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

 เสนอรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ  
จาก รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว ให้ สคร.  

มาตรา 26 

มาตรา 26 

พิจารณารายงานฯ และ  
เสนอ คกก. PPP พิจารณา  

มาตรา 27 

คกก. PPP   
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

เสนอโครงการต่อ ครม. 

มาตรา 28 

พิจารณาอนุมัติโครงการ 
และวงเงินงบประมาณ 

มาตรา 28 
แนวปฏิบัติของ สศช.    การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีตาม ม. 28  สศช. จะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน 
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เหตุผล ความจ าเป็น 
และรายละเอียดของโครงการ 

1 
ต้นทุนการด าเนินงาน 

2 
ผลตอบแทนทาง

การเงิน 

3 4 

5 

การเปรียบเทียบต้น
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงการ

ประเมินทางเลือกการให้
เอกชนร่วมลงทุนใน

รูปแบบต่างๆ 

ผลกระทบของโครงการ 

ผลกระทบทาง 
ด้านการเมือง 

ผลกระทบทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบต่อกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ 

6 
ผลการรับฟังความคิดเห็นตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

7 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ 

8 
กรณีท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการจะใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานในการด าเนินการให้แสดงสถานะ

ทางการเงินของหน่วยงาน แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ภาระงบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการ

อ่ืนๆ และความสามารถในการหางบประมาณ รายละเอียดอื่นๆ 
9 

การศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการ PPP 
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การวิเคราะหโ์ครงการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กับ สศช.  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

ความสอดคล้องของนโยบายรัฐ 

ความจ าเป็น 

ความเหมาะสมด้านเทคนิค 

ความเหมาะทางด้าน
การเงินและเศรษฐกิจ 

ผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน 

ผลกระทบของโครงการ 

ความเหมาะสมด้านการ
บริหารโครงการ 

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

สภาพปัญหาในภาพรวมทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลประโยชน์โครงการในส่วนที่ประชาชนในพื้นที่โครงการ /
บริเวณใกล้เคียง ความพร้อมด้านที่ดิน ความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ และความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น 

ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการ โดยเปรียบเทียบทั้งในด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินการ การบ ารุงรักษา และขีดความสามารถของหน่วยงานในการรับเทคโนโลยีดังกล่าว 

ความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจ การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ และ  
การวิเคราะห์ความไว 

ความสามารถในการช าระหนี้  ความสามารถในการก่อหนี้ของหน่วยงาน ความสามารถในการบริการโครงการ  
โดยรวมของหน่วยงาน ความคุ้มค่าทางการเงิน และรูแปบบในการด าเนินโครงการ  

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจาก พ .ร.บ. การให้ 
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556   

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของบุคลากร และการติดตามประเมินผลโครงการ 

หลักการจัดสรรความเสี่ยง  และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์โครงการ 

รายละเอียดของโครงการไม่ครบถ้วน (FS DD) 
 

สมมติฐาน (Assumptions) การจัดท าโครงการไม่ชัดเจน หรือยังขาดความน่าเชื่อถือ 
 

ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงของปัจจัยที่ส าคัญ 
 

ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

โครงการขาดความพร้อม เช่น การจัดหาที่ดิน เป็นต้น  
 

ขีดความสามารถของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 

จัดเตรียมโครงการโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ปฏิบัติตามมาตรา 58 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 

 มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะ กระท าด้วย
ประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 
การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลง ทุนของรัฐ 
ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

 มาตรา 61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อน ามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล กระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน  เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้อง
ด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

โครงสร้างพื นฐาน  

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง  ความยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

พ.ศ.2579 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ

มั่นคง  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

2560 2561 2562 2563 2564 2559 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 

3. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสตกิส ์

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งการสร้างความมั่นทางพลังงาน การเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื นที่เมือง การ
เช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 
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ลดความเข้มการใช้  
พลังงานอยู่ที่  

7.7  
พันตันเทียบเท่า

น  ามันดิบ/พันล้านบาท 

ลดต้นทุนโลจิสติกสเ์ป็น  
12 % ของ GDP  

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก  
ณ ด่านชายแดน 
ไม่น้อยกว่า 5%  

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้  
85%  

ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ขยายก าลังการผลิตน  าประปา  
กระจายโครงข่ายน  าประปา 

เขตนครหลวง100% 

แนวทาง 

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่ง
ทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่าย
ถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

การพัฒนาด้านพลังงาน  
เ พ่ิมประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงาน  การใช้พลังงาน
ทดแทน ส่ งเสริมไทยเป็น
ศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกจิ  
สร้างความมั่นคงปลอดภยั
ทางไซเบอร์  

การพัฒนาด้านระบบ
น้ าประปา บริหารจัดการการ
ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ   
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง 
การบริหารกิจการประปา 

เป้าหมายเมื่อสิ นแผนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสตกิส ์
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พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  
• เร่งก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟ (ในรัศมี 500 กม. จากกรุงเทพฯ) ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม 

และอาณัติสัญญาณ และจัดหารถจักรและล้อเล่ือนในโครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
• ศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  
• จัดท าแผนที่น าทางของการปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรท่ีขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล 
• พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน อย่างน้อย 1 เส้นทาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวเส้นทาง 
• พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและเดินทาง  
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกภายใต้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)  
• สนับสนุนการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางท่ีไม่ใช้เคร่ืองยนต์ในเขตเมือง 
• ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะ  

(Transit Oriented Development: TOD) 

1. วัตถุประสงค์   

2. เป้าหมายและตัวชี วัด  

 

3. แนวทางการพัฒนา  

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่งและการค้า มีกลไกก ากับดูแล
การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

5%       >30% 
ส่วนกลาง  100  ล.คน/ป ี
ภูมิภาค     42  ล.คน/ป ี

1.4% >4% 

12% >15% 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 (ด้านการขนส่ง) 
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3. แนวทางการพัฒนา (ต่อ)  
 

พัฒนาโครงข่ายถนน   
• บ ารุงรักษาและยกระดับคุณภาพความปลอดภัย 
• ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร 
• พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

บริเวณประตูการค้าหลัก ท่ีจะมีปริมาณการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น  

• น าระบบเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้
ในการควบคุมและสั่งการจราจร 
พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

• พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
และศึกษาทางเลือกการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับ 
ความต้องการเดินทางในอนาคต  

• จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาค และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
เพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก 
และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน  

• พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศ  
(Airspace Organization and Management)  

สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
1. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื นฐาน  
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  โดยก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุนการวิจัยด้วย 

2. พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
• เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง   
• พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศ

และทางน้ า    
• เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและพิจารณากลไก 

การสนับสนุนทางการเงิน 
• ปรับปรุงมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับขนส่ง  

รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางของประเทศ  

พัฒนาระบบขนส่งทางน  า  
• ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคในปัจจุบัน 
• สร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ าระหว่างท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลัก 
• ก ากับการให้บริการของผู้รับสัมปทาน และเตรียมการพัฒนาขยาย 

ขีดความสามารถของท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 (ด้านการขนส่ง) 
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1. ภาพรวมการด าเนินงาน (สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้มการพัฒนา ฯลฯ) 
2. ความสอดคล้อง (แผนพัฒนาฯ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ต่างๆ) 
3. ความจ าเป็นของโครงการ (ความเป็นไปได้ของความต้องการ ความรุนแรงของ ปัญหา) 
4. ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ (รวมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ) 
5. ความเหมาะสมด้านเทคนิค 
6. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และการเงิน 
7. ฐานะการเงินของหน่วยงาน 
8. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
9. ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ  

(การจัดเตรียมแผนการบริหารโครงการ เหตุผลความเป็นไปได้ แผนการจัดการด้านบุคลากร ฯลฯ) 
10. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
11. การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเสริมสร้างบุคลากร 

หัวข้อการวิเคราะห์โครงการ 
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วิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงในการด าเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ ในสาขานั นว่า ปัจจุบันเป็นอย่างไร และผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการประเภทเดียวกันเป็นอย่างไร โดย
พิจารณาถึง 

• สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มของการพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่เสนอ 

• ปัญหาหรือความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ น คืออะไร 

• แนวทางหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างไร 

• โครงการที่ เสนอสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ นได้ระดับไหน  
จะแก้ไขได้ทั งหมดหรือแก้ไขได้เพียงบางส่วน 

1. ภาพรวมการด าเนินการ  

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-dzqNAcBhFc0/T9rPBITHWWI/AAAAAAAAAAU/9nPrrJIM1hc/s1600/Question-Mark.jpg&imgrefurl=http://ankey1995.blogspot.com/&usg=__KA6Kzu0Qco7NtWk_coUuW2OFZ_w=&h=1075&w=861&sz=34&hl=th&start=6&zoom=1&tbnid=yzWVywy7CS1aaM:&tbnh=150&tbnw=120&ei=LMtGUaa-HsXyrQeMg4GICA&prev=/search?q=question+mark&hl=th&safe=active&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBQ
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2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของประเทศ  

พิจารณาและวิเคราะห์ว่า โครงการมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับ 
จากการด าเนินโครงการสนองนโยบายต่อไปนี อย่างไร 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   

• นโยบายของรัฐบาล 

• แผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน หรือแผนพัฒนาเชิงพื นที่ตามที่ได้ก าหนดไว ้

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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3. ความจ าเป็นของโครงการ 

•  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประมาณการความ
ต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสม และเมื่อมีโครงการแล้วจะช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนหรือการเพิ่มคุณภาพการ
บริการได้อย่างไร 

•  วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา โดยน าเงื่อนไข
ของเวลามาใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องความ
เร่งด่วนที่จะด าเนินการด้วย และ 
หากไม่ด าเนินการโครงการจะเกิดผลเสียหายต่อ
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และประเทศโดยรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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4. ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ 

•  วิเคราะห์ที่ตั งโครงการที่จะจัดท าว่ามีความเหมาะสมหรือไม ่โดยพิจารณาจาก
ความพร้อมในด้านการจัดเตรียมที่ดินโครงการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอที่จะท าให้โครงการสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

•   วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆ ที่ต้อง 
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือท าให้ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากโครงการเป็นไปไดต้ามที่
คาดหมายไว้และให้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถประสาน 
การด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบทั งในเรืองของแผนงานและระยะเวลา 

5. ความเหมาะสมด้านเทคนิค 

วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทีจ่ะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาด าเนินการ
ในเรื่องนั นๆ ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการยอมรับเทคโนโลยี 
ของประชาชน 

 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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6. ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน   
(รวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ) 

1) ความเหมาะสมในการประมาณค่าใช้จ่ายโครงการและผลตอบแทนโครงการ 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนโครงการที่ประมาณการ มีข้อสมมุติฐานในการประมาณการ เป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้
เพียงไร และได้ครอบคลุมรายการต่างๆ ไว้ครบถ้วนหรือไม่ เช่น 
• รายการค่าดอกเบี ยระหว่างการก่อสร้าง (กรณีมีการกู้เงินมาลงทุน) 
• ค่าภาษีน าเข้าอุปกรณ์ 
• อัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 

2) ความเหมาะสมของแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงการ 
ประมาณการใช้จากแหล่งใดบ้าง เช่น เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ต่างประเทศ-ในประเทศ   
และเงินงบประมาณแผ่นดิน มีสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนเป็นอย่างไรและมีความพร้อมหรือ 
ความเป็นไปได้ในการจัดหาอย่างไร โดยพิจารณาจาก 
•  ฐานะการเงินขององค์กร และฐานะการเงินการคลังของประเทศ 
•  ผลประโยชน์หรือรายได้จากโครงการ ว่าได้ประมาณการไว้อย่างครบถ้วน และสมแก่เหตุผลหรือไม่ 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการลงทุนโครงการ 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าโครงการนั น จะมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยใช้ตัวชี ต่างๆ ดังนี  

•  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) โดยโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
มากกว่าศูนย์จะเป็นโครงการที่คุ้มค่าในการลงทนุ 

• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทนุ (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) โดย B/C มากกว่าหนึ่ง  
จะเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า 

•  อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลประโยชน์ของโครงการกับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตลอดอายุของโครงการ 

•  ส าหรับการวิเคราะห์โครงการด้านสงัคม โดยทั่วไปจะใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ประสิทธิผล ต้นทุน และค่าใช้จ่าย 
(Cost effectiveness) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่างๆ ซึ่งทางเลือกที่
เหมาะสมจะเป็นทางเลือกที่มตี้นทุน และค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการต่ าที่สุดในการสนองวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

6. ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน   
(รวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ) (ต่อ)  

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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6. ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน   
(รวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ) (ต่อ)  
 
4) เกณฑ์การพิจารณาในการยอมรับอัตราผลตอบแทนของโครงการ 

• อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return หรือ FIRR) 
- กรณอีงค์กรของรัฐเป็นผู้ลงทุน ควรลงทุนโครงการ เมื่อ IRR ของโครงการ 

เท่ากันหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี ยในท้องตลาด 
 

• อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return  
หรือ EIRR) จะรวมผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของโครงการที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ 

- อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการสูงกว่าอัตราร้อยละ 9-12 แล้วแต่ลักษณะโครงการ (เป็นการพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี ยพันธบัตรรัฐบาล หรือค่าเสียโอกาสของเงินทุนที่ประเทศจะต้องลงทุนในการพัฒนาโครงการอ่ืน) 

- ในกรณีที่โครงการให้อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพื่อ
สนองนโยบายพิเศษบางประการ เช่น เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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5) การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ภายใต้ข้อสมมติฐานต่างๆ เพ่ือให้ทราบ 
ขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ การวิเคราะห์นี จะได้ค่าอัตราผลตอบแทนโครงการในแต่ละกรณี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจว่าควรจะลงทุนหรือไม่ หากข้อสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case) เช่น 
• การเพ่ิมขึ นหรือลดลงของเงินลงทุนโครงการ ราคาเชื อเพลิง ปริมาณผู้โดยสาร 
• ประมาณการรายได้ของโครงการ 
• ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนสูง อาจจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
     ถึงต้นทุนความเสี่ยงของอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Risk) ต้นทุนอัตราดอกเบี ย 
     รายรับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Earning) และ 
     วิเคราะห์สัดส่วนการน าเข้าจากต่างประเทศ (Import Content) ทั งในส่วนของ 
     สินค้าทุน วัตถุดิบควบคู่กันไปดว้ย 

6. ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน   
(รวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ) (ต่อ)  

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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7. ฐานะการเงินของหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์ทางการเงินที่ส าคัญ คือ 
•  ความสามารถในการช าระหนี ระยะสั น ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ 

ด าเนินงานได้คล่องตัวเพียงใด มีเงินช าระหนี้รายย่อยหรือไม่ มีเงินสดหมุนเวียน 
ใชจ้่ายเพียงพอหรือไม่ หรือจะประสบปัญหาเงินสดขาดมือ โดยพิจารณา 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และเงินสดคงเหลือปลายงวด 

•  ความสามารถในการก่อหนี ของรัฐวิสาหกจิ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือของ 
เจ้าหนีท่ี้มีต่อกิจการ และความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการช าระหนี้ โดยใช้ 
อัตราส่วน Debt Equity Ratio และ Debt Service Coverage Ratio เป็นต้น 

•  ความสามารถในการบริหารงานของรัฐวิสาหกจิ โดยพิจารณาจากก าไรท่ีกิจการได้รับ และ/หรือใช้อัตราส่วน  
เช่น Return on Assets, Return on Equity และ Profit  Margin on Sales เป็นต้น 

•  ในกรณีที่พิจารณาว่าโครงการที่เสนอจ าเป็นจะต้องด าเนินการ เพื่อผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นโครงการท่ีคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
และการเงิน แต่ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจในขณะนั้นยังไม่เอื้ออ านวยต่อการลงทุนโครงการท่ีเสนอ ในกรณีนี้อาจเสนอแนะให้เอกชน
เข้ามีบทบาทร่วมทุนและด าเนินโครงการด้วย 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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8. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

• วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาโครงการ เป็น 3 ระยะ คือ  
ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยพิจารณา 
-  ข้อเสนอการจัดเตรียมแผนงานและมาตรการ เพื่อป้องกันหรือลดปัญหามลภาวะ 

ท่ีจะเกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 
-  มีการประสานแผนงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมจะต้องคิดรวมเป็นต้นทุนของโครงการด้วย 

• วิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนในพื นที่โครงการ โดยเฉพาะ 
ต้นทุนทางสังคมและผลกระทบด้านวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชุมชน โดยพิจารณา 
-  หน่วยงานเจ้าของโครงการได้มีการเตรียมแผนงาน สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ 

ใหอ้งค์กรท้องถิ่นต่างๆ และประชาชนได้รับรู้ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการหรือไม่ 
-  มีการจัดเตรียมแผนงานอพยพประชาชนอย่างไร ท้ังนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า 

เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้ว  จะสามารถด าเนินการได้โดยไม่ล่าช้าและแล้วเสร็จตามก าหนด  
โดยไม่เกิดปัญหาการต่อต้านจากมวลชน 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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9. ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ 

•  มีการจัดเตรียมแผนการบริหารโครงการไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะ
ระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

•  ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการในระยะที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นงาน
พิเศษ หรือมีลักษณะงานเฉพาะที่จะต้องปรับปรุงองค์กรเพื่อด าเนินงาน
โครงการนี้เป็นการเฉพาะหรือไม่ อย่างไร 

•  แผนการจัดการด้านบุคลากร เพื่อรองรับการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่ม
ขั้นตอนการเตรียมโครงการ จนถึงขั้นโครงการแล้วเสร็จ 

 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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10. การบริหารความเสี่ยง 

เนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใช้ทรัพยากรในการลงทุนจ านวนมาก ในขณะท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
อาจมีข้อจ ากัดด้านความพร้อมด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงควรจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง พร้อมท้ัง ก าหนดแนวทางหรือวิธี 
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

11. การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการเสริมสร้างบุคลากร 

• การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริหาร เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ  
และลดการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศส าหรับใช้ในโครงการ 

• การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององค์กร 
•  การสนับสนุนการสร้างก าลังคน ท่ีมีความช านาญเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนในมหาวิทยาลัย 

หรือสนับสนุนการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างบุคลากร 
รองรับความต้องการขององค์กรต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

 

 

หัวข้อการวิเคราะหโ์ครงการ (ต่อ) 
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ด้านการเมือง 

สภาวะเศรษฐกิจ 

กฎหมาย และระเบียบ 

การยอมรับจาก
ประชาชน 

ด้านราคา (Pricing) 

ด้านต้นทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

ด้าน Demand  

ปัจจัยภายนอก 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

1. ความสอดคล้องของนโยบายรัฐ  

 นโยบายรัฐบาลด้านการเร่งรัดการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
ได้รับการบรรจุอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 –2565 และเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
คมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan)  

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  

 การลงทุนพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงด้วยการเพิ่มอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้อยู่ท่ีร้อยละ 5 – 6 ต่อปี ในอีก 15 
ปี และมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 12,400 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความ
มั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
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2. ความจ าเป็น  

เนื่องจากปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็น
ล าดับ ภาครัฐได้มีการแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (M-Map) เพ่ือแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย (ม่วงใต้) และสีน  าเงิน ช่วง
บางแค – พุทธมณฑลสาย 4 (น  าเงินต่อขยาย) อยู่ในแผนดังกล่าว 

สายม่วงใต้ เป็นส่วนต่อขยายของโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน ท าให้โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นระบบขนส่ง
มวลชนสายหลักในแนวแกนเหนือ-ใต้ของกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยให้โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วงสามารถรองรับปริมาณความต้องการ
เดินทางระหว่างแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณนนทบุรี พระประแดง ครุใน ย่านธุรกิจการค้าและพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในที่ส าคัญ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

สายน  าเงินต่อขยาย เป็นส่วนต่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินซึ่งเป็นโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลัก ท าหน้าที่ใน
การเป็นโครงข่ายรวมและกระจายการเดินทางเพ่ือลดความหนาแน่นของการเดินทางภายในเขตเมือง แหล่งชุมชนและย่านธุรกิจตาม
แนววงแหวนชั้นใน ซึ่งภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ จะท าให้ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน สามารถรองรับปริมาณความ
ต้องการการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชั้นในกับบริเวณพ้ืนที่รอบนอกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
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3. ความเหมาะสมด้านเทคนิคด้านระบบขนส่ง  

 สภาพพื นที่ตามแนวเส้นทาง โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญ อาทิ การเติบโต
ของประชากร ความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ี การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน และปริมาณจราจร โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร ดังนี้  

 ระบบรถไฟฟ้า ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit 
System) ท่ีมีความจุสูง ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. ระบบจ่ายไฟฟ้า
ขับเคลื่อน 750 โวลท์ กระแสตรงจากรางท่ี 3 โดยในปีแรกท่ีเปิดเดินรถ
จะใช้รถท้ังหมด 38 ขบวน (จ านวนรถ 4 ตู้ต่อขบวน) สามารถรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 30,000 – 50,000 คน-เที่ยว/ทิศทาง ซึ่ง
เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสารทั ง 2 โครงการ 

เร่ิมให้บริการปี 25664 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 
ประมาณ 64,560  คน-เท่ียว/วัน  

เร่ิมให้บริการปี 2566 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร
ประมาณ 477,098 คน-เท่ียว/วนั  

โดยต้องการระบบขนส่งท่ีสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารประมาณ 
30,000 – 50,000 คน-เที่ยว/ทิศทาง  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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3. ความเหมาะสมด้านเทคนิคด้านงานโยธา  
 การออกแบบโครงสร้างงานโยธา พิจารณาจาก

ข้อจ ากัดพื้นท่ี และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
มติ ครม. เม่ือวนัท่ี 17 พ.ค. 2537 ท่ีก าหนดให้
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต ต้องสร้างเป็นระบบใต้ดินใน
บริเวณพืน้ท่ีส่วนกลางภายในบริเวณ 25 ตาราง
กิโลเมตร และควรเป็นระบบใต้ดินในพืน้ท่ี 87 
ตารางกิโลเมตร ภายในขอบเขตถนนวงแหวน
รอบใน (ถนนรัชดาภิเษก) 

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

โครงสร้างใต้ดิน (Underground) 

โครงสร้างยกระดับ 

สายสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) 
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3. ความเหมาะสมด้านเทคนิคด้านรูปแบบการเดินรถ  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

สายสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) 
การประมาณการปริมาณผู้โดยสารของสายสีม่วงทั งระบบ พบว่าปริมาณผู้โดยสารจะอยู่ในระดัหนาแน่นสูง 
ช่วงสถานีรัฐสภา – สถานีราษฎร์บูรณะ ดังนั น การก าหนดรูปแบบการเดินรถตลอดสายจะท าให้เกิดการ
ลงทุนที่เกินความจ าเป็น 

ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย (คน-เท่ียว/วัน) 2567 2577 2587 2592 
ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน 41,974 84,444 108,418 119,259 
ช่วงเตาปูน- ราษฎร์บูรณะ   74,005 133,646 165,354 181,889 

Operation Phase ตามสัญญา 
Peak Traffic Hour ≤ 5 mins  
Normal Traffic Hour ≤ 10 mins 

Peak Traffic Hour 
Line 1 ≤ 9 mins  
Line 2 ≤ 4.30mins 

สายเฉลิมรัชมงคลและส่วนต่อขยาย ส่วนต่อขยายพุทธมณฑลสาย 4  

เพ่ือให้การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ า เ งิ น  ส่ วนต่ อขยายเป็น ไปอย่ าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพเห็นควร 
ให้ รฟม. เสนอรายงานการวิเคราะห์
รูปแบบการให้เอกชนลงทุนตามขั้นตอน 
พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในคราว
เดียวกันกับการเสนอขออนุมัติ การ
ก่อสร้าง 



วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  33  www.nesdb.go.th 

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ความเหมาะสมของปริมาณผู้โดยสาร   

สมมติฐานท่ีส าคัญ  

42.38% 

3.10 % 

0.35 % 

2.27 % 

ประมาณการผ่านแบบจ าลอง TDL และ eBUM 

ในปี 2564  เท่ากับ 17.23 + 3.10 บาท ต่อ กม.  และมีการ
ปรับอัตราค่าโดยสารตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี โดย
ไม่มีการคิดค่าเข้าระบบส าหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบรถไฟฟ้า 

ปีเปิดให้บริการส าหรับโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย  

ใช้การเดินรถเป็นรูปแบบ Through Operation 

 ปริมาณการเดินทางและรูปแบบการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 ปี 2556 รวม 32.89 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน  

ประมาณการปริมาณความต้องการเดินทางในอนาคต (ปี 2560 - 2580)  
รวม 50.53  ล้านคน-เที่ยวต่อวัน    ปี 2580  รูปแบบการเดินทาง (เฉลี่ย) 

Public 
Transport 

48% 

Private 
Transport 

52% 

คน-เที่ยวต่อวัน  

โครงการ ปีเปิดให้บริการ 
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่–บางซื่อ 2559 X 2560 
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ–พญาไท–มักกะสัน–หัวหมาก  
และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ–หัวล าโพง 

2563 X 2561 

สายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต 2563 X 2562 
ARL ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง–บางซื่อ–พญาไท 2565 X 2562 
สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ–ท่าพระ และช่วงหัวล าโพง–บางแค 2563 X 2562 
สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม–มีนบุรี 2566 X 2563 
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว–ส าโรง 2563 X 2564 
สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค–พุทธมณฑล สาย 4 2564 2564 
สีแดงเข้ม ช่วงหัวล าโพง–มหาชัย  2566 X 2573 

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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เขตพื นที่ 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ขนาดพื นที่ 
(ตร.กม.) 

สัดส่วนประชากรต่อ
ขนาดพื นที่ (คน:ตร.กม.) 

โครงการท่ีเสนอในครั้งนี ้ 1,029,992 188.51 5,463.97 

สายสีม่วงเหนือ 892,773 301.37 2,962.43 

ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้เฉลี่ย25% ต่อปี  

ปริมาณผู้โดยสาร 2548 2550 2555 2559 CAGR 

สายเฉลิมรัชมงคล 163 165 220 294 5.51 

อัตราการเติบโตของสายเฉลิมรัชมงคลในช่วงปี 2548 - 2559 

ความหนาแน่นของประชากร 

ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการปริมาณผู้โดยสารสายเฉลิมรัชมงคล 
พันคน-เท่ียวต่อวัน  

สศช. จึงได้ปรับประมาณการปริมาณผู้โดยสารของโครงการ (กรณี สศช.)  
เพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินของโครงการฯ ในมุมมองกรณี
ปกติ (Base Estimate) โดยการอ้างอิงจากข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณ
ผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงกับผลการศึกษาฯ ของสายเฉลิมรัชมงคล 

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000

2566 2572 2582 2592 

การประมาณการในปี 2559 ปริมาณผู้โดยสารโดยปรับ Ramp Up กรณี สศช. 

ปริมาณผู้โดยสารในกรณตี่างๆ 2566 2572 2582 2592 CAGR 
การประมาณการในปี 2559 540,647 609,499 780,612 944,541 2.36 
ปริมาณผู้โดยสารโดยปรับ Ramp Up 248,698 562,567 780,612 944,541 5.27 
กรณีสศช. 135,161 199,695 325,282 529,851 5.5 

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ความเหมาะสมของปริมาณผู้โดยสาร  
 

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) 
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• จากการพิจารณาปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลในปัจจุบัน เห็นว่าประมาณการดังกล่าวคาดว่าปริมาณผู้โดยสารสายเฉลิมรัชมงคลจะเพิ่ม
สูงขึ นถึงร้อยละ 37 ต่อปี จากปริมาณผู้โดยสารในปัจจุบันประมาณ 273,637 คน-เที่ยว/วัน เป็น  780,500 คน-เที่ยว/วัน  

• นอกจากนี เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารสายเฉลิมรัชมงคลในอนาคตตามการประมาณการตามสัญญาสัมปทานของโครงการสายสี
น  าเงินส่วนต่อขยาย ที่ ครม. มีมติอนุมัติเม่ือวันที่ 28 มี.ค. 60 พบว่า มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 6.21 ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเติบโตของ
ปริมาณผู้โดยสารของโครงการที่เสนอในครั งนี  (ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 7.1) แสดงให้เห็นว่าการประมาณการปริมาณผู้โดยสารของโครงการฯ เป็นการ
ประมาณการในแง่ท่ีดีเกินไป (Best Estimate)  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน  2564 2573 2583 2593 เฉลี่ย 
กรณีมีโครงการฯ  
หัวล าโพง – เตาปูน  780,500 851,100 1,045,300 1,274,200  979,143  
เตาปูน - ท่าพระ  162,000 198,900 248,500 302,900  227,567  
หัวล าโพง – บางแค 233,240 265,610 330,860 403,280  306,320  
บางแค - พุทธมณฑล สาย 4 38,031 74,490 98,540 120,120  87,996  

รวม (1) 1,213,771 1,390,100 1,723,200 2,100,500 1,601,026  
กรณีไม่มีโครงการฯ  
หัวล าโพง – เตาปูน  769,900 837,600 1,027,200 1,252,200  963,093  
เตาปูน - ท่าพระ  160,700 197,100 246,200 300,100  225,510  
หัวล าโพง – บางแค 219,500 244,900 302,400 368,600  281,753  

รวม (2) 1,150,100 1,279,600 1,575,800 1,920,900 1,470,357  
ผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ นจากกรณีมีโครงการฯ 63,671 110,500 147,400 179,600 130,669 

 

เขต โครงการฯ เขต รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 

เขตหนองแขม 4,276 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 6,576 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี 3,729 

บางแค 4,318 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุร ี 1,516 
เขตบางซื่อ 11,173 

เฉลี่ย 4,297 เฉลี่ย    5,749 
 

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ความเหมาะสมของปริมาณผู้โดยสาร   

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

ความหนาแน่นของประชากร 

สายสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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สมมติฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน อัตราค่าโดยสารตามระยะทางโดยมีค่าโดยสารแรกเข้า  10 บาท และตามระยะทางเท่ากับ 1.8 บาทต่อกิโลเมตร (ราคาปี 2544) 
และปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ราคาค่าโดยสาร (ปี 2566) เร่ิมต้นที่ 16.80 บาทและเพ่ิมขึ นกิโลเมตรละ 3.02 บาท 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้ค่าโดยสาร 

เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการรายได้ที่มิใช่ค่าโดยสาร พบว่า รฟม. ได้มีการปรับรายได้ที่มิใช่ค่าโดยสารเพิ่มขึ น 
จากที่ก าหนดไว้ใน MRT Standardization ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของรถไฟฟ้า BTS และสายเฉลิมรัชมงคล  
ช่วงหัวล าโพง – บางซื่อ ที่มีสัดส่วนรายได้เชิงพาณิชย์ต่อรายได้ค่าโดยสารเท่ากับร้อยละ 36 และร้อยละ 17 ตามล าดับ แต่เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพพื นที่ 
ของโครงการฯ เห็นว่า แนวเส้นทางโครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่อยู่อาศัยท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาพื นที่แตกต่างกับพื นที่ตามแนวเส้นทาง รถไฟฟ้า BTS 
และสายเฉลิมรัชมงคลฯ ส่งผลให้รายได้ที่มิใช่ค่าโดยสารของโครงการฯ อาจจะเป็นประมาณการในแง่ท่ีดีเกินไป 

ราคาค่าโดยสาร (ปี 2564) เร่ิมต้นที่ 16.38 บาทและเพ่ิมขึ นกิโลเมตรละ 2.94 บาท 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้ค่าโดยสาร 

0

2000

4000

6000

2564 2573 2583 2593 2603 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณชิย์ รายได้ค่าโดยสาร รวม 

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ความเหมาะสมของผลตอบแทนทางการเงิน  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

สายสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) 
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รายการ NPV  
(อัตราคิดลดร้อยละ 5)  FIRR B/C Ratio  

กรณีฐาน - 25,734 ล้านบาท ร้อยละ 3.56 0.86 เท่า 
กรณี สศช.  - 118,722 ล้านบาท ร้อยละ – 6.90 0.41 เท่า 

กรณีรวมงานโยธา 

กรณีไม่รวมงานโยธา 

รายการ NPV  
(อัตราคิดลดร้อยละ 5)  FIRR B/C Ratio  

กรณีฐาน 59,361 ล้านบาท ร้อยละ 14 1.58 เท่า 
กรณี สศช.  - 33,987 ล้านบาท ร้อยละ – 4.16 0.67 เท่า 

จากการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินในกรณีรวมค่างานโยธา พบว่าในกรณีฐานนั้น
โครงการฯ มีความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับสูง และหากปริมาณผู้โดยสารลดลง 
ฃตามกรณี สศช. จะท าให้โครงการฯ มีความเสี่ยบงทางการเงินในระดับสูงมาก 

จากการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินในกรณีไม่รวมค่างานโยธา พบว่า ในกรณีสศช. 
โครงการฯ จะยังคงไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน ดังนั น จึงเห็นว่าเพื่อลดความเสี่ยง
ทางด้านปริมาณผู้โดยสารดังกล่าว ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือ 
แนวทางการบริหารจัดการปริมาณความต้องการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ หรือ 
การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ชัดเจนและสามารถ
สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายการ NPV  
(อัตราคิดลดร้อยละ 5)  FIRR B/C Ratio  

กรณีอายุ
โครงการ 30 ปี 

- 13,010 ล้านบาท ร้อยละ – 1.22 0.62 เท่า 

กรณีปรับลดค่า
ส ารองราคา 
(กรณี สศช.) 

-11,935.67 ล้านบาท ร้อยละ -1.23 0.64 เท่า 

กรณีรวมงานโยธา 

กรณีไม่รวมงานโยธา 

รายการ NPV  
(อัตราคิดลดร้อยละ 5)  FIRR B/C Ratio  

กรณี สศช.  682.78 ล้านบาท ร้อยละ 5.89 1.03 เท่า 

จากการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินในกรณีรวมค่างานโยธา พบว่า 
ในกรณีฐานนั นโครงการฯ มีความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับสูง 

จากการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินในกรณีไม่รวมค่างานโยธา พบว่า
โครงการจะมีผลตอบแทนทางการเงินในระดับปานกลาง 

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ความเหมาะสมของผลตอบแทนทางการเงิน  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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กรณีที่โครงการมีรายได้ลดลงจะท าให้โครงการฯ มีผลตอบแทนทางการเงินลดลงมากกว่า แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านรายได้ เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการฯ  

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินส่วนต่อขยาย เป็นการเดินรถแบบ Through Operation เพ่ืออ านวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน และการประหยัดการลงทุนในเร่ืองของ 
การก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศูนย์ซ่อมบ ารุง ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ครม. ได้มติเห็นชอบ ให้ BEM เป็นผู้รับสัมปทานการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน  าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ และ หัวล าโพง - บางแค) ในรูปแบบ PPP Net Cost (เอกชนลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า และเก็บรายได้ค่าโดยสารและรายได้ที่มิใช่
ค่าโดยสาร) รวมทั งได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานของสายเฉลิมรัชมงคลออกไปถึงปี 2592 เนื่องจากภาคเอกชนเห็นว่าการด าเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน  า เงิน 
จะมีผลตอบแทนทางการเงินในระดับต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่เอกชนคาดหวัง  

• ซ่ึงหาก ครม. จะอนุมัติให้ รฟม. ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาไปก่อนตามที่ คค. เสนอ อาจจะท าให้ภาคเอกชนมีอ านาจในการต่อรองเพ่ิมขึ น เนื่องจากโครงการฯ ยังมีความ เสี่ยง 
ทางการเงินอยู่ในระดับสูง โดยอาจจะเสนอขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน หรือขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมขึ น ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ทางการเงินของภาครัฐในอนาคตดังนั น เพ่ือให้ภาครัฐมีข้อมูลประกอบการพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการในภาพรวม และตัดสินใจโครงการได้ 
อย่างครบถ้วนและรอบคอบ จึงเห็นว่ากระทรวงคมนาคม (รฟม.) ควรต้องเร่งเสนอรายงานการวิเคราะห์รูปแบบการให้เอกชนลงทุนและจัดหาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าตามขั นตอน พ.ร.บ. 
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในคราวเดียวกันกับการเสนอขออนุมัติการก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน  

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : การวิคราะห์ความไวด้านการเงิน  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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ค่า M&E  
0.93 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 
0.93 

ค่าควบคุมการก่อสร้าง 
0.93 

ค่าก่อสร้าง 
 0.93 

ค่าด าเนินงาน 
0.93 

ค่าที่ดินและอาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง 1.00 

ด้านค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (PV) จ านวน 29,559 ) โดยปรับมูลค่าทางการเงินให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยตัวปรับค่า (Conversion Factor : CF) ดังนี้ 

ด้านรายได้ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (PV) จ านวน 1,070,963 ล้านบาท ค านวณจากการประมาณการมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการ โดยใช้  
แบบจ าลองทางการเงิน MAS ดังนี้ 

VOC (PV)  
246,195 ล้านบาท  

VOT (PV)  
664,818 ล้านบาท 

Saving of Environmental Cost 
(PV) 107,282 ล้านบาท 

มูลค่าซากของสินทรัพย์ (PV)  
 52,667 ล้านบาท สมมติฐานด้านอ่ืนๆ 

 อายุโครงการ 30 ปี  
ไ ม่ ร ว ม ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสร้างโครงการ 

 อัตราคิดลด ร้อยละ 12 

NPV 
ร้อยละ 12.15  1,505 ล้านบาท  กรณีฐาน 

IRR B/C 

1.02 

-34,871 ล้านบาท  กรณีรายได้ลดลง และต้นทุน
เพิ่มขึ นร้อยละ 20 

0.68 ร้อยละ 8.53  

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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ค่า M&E  
0.93 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 
0.93 

ค่าควบคุมการก่อสร้าง 
0.93 

ค่าก่อสร้าง 
 0.93 

ค่าด าเนินงาน 
0.93 

ค่าที่ดินและอาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง 1.00 

ด้านค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (PV) จ านวน 14,696 ล้านบาท โดยปรับมูลค่าทางการเงินให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยตัวปรับค่า (Conversion Factor : CF)  

ด้านรายได้ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (PV) จ านวน 31,078 ล้านบาท ค านวณจากการประมาณการมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการ โดยใช้  
แบบจ าลองทางการเงิน MAS ดังนี้ 

VOC (PV)  
9,870 ล้านบาท  

VOT (PV)  
20,423 ล้านบาท 

Saving of Environmental Cost 
(PV) 592 ล้านบาท 

มูลค่าซากของสินทรัพย์ (PV)  
 192 ล้านบาท สมมติฐานด้านอ่ืนๆ 

 อายุโครงการ 30 ปี  
ไ ม่ ร ว ม ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสร้างโครงการ 

 อัตราคิดลด ร้อยละ 12 

NPV 
ร้อยละ 22.69  16,381 ล้านบาท  กรณีฐาน 

IRR B/C 

2.11 

7,226 ล้านบาท  กรณีรายได้ลดลง และต้นทุน
เพิ่มขึ นร้อยละ 20 

1.41 ร้อยละ 16.37  

4. ความเหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ : ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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 125,539   211,457  

 212,698   228,083   241,091   256,398  

 98,408  

 218,214  

 201,340   213,355   225,698   242,745  

 27,131  -6,757   11,358   14,728   15,393   13,653  

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

สินทรัพย ์ หนี สิน ส่วนของเจ้าของ 

 (12,106.34) 

 (976.31) 

 18,114.47  

 3,407.27   2,588.94  

 (1,740.37) 

 (9,336.30) 

 3,707.63  

 20,885.68  

 6,662.31   5,338.96  
 933.94  

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ขาดทุนส าหรับปี EBITDA

ผลประกอบการของ รฟม. ในช่วงปี 2554 - 2559 

สถานะทางการเงินของ รฟม. ในช่วงปี 2554 - 2559 

-1.000

-0.500

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ROA

ROE

อัตราส่วนทางการเงิน 

กระแสเงินสด 

 133.20   136.28   138.69   176.46   155.81   160.07  

 1,328.96   1,072.11   1,233.92  
 1,525.75  

 2,150.75  

 3,211.31  

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

เงิดสดคงเหลือที่ควรจะมี เงิดสดคงเหลือปลายงวด 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 

5. ผลกระทบต่อฐานะการเงิน : ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน (ปี 53 – 59) 

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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5. ผลกระทบต่อฐานะการเงิน : ผลการด าเนินงานในอนาคต 

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
  

ก าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา 

ก าไรสุทธิ 

กรณีไม่มีโครงการ : เฉลี่ย 314.93 ล้านบาท ต่อปี 
กรณีมีโครงการ : เฉลี่ย 984.64 ล้านบาท ต่อปี 

กรณีไม่มีโครงการ : เฉลี่ย -13,146 ล้านบาท ต่อปี 
กรณีมีโครงการ : เฉลี่ย -9,590.72 ล้านบาท ต่อปี 

กระแสเงินสดปลายงวด 

กรณีไม่มีโครงการ : เฉลี่ย 3,803 ล้านบาท ต่อปี 
กรณีมีโครงการ : เฉลี่ย 6,038 ล้านบาท ต่อปี 

2,440.58 2,098.80 

-2,061.01 
-3,758.18 

472.47 

2,959.32 
2,440.58 2,098.80 

-2,274.54 

-6,136.47 

1,810.20 

8,781.58 

2560 2562 2564 2566 2568 2570 

 212  

-125  
-4,499  

-22,320  
-17,974  

-11,002  

 212  

-125  
-5,054  

-23,940  
-26,326  

-21,750  

2560 2562 2564 2566 2568 2570 

 5,134  

 9,606  
 8,285  

 721   647  

 13,525  

 5,134  

 9,606  
 8,033  

-1,184  
-4,058  

 6,019  

2560 2562 2564 2566 2568 2570 

สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณ 

• ทุกโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP Gross Cost 
• รฟม. จ าเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนการเดินรถปีละ 2,000 ล้านบาท ส าหรับ

แต่ละโครงการเพ่ือสนับสนุนการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
และสายสีเหลืองตั งแต่ปี 2564 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน (ที่เสนอในครั งนี ) และสายสีม่วงใต้ จะเปิด
ให้บริการในปี 2564 และ 2566 ตามล าดับ 

กรณ๊ไม่มีโครงการ กรณ๊มีโครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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6. ผลกระทบของโครงการ : ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

  

 การพิจารณาโครงการฯ ของ สศช. เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ในปัจจุบนัเป็นการ
ด าเนินการตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 9/2559 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก าหนดให้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการ
หรือกิจการด้านคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือท่ีอยู่อาศัย ใน
ระหว่างท่ีรอผลการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซึง่เป็น
ผู้ รับผิดชอบนัน้ อาจเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่เอกชนผู้ รับด าเนินการตาม
โครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผกูพนัในสญัญาหรือให้สิทธิกบัเอกชนผู้ รับด าเนินการตาม
โครงการหรือกิจการไม่ได้  

กรณีตัวอย่าง :โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูนสาย และสีน  าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  
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  ภาคเอกชน :    ลงทุนงานโยธา และโครงสร้างพื นฐาน 
ลงทุนงานระบบไฟฟ้า (M&E) งานจัดหา
ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) งาน
บริหารจัดการเดินรถและซอ่มบ ารุง 

7. ทางเลือกรูปแบบการลงทุน   

ที่มา :  สศช. 

  

รูปแบบการลงทุนที่เสนอ  

1. Public Private Partnership : PPP 
ภาครัฐ :     ลงทุนงานโยธา และโครงสร้างพื นฐาน 
ภาคเอกชน: ลงทุนงานระบบไฟฟ้า (M&E) งานจัดหา

ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) งาน
บริหารจัดการเดินรถและซ่อมบ ารุง 

1.1 Net cost 1 
เอกชนจัดเก็บรายได้และรับความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสาร 
(Ridership Risk) และแบ่งรายได้ให้รัฐ โดยก าหนด
ผลตอบแทนส่วนทุนของเอกชน ROE = 13.5% 

1.2 Gross Cost 
รัฐบาลจัดเก็บรายได้ และรับความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสาร 
(Ridership Risk) และจัดจ้างเอกชนให้บริการรถไฟฟ้าโดย
จ่ายค่าจ้างคงที่ (Fixed Payment) โดยก าหนดผลตอบแทน
ส่วนทุนของเอกชน ROE = 12.5% 

1.3 Net Cost 2 
เอกชนจัดเก็บรายได้และรับความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสาร 
(Ridership Risk) และแบ่งรายได้ให้รัฐ โดยก าหนดผลตอบแทน
ส่วนทุนของเอกชน ROE = 13.5% 

กรณตีัวอย่าง: โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 
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7. ทางเลือกรูปแบบการลงทุน : ความคุ้มค่าของการเงิน (Value of Money : VfM)  

ที่มา :  สศช. 

  

รายการ Net Cost Gross Cost 
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 13.5 ร้อยละ 12.5 
อัตราส่วนหน้ีต่อผู้ถือหุ้น (DE Ratio) 2 เท่า 6 เท่า 
รายได้ท่ีมิใช่ค่าโดยสาร ร้อยละ 5 ของรายได้ค่าโดยสาร 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 7.5 

สมมติฐานที่ส าคัญ อ้างอิงตาม MRT Assessment Standardization กรณี Optimism Bias  
 Government Procurement (ร้อยละ) Concessionaire Procurement (ร้อยละ) 

Net Cost Gross 
Cost 

Modified 
Gross Cost 

Net Cost Gross Cost Modified 
Gross Cost 

Cost 
Capital Cost – M&E 45 45 45 15 15 15 
O&M Cost 20 10 10 20 10 10 
Patronage 
Operating Year 1 -50 -55 -50 -50 -55 -50 
Operating Year 3 & after -30 -33 -30 -30 -33 -30 

 

ผลการวิเคราะห์  รูปแบบการลงทุน 
PPP Net Cost 1 

เอกชนลงทุนงานระบบ 
M&E  

PPP Net Cost 2 
เอกชนลงทุนงานโยธา
และงานระบบ M&E 

PPP Gross Cost 1 
เอกชนลงทุนงานระบบ 

M&E 
กรณี Best Estimate       
เงิน (สนับสนุน) ผลตอบแทน 
จากภาครัฐ 

20,938  (6,480)  22,924  

หักเงินลงทุนค่างานโยธา 20,595 - 20,595 
ภาระภาครัฐสุทธิ  343 (6,480) 2,329 

กรณี Optimism  Estimate  
  
เงิน (สนับสนุน) ผลตอบแทน 
จากภาครัฐ 

(28,406)  (56,165)  (22,450)  

หักเงินลงทุนค่างานโยธา  20,595   -     20,595  
ภาระภาครัฐสุทธิ  (49,001) (56,165)  (43,045) 

ในกรณีท่ีเอกชนได้ผลตอบแทนสูงกว่า ROE ท่ีก าหนด รัฐบาลจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ แต่ในกรณีท่ี
เอกชนมีผลตอบแทนต่ ากว่า ROE ที่ก าหนดรัฐบาลต้องจ่ายเงินสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้เอกชนมี 
ROE เท่ากับท่ีก าหนดไว้ตลอดอายุโครงการ    

กรณตีัวอย่าง: โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 
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 NPV  (อัตราคิดลดร้อยละ 5 )  ลบ. IRR (ร้อยละ) 
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 14,417 6.64  
กรณีสนับสนุนทางการเงินตามข้อเสนอ (บนสมมติฐานจ่ายคืนเท่ากับ 20,135 ลบ. อัตราดอกเบี้ย 7% 15 ปี ประมาณปีละ 2,211 ลบ.  ) 
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 34,707  9.1 
ROE (ภาคเอกชน)  เฉลี่ยร้อยละ 20.6 ต่อปี  
กรณีสนับสนุนทางการเงินตามผลของแบบจ าลอง (บนสมมติฐานจ่ายคืนเท่ากับ 6,840 ลบ. อัตราดอกเบี้ย 7% 15 ปี ประมาณปีละ 747 ลบ. ) 
ROE (ภาคเอกชน)  เฉลี่ยร้อยละ 16.8 ต่อปี  

7. ทางเลือกรูปแบบการลงทุน : การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ  

ที่มา :  สศช. 

  

กรอบวงเงินสนับสนุนเพ่ิมขึ นจาก PV 6,840 ลบ. เป็นไม่เกิน 20,135 ลบ. 

ROE เอกชนเพ่ิมขึ นจากร้อยละ 13.5 เป็นเฉลี่ย 20.6 ต่อปี    
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กรณตีัวอย่าง: โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 
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ขอขอบคุณ 



สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
Thammasat University Research and Consultancy Institute
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าสาขาวชิา

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชช 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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ไพรัช มณฑาพันธ์ุ MRICS

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
นายก สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย
ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
Professional Member of Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS) – Diploma แห่งสหราชอาณาจกัร
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ : 
คุณไพรัชมีประสบการณ์ท างานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 29 ปี โดยได้เร่ิมต้นการท างานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ท าให้คณุไพรัชได้พฒันาความรู้ความเข้าใจในด้านสินเช่ือ การปฏิบตัิงานสาขา และการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินการทางธุรกิจ
ทัว่ไป ก่อนท่ีจะเข้าท างานกบั บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั คณุไพรัชเคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) ของบริษัท เอ็นแอนด์ เอ 
แอพไพรซลั จ ากดั   สมาชิกในกลุม่ท่ีปรึกษาโฮเวิร์ท อินเตอร์เนชัน่แนล ประมาณ 2 ปี บริษัท เค พี เอม็ จี ภมูิไชยท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ในต าแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร (เดิมช่ือบริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จ ากดั หรือบริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อินทนนท์ จ ากดั) ในช่วงปี 2537-
2546 โดยก่อนหน้านีไ้ด้ท างานในบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) รับผิดชอบในการจัดหาและบริหารโครงการเพ่ือการจัดตัง้สถานี
บริการน า้มนับางจาก 200 แห่งแรกส าหรับบริษัทฯ ในเวลานัน้ หน้าท่ีในการท างานรวมถงึการเลือกท่ีตัง้สถานี การศกึษาและประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงการ การซือ้/เช่าท่ีดิน ประเมินมลูคา่ท่ีดิน ประเมินมลูคา่ ตลอดจนประมาณคา่ก่อสร้าง และการควบคมุการพฒันาสถานี นบัตัง้แต่เร่ิม
งานกบั บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จ ากดั จนถึงปัจจุบนั คณุไพรัชได้พฒันาความรู้เก่ียวกบัธุร กิจอสงัหาริมทรัพย์ การประเมิน
มลูค่า ไม่ว่าจะเป็น ด้านภาคการพาณิชย์ การค้าปลีก ท่ีอยู่อาศยัและอตุสาหกรรมโรงแรม รวมทัง้ท่ีปรึกษาการแปรรูปรัฐวิ สาหกิจทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ ซึง่คณุไพรัชเคยประจ าอยู่ท่ีส านกังานอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนีคุ้ณไพรัชได้มีบทบาท
ส าคญัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการประเมินมลูค่าในประเทศไทยโดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั และ
ภาควิชาประเมินราคา  มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์พิเศษให้กับหลกัสูตรประเมินค่าทรัพย์สินและโครงการอสงัหาริมท รัพย์ คณะ
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติมหาวิทยาลยัสแตมฟอร์ด ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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แนวคิด Value for Money

 ว่าด้วยหลักของความคุ้มค่า

 กรอบแนวคดิ
 Economy

 Effectiveness

 Efficiency

 การให้ได้มาของโครงการภาครัฐ

 PPP – การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน

 Risk Assessment & Risk Management
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แนวคิด Value for Money
 องค์ประกอบของ Value for Money

 ภาครัฐด าเนินการเอง (จัดจ้างเอง) หรือ
 การให้เอกชนเข้ามาม ส่วนร่วม
 โดยก าหนดตัวช ว้ัดในการประเมนิเปร ยบเท ยบ

 ตัวช ว้ัดเชิงปริมาณ (Quantitative Assessment)
 PSC – Public Sector Comparator Model
 PPP Model (Shadow Bid Model)

 ตัวช ว้ัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Assessment)
 คุณภาพการให้บริการ
 การให้บริการทั่วถงึ
 การขยายการลงทุน
 เป็นต้น
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Value for Money กับ โครงการ PPP

 การกระจายความเส ่ยงระหว่างรัฐกับเอกชน

 ผลตอบแทนระหว่างรัฐกับเอกชน

 การวเิคราะห์โครงการ

 หลักความยืดหยุ่น คล่องตัว

 การบริหารโครงการท ่เน้นประสิทธิภาพ

 แรงจูงใจจากภาคเอกชน
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Value for Money กับ โครงการ PPP

 การท า PPP จะม ความคุ้มค่ากต่็อเมื่อ.....

6

A PPP project is described as providing Value for Money (VfM) if the 
project being delivered by the private sector provides more benefit (or 
less cost) to the public sector both in quantitative (financial) and 
qualitative (fit for purpose) terms compared to the same project being 
delivered by the public sector over the entire life span of the project

 คือ ทัง้เอกชน และรัฐบาล ม ทัง้ผลตอบแทนและความเส ่ยงท ่ต้องแบ่งภาระระหว่างกัน

 พจิารณาทัง้ฝ่ังต้นทุน และผลประโยชน์
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 PSC Model (Public Sector Comparator Model)
 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์เปร ยบเท ยบการท าโครงการกรณ ระหว่างการใช้ PPP กับ

การท ่รัฐบาลท าเอง 

 การวิเคราะห์สมมตฐิานต้นทุนของโครงการท ่พจิารณาปัจจัยความเส ่ยง

 โครงสร้างต้นทุนโครงการตามแบบจ าลอง PSC
 งบลงทุนโครงการ (มูลค่าลงทุน บวกมูลค่าทรัพย์สินของรัฐ บวกต้นทุนความเส ่ยง)

 ต้นทุนบริหารโครงการ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซ่อมบ ารุง เป็นต้น)

7

Value for Money กับ โครงการ PPP
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 การวัด Value for Money ของโครงการ
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Value for Money กับ โครงการ PPP
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ตัวอย่างกระบวนการประเมิน VfM
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CERTAINTY 

RISK 
UNCERTAINTY 
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= การบริหารกิจการบนความไม่ประมาทตามปกติ
หรือ การบริหารกิจการบนภาวะวิกฤติ
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การจดัการความเสี่ยงเบือ้งต้น

 ทางเลือกในการจดัการและ
ควบคมุความเสี่ยง

 หลีกเลี่ยง ก าจดั

 โอนความเสี่ยง

 ควบคมุความเสี่ยง

 ยอมรับความเสี่ยง

 Root Cause Analysis

 Cost/benefit หรือ Residual

Transfer
Avoid / 

Eliminate

Accept Control
Po
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mp
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 S
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Probability of Occurrence

การบริหารจัดการความเส ่ยง
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การวเิคราะห์ PSC Model
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 หลักการวเิคราะห์อัตราคดิลดกระแสเงนิสด
 กระแสต้นทุนโครงการ

 การก าหนดอัตราคิดลด

 การจัดท าประมาณการต้นทุนโครงการ

 การวเิคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (แนวคดิในทางเศรษฐศาสตร์)
 การก าหนดทางเลือก

 โครงสร้างต้นทุนท ่แตกต่างกันในแต่ละทางเลือก
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การวเิคราะห์ PSC Model
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 ขัน้ตอนการวเิคราะห์ PSC Model
 ก าหนดปัจจัยในเร่ืองตัวช วั้ดโครงการ ปัจจัยทางเทคนิค รูปแบบโครงการ

 ประมาณการต้นทุนโครงการ

 ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ และต้นทุนทางอ้อม

 ประมาณการกระแสรายรับ การก าหนดอัตราค่าบริการ

 การก าหนดอัตราคิดลดกระแสเงนิสดทัง้ภาครัฐและเอกชน

 การประมาณการแกระแสรายรับ
 Market Sounding

 Trend Analysis

 Benchmarking
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การวเิคราะห์ PSC Model
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 การประเมนิความเส ่ยง และการวเิคราะห์โครงการ
 การวเิคราะห์ความไวโครงการ
 การวเิคราะห์ปัจจัยทางด้านกฎหมาย
 การวเิคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพโครงการ
 การวเิคราะห์ปัจจัยทางด้านความเป็นไปได้ทางการเงนิ
 การกระจายความเส ่ยงไปยังเอกชน

 ข้อจ ากัดของภาครัฐ และความเส ่ยงท ่อาจเกิดขึน้
 การปฏบิัตติาม พรบ.ร่วมทุน
 การส่งมอบพืน้ท ่ให้เอกชน
 การจัดท า TOR เชญิชชวนเอกชน
 อุปสงค์และอุปทานเปล ่ยนไป
 Project Funding for Investor(s)
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 การประมาณการเป็นเร่ืองของอนาคต....ไม่ม ใครรู้ โดยเฉพาะโครงการ              
ยาวๆ 30 ป 

 การก าหนดอัตราคดิลด....พืน้ฐานมาอย่างไร
 การประมาณการต้นทุนโครงการ....สะท้อนต้นทุนอย่างไร เท่าไร
 การวเิคราะห์โครงการ กับการอนุมัตโิครงการ....Time Lag
 เงนิทุนโครงการ....มาจากไหน
 หากเอกชนไม่มาร่วมลงทุนโครงการ.....ไม่จูงใจ หรืออุปสรรคอ่ืนๆ
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ข้อจ ากัดการวิเคราะห์ VfM โดย PSC Model
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 การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ท าให้เกดิมูลค่าทางการเงนิเพิ่มจริงหรือไม่
 ประสิทธิผลจะเกิดขึน้ได้ ต้องประเมินความเส ่ ยงของโครงการ และ

ผลตอบแทนระหว่างภาครัฐกับเอกชน
 กรอบการต ความตามกฎหมาย พรบ.ร่วมทุน พรบ.ของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการ เป็นต้น
 การจ าแนกบทบาทตามความถนัด ระหว่างภาครัฐกับเอกชน...ใครควรท า

อะไร เช่น การเวนคืน การก าหนดอัตราค่าบริการ การแบ่งแยกราคาขาย 
หรือแม้กระทั่งรูปแบบโครงการ 

 โครงการทางด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน สาธารณสุข โครงสร้างพืน้ฐาน
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สรุปความพร้อม PPP ในประเทศไทย กรณ  VfM



สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
Thammasat University Research and Consultancy Institute

 โครงการวงแหวนตะวันตก บางปะอนิ นครสวรรค์
 กรณ ศกึษา บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด
 PSO – Public Service Obligation
 โครงการเชงิสาธารณสุข – การผลิตวัคซ นในประเทศไทย
 การแบ่งแยกราคา และคนไข้ กรณ โรงพยาบาลรัฐ PPP
 โครงการอื่นๆของกรมธนารักษ์
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สรุปความพร้อม PPP ในประเทศไทย กรณ  VfM



...สัญญาเอกชนร่วมทุน...

ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย  ชุติวงศ์



ลักษณะของสัญญาเอกชน ทุน

• เป็นสัญญาทางปกครอง

• ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาทางปกครอง กับสัญญาทาง
แพ่ง

• ลักษณะที่เป็นปัญหา / ข้อกังวลของฝ่ายเอกชน



สัญญาทางปกครอง

• สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ

• เป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ 
หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ



ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพ่ง

• สัญญาทางแพ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญา          
ที่มีความเท่าเทียม แต่สัญญาทางปกครอง คู่สัญญาไม่ เท่าเทียมกัน

• สัญญาทางแพ่ง คู่สัญญามีเสรีภาพในการคัดเลือกคู่สัญญา เจรจา
ต่อรองเงื่อนไขสัญญา แต่สัญญาทางปกครองฝ่ายปกครองต้องคัดเลือก
คู่สัญญาตามกฎหมาย และมีเอกสิทธิบางอย่างเหนือฝ่ายเอกชน



ลักษณะที่เป็นปัญหา / ข้อกังวลของฝ่ายเอกชน

• ศาลปกครองน าหลักกฎหมายมหาชนมาปรับใช้

• มีคดีหลายคดีที่ศาลพิพากษาว่าสัญญาที่ท ากันไว้ไม่มีผล
ผูกพันคู่สัญญาภาครัฐ



ความสมบูรณ์ของสัญญาทางปกครอง

อ านาจในการท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐ

กระบวนการจัดท าสัญญา



กระบวนการจัดท าสัญญาเอกชนร่วมทุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท า ร่างประกาศ 

ร่างขอบเขตงาน และร่างสัญญา

คณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศ ร่างขอบเขต
งาน และร่างสัญญา

ประกาศเชิญชวน

คณะกรรมการคัดเลือกได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด



กระบวนการจัดท าสัญญาเอกชนร่วมทุน (ต่อ)

เจรจาจัดท าร่างสัญญาที่สมบูรณ์กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

น าประเด็นที่อัยการแก้ไข และตั้งข้อสังเกตเจรจากับ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกอีกครั้ง

เสนอคณะรัฐมนตรี

ลงนามสัญญา



เงื่อนไขสัญญาที่มักจะเป็นปัญหาและอุปสรรค

1. ขอบเขตของสิทธิที่จะให้เอกชนร่วมทุน

2. รูปแบบการลงทุนในเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน

ในโครงการ

3. ระยะเวลาสัญญา

4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาเป็นหลักประกัน

5. มาตรการกรณีการกอ่สร้างล่าช้า



เงื่อนไขสัญญาที่มักจะเป็นปัญหาและอุปสรรค (ต่อ)

6. ค่าตอบแทนและการปรับอัตราค่าตอบแทน

7. หลักประกันการลงทุนของเอกชน

8. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายเอกชน

9. สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา



ขอบเขตของสิทธิที่ได้รับสัมปทาน

ระบุลักษณะโครงการให้ชัดเจน

ระบุกรอบหรือขอบเขตของสัมปทาน

ระบุหน้าที่และสิทธิของคู่สัญญา



รูปแบบการลงทุน

• Build – Transfer – Operate <BTO>

• Build – Operate – Transfer <BOT>

• Build – Own – Operate <BOO>



ระยะเวลาตามสัญญา

ระยะเวลาก่อสร้าง ระยะเวลาให้บริการ

* การขยายระยะเวลา



การใช้สิทธิตามสัญญาเป็นหลักประกัน

การโอนสิทธิการรับเงิน

การโอนสิทธิตามสัญญาทั้งหมด

การให้บุคคลอื่นเข้าแทนที่



มาตรการกรณีการก่อสร้างล่าช้า

ความล่าช้าเกิดจากความผิดของฝ่ายเอกชน

ความล่าช้าเกิดจากความผิดของฝ่ายรัฐ

ความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยมิใช่ความผิดของฝ่าย
ใด



ค่าตอบแทนและการปรับค่าตอบแทน

1. เอกชนเก็บค่าบริการจากประชาชน

2. Revenue Sharing (เก็บค่าบริการจากประชาชนแบ่งกัน)

3. เอกชนขายสินค้าหรือบริการให้ภาครัฐ

4. เอกชนได้รับค่าจ้างการบริหารจัดการบริการสาธารณะ

5. การปรับค่าตอบแทน หรือค่าบริการ

- ใช้ Consumer price index

- ก าหนดไว้ตายตัว



หลักประกันการลงทุนของเอกชน

- ประกันจ านวนซื้อขั้นต  า

- ห้ามเอกชนรายอื นประกอบกิจการแข่งขัน

- ชดเชยกรณีภาครัฐกระท าการที มีผลกระทบต่อกิจการที 
ลงทุน



การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาภาครัฐบอกเลิกเพราะเอกชนผิดสัญญา

คู่สัญญาฝ่ายเอกชนบอกเลิกเพราะภาครัฐผิดสัญญา

กรณีเหตุสุดวิสัย



สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญากรณีเลิกสัญญา

1. สิ งก่อสร้างและทรัพย์สินในโครงการ

2. เงินที มีการจ่ายกันไปแล้ว

3. ค่าเสียหาย



การบริหารสัญญา

 ท าความเข้าใจกับเงื อนไขสัญญาทั้งหมด

 จัดท าแผนงานการด าเนินการตามสัญญา

- หน้าที ของคู่สัญญาภาครัฐ

- หน้าที ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน

 แก้ปัญหา อุปสรรคระหว่างการด าเนินการ

 การสงวนสิทธิ แจ้งข้อเรียกร้องต่างๆ

 การเตรียมการเมื อสัญญาสิ้นสุด



การท าความเข้าใจเงื่อนไขสัญญา

 เงื อนไขสัญญาทั วไป / เงื อนไขเฉพาะ

 เงื อนไขสัญญา / เอกสารแนบท้าย

 ประเด็นที ส านักงานอัยการสูงสุดแก้ไข

 ความเชื อมโยงของเงื อนไขข้อต่างๆ



การจัดท าแผนงาน

 หน้าที คู่สัญญาภาครัฐ

- การส่งมอบพื้นที ก่อสร้าง

- การให้ความช่วยเหลือเรื องต่างๆ

- การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

- การจ่ายค่าตอบแทน ส่วนแบ่งค่าบริการ

- การแต่งตั้งวิศวกรอิสระ

- ตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนเปิดใช้

- ตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายเอกชน



การจัดท าแผนงาน (ต่อ)

 หน้าที คู่สัญญาฝ่ายเอกชน

- วางหลักประกันสัญญา / เปลี ยนหลักประกัน

- การออกแบบงานก่อสร้าง

- การลงมือก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก าหนด

- การด าเนินการเปิดให้บริการ

- บ ารุงรักษาซ่อมแซม

- ให้บริการตามที ได้รับสิทธิ



แก้ปัญหา /อุปสรรค

 แก้ไขแบบการก่อสร้าง

 ขอขยายเวลาก่อสร้าง

 ปัญหาและอุปสรรคที ต้องแก้ไขสัญญา

 ปัญหา อุปสรรคจากคู่สัญญาภาครัฐ

 การตอบข้อเรียกร้องของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน



การสงวนสิทธิ์ / แจ้งข้อเรียกร้อง

 แจ้งการใช้สิทธิปรับ

 แจ้งสงวนสิทธิปรับขณะรับมอบ

 แจ้งกรณีฝ่ายเอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญา

 แจ้งบอกการใช้สิทธิระงับข้อพิพาท

 แจ้งบอกเลิกสัญญา



การเตรียมการสิ้นสุดของสัญญา

 การถ่ายทอดเทคนิคการด าเนินโครงการ

 การจัดท าบัญชีทรัพย์สินในโครงการ

 วางแผนรูปแบบการบริหารโครงการในระบบ
ต่อไป (มาตรา 48)



กระบวนการบริหารจัดการโครงการ

o หน่วยงานเจ้าของโครงการ

o คณะกรรมการประสานงาน

o คณะกรรมการก ากับดูแล



การแก้ไขสัญญา

 คณะกรรมการก ากับดูแลเป็นผู้พิจารณา

 การแก้ไขที มิใช่สาระส าคัญ

– คณะกรรมการก ากับดูแล

– รัฐมนตรีเพื อทราบ

 การแก้ไขในสาระส าคัญ

– คณะกรรมการก ากับดูแล

– รัฐมนตรีเพื อทราบ

– คณะรัฐมนตรี



ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโครงการ 

(Key Success Factor) 

• การวิเคราะห์โครงการที ดี

• กระบวนการคัดเลือกเอกชนที มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และให้
โอกาสการแข่งขันที เป็นธรรม

• การจัดท าสัญญาที รอบคอบ รัดกุม และมีดุลยภาพระหว่างรัฐกับ
เอกชน

• การบริหารสัญญาที มีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ



การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ

โดยนางสาวพณัพณิกัญจน์ ศกุนตะมาลิก

ผู้อ านวยการสว่นมาตรฐานระบบงานทีร่าชพสัดุ

กรมธนารักษ์

1



การบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทย

2

ที่ดินภายใตอ้ านาจอธิปไตยของไทย 320.7 ล้านไร่

ข้อมูลจากกรมแผนท่ีทหาร

101.11 ล้านไร่

ทีด่ินเอกชน

219.59  ล้านไร่

ที่ดินของรัฐ



ความเป็นมา

3

ยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ท่ีดินท้ังหมดเป็นของพระเจ้าอยู่หัว

พระอัยการเบ็ดเสร็จ บทท่ี 52 และ 54
“ท่ีในแว่นแคว้นมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน
ราชธานีบุรีรมยเป็นท่ีแห่งพระเจ้าอยู่หัว หากให้ราษฎร

ทั้งหลายผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่จะได้เป็นที่ราษฎรหาไดไ้ม่และ 
“ถ้าท่ีนอกเมืองหลวงอันเป็นแว่นแคว้นกรุงศรีอยุธยา

ใช่ท่ีราษฎรอย่าให้ซ้ือขายแก่กัน”



เหตุผล

เพราะไม่ต้องการให้
ผู้ใดยึดถือที่ดินไว้เป็น

จ านวนมาก

เพ่ือประสงค์
จะน ามาใช้ในราชการ



ความเป็นมา

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ดินเอกชนที่ดินของรัฐ

ประกาศ ออกโฉนดท่ีดิน ร.ศ.120

ออกเป็นโฉนดตราแดง ตราจอง ใบเหยียบย่ าต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5)



ความหมายของ “ที่ดินของรัฐ”

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  มาตรา 1304

สาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน 
รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน

ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือ
ทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน

ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวงทะเลสาบ

ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร ส านักราชการ
บ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์

หมายความว่า

6



ประมวลกฎหมายที่ดิน  
มาตรา 2

ความหมายของ “ที่ดินของรัฐ”

7



ความหมายของ “ที่ดินของรัฐ”

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

พ.ศ. 2545

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท 
เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่หวงห้ามของรัฐ 

ทีส่าธารณประโยชน์ และ ทีร่าชพัสดุ
8



ประเภทที่ดินของรัฐ

1. สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน 2. ป่าไม้

3. ที่ดินที่รัฐจัด
ให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์

4. ที่ราชพัสดุ

- ที่รกร้างว่างเปล่า

- ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
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1. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่รกร้างว่างเปล่า ทรัพย์สินส าหรับพลเมอืงใช้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์
เป็นที่ดินที่ยังไม่เป็นของใคร ได้แก่  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  ซึ่งที่ดินเหล่านี้

บุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ได้

วัตถุประสงค์
เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่รัฐมีไว้เพ่ือให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่เป็นของ

ผู้ใดโดยเฉพาะ  เช่น  ที่ชายตลิ่ง  ทางน้ า  ทางหลวง  ทะเลสาบ  เป็นต้น

หน่วยงานผู้ดูแล / ถือกรรมสิทธิ์
ไม่มีหน่วยงานใดถือกรรมสิทธิ์ / อยู่ในความดูแลรักษาของอธิบดีกรมที่ดิน

ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

หน่วยงานผู้ดูแล / ถือกรรมสิทธิ์
เป็นที่ดินของรัฐที่ไม่มีหน่วยงานใดถือกรรมสิทธิ์อยู่ในความดูแลของอ าเภอ

ท้องที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง

การเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชน
-ต้องขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

- กรณีซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อเป็นอ านาจอธิบดีกรมที่ดิน

(เฉพาะกรณขีาย แลกเปลี่ยนให้เช่าซื้อ ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีด้วย)

การเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชน

ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีร่วมกันได้โดยตรง

การได้มา / การถือกรรมสิทธิ์ของประชาชน
- ได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

- ได้กรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ที่ดินนิคม)

การได้มา / การถือกรรมสิทธิ์ของประชาชน
ไมส่ามารถถือกรรมสิทธิ์ได้
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2. ที่ป่าไม้

• รัฐสงวนไว้เพื่อการคงสภาพ หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น  ที่ป่าไม้  ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่อุทยานแห่งชาติ  ที่ป่าชายเลนวัตถุประสงค์

• เป็นที่ดินของรัฐที่ไม่มีหน่วยงานใดถือกรรมสิทธิ์ 
อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานผู้ดูแล 

/ ถือกรรมสิทธิ์

• ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้ดูแลที่ดินโดยยื่นค าขออนุญาตใช้พื้นที่
จากหน่วยงานนั้น ๆ 

การเข้าใช้ประโยชน์

ของประชาชน

• ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้การได้มา 

/ การถือกรรมสิทธิ์ของประชาชน
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• เป็นที่ดินที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาตามพระราชบัญญตัิปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 เพื่อจัดให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์

• ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้ถือกรรมสทิธิ์  และจัดสรรให้ประชาชนถือครองเพือ่ท าการเกษตร
โดยห้ามโอนสิทธิการครอบครอง

หน่วยงานผู้ดูแล / ถือกรรมสิทธิ์

• สามารถยื่นค าขอรับการจัดที่ดินต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินในท้องที่ที่จะประกอบกิจการตามหลกัเกณฑ์
และกฎหมายของ สปก.

การเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชน

• ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้
- กรณี สปก. น าที่ดินของรัฐ (ที่สาธารณะฯ ที่ราชพัสดุ  ที่รกร้างฯ  ที่ป่าเสื่อมโทรม) มาปฏิรูป – ไม่ให้กรรมสิทธิ์
- กรณี สปก. จัดซื้อหรือเวนคนืที่ดิน- ให้เช่าซื้อไดโ้ดยมีเงื่อนไขห้ามโอนให้บุคคลอืน่ 
ยกเว้น โอนให้ทายาท, สถาบันเกษตรกร, คืน สปก.

การได้มา / การถือกรรมสิทธิ์ของประชาชน

3. ที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์
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4. ที่ราชพัสดุ

การได้มา 
/การถือกรรมสิทธิ์ของประชาชน

วัตถุประสงค์

หน่วยงานผู้ดูแล 
/ ถือกรรมสิทธิ์

การเข้าใช้ประโยชน์
ของประชาชน

เป็นอสังหาริมทรัพย์อันเปน็ทรัพย์สินของแผ่นดนิทุกชนิด ยกเว้น ที่รกร้าง
ว่างเปล่า ที่ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนั อสังหาริมทรัพย์

ของรัฐวิสาหกิจที่เปน็นติบิุคคล และขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  โดยกรมธนารักษ์มหีน้าที่
ในการปกครองดูแลบ ารุงรักษาและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐ

สามารถยื่นค าร้องขอเช่าตามวัตถุประสงค์ต่อกรมธนารักษ์
/ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้

มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของส่วนราชการเปน็หลัก เช่น เป็นที่ตั้ง
ท่ีท าการ บ้านพักข้าราชการ หรือด าเนินกจิกรรมอื่นตามภารกจิ

ของส่วนราชการ  ส่วนที่เหลือจากการใช้ราชการสามารถมาจัดใหเ้ช่าได้
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14

การบรหิารจัดการทีด่นิและทรัพยากรดินของประเทศ

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 
14 ตุลาคม 

2557

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)

จัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรท่ีดินของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2560 – 2579)

วิสัยทศัน์
การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน

ของประเทศ ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 
สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน 

ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของประเทศ
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นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2560 – 2579)

เป้าประสงค์

1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม้ีสัดสว่นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

2. ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีการน าไปใช้   
ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

3. ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. มีกลไก เครื่องมือ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดิน  
และทรัพยากรดินของประเทศที่มีประสิทธภิาพ
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นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2560 – 2579)

1. ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ 
ที่ดินและทรัพยากรที่ดินอย่างย่ังยืน

2. ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

3. ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ยากไร้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

4. ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

ยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์
ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสดุ

การเสริมสร้างฐานการผลติภาคเกษตรกรรมให้เข้มแขง็และยั่งยืน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร

การปรับตัวและการจัดเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนในพ้ืนที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชมุชน
และประเภทอุตสาหกรรม

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ชายฝ่ังและปากแม่น้ าอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินต่อผลกระทบและภัยพิบัติ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ้ืนที่ท่ีได้รับความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึน้

1

2

3

4

5

6

กลยุทธ์
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ความเป็นมาของที่ราชพัสดุ

พ.ร.บ.           
กรมราชพัสดุ   
ร.ศ.๑๐๙

พระบรม              
ราชโองการของ            
รัชกาลที่ ๖                 
ร.ศ.๑๔๐                

(พ.ศ.๒๔๖๔) 

ระเบียบการปกครอง
และการจัดหา

ประโยชน์ที่ดินและ        
สิ่งปลูกสร้าง               
พ.ศ.๒๔๘๕

พ.ร.บ.                   
ที่ราชพัสดุ                 
พ.ศ.๒๕๑๘



ความหมายของที่ราชพัสดุ

อสังหาริมทรัพย์อันเป็น ทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด 
เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง

หรือ กลับมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้
หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมือง

ใชร้่วมกัน 
เป็นต้นว่า ท่ีชายตล่ิง ทางน้ า 

ทางหลวง ทะเลสาป

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 2518  มาตรา 4

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคล
และขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นท่ีราชพัสดุ
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ประเภทของที่ราชพัสดุ

อสังหาริมทรัพย์
อันเป็นทรัพย์สิน

ของแผ่นดิน
ซึ่งเป็นทีร่าชพัสดุ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อประโยชน์

ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

ทรัพย์สินของแผ่นดินในส่วนที่ไม่เป็น
สาธารณบัติของแผ่นดินฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 

นอกจากเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

ป้อม

โรงทหาร

บ้านพัก
ข้าราชการ

ส านัก
ราชการ
บ้านเมือง

จัดให้เช่า
21



การได้มาของที่ราชพัสดุ

โดยเหตุอื่นๆ นอกเหนือ 1 – 10 เช่น ท่ีดินท่ีรัฐได้มาจากการค้ าประกัน11

การประกาศสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการ1

ตกเป็นของรัฐเนื่องจากค้างช าระภาษีอากร2

โดยค าพิพากษาของศาล3

โดยการเวนคืน4

โดยผลของกฎหมาย5

โดยกฎหมายพิเศษ6

ท่ีดินเหลือจากการเวนคืน7

รัฐบาลซื้อด้วยเงินงบประมาณ8

เอกชนยกให้รัฐบาล9

โบราณสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง10

การได้มา
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• 321 ล้านไร่

จ านวนท่ีดินท้ังประเทศ

• 12.5 ล้านไร่
• คิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของที่ดินทั้งหมด

จ านวนท่ีราชพัสดุ

จ านวนของที่ราชพัสดุ

23



Vision

ใช้อย่างคุ้มค่า

 จัดสรรที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการ  ใช้ตามความจ าเป็น
 ขอคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในท าเลที่ตั้งเชิงพาณิชยกรรมจากส่วนราชการ   
 แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

มั่นคง

พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

 พัฒนาที่ราชพัสดุสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเข้าประเทศ  
 สนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

มั่งค่ัง

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 สนับสนุนที่อยู่อาศัยและทีท่ ากนิใหก้ับราษฎร
 พัฒนาที่ราชพัสดุรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 พัฒนาพื้นที่สีเขยีว  พื้นที่เชิงอนุรักษแ์ละพืน้ที่เพื่อการ ท่องเที่ยว

ยั่งยนื

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
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1 มติิด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์   1. เพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ราชพัสดุ
2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
3. กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยท่ีดิน
ท ากินอย่างมั่นคง

2. สร้างสังคมผู้สูงอายุท่ีย่ังยนื
3. เพิ่มพื้นที่สาธารณะ
4. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   

มติิด้านสังคม2

มติิด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์    1. สร้างรายได้มูลค่าสู่ภาคท้องถิ่น
2. กระตุ้นการท่องเที่ยว
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3

เป้าประสงค์     1. บูรณาการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า 
และมีประสทิธิภาพ

2. กระตุ้นเศรษฐกิจภาค
การก่อสร้างในระบบเศรษฐกิจ 
ตามนโยบายการคลัง                 

มติิด้านศูนย์ราชการ5

มติิด้านอนุรักษ์5
เป้าประสงค์ 1. อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นมรดกของชาติ
2. ศูนย์การเรียนรู้ สบืสาน

วัฒนธรรมชุมชน                 

แผนบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ
5 มติิ 5 ปี

หน้า  9

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 มิติ 5 ปี

25



วัตถุประสงค์ของที่ราชพัสดุ

วัตถุประสงค์หลัก

มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 
ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ

ที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
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ส่วนราชการครอบครอง 96 % ( 9.661 ล้านไร)่

เนื้อที่ 4.548 ล้านไร่

เนื้อที่ 2.453 ล้านไร่

เนื้อที่ 1.402 ล้านไร่

*กระทรวงการคลัง   ในความครอบครองกรมธนารักษ์ 
ประมาณ 1.307 ล้านไร่ แปลงบ่อถ่านศลิา (สวนปาล์ม) จ. สุราษฏร์ธานี 

ประมาณ 0.950 ล้านไร่  จัดให้เช่า 0.357 ล้านไร่ 

วัตถุประสงค์ของที่ราชพัสดุ
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วัตถุประสงค์ของที่ราชพัสดุ

วัตถปุระสงค์รอง

กรณีที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสงวนไว้แต่ยังไม่ได้ใชป้ระโยชน์ในทางราชการ 

จะน ามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธกีารจดัท า
สัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจดัให้เชา่ก็ได้ 

แต่จะต้องเป็นการจดัหาประโยชน์เป็นการชั่วคราว
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อยู่อาศัย (4.81%)

การเกษตร (81.9%)

อื่นๆ (13.29%) 

3,652 แปลง  19,093 ไร่
91,997 ราย

1,913 แปลง  325,138 ไร่
49,566 ราย

2,435 แปลง  52,769 ไร่
5,819 ราย

อาคาร 26,888 หลัง 
ผู้เช่า 20,776 ราย

ที่ดิน 8,000 แปลง 
ผู้เช่า 147,382 ราย

ข้อมูลที่ดินที่น าไปจัดประโยชน์ 0.357 ล้านไร่
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พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ                  

พ.ศ. ๒๕๔๕

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการโอน
กรรมสทิธิ์ที่ราชพัสดุทีม่ิใช่ทีด่นิทีเ่ป็น                 

สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบฯ 
ว่าด้วยการ
ระเบิดและ
ย่อยหินใน          
ท่ีราชพัสดุ            

พ.ศ.
๒๕๓๗

ระเบียบฯ                 
ว่าด้วยการ
ปกครอง 
ดูแล 

บ ารุงรักษา 
และการใช้               
ท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖

ระเบียบฯ                
ว่าด้วยการ
จัดหา

ประโยชน์
ใน            

ท่ีราชพัสดุ              
พ.ศ.
๒๕๕๒

ระเบียบฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดหาประโยชน์ใน          

ท่ีราชพัสดุท่ีถูกบุกรุก    
โดยไม่ต้องได้รับความ

ยนิยอมจากผู้ใช้                 
ที่ราชพัสดุ               
พ.ศ. ๒๕๕๖

ค าสั่งกรมธนารักษ์         
9 ฉบับ

ระเบียบฯ ว่าด้วย
วธิีประมูลขายหรือ

แลกเปลี่ยน                
ที่ราชพัสดุ              
พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบฯ ว่าด้วย                
การใช้บริการของสถาบัน                 
ท่ีปรึกษาทางด้านการ
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
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เป็นกฎหมายที่มุ่งบังคับใช้ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเฉพาะเรื่อง

เป็นกฎหมายท่ีมีความมุ่งหมายบังคับ
ใช้เป็นการท่ัวไป ซึ่งการบริหารจัดการ
ท่ีราชพัสดุต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายดังกล่าว

กฎหมายอื่น

กฎหมาย
ท่ีมุ่งบังคับใช้ทั่วไป 

กฎหมายเฉพาะ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
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• คุ้มครอง ดูแล บ ารุง  

รักษา การบูรณะและ

ซ่อมแซมโบราณสถาน เพื่อ

การอนุรักษ์

• คุ้มครอง รักษา ทรัพยากร             

ธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงสภาพ          

เพื่อรักษาความสมดุล อ านวย

ประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน

• ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง 

ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคาร 

เพื่อให้เกิดความมั่นคง            

แข็งแรงปลอดภัย

• ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อเกิดการพัฒนา                     

อย่างเป็นระบบ พ.ร.บ.               

การผังเมือง 

พ.ศ.๒๕๑๘

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร                                             

พ.ศ.๒๕๒๒

พ.ร.บ. 

โบราณสถานฯ            

พ.ศ.๒๕๐๔

พ.ร.บ. อุทยาน

แห่งชาติ           

พ.ศ.๒๕๐๔

กฎหมายท่ีมุ่งบังคับใช้ท่ัวไป
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• ก ากับดูแล                         

โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

ที่ร่วมลงทุนกับเอกชนให้มี

ความโปร่งใส

• จัดระบบการใช้พื้นท่ี                       

ในศูนย์ราชการเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการบริการ

และบูรณาการในการ

บริหารงาน

• ให้อ านาจสถานศึกษาท่ีเป็น

นิติบุคคลในการบริหาร

จัดการทรัพย์สิน

ในครอบครอง

รวมถึงที่ราชพัสดุ

• ก าหนดมาตรการ เพื่อควบคุม

กิจกรรมการใช้พื้นที่ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ. ส่งเสริม

และรักษา

คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ                 

พ.ศ.๒๕๓๕

พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ             

พ.ศ.๒๕๔๒

พ.ร.บ. ว่าด้วย

การให้เอกชน

ร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดระบบ

ศูนย์ราชการ             

พ.ศ.๒๕๓๙

กฎหมายเฉพาะ



เพื่ออยู่อาศัย

เพื่อประกอบการเกษตร

อาคารราชพัสดุ

เพื่อประโยชน์อย่างอื่น

เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

1. การจัดให้เช่า

2. การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดให้เช่า

การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
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2. การน าไปให้หน่วยงาน
เอกชน/บุคคลภายนอกใช้
ประโยชน์ (นอกเหนอืจาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ 

พ.ศ. 2547)

มี 2 ประเภท 
1. การน าที่ราชพัสดุไปจัด
สวั สดิ ก า รตามระ เบี ยบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.2547

1.1 สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ

1.2 สวัสดิการ
เชิงธุรกิจ

ไม่ต้องท าสัญญาเช่า ต้องขออนุญาตจัดให้เช่า

กรมธนารักษ์จัดท าสัญญาเช่ากับ
คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้อนุญาต

ให้ความยินยอม 

กรมธนารักษ์จัดท า
สัญญาเช่ากับเอกชน

ส่งคืนที่ราชพัสดุ

การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ
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1.2 สวัสดิการเชิงธุรกิจ 1.1 สวัสดิการภายในส่วนราชการ

มี 2 ประเภท 

1. การน าที่ราชพัสดุไปจัดสวัสดิการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

36



1.1 การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

กิจกรรมหรือกิจการใดๆที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพ

นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ

หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพ่ิมขึ้นส าหรับส่วนราชการต่างๆ
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1) คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา
ให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

2) หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  

3) อนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้าหรือ
สิ่งสาธารณูปโภคอื่น ได้โดยประหยัด

ขั้นตอน
การขอจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ

1.1 การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
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1.2 การจัดสวัสดิการเชิงธุรกจิ

การด าเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการใดๆ

ที่จัดเป็นสวัสดิการภายในของส่วนราชการ

ที่คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจัดให้มีขึ้น

ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับสมาชิกสวัสดิการ และบุคคลภายนอกทั่วไป
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1) คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา    
ให้มีการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

2) เสนอโครงการให้กรมธนารักษ์หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 
พิจารณาอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ

3) ช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ขั้นตอน
การขอจัดสวสัดกิาร

ในเชิงธุรกจิ

1.2 การจัดสวัสดิการเชิงธุรกจิ
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1) การยกกรรมสิทธิ์อาคารให้กระทรวงการคลัง 

Add Your Text
ต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

ทีม่ีลักษณะต้องยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง

ตามระเบียบฯ เมื่อเลิกสัญญาเช่า เลิกใช้เพื่อกิจการ
ตามวัตถุประสงค์การเช่า หรือทางราชการมีความประสงค์

จะใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของรัฐ

1.2 การจัดสวัสดิการเชิงธุรกจิ
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2) การคิดค่าเช่าค่าธรรมเนียม

Add Your Text
ค าสั่งกรมธนารักษ์ที่ 720/2559  

สั่ง ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ข้อ 6
ค่าเช่า

โดยทั่วไปให้คิดค่าเช่าร้อยละ 70 ของอัตราท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด ยกเว้น กรณีต่อไปน้ี ให้คิดค่าเช่า

ร้อยละ 50 ของอัตราที่กรมธนารักษ์ก าหนด ดังน้ี

ท่ีเป็นการสนับสนุน
หรือส่งเสริม

ตามนโยบายของรัฐ

เพื่อเป็นสวัสดิการ
เชิงธุรกิจที่เป็น

สถานบีรกิารน  ามัน  
และหรือ NGV

1.2 การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ

โครงการท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
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กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552

ดังนี้ “ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม สงวนไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในทางราชการจะน ามาจัดหาประโยชน์เพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.2547 โดยการจัดให้เช่าหรือท าสัญญาต่างตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้…”

เพิ่มข้อ 25/1 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2545

1.2 การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
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สวัสดิการภายในส่วนราชการ สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ

ผู้ให้บริการ
คณะกรรมการสวัสดิการฯ เป็นผู้จัด

ผู้ให้บริการ
มอบหมายให้บุคคล/คณะบุคคล/
คณะอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการหรือไม่เป็น
ข้าราชการ

ผู้รับบริการ
สมาชิกหลักเป็นข้าราชการและลูกจ้าง

ผู้รับบริการ
สมาชิกหลักเป็นบุคคลภายนอกทั่วไป

เปรียบเทียบข้อแตกต่างการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
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สวัสดิการภายในส่วนราชการ สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

สภาพท าเลที่ต้ังของท่ีดินและหรืออาคาร
เอื้อหรือมุ่งบริการแก่ข้าราชการและลูกจ้างเป็น
หลัก

สภาพท าเลที่ต้ังของท่ีดินและหรืออาคาร
เอื้อหรือมุ่งบริการบุคคลภายนอกทั่วไป
เป็นหลัก

ระยะเวลาการเปิดและปิด
ต้องใกล้เคียงกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ตามปกติ

ระยะเวลาการเปิดและปิด
เกินกว่าเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ

การด าเนินการของส่วนราชการ
เป็นการใช้ที่ราชพัสดุโดยไม่ต้องเช่า

การด าเนินการของส่วนราชการ
เป็นการขออนุญาตจัดให้เช่า

อ านาจการอนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้ขออนุญาต

อ านาจการอนุญาต
อธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด       
แล้วแต่กรณี

เปรียบเทียบข้อแตกต่างการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
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2

กรมธนารักษ์พิจารณาจัดให้เช่าตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 4

33

หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์
ขอความยินยอมต่อหน่วยงานราชการผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์เพื่อให้กรมธนารักษ์จัดให้เช่า31

หน่วยงานราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อนุญาต
ให้หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกเช่าที่ราชพัสดุได้

หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์
ขอเช่าต่อกรมธนารักษ์ พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอม
ใช้ประโยชน์หน่วยงานราชการผู้ครอบครอง

ขั้นตอนการจัดใหเ้ชา่

2. การน าไปให้หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ
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สาขาย่อยธนาคาร เสาสัญญาณโทรศัพท์ ตู้ ATM

2. การน าไปให้หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

47



ถาม - ตอบ
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ขอบคุณค่ะ
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 "กรณศีกึษา: การตรวจสอบโครงการ 
PPPS (PPP PROJECT AUDIT

AND REVIEW”
ดร. สริิลักษณา  คอมันตร์

การบรรยายในการอบรมหลกัสตูรด้านการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ (PPPS) 
วนัพฤหสับดีที" 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13-.00-16.00 น.

สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

หวัขอ้การนําเสนอ

•การตรวจสอบโครงการของรัฐ แนวทางใหมข่อง 
ป.ป.ช.

•กรณีศกึษา

•บทเรียนและวิธีการตรวจสอบเชิงรุก
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ปัญหาการทุจริตของไทย

• ปัญหาที"รุนแรงที"สดุสองประการ:
• หนึ"ง ปัญหาการทจุริตแบบเครือขา่ย (กรณีศกึษา)

• จงใจละเมิดกฎหมาย
• ออกกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบติั เพื"อเปิดโอกาสให้ทจุริต

• สอง ปัญหาการขาดการลงโทษทางสงัคมที"เข้มแขง็ ขาดความ
พร้อมรับผิด

1. กระบวนการพฒันาและอนุมติัโครงการ (1)

� โครงการถือกาํเนิดอย่างเป็นทางการ  
17 ตลุาคม 2538

� การนําเสนอสู่ระดบันโยบาย   14 มิถนุายน 2538 - คณะกรรมการ สวล.
    19 มิถนุายน 2538 - เสนอครม.   โดย สวุจัน์ ลิปตพลัลภ
    25 สิงหาคม 2538 - ยืนยนันําเสนอโครงการ  โดย ยิ3งพนัธ ์มนะสิการ

� สาระสาํคญั 1) แผนงานโครงการ - มีระบบบาํบดั 2 ระบบใหญ่พร้อมระบบ
    รวบรวมนํ:าเสียในแต่ละฝั 3งของแม่นํ:าเจ้าพระยา
2) แผนการใช้เงิน - กู้ ADB 3,750 ล้านบาท เงินกองทุน สวล. 
    2,500 ล้านบาท และงบประมาณ 7,362 รวม 13,612 ล้านบาท
3) ใช้วิธีการว่าจ้างแบบเหมารวมระบบ turnkey ครอบคลุมทั :ง
     การออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการหาที3ดิน      

ยคุนายกฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา
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กระบวนการ HIJACK

การศึกษาทางเลือกMontgomery-
Watson 
(จ้างโดย ADB)

ใครเป็นเจ้าของที<ดิน

คลองด่าน

ใครเป็นบริษัทวางท่อ

ประเดน็วิจยั / หาข้อมลู
• ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์
• มีการศึกษาทางเลือก การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างถกูต้อง หรือไม่
•  การดาํเนินโครงการ จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
•  มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือไม่ 

• ราคา
• ผู้เข้าร่วมแข่งขนัในแต่ละขั :นตอน

•  การจดัการภายหลงัเกิดปัญหา มีประสิทธิภาพ หรือไม่



03-Jul-2017

4

กลุ่มบริษทัที3ได้รบัผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ

1. กลุ่มบริษทัผูร้วบรวมและขายที3ดินแก่โครงการ

2. กลุ่มบริษทัผูร้บัเหมา turnkey

3. กลุ่มบริษทัที3ปรึกษา

กลุ่มบริษทัผูร้บัเหมาก่อสร้างโครงการจดัการนํ�าเสีย เขตควบคมุมลพิษ จงัหวดั
สมทุรปราการ

บริษทัที$ปรึกษควบคมุการออกแบบบริษทัที$ปรึกษควบคมุการออกแบบ

รวมก่อสร้าง AMS

 ����  WS ATKINS (UK)

 ���� MACRO CONSULTANTS    

(THAI) 

 � � � � SINCLAIR KNIGHT MERZ  

(AUS)

ผูร้บัจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง

• กิจการร่วมค้า NVPSKG

N - บริษทั นอรธ์เวสต ์วอเตอร ์ฯ จาํกดั

V - บริษทั วิจิตรภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั

P - บริษทั ประยรูวิศวก์ารช่าง จาํกดั

S - บริษทั สี$แสงการโยธา (1979) จาํกดั

K - บริษทั กรงุธนเอนยิเนียร ์จาํกดั

G - บริษทั เกตเวย ์ จาํกดั

• บริษทัผูอ้อกแบบ    CDM (USA)

• บริษทัผูเ้ดินระบบ    OPCO (USA + Thai)
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ความเชือ่มโยงในโครงการบอ่บาํบดัน้ําเสียคลองดา่นความเชือ่มโยงในโครงการบอ่บาํบดัน้ําเสียคลองดา่นความเชือ่มโยงในโครงการบอ่บาํบดัน้ําเสียคลองดา่นความเชือ่มโยงในโครงการบอ่บาํบดัน้ําเสียคลองดา่น

9

นายวฒันา  อศัวเหมนายวฒันา  อศัวเหมนายวฒันา  อศัวเหมนายวฒันา  อศัวเหม
นายมัน่  พฒัโนทยันายมัน่  พฒัโนทยันายมัน่  พฒัโนทยันายมัน่  พฒัโนทยั

บรษิทั ปาลม์บชีบรษิทั ปาลม์บชีบรษิทั ปาลม์บชีบรษิทั ปาลม์บชี
ดเีวลลอปเมนท์ดเีวลลอปเมนท์ดเีวลลอปเมนท์ดเีวลลอปเมนท์

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

บรษิัท เหมอืงแร่บรษิัท เหมอืงแร่บรษิัท เหมอืงแร่บรษิัท เหมอืงแร่
ลานทอง จาํกดัลานทอง จาํกดัลานทอง จาํกดัลานทอง จาํกดั

บรษิัท บรษิัท บรษิัท บรษิัท 
นอรท์นอรท์นอรท์นอรท์เทอรน์ เทอรน์ เทอรน์ เทอรน์ 

รสีอรท์ จาํกดัรสีอรท์ จาํกดัรสีอรท์ จาํกดัรสีอรท์ จาํกดั

ถอืหุ้นและเป็น กก.

ถอืหุ้น

แผนผงัแสดงการถอืหุน้ไขวร้ายบุคคล

10

อศิราพร  ชุตาภาอศิราพร  ชุตาภาอศิราพร  ชุตาภาอศิราพร  ชุตาภา

บรษิัท ปาลม์บชี      บรษิัท ปาลม์บชี      บรษิัท ปาลม์บชี      บรษิัท ปาลม์บชี      
ดเีวลลอปดเีวลลอปดเีวลลอปดเีวลลอปเมนท ์ จาํกดัเมนท ์ จาํกดัเมนท ์ จาํกดัเมนท ์ จาํกดั

บรษิัท เอ็ม ด ี เอ็กซ์บรษิัท เอ็ม ด ี เอ็กซ์บรษิัท เอ็ม ด ี เอ็กซ์บรษิัท เอ็ม ด ี เอ็กซ์
จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

บรษิัท ปาลม์บชี กอลฟ์ บรษิัท ปาลม์บชี กอลฟ์ บรษิัท ปาลม์บชี กอลฟ์ บรษิัท ปาลม์บชี กอลฟ์ 
แอนด ์ คนัทรคีลบัแอนด ์ คนัทรคีลบัแอนด ์ คนัทรคีลบัแอนด ์ คนัทรคีลบั

บรษิัท สมุทรปราการบรษิัท สมุทรปราการบรษิัท สมุทรปราการบรษิัท สมุทรปราการ
ออพเปอรเ์รตติง้ ออพเปอรเ์รตติง้ ออพเปอรเ์รตติง้ ออพเปอรเ์รตติง้ 
จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั (OPCO)(OPCO)(OPCO)(OPCO)

บรษิัท นอรท์เทอรน์ บรษิัท นอรท์เทอรน์ บรษิัท นอรท์เทอรน์ บรษิัท นอรท์เทอรน์ 
รสีอรท์ จาํกดัรสีอรท์ จาํกดัรสีอรท์ จาํกดัรสีอรท์ จาํกดั

ถอืหุ้นและถอืหุ้นและถอืหุ้นและถอืหุ้นและเป็น กกเป็น กกเป็น กกเป็น กก....

เป็น กกเป็น กกเป็น กกเป็น กก....

บรษิัท คลองดา่นบรษิัท คลองดา่นบรษิัท คลองดา่นบรษิัท คลองดา่น     มามามามา
รนี แอนด ์ ฟิชเชอรี ่รนี แอนด ์ ฟิชเชอรี ่รนี แอนด ์ ฟิชเชอรี ่รนี แอนด ์ ฟิชเชอรี ่

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

ถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้น

ถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้น

โอนขายทีด่นิโอนขายทีด่นิโอนขายทีด่นิโอนขายทีด่นิ

ถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้น

ถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้น

เป็น กกเป็น กกเป็น กกเป็น กก....
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แผนผงัแสดงการถอืหุน้ไขวร้ายบุคคล
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นางส่องศร ี  นางส่องศร ี  นางส่องศร ี  นางส่องศร ี  
กลัยาณมติรกลัยาณมติรกลัยาณมติรกลัยาณมติร

บรษิทั ปาลม์บชี บรษิทั ปาลม์บชี บรษิทั ปาลม์บชี บรษิทั ปาลม์บชี 
ดเีวลลอปเมนท ์ดเีวลลอปเมนท ์ดเีวลลอปเมนท ์ดเีวลลอปเมนท ์

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

บรษิทั เอ็ม บรษิทั เอ็ม บรษิทั เอ็ม บรษิทั เอ็ม 
ด ี เอ็กซ ์ด ี เอ็กซ ์ด ี เอ็กซ ์ด ี เอ็กซ ์

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

บรษิัท คลองดา่น บรษิัท คลองดา่น บรษิัท คลองดา่น บรษิัท คลองดา่น 
มารนี แอนด ์ ฟิชมารนี แอนด ์ ฟิชมารนี แอนด ์ ฟิชมารนี แอนด ์ ฟิช

เชอรี ่ จาํกดัเชอรี ่ จาํกดัเชอรี ่ จาํกดัเชอรี ่ จาํกดั

บรษิัท เกตเวย ์                        บรษิัท เกตเวย ์                        บรษิัท เกตเวย ์                        บรษิัท เกตเวย ์                        
ดเีวลลอปเมน้ท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

บบบบ. . . . จดัการทีด่นิจดัการทีด่นิจดัการทีด่นิจดัการทีด่นิ

ถอืหุ้นและเป็น  ถอืหุ้นและเป็น  ถอืหุ้นและเป็น  ถอืหุ้นและเป็น  
กกกกกกกก....

บบบบ. . . . รบัเหมารบัเหมารบัเหมารบัเหมา
กอ่สรา้งกอ่สรา้งกอ่สรา้งกอ่สรา้ง

เป็น กกเป็น กกเป็น กกเป็น กก....ถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นถอืหุ้นและเป็น ถอืหุ้นและเป็น ถอืหุ้นและเป็น ถอืหุ้นและเป็น 
กกกกกกกก....

แผนผงัแสดงการถอืหุน้ไขวร้ายบุคคล

12

นายปรชีา  นายปรชีา  นายปรชีา  นายปรชีา  
เลาหพงศ์ชนะเลาหพงศ์ชนะเลาหพงศ์ชนะเลาหพงศ์ชนะ

บรษิทั ปาลม์บชี บรษิทั ปาลม์บชี บรษิทั ปาลม์บชี บรษิทั ปาลม์บชี 
ดเีวลลอปเมนท ์ดเีวลลอปเมนท ์ดเีวลลอปเมนท ์ดเีวลลอปเมนท ์

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

บรษิัท คลองดา่น มารนี              บรษิัท คลองดา่น มารนี              บรษิัท คลองดา่น มารนี              บรษิัท คลองดา่น มารนี              
แอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดัแอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดัแอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดัแอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดั

ถอืถอืถอืถอืหุ้นหุ้นหุ้นหุ้น

ถอืถอืถอืถอืหุ้นหุ้นหุ้นหุ้น

นายนายนายนายประชา เหตระกลูประชา เหตระกลูประชา เหตระกลูประชา เหตระกลู

บรษิัท คลองดา่น มารนี              บรษิัท คลองดา่น มารนี              บรษิัท คลองดา่น มารนี              บรษิัท คลองดา่น มารนี              
แอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดัแอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดัแอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดัแอนด ์ ฟิชเชอรี ่ จาํกดั



03-Jul-2017

7

บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง NVPSKG

13

บริษทั นอรท์เวสต ์วอเตอร์
อินเตอรเ์นชั $นแนล จาํกดั N

บรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สรา้ง บรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สรา้ง บรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สรา้ง บรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สรา้ง 
จาํกดั จาํกดั จาํกดั จาํกดั VVVV

บรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดั บรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดั บรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดั บรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดั 
SSSS

บรษิทักรุงธน เอ็นจเินียร ์บรษิทักรุงธน เอ็นจเินียร ์บรษิทักรุงธน เอ็นจเินียร ์บรษิทักรุงธน เอ็นจเินียร ์
จาํกดั จาํกดั จาํกดั จาํกดั KKKK

วจิติร  วจิติร  วจิติร  วจิติร  ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์วจิติร  วจิติร  วจิติร  วจิติร  ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์
พษิณุพษิณุพษิณุพษิณุ        ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์ชวนะนนัท์

บรรหาร  ศิลปอาชาบรรหาร  ศิลปอาชาบรรหาร  ศิลปอาชาบรรหาร  ศิลปอาชา
สุวทิย ์  พเิชษฐวนิชโชคสุวทิย ์  พเิชษฐวนิชโชคสุวทิย ์  พเิชษฐวนิชโชคสุวทิย ์  พเิชษฐวนิชโชค
สิโรจน ์  วงศ์จโิรจนกุ์ลสิโรจน ์  วงศ์จโิรจนกุ์ลสิโรจน ์  วงศ์จโิรจนกุ์ลสิโรจน ์  วงศ์จโิรจนกุ์ล
รชัดา  วงศ์จโิรจนกุ์ลรชัดา  วงศ์จโิรจนกุ์ลรชัดา  วงศ์จโิรจนกุ์ลรชัดา  วงศ์จโิรจนกุ์ล
ระพ ี  วงศ์จโิรจนกุ์ลระพ ี  วงศ์จโิรจนกุ์ลระพ ี  วงศ์จโิรจนกุ์ลระพ ี  วงศ์จโิรจนกุ์ล

นิพนธ ์  โภศัยพลกุลนิพนธ ์  โภศัยพลกุลนิพนธ ์  โภศัยพลกุลนิพนธ ์  โภศัยพลกุล
หลานชายหลานชายหลานชายหลานชายวจิติรวจิติรวจิติรวจิติร ชวชวชวชวนะนนัท์นะนนัท์นะนนัท์นะนนัท์

บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง NVSKPG (ต่อ)

14

บรษิัทประยูรบรษิัทประยูรบรษิัทประยูรบรษิัทประยูรวศิวก์ารวศิวก์ารวศิวก์ารวศิวก์ารช่าง ช่าง ช่าง ช่าง 
จาํกดั จาํกดั จาํกดั จาํกดั PPPP

บรษิทั เกตเวย ์ ดีบรษิทั เกตเวย ์ ดีบรษิทั เกตเวย ์ ดีบรษิทั เกตเวย ์ ดเีวลลเวลลเวลลเวลล
อปเมนท ์ จาํกดั อปเมนท ์ จาํกดั อปเมนท ์ จาํกดั อปเมนท ์ จาํกดั GGGG

บรษิัทสมทรุปราการ ออฟบรษิัทสมทรุปราการ ออฟบรษิัทสมทรุปราการ ออฟบรษิัทสมทรุปราการ ออฟ
เปอรเ์รตติง้ จาํกดัเปอรเ์รตติง้ จาํกดัเปอรเ์รตติง้ จาํกดัเปอรเ์รตติง้ จาํกดั

บรษิัท  เอ็ม ด ี เอ็กซ ์  บรษิัท  เอ็ม ด ี เอ็กซ ์  บรษิัท  เอ็ม ด ี เอ็กซ ์  บรษิัท  เอ็ม ด ี เอ็กซ ์  
จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั
นายหน้าขายทีด่นิคลองดา่นนายหน้าขายทีด่นิคลองดา่นนายหน้าขายทีด่นิคลองดา่นนายหน้าขายทีด่นิคลองดา่น

บรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สร้าง จาํกดับรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สร้าง จาํกดับรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สร้าง จาํกดับรษิัท วจิติรภณัฑก์อ่สร้าง จาํกดั
บรษิัท ประยรูวศิวก์ารช่าง จาํกดับรษิัท ประยรูวศิวก์ารช่าง จาํกดับรษิัท ประยรูวศิวก์ารช่าง จาํกดับรษิัท ประยรูวศิวก์ารช่าง จาํกดั
บรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดับรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดับรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดับรษิัท ส่ีแสงการโยธา จาํกดั
บรษิัท กรุงธน เอ็นจเินียร ์ จาํกดับรษิัท กรุงธน เอ็นจเินียร ์ จาํกดับรษิัท กรุงธน เอ็นจเินียร ์ จาํกดับรษิัท กรุงธน เอ็นจเินียร ์ จาํกดั
บรษิัท เกตเวย ์ ดเีวลลอปเมนท ์บรษิัท เกตเวย ์ ดเีวลลอปเมนท ์บรษิัท เกตเวย ์ ดเีวลลอปเมนท ์บรษิัท เกตเวย ์ ดเีวลลอปเมนท ์
จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั

วศิว์วศิว์วศิว์วศิว ์       ลปิตลปิตลปิตลปิตพลัลภ บดิาของสุวจัน ์  พลัลภ บดิาของสุวจัน ์  พลัลภ บดิาของสุวจัน ์  พลัลภ บดิาของสุวจัน ์  
ลปิตลปิตลปิตลปิตพลัลภพลัลภพลัลภพลัลภ
สมานจติต ์  กุลหวานสมานจติต ์  กุลหวานสมานจติต ์  กุลหวานสมานจติต ์  กุลหวาน
ธวชัชยั  ธวชัชยั  ธวชัชยั  ธวชัชยั  เขือ่งศิเขือ่งศิเขือ่งศิเขือ่งศิรกิุลรกิุลรกิุลรกิุล
พศิิษฐ์พศิิษฐ์พศิิษฐ์พศิิษฐ ์        เอือ้วทิยาเอือ้วทิยาเอือ้วทิยาเอือ้วทิยา
ประยูร  หนุนภกัดีประยูร  หนุนภกัดีประยูร  หนุนภกัดีประยูร  หนุนภกัดี
เทีย่ง  แช่มประสิทธิ ์เทีย่ง  แช่มประสิทธิ ์เทีย่ง  แช่มประสิทธิ ์เทีย่ง  แช่มประสิทธิ ์
จาํรสั  จาํรสั  จาํรสั  จาํรสั  ลปิตลปิตลปิตลปิตพลัลภพลัลภพลัลภพลัลภ
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Klong Darn 
Wastewater 

Treatment Plant

Northwestern Water Int’ 

(NWWI)(N)

Vijitpan Construction (V)

Prayunwit Construction (P)

Sangworn Liptapanlop

SeesangKarnYota(S)

Krungton Engineer (K)

Gateway Development (G)

NVPSKG

NWWI OPCO

US FilterNWWG (UK)
Start up capital of 

100 GBP 

Lack of Experience

Pollution Control Department 

(PCD)

Pakit Kirawanit

Minister of Science(Dec94-July95) &Minister 

of Transport (Nov96-Nov97)

Suwat Liptapanlop

Minister of Interior(1997)

Wattana Asawahem

Minister of Science

(July 95-Oct 98)

Yingpan Manasikarn

Larn Thong Mining Company

Klong Darn Land

Palm Beach Development

Klong DarnMarine &Fishery 
Company

Roy Isaraporn Chutapa

MP Holding (Group)

Klong Darn Local Administration

Land Issue

Contract 
Issue

20Aug97Signed the contract

28Feb03 Gov terminated the contract

All the 3 companies share the same 

office

14June 95: Proposed a two-plant system project (Turn Key) 

To the National Environment Committee 

19 June95: Proposed to the Cabinet but the government was

dissolved before it could approve

1988-93: Bought land from locals 

at 20,000 baht/Rai

A shareholder, a board member, and, de facto, an owner

1993: Sold at 100 ,000 baht/Raiat the total of 88million baht

1988- 93 : Bought more land. But some part is preserved ground, which cannot be privately owned

Use d political power to force authority to issue a title deed for the preserved ground

A Golf Course Developer

1993-95: Found that the land was not suitable to be developed as a golf course

Started the process to sell the land for the wastewater treatment project

at 700,000 baht/Rai

Used political power to illegally 

authorize the process

Distorted and violated the cabinet resolution to change the 

construction design, which increased the budget -

Leading to a waste of 17 billion baht and US121 million

23 July 96 the committee to evaluate the land approved the purchase of Klong darn land

20 Feb 97 Received the land at 1.96 billion baht(1.04 billion baht over the estimated price)

1,900 Rai of land at over a million baht per Rai

19 Jan 98 faked administrative meeting to

authorize the utilization of Klong Darn land for 

the wastewater treatment plant

Cabinet 

Resolution Issue
27July97informed the contract draft 

was incorrect

28July 97 informed the company would 

not sign the contract

1Sep97 terminated the contract

19Mar98 agreed to terminate the contract

25May98

30%

70%

ADB
1994: Hire private company to calculate project feasibility

1995:Study found that Klong Darn Land was not appropriate

Proposed a two-plant system

5 Apr 96 Proposed Klong Darn land to PCD

Paid 100 million baht after the land was sold, which was the same ratio as 

Wattana’s shares in Palm Beach Development

Project Approval Issue

No Qualification Control

Other similar Projects that were being launched at the same time

1991: Wastewater treatment system by the Department of Industrial Factories

92-94: Wastewater and garbage treatment Project by the Department of Public Works and 

Town  Planning (Feasibility Study budget of 3.8 Million Baht)

ประเด็นสิ<งแวดล้อม + ประชาพิจารณ์

ประเดน็ทีAดนิ
2531 เหมืองแร่ลานทอง (วฒันา อศัวเหม) ซื:อที3ดิน หมู่ 11 คลองด่าน ราคา

20,000 บาทต่อไร่  ขายให้ บริษทั ปาลม์บชี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  (วฒันา, 
สมศกัดิR , ปรีชา ถือหุ้น) ราคา 100,000 บาทต่อไร่

2537 ปาลม์บชี ขายที3ดินให้ บริษทั คลองด่าน มารีน แอนด ์ฟิชเชอรี3 จาํกดั  (100 
ล้านบาทจากเข้าบญัชี MP Holding ในสดัส่วนการถือหุ้นของวฒันา) ซื:อที3ดิน
เพิ3มจากชาวบา้น ออกโฉนดที3ดินสาธารณะ

2541  กรมควบคมุมลพิษ ซื:อที3ดิน 1900 ไร่ จาก คลองด่าน มารีน  แอนด ์ฟิชเชอ
รี3 จาํกดั เป็นเงิน 1,958,600,000 บาท
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ปิ3 นขยนั

อศัวเหม

ชุตาภา

โอสถานุเคราะห์

ปรีชา
เลาหพงศช์นะ

NVPSKG

NVPSKGNVPSKG

NVPSKG

บรษิทัรบัเหมา turnkey

คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี3

กอ่ตั Iง 2535

ปาลม์ บชี
ดีเวลลอปเม้นท์

กอ่ตั Iง 2531

เหมืองแร่ลานทอง
กอ่ตั Iง 2521

•  ปี 31 - 33  รว่มกนัรวบรวมทีAดนิ 

ปี 34 - 36 
ออกโฉนด1,725 

ไร่

•  23 ธ.ค. 37   ขาย 2,155 ไร่

•  20 ก.พ. 41       ขาย 1,903 ไร ่

บริษทัที3เกี3ยวข้องกบัการจดัหาที3ดิน

ปิ3 นขยนั

อศัวเหม

ชตุาภา

ตีระสงกรานต์

โอสถานุเคราะห์

ปรีชา

เลาหพงศช์นะ

NVPSKG

NVPSKGNVPSKG

NVPSKG

บรษิทัรบัเหมา turnkey

คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี3

ปาลม์ บชี
ดีเวลลอปเม้นท์

เหมืองแร่ลานทอง

นอรท์เทอรน์รีซอรท์ 
ก่อตั Iง 2528

เอม็ดีเอก็ซ์
ก่อตั Iง 2531

ปาลม์ บีช กอลฟ์
แอนด์ คนัทรี คลบั

ก่อตั Iง 2531

เกตเวย์
ดีเวลลอปเมนท์

•  ปี 31 - 33  รว่มกนัรวบรวมทีAดนิ 

ปี 34 - 36 
ออกโฉนด1,725 

ไร่

•  23 ธ.ค. 37   ขาย 2,155 ไร่

•  20 ก.พ. 41       ขาย 1,903 ไร ่

บริษทัที3เกี3ยวข้องกบัการจดัหาที3ดิน

10%

99.9997% ณ ก.พ. 42

97.5% 
นับแต่ 
ต.ค. 39

99.99% นบั
แต่แรกตั Iง

ก่อตั Iง 2535

ก่อตั Iง 2531

ก่อตั Iง 2521
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ปิ3 นขยนั

อศัวเหม

ชตุาภา

ตีระสงกรานต์

โอสถานุเคราะห์

ปรีชา

เลาหพงศช์นะ

NVPSKG

NVPSKGNVPSKG

NVPSKG

บรษิทัรบัเหมา turnkey

คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี3

ปาลม์ บชี
ดีเวลลอปเม้นท์

เหมืองแร่ลานทอง

นอรท์เทอรน์รีซอส 
ก่อตั Iง 2528

เอม็ดีเอก็ซ์
ก่อตั Iง 2531

ปาลม์ บีช กอลฟ์
แอนด์ คนัทรี คลบั

ก่อตั Iง 2531

เกตเวย์
ดีเวลลอปเมนท์

•  ปี 31 - 33  รว่มกนัรวบรวมทีAดนิ 

ปี 34 - 36 
ออกโฉนด1,725 

ไร่

•  23 ธ.ค. 37   ขาย 2,155 ไร่

•  20 ก.พ. 41       ขาย 1,903 ไร ่

บริษทัที3เกี3ยวข้องกบัการจดัหาที3ดิน

10%

99.9997% ณ ก.พ. 42

97.5% 
นับแต่ 
ต.ค. 39

99.99% 
นับแต่แรก

ตั Iง

ก่อตั Iง 2535

ก่อตั Iง 2531

ก่อตั Iง 2521 วฒันา อศัวเหม รมช. มหาดไทย
(4 สิงหาคม 2531 - 23 กมุภาพนัธุ ์2534)

องคป์ระกอบของกิจการร่วมค้า NVPSKG

NVPSKG Joint Venture ร่วมทุน 5 บริษัทไม่น่าจะรูเ้หน็

V
วิจิตรภณัฑก่์อสร้าง

22.5%

P
ประยูรวิศวก์ารช่าง

22.5%

S
สี3แสงการโยธา

22.5%

K
กรงุธนเอน็จิเนียร์

22.5%

G
เกตเวย์ ดีเวลลอปเมนท์

10%

ชวนะนันท์ ลิปตพลัลภ วงศสิ์โรจน์กลุ

บรรหาร ศิลปอาชา

โกศยัพลกลุ บจก.เอม็ ดี เอก็ซ์ 

กอ่ต ั�ง

กอ่ตั�งและถือหุน้ใหญ่ กอ่ตั�งและถือหุน้ใหญ่ กอ่ตั�งและถือหุน้ใหญ่ กอ่ตั�งและถือหุน้ใหญ่

กอ่ต ั�งและถือหุน้ใหญ่

ตระกลูอศัวเหม, ปิ3 นขยนั,    ชุตาภา และ 
ตีระสงกรานต์

กอ่ต ั�งและถือหุน้ใหญ่

หลาน
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อดตีเพืAอนร่วมงาน

30.13%
%%

%

WS Atkins International
จดทะเบยีนประเทศองักฤษ

MACRO Consultants
ก่อตั Iง 9 พ.ค. 2533

Sinclair Knight Merz
(ประเทศไทย) จก.

Atkins International 

Consultant
ก่อตั Iง 8 พ.ย. 2539

ซี.พี. แลนด์
ก่อตั Iง 10 ส.ค. 2526

เจียรวนนท์

สุพจน์ 
    โล่หว์ชัรินทร ์ 

ชยัวฒัน์ 
    ขยนัการนาวี  

ฉลอง
    เกิดพิทกัษ์  

ปกิต 
   กิระวานิช  

อธิบดี คพ.

ศึกษา
ความเหมาะสม
ของโครงการ 

ปี 2537

บจ. เซ้าอีสทเ์อเชียเทคโนโลยี
ก่อตั Iงปี 2512

ตระกลู
กลุ่มที3ดิน

วิศวกรอาวโุส 
อดีต จนท. 

USAID

ธรณีเทค็
ก่อตั Iง 28 ธ.ค. 2525 

ผจก. สวล. 
ADB

สุบิน
    ปิ3 นขยนั  

เปลี3ยนชื3อเมื3อ 22 ธ.ค. 2543

เครือข่ายสายสมัพนัธเ์บื:องหลงักลุ่มบริษทัที3ปรึกษา

11.11%
(พ.ศ. 2525)

30.13%
%%

%

30.13%
%%

%

49%

51%

เจมส์
  วอรเ์รน 
  เอเวนส ์

ฮารวี์3ย์
     เฟรด ลุควิค  

ถือหุ้นใน บจ. ปาลม์ บีช ดีเวลลอปเม้นท์ 
/ บริษทักลุ่มที3ดิน

โครงสร้างการแบ่งงานของกลุ่มบริษทัผู้รบัเหมา
วงเงินจ้างเหมา turnkey    22,950 ล้านบาท

ออกแบบ
332 ล้านบาท

จดัหาที3ดิน
2,200 ล้านบาท

ทดลองระบบ&บาํรงุรกัษา
1,491 ล้านบาท + 

8.74 ล้านเหรียญสหรฐั

ระบบรวบรวมนํ:าเสีย
14,132 ล้านบาท

วิจิตรภณัฑก่์อสร้าง
22.5%

ประยรูวิศวก์ารช่าง
22.5%

สี3แสงการโยธา
22.5%

กรงุธนเอน็จิเนียร์
22.5%

บจ. บ้านเมืองการพิมพ์ บ. VSK ร่วมค้าบจ. อริยะโฮลดิ:งบจ. ไทยเอน็ยิเนียรฯ์

VSK Pipe Jacking

VSK Pipe JackingVSK Pipe Jacking

VSK Pipe Jacking

รว่มทุน 8 บรษิทั

บจ. ไทยเรืองอุตสาหกรรม

ร่วมทุน 4 บริษทั

ระบบบาํบดันํ:าเสีย
4,425 ล้านบาท

ผลิตท่อ OPCO  ก่อตั :ง 20 เม.ย. 42

US Filter

US FilterUS Filter

US Filter

เกตเวย์ ดีเวลลอปเมนท์
10%

30 เม.ย. 42
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ผลของคดี

• รฐัมนตร ี2 คน ถกูชี�มลู 

• 8 จาก 13 ขา้ราชการ ถกูชี�มลู 

• เจา้หน้าที�รฐัระดบัทอ้งถิ�น 3 คน คดยีงัไมส่ิ�นสดุ

• ศาลแขวงสั �งปรบั แต่ละบรษิทั 6,000 บาท (!)
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บทเรยีน

• ความสาํคญัของการเคลืAอนไหวของประชาชน

• ความสาํคญัของเครอืขา่ยคุณธรรม

• ความสาํคญัของ ฐานขอ้มลู

• การมองประเดน็ต่างๆ ความเกีAยวเนืAอง อยา่งเป็นองคร์วม
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คาํถามกวนใจ

•  Montgomery-Watson feasibility study 
•  Marubeni
• บทบาทของ ADB (feasibility + loan)
•  วธีิการว่าจ้างแบบเหมารวมระบบ (turnkey)

ครอบคลุมทั Nงการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการหาที<ดิน
เหมาะสมหรือไม่

• รัฐมีทางเลือกอะไรบ้างนอกจากการสร้างโรงบาํบดันํ Nาเสีย
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คาํถามคั<งค้าง

• ช่องโหว่ของกฎหมาย ระเบียบ หรือ จงใจละเมดิ (ประเด็น
ประชาพจิารณ์)

• กระบวนการยุติธรรม – องค์รวม

• ประเด็นประสิทธิภาพ หลังการดาํเนินคดี

ประเดน็ทีAดนิ

�ออกโฉนดที3ดินสาธารณะ

�บงัคบัข่มขู่เจ้าหน้าที3กรมที3ดิน

�RICO law?



03-Jul-2017

16

การตดิตามทรัพย์สนิคืน --   ไมใ่ช่เรื"องง่าย

พฒันาการใหม่ พ.ค. 2559

• รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัขบัเคลื3อนการปฏิรปูประเทศ ด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สญัญาทีAเกดิจากการกระทาํทีAไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นสญัญาทีAขดัต่อความสงบ

เรยีบรอ้ยของประชาชน ยอ่มไม่มผีลผกูพนัคาํชีIขาดของอนุญาโตตุลาการ
• ใหก้รมควบคุมมลพษิยืAนคํารอ้งขอใหศ้าลแพ่งมคีาํสั Aงคุม้ครองชั Aวคราวเป็นกรณี

ฉุกเฉินเพืAอระงบัการชําระเงนิใหแ้ก่กจิการรว่มคา้ NVPSKG ไวจ้นกว่าคดอีาญาจะ
ถงึทีAสุด รวมทั Iง ดาํเนินการฟ้องคดแีพ่งแก่กลุ่มกจิการร่วมคา้ NVPSKG ทีAรว่มกนั
ทุจรติ ทาํใหท้างราชการเสยีหาย โดยใหช้ดใชเ้งนิค่าก่อสรา้งทั Iงหมดคนืแก่ทาง
ราชการ พรอ้มดอกเบีIย ๗.๕ เปอรเ์ซน็ตต่์อปี นบัตั Iงแต่วนัทําสญัญา 

• ใหส้าํนกังานการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิดําเนินการอายดัและยดึ
ทรพัยส์นิเจา้หน้าทีAของรฐั และเอกชนทีAรว่มทุจรติ

• ADB
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การค้าการค้าการค้าการค้าการค้าการค้าการค้าการค้าข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่ข้าวระหวา่งประเทศแบบรฐัตอ่รฐั รฐั รฐั รฐั รฐั รฐั รฐั รฐั 
((((((((จากจากจากจากจากจากจากจากโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําโครงการรบัจาํนําข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าว))))))))

ประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิประเด็นอาํนาจออกแบบแนวปฏบิตัิ

กกกก. . . . ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไป
ขขขข. . . . พฤตกิารณ์พฤตกิารณ์พฤตกิารณ์พฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติการกระทาํทุจรติการกระทาํทุจรติการกระทาํทุจรติ    
คคคค. . . . ความเหมาะสมของการความเหมาะสมของการความเหมาะสมของการความเหมาะสมของการระบายข้าวแบบรฐัระบายข้าวแบบรฐัระบายข้าวแบบรฐัระบายข้าวแบบรฐั
ตอ่รฐั ตอ่รฐั ตอ่รฐั ตอ่รฐั 

ประเด็นประเด็น
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กกกกกกกก. . . . . . . . ขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไปขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไป

คณะกรรมการนโยบายข้าวแหง่ชาต ิคณะกรรมการนโยบายข้าวแหง่ชาต ิคณะกรรมการนโยบายข้าวแหง่ชาต ิคณะกรรมการนโยบายข้าวแหง่ชาต ิ ((((กขชกขชกขชกขช.) .) .) .) แตง่ตัง้แตง่ตัง้แตง่ตัง้แตง่ตัง้โดยนายกรฐัมนตร ีโดยนายกรฐัมนตร ีโดยนายกรฐัมนตร ีโดยนายกรฐัมนตร ี
อาศัยอาศัยอาศัยอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา อาํนาจตามความในมาตรา อาํนาจตามความในมาตรา อาํนาจตามความในมาตรา 11 11 11 11 ((((6666))))    แหง่ พแหง่ พแหง่ พแหง่ พ....รรรร....บบบบ. . . . ระเบยีบบรหิารราชการระเบยีบบรหิารราชการระเบยีบบรหิารราชการระเบยีบบรหิารราชการ
แผน่ดนิ พแผน่ดนิ พแผน่ดนิ พแผน่ดนิ พ....ศศศศ. . . . 2535 2535 2535 2535 

                กขชกขชกขชกขช. . . . ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วข้อง จาํนวน ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วข้อง จาํนวน ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วข้อง จาํนวน ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วข้อง จาํนวน 8 8 8 8 ชุดชุดชุดชุด

““““คคคคณะอนุกรรมการพจิารณาระบายขา้ว ณะอนุกรรมการพจิารณาระบายขา้ว ณะอนุกรรมการพจิารณาระบายขา้ว ณะอนุกรรมการพจิารณาระบายขา้ว ทาํทาํทาํทาํหน้าทีร่ะบายข้าวทีร่บัหน้าทีร่ะบายข้าวทีร่บัหน้าทีร่ะบายข้าวทีร่บัหน้าทีร่ะบายข้าวทีร่บั
จาํนําจาํนําจาํนําจาํนํา” ” ” ” โดยมอีธบิดกีรมการค้าตา่งประเทศเป็นอนุกรรมการและโดยมอีธบิดกีรมการค้าตา่งประเทศเป็นอนุกรรมการและโดยมอีธบิดกีรมการค้าตา่งประเทศเป็นอนุกรรมการและโดยมอีธบิดกีรมการค้าตา่งประเทศเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ เลขานุการ เลขานุการ เลขานุการ 

กก. . ขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไป ขัน้ตอนและวธิกีารระบายข้าวทัว่ไป ((ตอ่ตอ่))
คณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรี

โดยโดยโดยโดย............กระทรวงพาณชิย์กระทรวงพาณชิย์กระทรวงพาณชิย์กระทรวงพาณชิย์ คณะอนุกรรมการระบายข้าวคณะอนุกรรมการระบายข้าวคณะอนุกรรมการระบายข้าวคณะอนุกรรมการระบายข้าว
เจรจาเจรจาเจรจาเจรจา

การตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนีการตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนีการตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนีการตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนี
---- พจิารณาจากเอกสารผู้แทน พจิารณาจากเอกสารผู้แทน พจิารณาจากเอกสารผู้แทน พจิารณาจากเอกสารผู้แทน 
((((บรษัิทบรษัิทบรษัิทบรษัิท))))
---- พจิารณาโดย พจิารณาโดย พจิารณาโดย พจิารณาโดย สนงสนงสนงสนง    พาณชิยข์องพาณชิยข์องพาณชิยข์องพาณชิยข์อง
ประเทศจนีประเทศจนีประเทศจนีประเทศจนี

บรษิัท  บรษิัท  บรษิัท  บรษิัท  บรษิัท  บรษิัท  บรษิัท  บรษิัท  GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC 
((((((((สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่สัญญาฉบบัที ่ 11111111--------33333333))))))))

บรษัิท  บรษัิท  บรษัิท  บรษัิท  บรษัิท  บรษัิท  บรษัิท  บรษัิท  HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN 
((สัญญาฉบบัที่สัญญาฉบบัที่ 44))

บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  GSSCGSSCGSSCGSSCGSSCGSSCGSSCGSSC

บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  HAINANHAINANHAINANHAINANHAINANHAINANHAINANHAINAN

ส่งมอบข้าว แบบ ส่งมอบข้าว แบบ ส่งมอบข้าว แบบ ส่งมอบข้าว แบบ 
CIF CIF CIF CIF หรอื หรอื หรอื หรอื FOBFOBFOBFOB

ชาํระเงนิ แบบ ชาํระเงนิ แบบ ชาํระเงนิ แบบ ชาํระเงนิ แบบ 
L/CL/CL/CL/C
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ขขขข. . . . พฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติพฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติพฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติพฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติ    

การระบายขา้วจากโครงการรบัจาํนําขา้ว ปี 2554 – 2556 พบวา่
มวีธิกีารและขัน้ตอนแตกตา่งวธิกีารและขัน้ตอนแตกตา่งวธิกีารและขัน้ตอนแตกตา่งวธิกีารและขัน้ตอนแตกตา่งไปจากการระบายข้าวทัว่ไป โดยจาก
การพจิารณาเบือ้งตน้พบข้อสังเกตเกีย่วกบัการกระทาํความผดิ ซึ่ง
เป็นกุญแจสําคญั 3 รปูแบบ อนันําไปสู่การกระทาํทจุรติอยา่ง
สมบรูณแ์บบ ดงันี้

1111....    การตรวจสอบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ ““““ความเป็นรฐัวสิาหกจิจนีความเป็นรฐัวสิาหกจิจนีความเป็นรฐัวสิาหกจิจนีความเป็นรฐัวสิาหกจิจนี” ” ” ” ของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทย
2222. . . . การซือ้ขายขา้วและการส่งมอบข้าวแบบ การซือ้ขายขา้วและการส่งมอบข้าวแบบ การซือ้ขายขา้วและการส่งมอบข้าวแบบ การซือ้ขายขา้วและการส่งมอบข้าวแบบ Ex warehouse Ex warehouse Ex warehouse Ex warehouse 
3333....    วธิกีารชาํระคา่ขา้ววธิกีารชาํระคา่ขา้ววธิกีารชาํระคา่ขา้ววธิกีารชาํระคา่ขา้ว

คณะอนุกรรมการระบายคณะอนุกรรมการระบายคณะอนุกรรมการระบายคณะอนุกรรมการระบาย
ข้าวเจรจาข้าวเจรจาข้าวเจรจาข้าวเจรจา

การตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนีการตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนีการตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนีการตรวจสอบรฐัวสิาหกจิจนี
---- พจิารณาจากเอกสารผู้แทน พจิารณาจากเอกสารผู้แทน พจิารณาจากเอกสารผู้แทน พจิารณาจากเอกสารผู้แทน 
((((บรษัิทบรษัิทบรษัิทบรษัิท))))
---- พจิารณาโดย พจิารณาโดย พจิารณาโดย พจิารณาโดย สนงสนงสนงสนง    พาณชิยข์องพาณชิยข์องพาณชิยข์องพาณชิยข์อง
ประเทศจนีประเทศจนีประเทศจนีประเทศจนี

บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC GSSC ((สัญญาสัญญา
ฉบบัที ่ฉบบัที ่ 11--33))

บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN HAINAN ((สัญญาสัญญา
ฉบบัที่ฉบบัที่ 44))

บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  GSSCGSSCGSSCGSSCGSSCGSSCGSSCGSSC

บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  บรษิทั  HAINANHAINANHAINANHAINANHAINANHAINANHAINANHAINAN

ส่งมอบข้าวส่งมอบข้าวส่งมอบข้าวส่งมอบข้าวแบบแบบแบบแบบ CIF CIF CIF CIF หรอื หรอื หรอื หรอื FOBFOBFOBFOB

ชําระเงนิ แบบ ชําระเงนิ แบบ ชําระเงนิ แบบ ชําระเงนิ แบบ 
L/CL/CL/CL/C

ข. พฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติ (ตอ่) จากการตรวจสอบ สัญญาซือ้ขายข้าว จากการตรวจสอบ สัญญาซือ้ขายข้าว จากการตรวจสอบ สัญญาซือ้ขายข้าว จากการตรวจสอบ สัญญาซือ้ขายข้าว 
ไมม่ขี้อความใดยนืยนัวา่สองบรษิัทเป็นไมม่ขี้อความใดยนืยนัวา่สองบรษิัทเป็นไมม่ขี้อความใดยนืยนัวา่สองบรษิัทเป็นไมม่ขี้อความใดยนืยนัวา่สองบรษิัทเป็น

ตวัแทนตวัแทนตวัแทนตวัแทน
หรอืไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลจนีหรอืไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลจนีหรอืไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลจนีหรอืไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลจนี
ดงันั้น ดงันั้น ดงันั้น ดงันั้น ““““จงึเป็นรฐัวสิาหกจิปลอมจงึเป็นรฐัวสิาหกจิปลอมจงึเป็นรฐัวสิาหกจิปลอมจงึเป็นรฐัวสิาหกจิปลอม””””
ทัง้น้ี เพือ่ให้ไมต่อ้งส่งข้าวออกไปจรงิทัง้น้ี เพือ่ให้ไมต่อ้งส่งข้าวออกไปจรงิทัง้น้ี เพือ่ให้ไมต่อ้งส่งข้าวออกไปจรงิทัง้น้ี เพือ่ให้ไมต่อ้งส่งข้าวออกไปจรงิ

11111111

การส่งมอบข้าว การส่งมอบข้าว การส่งมอบข้าว การส่งมอบข้าว ““““แบบ แบบ แบบ แบบ ExExExEx---- WarehouseWarehouseWarehouseWarehouse””””
ถอืวา่ ถอืวา่ ถอืวา่ ถอืวา่ กรรมสิทธิ ์กรรมสิทธิ ์กรรมสิทธิ ์กรรมสิทธิโ์อนกนัทีห่น้าโกดงั โอนกนัทีห่น้าโกดงั โอนกนัทีห่น้าโกดงั โอนกนัทีห่น้าโกดงั 
บรษิัททัง้บรษิัททัง้บรษิัททัง้บรษิัททัง้สองของสองของสองของสองของจนี จงึได้มอบจนี จงึได้มอบจนี จงึได้มอบจนี จงึได้มอบ
อาํนาจให้กลุม่ผู้กระทาํความผดิ รบัอาํนาจให้กลุม่ผู้กระทาํความผดิ รบัอาํนาจให้กลุม่ผู้กระทาํความผดิ รบัอาํนาจให้กลุม่ผู้กระทาํความผดิ รบั
มอบข้าวแทนและกลุม่ดงักลา่วมอบข้าวแทนและกลุม่ดงักลา่วมอบข้าวแทนและกลุม่ดงักลา่วมอบข้าวแทนและกลุม่ดงักลา่ว
สามารถ นําข้าวไปเวยีนขายสามารถ นําข้าวไปเวยีนขายสามารถ นําข้าวไปเวยีนขายสามารถ นําข้าวไปเวยีนขาย
ภายในประเทศได้ภายในประเทศได้ภายในประเทศได้ภายในประเทศได้

22222222

ส่งมอบข้าว ส่งมอบข้าว ส่งมอบข้าว ส่งมอบข้าว 
แบบ แบบ แบบ แบบ ExExExEx----WarehouseWarehouseWarehouseWarehouse

          การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว การชาํระคา่ขา้ว ““““““““แบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็คแบบแคชเชยีรเ์ช็ค” ” ” ” ” ” ” ” 
โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้โดยบรษิทัทัง้สองของจนีได้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้มอบอาํนาจให้
กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน กลุม่ผู้กระทาํความผดิชาํระเงนิคา่ขา้วแทน 
เช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ปเช่นเดยีวกนั และกลุม่ดงักลา่วไดไ้ป

รวบรวม เช็ครวบรวม เช็ครวบรวม เช็ครวบรวม เช็ครวบรวม เช็ครวบรวม เช็ครวบรวม เช็ครวบรวม เช็คจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการในจากผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย มาชาํระมาชาํระมาชาํระมาชาํระมาชาํระมาชาํระมาชาํระมาชาํระคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทนคา่ขา้วแทน
เช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนีเช็คทีม่าจากประเทศจนี

33333333
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ข. สรุปพฤตกิารณก์ารกระทาํทุจรติ 

•  ขัน้ตอนและวธิกีารทัง้หมดถูกจดัขัน้ตอนและวธิกีารทัง้หมดถูกจดัขัน้ตอนและวธิกีารทัง้หมดถูกจดัขัน้ตอนและวธิกีารทัง้หมดถูกจดั
ฉากขึน้ให้เสมอืนฉากขึน้ให้เสมอืนฉากขึน้ให้เสมอืนฉากขึน้ให้เสมอืนวา่ขา้ว วา่ขา้ว วา่ขา้ว วา่ขา้ว ถูกส่งออกถูกส่งออกถูกส่งออกถูกส่งออก
ไปยงัตา่งประเทศไปยงัตา่งประเทศไปยงัตา่งประเทศไปยงัตา่งประเทศ
•        โดยแท้จรงิแลว้ ขา้ว ถกูโดยแท้จรงิแลว้ ขา้ว ถกูโดยแท้จรงิแลว้ ขา้ว ถกูโดยแท้จรงิแลว้ ขา้ว ถกู
นํามาเวยีนขายภายในประเทศไทยนํามาเวยีนขายภายในประเทศไทยนํามาเวยีนขายภายในประเทศไทยนํามาเวยีนขายภายในประเทศไทย
•        ““““รฐัเกดิความเสียหายรฐัเกดิความเสียหายรฐัเกดิความเสียหายรฐัเกดิความเสียหาย” ” ” ” เน่ืองจากเน่ืองจากเน่ืองจากเน่ืองจาก
ข้าวไมไ่ดถู้กส่งออกไปประเทศจนีข้าวไมไ่ดถู้กส่งออกไปประเทศจนีข้าวไมไ่ดถู้กส่งออกไปประเทศจนีข้าวไมไ่ดถู้กส่งออกไปประเทศจนี
จรงิจรงิจรงิจรงิ

กันไว้ดีกว่าแก้

• การป้องกนัต้องมีความรู้ ต้องมีการศึกษา แสวงหาข้อมลู และการ
วิจยั
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ประเด็นตวัอยา่งซึง่ประเด็นตวัอยา่งซึง่อาจจะนําไปสู่การกาํหนดอาจจะนําไปสู่การกาํหนดมาตรการมาตรการ
หรอืการแกก้ฎหมายหรอืการแกก้ฎหมาย

อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการระบายข้าว ควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบควรมรีะเบยีบหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ในหรอืหลกัเกณฑ ์ ใน
การควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่งการควบคุมการใช้ดลุพนิิจกาํหนดการระบายขา้ว การส่ง
มอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไรมอบข้าว การชาํระราคาคา่ข้าวหรอืไม ่ อยา่งไร

รฐับาลสมควรขายข้าวแบบใด เพือ่ให้เกดิประโยชนส์ูงสดุ รฐับาลสมควรขายข้าวแบบใด เพือ่ให้เกดิประโยชนส์ูงสดุ รฐับาลสมควรขายข้าวแบบใด เพือ่ให้เกดิประโยชนส์ูงสดุ รฐับาลสมควรขายข้าวแบบใด เพือ่ให้เกดิประโยชนส์ูงสดุ 
ในฐานะทีเ่ป็นผู้รบัซือ้ข้าวจากชาวนาแลว้ต้องนําขา้วระบายในฐานะทีเ่ป็นผู้รบัซือ้ข้าวจากชาวนาแลว้ต้องนําขา้วระบายในฐานะทีเ่ป็นผู้รบัซือ้ข้าวจากชาวนาแลว้ต้องนําขา้วระบายในฐานะทีเ่ป็นผู้รบัซือ้ข้าวจากชาวนาแลว้ต้องนําขา้วระบาย
ออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดออกสู่ตลาด
•    การซือ้ขายขา้วในตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าการซือ้ขายขา้วในตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าการซือ้ขายขา้วในตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าการซือ้ขายขา้วในตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้า
•    การซือ้ขายขา้วโดยอาศัยความตกลงระหวา่งประเทศการซือ้ขายขา้วโดยอาศัยความตกลงระหวา่งประเทศการซือ้ขายขา้วโดยอาศัยความตกลงระหวา่งประเทศการซือ้ขายขา้วโดยอาศัยความตกลงระหวา่งประเทศ

เพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจากเพราะเหตุใด ประธานและอนุกรรมการระบายข้าวต้องมาจาก
ข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการข้าราชการการเมอืง ทัง้ที ่ ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัข้าว มขี้าราชการ
ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้ประจาํทีม่คีวามรู้เกีย่วกบัสถานการณก์ารคา้สินคา้ข้าวอยูแ่ลว้

มาตรการป้องกนั
• ใชก้ารยื�นบญัชทีรพัยส์นิหนี�สนิเป็นเครื�องมอื – ใหแ้จง้รายได ้รายจ่าย ผูเ้คย

รว่มธุรกจิ พฒันาฐานขอ้มลู
• สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีหม้ากขึ�น – จดทะเบยีนบรษิทั ขอใบอนุญาต 

ฯลฯ (ความสะดวกสาํหรบัธุรกจิ และลดโอกาสการทุจรติ) ปรบัเปลี�ยนกตกิา
ต่างๆ

•  “สมดุพก” ความโปรง่ใสหน่วยงานระดบักรม
• เฝ้าระวงัและตรวจสอบอํานาจผกูขาดทกุรปูแบบ
• สง่เสรมิการแยกภารกจิการควบคุมกาํกบั (regulator) กบัการปฏบิตัิ

ดาํเนินการ (operator)
• มาตรการเรื�องการจดัซื�อจดัจา้ง
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งานวิจัยเฝ้าระวัง

• รถเมล์ 4000 คัน ; 3183 คัน

• การทาํสัญญา 3G

• มาตรการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร

• โครงการบริหารจัดการนํ Nา   3 แสน 5 
หมื<นล้านบาท

• โครงการโครงสร้างพื Nนฐาน  2 ล้านล้าน
บาท

การศกึษา โครงการเชา่รถเมล ์CNG 4,000 คนั � ซืIอรถเมล ์CNG  
3,183 คนั � 489 คนั

คณะทาํงานพิจารณาติดตาม
เรื3องโครงการรถยนตโ์ดยสารปรบัอากาศใช้กา๊ซธรรมชาติ (CNG) ของ องคก์าร

ขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)
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ยมืมือองคก์รระหวา่งประเทศ: เนน้โครงสร้าง

• Government Procurement Agreement 
(GPA) ของ World Trade Organisation (WTO)

• Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) 

• Open Government Partnership (OGP)
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47

ตวัอย่างกรณีทุจริตที3ริเริ3มโดยรฐับาลต่างประเทศ  

• 2005:  US DOJ + SEC: Invision Company --  CTX explosive detection device case

• 2008: Japanese Government prosecuted Nishimatsu Construction Co for allegedly 

bribing Thai officials in case of BMA’s drainage tunnel project 

• 2009: Los Angeles court sentenced defendants in the Bangkok Film Festival 

bribery case to jail

• 2016:  Panama Papers??

• 2017: Rolls Royce?

47



นโยบายของรัฐและการส่งเสริม
โครงการ PPPs ของประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าที่
ให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญาร่วมลงทุน
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ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

Privatizationการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ
Traditional 

Procurement

การจ้างเหมาบริการเอกชน
Outsources & 

Management Contracts

การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ

(PPP)

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
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• กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
• พันธบัตรรัฐบำล
• กองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
• กำรเสนอขำยหุ้น (IPO)
(กฎระเบียบ ข้อก ำหนดของตลำด)

• จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงเหมำบริกำร
(ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ระเบียบฯ 
พัสดุของรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืน)การด าเนินการและ

บ ารุงรักษา

แหล่งเงินลงทุน

บทบาทของภาคเอกชน รูปแบบการมีส่วนร่วม

กำรให้เอกขนร่วมลงทุน
ในกิจกำรของรัฐ

(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี 2556

การออกแบบ

Privatization
(พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสำหกิจ 

พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรจ ำหน่ำยกิจกำรหรือ
หุ้นที่ส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจเป็นเจ้ำของ 

พ.ศ. 2504

การก่อสร้าง

ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
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พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำน
หรือด ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ 

พ.ศ. 2535

5

ความเป็นมาของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

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

ประกาศ 3 เม.ย. 2556

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535
• บทบัญญัติไม่มีควำมชัดเจน
• ขำดทิศทำงและควำมเป็นเอกภำพ
•ขำดหน่วยงำนกลำงท่ีก ำกับดูแลโครงกำร
• ไม่มีก ำหนดเวลำในกำรพิจำรณำที่ชัดเจน
• ไม่มีกระบวนกำรแก้ไขสญัญำและ

กำรต่ออำยุสัญญำ

ประกาศ 8 เม.ย. 2535

10 หมวด 72 มาตรา

สาระส าคัญ

5 หมวด 25 มาตรา

อดีต รมว. ของกิจกำรสำธำรณูปโภคมีอ ำนำจ
แต่เพียงผู้เดียวในกำรอนุมัติกำรให้สัมปทำนเอกชน
และไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นธรรมแกเ่อกชน  

เพื่อกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติให้เอกชน
ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกนัจึงเกดิกฎหมำยนี้

กำรเสนอโครงกำร

กำรด ำเนินโครงกำร

กำรก ำกับดูแลและติดตำม

พระรำชบัญญัติ
กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

พ.ศ. 2556

พระรำชบัญญัติควบคุม
กิจกำรค้ำขำยอันกระทบ

ถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุก
แห่งสำธำรณชน พ.ศ. 2471

ประกำศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 58

พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2515

กำรประกอบกิจกำรค้ำขำย
ท่ีเป็นสำธำรณูปโภคในประเทศ
จะท ำไม่ได้ถ้ำไม่ได้รบัอนุญำต

หรือสัมปทำนจำกพระมหำกษัตรยิ์

จอมพลถนอม กิตติขจร  หัวหน้ำคณะปฏิวตัิ
ประกำศยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจกำรค้ำขำยฯ 
เนื่องจำกมีผู้ประกอบกิจกำรค้ำเป็นจ ำนวนมำก
และไม่มีกฎหมำยควบคุมกำรประกอบกิจกำร

ดังกล่ำว จึงเป็นเหตุในกำรปรับปรุงกฎหมำย
และบังคับใช้ประกำศฯ โดยสำธำรณูปโภค

จะกระท ำได้เมื่อได้รับอนุญำต
หรือรับสัมปทำนจำกรัฐมนตรีเท่ำนัน้

กิจการที่ถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
1. กำรรถไฟ
2. กำรรถรำง
3. กำรขุดคลอง
4. กำรเดินอำกำศ
5. กำรประปำ
6. กำรชลประทำน

7. กำรไฟฟ้ำ
8. กำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยหรือจ ำหนำ่ย   

ก๊ำซโดยระบบเส้นท่อไปยังอำคำรต่ำงๆ
9. บรรดำกิจกำรอื่นอันกระทบกระเทือน

ถึงควำมปลอดภัยหรือควำมผำสุกของ
ประชำชนตำมทีร่ะบุไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำ
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หลักการและเหตุผล
ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ประโยชน์
ของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พัฒนำประเทศชำติให้มั่นคง
และมีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น

รัฐมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และบริกำรสำธำรณะในด้ำนต่ำงๆเพิ่มมำกขึ้น

รัฐไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเพียงพอ
แก่ควำมต้องกำรประชำชน

มอบหมำยให้เอกชนเข้ำร่วมด ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ

ต้องปรับปรุงกฎหมำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ให้ดีขึ้น

สนับสนุนกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
แต่ พ.ร.บ. ร่วมงำนฯ ปี 2535 ยังมีควำมไม่ชัดเจน

ก ำหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอน

ที่ชัดเจนมำกขึ้น

เพ่ิมนโยบำย
ในกำรให้เอกชน

ร่วมลงทุน

ก ำหนดมำตรกำร
ก ำกับดูแล

กำรร่วมลงทุน

กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ 

(Increased Level of Infrastructure Investment)

กำรพิจำรณำคุ้มค่ำของกำรลงทุน
และกำรจัดสรรควำมเส่ียงระหว่ำงคู่สัญญำ 

(Whole of life Cycle Cost)

กำรพัฒนำระดับกำรให้บริกำร 
(Improved level of Service)

พัฒนำโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศ
(National Economy Development)
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จุดเด่นของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยการจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาประเทศ
ได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ลดภาระงบประมาณ

ข้อก าหนดสัญญามาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับของภาคเอกชน

ปรับปรุงบทบัญญัติให้มีความชัดเจน
มีหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าโครงการ 

มาตรการรองรับการแก้ไขและท าสัญญาใหม่

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ท าให้กระบวนการมีความชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้

จัดตั้งกองทุนส่งเสริม เพื่อผลักดันให้มีการจัดท าโครงการที่รวดเร็วมากขึ้น

จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อก าหนดทิศทางพัฒนาประเทศ
ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ

7
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รายละเอียดตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

หมวด 2
คณะกรรมการนโยบายฯ

หมวด 3
แผนยุทธศาสตร์

หมวด 1
บทท่ัวไป

หมวด 4
การเสนอโครงการ

หมวด 5
การด าเนินโครงการ

หมวด 6
การก ากับดูแลและติดตามผล

หมวด 7
การแก้ไขสัญญาและท าสญัญาใหม่

หมวด 8
กองทุน

บทเฉพาะกาล

หมวด 9
บทเบ็ดเตล็ด

การด าเนินการนโยบาย อื่นๆ

หมวด 10
บทก าหนดโทษ

บทนิยาม

8



(1) กิจกำรที่
1.ส่วนรำชกำร 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.หน่วยงำนอื่นของรัฐ
4.รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลำยหน่วยรวมกัน มีอ ำนำจหน้ำที่
ต้องท ำตำมกฎหมำย

นิยาม “กิจการของรัฐ”

กิจกำรที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

นิยาม “ร่วมลงทุน”

9

บทนิยาม

(2) กิจกำรที่จะต้องใช้
1. ทรัพยำกรธรรมชำติ      

หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลำยหน่วยรวมกัน

2. ทรัพย์สินของ
• ส่วนรำชกำร
• รัฐวิสำหกิจ 
• หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่ำโดยวิธีใด

มอบให้เอกชนลงทุนฝ่ำยเดียวโดยวิธีกำร
• อนุญำต
• ให้สัมปทำน
• ให้สิทธิไม่ว่ำในลักษณะใด

หรือ

หรือ
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227 237
208

174
210

293

227
223

174

180 184
209

138

214

438

371
403

304

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gov't Agency Investment SOE Investment

The Need of Infrastructure Investment in Thailand

Global Competitiveness

Index THA SIN HKG KOR TWN MAS

GCI 32 2 7 26 15 18
Roads 51 3 5 17 10 15
Railroad 78 8 3 10 11 13
Port 52 2 5 27 19 16
Air Transport 38 1 3 28 26 21
Financial Market 
Development

39 2 3 87 17 9

Source: The Global Competitiveness Report 2015-2016

Infrastructure Investment will boost
the competitiveness of the country

Total Infrastructure Investment in only Transport Sector
approx. 1.8 trillion baht (2016 – 2023)

Government Budget 
for Investment 

SOE 
Investment

vs

Billion Baht

Source: State Enterprise Policy Office, Thailand (2015)
Bureau of the Budget, Thailand (2015)
The Comptroller General’s Department, Thailand (2015) 10
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Infrastructure Financing in Thailand

Sources and Limitations

Sources Limitations

Budget Limited to 20% of annual budget or 
400,000 MB annually

SOE’s Income SOE’s Income does not meet its rapid demand 
of infrastructure investment

Borrowing/Bond/
Debenture

National Debt should not exceed the fiscal 
sustainability level at 60% of GDP to ensure 
stability and credibility

SOE Public Offering/
Privatization

Needs mature Industry structure  and public 
understanding

PPP Alternative source for infrastructure investment 
and increases private participation but may be 
restricted in certain subsectors

Infrastructure Fund Another solution to invest sustainably despite 
higher cost of capital and more complexity 
compared to plain debt financing  

Fiscal Sustainability Level 

Source: Public Debt Management Office, Thailand (July,2016)
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State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance

Criteria for Financing Decision

High Financially Viable : SOEs

Expressway Airport Electricity Energy

SOE Revenue/
Borrowing

Project
Finance

PPPs
Infrastructure 

Fund

12



State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance

Criteria for Financing Decision

Low Financially Viable with High Economic Return : Government

Rapid Transit System Public Health Road System Education

Budget
Government 
Borrowing

PPPs
Gov’t Subsidy Co-investment

13



State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance

ตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมขนส่ง

ปัจจุบันโครงการด้านคมนาคมขนส่งกว่า 20 โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการด้วยรูปแบบ PPP

ทางถนน

• โครงกำรระบบทำงด่วน
ขั้นที่ 2 (ทำงพิเศษศรี
รัช) (กำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทย)

ทางราง

• โครงกำรระบบ
รถไฟฟ้ำมหำนครสำย
เฉลิมรัชมงคล (กำร
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย )

• โครงกำรสถำนีบรรจุ
และแยกสินค้ำกล่อง 
(ไอซีด)ี ที่ลำดกระบัง
(กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย )

ทางน้ า

• โครงกำรลงทุน
ก่อสร้ำง บริหำร และ
ประกอบกำรท่ำเทียบ
เรือตู้สินค้ำ บี 5 
(ท่ำเรือน้ ำลึก) 
(กำรท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทย)

ทางอากาศ

• โครงกำรอุปกรณ์บริกำร
ภำคพื้นและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรซ่อม
บ ำรุง ณ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ

• โครงกำรอนุญำตให้
ด ำเนินกำรให้บริกำร 
ระบบส่งน้ ำมันเชื้อเพลิง
อำกำศยำนผ่ำนท่อแบบ 
Hydrant
(บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกัด (มหำชน))

14



State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance

Financing 
Source/Sector

Metropolitan 
Mass Transit 

Provincial Rail 
Network

Highways
/Motorway

Water 
Transport

Air 
Transport

Annual Budget  Land 
acquisition

 Consultants

 Land 
acquisition

 Consultants

 Land 
acquisition

 Consultants

 Land acquisition
 Consultants
 Construction

Government 
Borrowing

 Civil Works  Civil Works
 Signaling 

System

 Civil Works  Civil Works 
(Large Projects)

SOE Revenue 
& Borrowing 

 Rolling Stock
 Signaling 

System
 Rolling Stock

 Equipment and 
tools

 Consultants
 Civil Works 
 Equipment and 

tools
PPPs  Civil Works 

 Fee collection 
system 

 Maintenance

Infrastructure 
Funds

 Rolling Stock  Rolling Stock

Tentative Financing Sources

15



กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุน (Opt – out)

1) ระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเมอืง
2) ถนนที่มีกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงในเมือง
3) ท่ำเรือขนส่งสินค้ำ
4) ระบบรถไฟควำมเร็วสูง
5) โครงข่ำยโทรคมนำคม
6) ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง

แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 - 2562

กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
และวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี (4.52%) 
จ ำนวน 20 โครงกำร
มูลค่ำ 75.2 พันล้ำนบำท

รายการโครงการ (Project Pipeline) 66 โครงการ

กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ชลประทำน (3.19%) 
จ ำนวน 9 โครงกำร มูลค่ำ 53.11  พันล้ำนบำท

กิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประมาณการลงทุน

มูลค่ำรวมประมำณ 
1.41 ล้ำนล้ำนบำท

ความเชื่อมโยงของกิจการ

• ควำมเชื่อมโยงภำยในกิจกำรเดียวกัน 
• ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกิจกำรภำยในสำขำ
• ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกิจกำรกับสำขำอ่ืน

ระบบขนส่งมวลชน
ทำงรำงในเมือง 40.87%

ถนนท่ีมีกำรเก็บ
ค่ำผ่ำนทำงในเมือง

0.77%

ถนนท่ีมีกำรเก็บ
ค่ำผ่ำนทำงระหว่ำงเมือง

25.05%

สถำนีขนส่งบรรจุแยก
และกระจำยสินค้ำ

0.99%

ระบบรถไฟควำมเร็วสูง
15.87%

ท่ำเรือขนส่งสินค้ำ
7.95%

ต๋ัวร่วม 0.06%

โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงสังคม
จ ำนวน 1 โครงกำร  
มูลค่ำ 2.38 พันล้ำนบำท

คมนำคม (91.54%)
จ ำนวน 33 โครงกำร 
มูลค่ำ 1.52 ล้ำนล้ำนบำท ระหว่ำงเมือง

ในเมือง

ประมำณกำรเงินลงทุนรวม
1.66 ล้ำนล้ำนบำท

ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59 16

กำรจัดกำรมูลฝอย 
จ ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำ 9.89 พันล้ำนบำท

กลุ่มที่ 1

กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt – in)

กลุ่มที่ 2

1) ถนนที่มีกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงระหวำ่งเมอืง
2) สถำนีขนส่งบรรจุแยกและกระจำยสินค้ำ
3) ระบบตั๋วร่วม
4) ธุรกิจและบริหำรพื้นทีท่่ำอำกำศยำน
5) ระบบจัดกำรคุณภำพน้ ำ
6) ระบบชลประทำน
7) ระบบจัดกำรมูลฝอย
8) สถำนศึกษำของรัฐ
9) โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำธำรณสุข
10) ด้ำนยำและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
11) โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
12) เศรษฐกิจดิจิทัล
13) ศูนย์กำรประชุมขนำดใหญ่
14) ที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส
15) รถไฟฟ้ำขส่งทำงรำง
16) ท่ำอำกำศยำน
17) ท่ำเรือขนส่งผู้โดยสำร

คกก. PPP เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 60 ได้เห็นชอบในหลักกำร
ให้เพิ่มกิจกำรในกำรปรับปรงุแผยุทธศำสตร์ครัง้ต่อไป
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คณะกรรมกำรนโยบำยฯ มีมติเห็นชอบหลักกำรกำรจัดระดับกำรลงทุน 3 ระดับ และหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมมูลค่ำของโครงกำรแต่ละระดับ
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1,000 ล้านบาท

โครงการที่มีความส าคัญ/
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 

และสมควรด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

0 5,000 ล้านบาท

< 1,000 ล้านบาท 1,000 - < 5,000 ล้านบาท ≥ 5,000 ล้านบาท
1 2 3

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ภำยหลังจำกมีกฎกระทรวงตำมมำตรำ 23
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงกำรท่ีมีวงเงินมูลค่ำต่ ำกว่ำท่ีก ำหนด

ในมำตรำ 23 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
พ.ศ. 2558

(ส ำหรับโครงกำรท่ีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท)
โครงการอื่นๆ

ด ำเนินโครงกำรตำมร่ำงประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงกำรท่ีมีวงเงิน

มูลค่ำต่ ำกว่ำที่ก ำหนดในมำตรำ 23
แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ศ. ....
(โครงกำรที่มีมูลค่ำต่ ำกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท)

กลั่นกรองโครงการ

มีกฎหมายเฉพาะ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้
ในกฎหมำยนั้นๆ 

ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
รัฐมนตรกีระทรวงเจำ้สังกัด

เป็นผู้มีอ ำนำจ
ในกำรด ำเนินกำรและ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ตำมร่ำงประกำศฯ

กรณี อปท. – รัฐมนตรีกระทรวงเจ้ำสังกัด
มีอ ำนำจพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร
ในสังกัดซ่ึงมีต ำแหน่งบริหำรระดับสูง
เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำกำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ด าเนินการตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556



หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
มาตราอ้างอิง ผู้รับผิดชอบสัญลักษณ์ ต้องด ำเนินกำรทุกโครงกำร

ด ำเนินกำรบำงกรณี

มาตรา 26
เสนอรำยงำนฯ ต่อ รมว. กระทรวงเจ้ำสังกัด

≥ 5,000 ล้านบาท

มาตรา 24 
ท ำรำยงำนผลกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำร

มาตรา 25
ว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ

และวิเครำะห์โครงกำร

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

มาตรา 26
พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนฯ

รมว. กระทรวง
เจ้าสังกัด

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

มาตรา 26
เสนอรำยงำนฯ ที่ได้รับควำมเห็นชอบ 

จำก รมว. กระทรวงเจำ้สังกัดแล้ว ให้ สคร.

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

มาตรา 26
พิจำรณำรำยงำนฯ +  เสนอ คกก. PPP พิจำรณำ 

สคร.

มาตรา 27
คกก. PPP  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร

คกก. PPP

มาตรา 28
เสนอโครงกำรต่อคณะรฐัมนตรี

คกก. PPP

มาตรา 28
พิจำรณำอนุมัติโครงกำรและวงเงินงบประมำณ

ครม.

สศช.

สงป.
กรณีใช้

งบประมำณ

สคร. ขอข้อมูล
เพิ่มเติม
≤ 30 วัน

ศึกษำโครงกำร 
ตำมประกำศ 
คกก. PPP
รำยละเอียด
ที่ต้องมีใน
ผลกำรศึกษำ

อัยการสคร.

มาตรา 33
ร่ำง TOR + ร่ำง RFP + ร่ำงสัญญำ

มาตรา 42
ลงนำมในสัญญำกับเอกชนที่ได้รบัคัดเลือก

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

มาตรา 42
พิจำรณำผลกำรคัดเลือกเอกชน

ครม.

มาตรา 41
พิจำรณำควำมเห็นประกอบแล้วน ำเสนอ ครม. 

รมว. 
กระทรวงเจ้าสังกัด

มาตรา 40
เสนอควำมเห็น

มาตรา 40
ตรวจร่ำงสัญญำ

มาตรา 40
เสนอผลกำรเจรจำและคัดเลือกเอกชน

คกก. คัดเลือก

มาตรา 35
แต่งตั้ง คกก. คัดเลือก

มาตรา 36
คัดเลือกเอกชนตำมประกำศ สคร. (เชิญชวนฯ)

คกก. คัดเลือก

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

ตำมประกำศ สคร.
- ประกำศเชิญชวนฯ   - ข้อก ำหนดมำตรฐำนสัญญำ

หมวด 5 การด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชน)

รมว. 
กระทรวง
เจ้าสังกัด

มาตรา 44
ก ำกับดูแลโครงกำร

คกก.
ก ากับดูแล

มาตรา 44
ท ำรำยงำนผล + 
ปัญหำ + วิธีแก้ไข

คกก.
ก ากับดูแล

หมวด 6 การก ากับดูแลและติดตามผลหมวด 4 ขั้นตอนการเสนอโครงการ

มาตรา 43
แต่งตั้ง คกก. ก ำกับดูแล

*อย่ำงน้อย 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง

กรณีใช้ งบประมำณ /เงินกู้
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มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)
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โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐภายใต้มาตรการ PPP Fast Track

รายการ
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท)
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

กรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการร่วมลงทุนฯ ภายใต้มาตรการ PPP Fast Track

กระทรวงเจ้าสังกัด
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
นโยบายฯ 
เห็นชอบ

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
คัดเลือก

พิจารณาเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน

โครงการรถไฟฟ้า 3 โครงการ

สำยสีชมพู 
ช่วงแครำย - มีนบุรี 56,691

ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว
สำยสีเหลือง 
ช่วงลำดพร้ำว - ส ำโรง 54,644

สำยสีน้ ำเงิน
ช่วงหัวล ำโพง - บำงแค 
และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ

83,877 ด ำเนินกำรแล้ว ด ำเนินกำรแล้ว -
ด ำเนินกำรแล้วตำม

ค ำสั่ง คสช. 
ท่ี 42/2559

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สาย (สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี)

กำรด ำเนินงำนและบ ำรุงรักษำ

140,220

ด ำเนินกำรแล้ว
(กรกฎำคม 2559)

เสนอ คกก 
นโยบำยเมื่อ 

กันยำยน 2559

คำดว่ำภำยใน
ตุลำคม 2559

คำดว่ำภำยใน
ธันวำคม 2559

กำรลงทุนและบริหำรจดักำร
ทีพ่ักริมทำง

ภำยใน
ตุลำคม 2559

ภำยใน
ธันวำคม 2559

ภำยใน
มกรำคม 2560

ภำยใน
มีนำคม 2560
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2 กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการควบคุมการพฒันาทางกายภาพ

และสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนั

2.5.4 การท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)

1) การกล ัน่กรองโครงการท่ีตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม

2) การจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

3) การพจิารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

4) การติดตามตรวจสอบ

มีข ัน้ตอนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม แบง่เป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี



Overview

75 days



Process





Report



Report









Control Standard Measures

and

Performance Criteria



There are cases in which rules are eased. In early March 

the office cancelled a new requirement for condominium 

developers to plant one big tree for every ton of air-

conditioning capacity, after deciding the rule was too 

strict.  

The department has reverted to an earlier regulation 

calling for one square metre of green area per resident or 

0.5% of the total residential area. Half of the green space 

must contain big trees but the types grown are up to the 

developers. 





01-2



‘Evil Burden’

or

Cost of Preservation of Environment

and

Corporate Social Responsibility
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Some Considerations:

Engage EIA Consultant early

Land Acquisition & Ownership

Design Considerations- Be Creative and 

Environmentally responsive

Better Attitudes towards Environment and 

City

Improve Quality of Project

Profit Making but not Exploitation



2 กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการควบคุมการพฒันาทาง

กายภาพและสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนั

2.5.1 กฎหมายผงัเมืองรวมและผงัเฉพาะ

1) กฎหมายผงัเมืองรวม

กฎหมายผงัเมืองรวม ไมไ่ดม้ีความเฉพาะเจาะจง เพ่ือการอนุรกัษ์ หรอืคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้มศิลปกรรมโดยตรง

• กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2556

• กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2556

• กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองอยุธยา พ.ศ. 2552

2) กฎหมายผงัเมืองเฉพาะ

มีแนวโนม้ทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้ก าหนดเพ่ือการควบคมุ การคุม้ครอง การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

สิง่แวดลอ้มศิลปกรรม และพ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบแหลง่ศิลปกรรมได ้ แตจ่ าเป็นตอ้งมี

การศึกษาขอ้มูลของพ้ืนทีอ่ยา่งละเอยีด และค านึงถึงปัจจยัในหลายมิติ
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2.5.2 กฎหมายอนุรกัษโ์บราณสถาน

• พระราชบญัญตัิโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2535

คุม้ครองและอนุรกัษเ์ฉพาะบริเวณภายในเขตโบราณสถาน ไม่ครอบคลมุถงึบรเิวณโดยรอบ

เขตโบราณสถาน ท าใหไ้ม่สามารถควบคมุการพฒันาในบรเิวณโดยรอบเขตโบราณสถานที่

อาจสง่ผลกระทบดา้นภูมิทศันต์อ่โบราณสถาน หรอืสิง่แวดลอ้มศิลปกรรมได ้

• พระราชบญัญตัิส งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล อมแห งชาติ พ.ศ. 2535

มุง่เนน้การควบคุม การสง่เสริม และการรกัษามาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติ

เป็นหลกั ไมไ่ดก้ล่าวถึงมาตรฐานและคณุภาพของสิง่แวดลอ้มศิลปกรรม และรายละเอยีดของ

การคุม้ครองสิง่แวดลอ้มศิลปกรรม

2.5.3 กฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม
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2.5.5 กฎหมายควบคุมอาคาร

• พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง และขอ้ก าหนดทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 บางฉบบัได ้

ก าหนดรายละเอยีดของความสูงอาคาร และรูปแบบอาคารไว ้ เพ่ือจดุประสงคใ์นการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

ศิลปกรรม และภูมิทศันท์ีส่วยงามภายในเมือง เชน่ กฎกระทรวงทีบ่งัคบัใชใ้นบางพ้ืนที่ของเกาะสมุย เกาะ

พลวย และเกาะแตน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

• ขอ้บญัญตัิกรงุเทพมหานคร

ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครทีมี่วตัถุประสงคเ์ก่ียวขอ้งกบัการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มศิลปกรรม และวตัถุประสงคเ์พ่ือ

รกัษาความปลอดภยัของสถาบนัระดบัสงูและบรเิวณทีส่มควรรกัษาเป็นพิเศษเฉพาะแหง่ทัง้หมด14 ฉบบั

• เทศบญัญตัิเทศบาลนครสงขลา

การก าหนดประเภทของอาคาร ซึง่จะเนน้เรื่อง การป้องกนั และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม และความเป็นอยูข่อง

ประชาชนเป็นหลกั

• เทศบญัญตัิของเทศบาลเมืองลพบรุี

มีีขอ้ก าหนดหลกั 2 เรือ่ง คอื ประเภทของอาคาร และความสูงของอาคาร

2.5.6 เทศบญัญติัและค าส ัง่การปกครองส่วนทอ้งถิน่
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2.5.7 กฎหมายอืน่ ๆ

• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอื

เปลีย่นการใชอ้าคารบางชนดิหรอืบางประเภท ในพื้นท่ีบางส่วนในทอ้งท่ีเขตบางืือ่

เขตดสุติ และเขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร

ใชบ้งัคบัในพ้ืนทีโ่ดยรอบแนวเขตทีด่นิของรฐัสภาแหง่ใหมใ่นระยะ 800 เมตร ซึง่เป็นการก าหนด

ประเภทการใชง้านอาคาร และควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบ
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Disclaimer
The information contained herein is of a general 
nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or 
entity. Although we endeavour to provide 
accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of 
the date it is received or that it will continue to be 
accurate in the future. No one should act on such 
information without appropriate professional 
advice after a thorough examination of the 
particular situation.
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David Asteraki > Director, Infrastructure Finance, ACT Treasury

> Past roles
• Director of KPMG’s Infrastructure & Projects Group
• Director, Head of Partnerships Victoria
• Managing Director of ING Bank’s infrastructure 
finance team

• Director of WestLB’s infrastructure finance team
> Sector experience

• Transport (particularly roads and rail)
• Social infrastructure (schools, hospitals, prisons, 
courts, etc.)

Over 25 years’
experience of
advising on and
financing PPP 
and other 
infrastructure
projects

© Copyright ACT Government 2017 3

courts, etc.)
• Defence
• Broadband telecommunications
• Water/wastewater

> Geographic experience
• Australia
• SE Asia (Indonesia, Philippines, PNG, Singapore)
• Europe (including Central and Eastern Europe)
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INTRODUCTION



> Much early 
infrastructure was built 
and operated by the 
private sector

• Toll roads
• Canals
• Railways and metros
• Water supply
• Power generation and 
distribution

PPPs are not 
new

Old Toll Gate, Penn Road, Wolverhampton
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distribution

• Telecommunications

London Underground in 1870



Differences 
between 
Social and 
Economic 
Infrastructure

All infrastructure projects:

• have highly capital-intensive, long-life assets
• predominately are not mobile
• are key components of the broader societal fabric
• generally have stable and predictable returns

Economic Infrastructure

• Provides a return on 
investment

• Paid for predominantly 
from direct collection of 
charges from users

Social Infrastructure

• Required for the public 
good

• Generally free to users or 
heavily subsidised
Paid for predominantly 
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charges from users
• Typical sectors:

• Transport (toll roads, 
airports, sea ports)

• Power
• Telecommunications
• etc.

• Paid for predominantly 
by Availability Payments 
from Government

• Typical sectors:
• Hospitals
• Schools
• Prisons
• etc.



> Project Company bears usage risk

• Accurate forecasting is critical

• After many project failures, financiers are now reluctant to 
bear this risk unless it is strongly mitigated by Government

▷ Availability Payments to mitigate risk partly or entirely 
(turning project into Social Infrastructure)

▷ Minimum usage guarantee

▷ Capital contribution, to reduce proportion of finance 
exposed to usage risk

> Relatively few Economic Infrastructure projects are 
financially viable in their own right

Features of 
Economic 
Infrastructure 
PPPs
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financially viable in their own right

• If the project is economically viable (i.e. Benefit to Cost 
Ratio above 1.00), Government may be willing to provide 
Viability Gap Finance

▷ Financial VGF: a monetary capital contribution

▷ Physical VGF: land and/or physical assets, such as Early 
Works or connecting roads

• Private sector needs to be confident in the quality of 
Physical VGF 

Source: European 
Investment Bank

Source: Daily Mail



> Developed in UK and Australia for projects such as 
schools, hospitals and prisons where:

• User charging is inappropriate

• Usage is particularly difficult to predict

> Expanded from c.2000 to “economic” infrastructure 
with similar characteristics

> Increased use for Economic Infrastructure from 2007 
due to market resistance to bearing usage risk

> Based on Availability Payments linked to:

• Availability of the Project Asset to the required 

Features of 
Social 
Infrastructure 
PPPs
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• Availability of the Project Asset to the required 
specification

• Performance of the Services to the required standard

> Familiar and attractive to market participants

• Widely used internationally in most PPP sectors

• Stable source of revenue for well-performing PPP Cos

> No dilution of risk transfer to private sector

• All private sector capital remains at risk

Source: Partnerships Victoria

Source: Partnerships Victoria

Melbourne Convention 
Centre

Royal Women’s Hospital



> Used for Social Infrastructure projects or for projects 
where revenue from user charges is insufficient to 
fund project costs

> Linked to performance regime – Key Performance 
Indicators (KPIs) and their required minimum levels

> Structured to incentivise particular behaviours:

• Availability of infrastructure asset

• Maintenance undertaken during periods of low 
asset use

• Achieving KPI requirements

Advantages 
of Availability 
Payments
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• Achieving KPI requirements

> Can be structured such that the Government bears 
key systemic risks, e.g.

• Inflation Rate

• Exchange Rate

• Interest Rate
Source: Peninsula Link

Source: Partnerships Victoria

Mobile Data Network

Peninsula Link, Victoria



> Need for Government funding

• User charges can partly offset this

> Recorded as an “on balance sheet” liability

• Economic Infrastructure also has a balance sheet 
impact

> Any perceived long-term credit risk of Government 
can limit their acceptability to financiers

> Need for complexity in some projects, as Project 
Companies “gamed” earlier, simpler structures

Disadvantages 
of Availability 
Payments
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• e.g. for a rail project, journey time and/or 
punctuality penalties led to the Project Company 
skipping stations to keep to timetable

Biosciences Research Centre

Source: Partnerships Victoria

Sydney Light Rail`

Source: NSW Government



Risk 
Allocation 
Principle:

Allocate risks 
to the Party 
that is best 
able to 
manage them

This party can:

> Control the likelihood of 
occurrence
• e.g. private sector can 
bear construction cost 
and delay risk because it 
has expertise 

> Control the impact on 
project outcome 
• e.g. no-one can control 
earthquakes, but they 
can use techniques to 

Limitations:

> Level of detail 
• Risks often allocated in 
groups, with exceptions 
for significant risks, 
e.g. all construction risks 
except geological risks

> Private Sector cannot 
bear some risks 
• e.g. expropriation risk

> Extent of risk transfer to 
private sector
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manage them can use techniques to 
reduce the damage 

> Absorb the risk at lowest 
cost
• depends on whether risk 
is correlated with others, 
can be passed on, or can 
be quantified 

private sector
• PPP sponsors only 
exposed up to their 
equity 

• Lenders bear residual 
risks, but:

• Government retains 
political risk to ensure 
service delivery
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THE AUSTRALIAN PPP MARKET



> Focus was on getting 
round Government 
borrowing limits

• Sydney Harbour Tunnel

• Melbourne Magistrates 
Court

> Governments provided 
indemnities and 
guarantees

• Assured rate of return

1987 to early 
1990s

“Off balance 
sheet” 
finance 
under 
accounting 
rules at the 
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• Little risk transfer

• Poor value for money

> Nonetheless, was the start 
of modern PPPs

rules at the 
time



> From early 1990s, political 
ideology that the private 
sector would drive growth 
and efficiency

• Expanded role for PPP Co 
encompassing full service 
provision

• High level of risk transfer, 
no Government guarantees

• Some major failures

> Examples

1990s

Driven by 
ideology 

Melbourne CityLink
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> Examples

• M4, M5, M2, CityLink toll 
roads

• Wastewater treatment 
plants

• Hospitals

• Prisons

• Sydney Olympics stadia

ANZ Stadium, Sydney



> Partnerships Victoria policy 
and guidance introduced 
in June 2000

• Public sector provides core 
services e.g. healthcare, 
education

> Main emphasis is Social 
Infrastructure

• Hospitals

• Prisons, courts

• Schools

21st

Century

Focus on 
Value for 
Money and 
Service 
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• Schools

> Other States followed

• e.g. NSW Working With 
Government Guidelines

> National PPP Guidelines 
published in December 
2008, with subsequent 
updates

Service 
Provision



> US sub-prime mortgage crisis in mid-2007, followed by 
Global Financial Crisis in September-October 2008

> Bond insurers closed for new business, bond market 
effectively shut down

> Australian bank debt market capacity dropped to under 
$1 billion, with no or very limited underwriting and 
short commitment periods

> Loan tenors of only 5 – 7 years

> Other terms became more conservative

> Interest margins went from below 1.00% to over 3.50%

Collapse of 
2007-09
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> Interest margins went from below 1.00% to over 3.50%

> High cost of finance threatened PPPs’ value for money



> Several PPP projects were cancelled or badly delayed

• South Australian Prisons – cancelled 

• Sunshine Coast University Hospital – delayed 

• Brisbane Northern Link – cancelled 

• Sydney CBD Metro – cancelled 

• Single LEAP 2 – badly delayed

Many said 
the 
Australian 
PPP 
market 
was dead
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> However, many PPP projects were delivered 

successfully during the GFC and subsequently



> Government capital contribution 
after construction completion, to 
pay down debt, e.g.

• Capital Metro, ACT

> Private sector provides full suite of 
services, e.g.

• Clinical services for Northern Beaches 
Hospital, NSW

• Custodial services for Ravenhall 
Prison, Victoria and Grafton Prison, 

Latest 
developments

Northern Beaches Hospital

Source: ACT Government

Capital Metro
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Prison, Victoria and Grafton Prison, 
NSW

> Development of frameworks for 
Unsolicited Proposals that :

• Are Unique

• Otherwise justify direct engagement 
on a sole-source basis, e.g.

▷ NorthConnex, NSW

Source: NSW Government

Northern Beaches Hospital

Source: NSW Government



History of 
the 
Australian 
PPP market

1st Project:
Sydney 
Harbour 6
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164 projects with a total capital value of A$88bn
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Harbour 
Tunnel in 
1987
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Source: ACT Government, drawing on a variety of external sources



NSW and 
Victoria 
have led the 
way

All 
jurisdictions 
have done 

VIC - 51

QLD
17

WA - 15

CWLTH
8

SA
7

NT
4

TAS
3

ACT
4

Location of Projects by Number

1987 - 2017
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have done 
some 
projects

NSW
49

17

164 projects in total



Transport has
been the 
biggest
sector, but
total Social
Infrastructure 
(including 
some 
transport 

Sector by Capital Value Sector by Number
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transport 
projects) 
accounts for
around 60% 
by both value 
and
number

Transport Health
Water Sport/Entertainment/Culture
Justice Defence
Education Residential
ICT Waste
Other



High capital
values by
international
standards

25 projects 
over
A$1 billion in

10

15
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25

30

35

40

45

No.
Distribution of Project Values
in A$ million, Dec 2016 prices
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A$1 billion in
current prices

Average 
values have 
risen over 
time

0

5

10

Average project capital value is A$659 million, Dec 2016 prices



� Value for Money

• Synergies between design, construction, financing, 
operation, maintenance

• Efficient risk bearing and mitigation

• Better ability to innovate

• Lower long term use of Government resources

• Whole-of-life financial savings typically 7 – 15%

� Focus on long-term service rather than on asset

• Fitness for Purpose risk borne by private sector

• Payments / revenues only commence following 

Why does 
Australia 
use PPPs?
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• Payments / revenues only commence following 
successful commissioning

• Payments / revenues depend on performance

� Focus on Whole-of-Life

• Optimum balance between construction quality and 
subsequent maintenance

• Maintenance driven by need, not budget

� Overall, better quality outcomesSource: Partnerships Victoria



� Not a new off-balance sheet source of money for the 

Government

• Availability Payments are equivalent to a finance lease
• Economic infrastructure also has a balance sheet impact

� Not suitable for all projects

• PPPs don’t turn bad projects into good projects
• Projects with high market risk

• Small projects, as high procurement costs mean that 
they are likely to be uneconomic

• Projects involving new technology or software 

development, as the private sector generally can’t bear 

What PPPs 
are not
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development, as the private sector generally can’t bear 
development risks for single projects

• Projects that need future flexibility, as major changes 
may require complex negotiations



PPPs transfer 
risk to the 
private sector 
very 
effectively

University of 
Melbourne 

> Study compared construction performance of PPPs vs 
traditional contracts for otherwise similar projects

> Conclusions:

• Construction risk is real

• PPPs transfer it very effectively

PPPs Traditional

Procurement

Average Cost Overrun 4% 18%

Average Time Overrun 1% 26%
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Melbourne 
Benchmarking 
Study 2008

• PPPs transfer it very effectively

> Why?

• PPPs focus on services after construction

• No payments until services delivered

• Very limited ability to renegotiate price
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AUSTRALIAN PPP PROCESSES



Infrastructure
Investment
Lifecycle

Set Gov’t 
Priorities

Concept-
ualise

Prove

• Government priorities and context
• Future needs analysis
• Department plans

• Establish a clear need

• Define likely benefits

• Explore strategic interventions

• Explore project options & estimate costs

• Validate value for money and viability

• Recommend an investment

• Finalise procurement plan & requirements

• Engage the market
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Procure

Implement

Realise

• Engage the market

• Award contract

• Implement solution

• Transition to normal business

• Deliver the benefits

• Measure the success of the solution

• Provide feedback to future projects



Infrastructure
Investment
Lifecycle –
Conceptualise
and Prove
stages

Conceptualise Prove

Confirm the need
(project filtering)

Recommend an
investment
(project funding)

Aim • Establish a clear 
service need

• Define likely benefits
• Explore strategic 
Interventions

• Explore project options
• Estimate costs
• Validate Value for Money 
and viability

Steps • Identify problem
• Define benefits

• Cost Benefit Analysis 
(VFM) of each Option
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• Define benefits
• Assess strategic 
options

(VFM) of each Option
• Build case supporting 
best solution

Key
questions

• What is the service 
need?

• What are the 
benefits?

• Is there a compelling 
need for investing?

• Can the project be 
delivered as planned?

Outputs • Preliminary Business 
Case

• Full Business Case
• Procurement Analysis



Procurement 
Options 
Analysis

Data
gathering

Consider
suitability
of model 
shortlist

Validation

• Objectives

• Risks

• Unique project characteristics

• Agency & market capability

• PPP

• Managing Contractor

• Design & Build

• Others

• What precedents exist for the project?

• What does the market think?
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Validation

Options
Analysis

Preferred
model

• What does the market think?
(market sounding)

• Which model best achieves requirements 
and objectives?

• Structure preferred model

• Consider procurement risks

• Obtain approvals



Procurement 
Options 
Analysis

Evaluation 
criteria

> Flexibility

> Risk management

> Time to deliver project

> Market interest

> Maximising Value for Money

• Design & construction innovation

• Other innovation factors

• Whole-of-life cost considerations

• Risk allocation
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criteria • Risk allocation

• Competitive tension

• Government resources and costs

• Bidders’ costs

> Budget certainty

> Stakeholder management



Australia’s 
PPP 
Process

Key 

Documents

Government

approvals

Key delivery

phase

Business Case
Procurement
Strategy

Investment &
procurement
decisions

Project
Development

Tender Plan
EOI
invitation

Approach market
Expression of 
Interest
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Request for
Proposals

Tender
shortlist &
issue RFP

Request for
Proposals

Negotiation
directive

Negotiate
& execute
contracts

Negotiation
& Completion



Australia’s
PPP
Governance
Structure

Most PPPs are 
undertaken at 
the State level, 

Premier and Cabinet

Responsible 
Minister/CEO

Premier Treasurer

Line Agency /
State Owned
Enterprise

Department of
Premier &
Cabinet

Department of
Treasury

Project 
Steering PPP Unit
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the State level, 
rather than at 
the national 
level

ImplementationPolitical Support PPP Policy

Steering 
Committee

PPP Unit

Project 

Director

Project Team
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WHAT MAKES PPP PROJECTS SUCCEED 
OR FAIL?



Key success
factors for
PPP projects
and 
programs

> Flexibility

> Strong political support for PPP Policy and Project

> Consistent application of PPP Policy

> Appropriate project selection

> Clear forward program of projects

> Experienced Project Director and team

> Appropriate level of delegated authority

> Timely decisions

> Use of international precedents
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> Use of international precedents

> Extensive project preparation

> Well developed output specification

> Limit design specification to critical matters

> Extensive interaction with bidders at all stages

> Only using one bid stage

> Consider contribution towards bid costs



What makes
Economic
Infrastructure
PPP projects
fail?

> Predominantly, over-optimistic usage and revenue 
forecasts

> Causes:

• Pressure from sponsors to win the bid

• Inaccurate assessment of users’ willingness to pay

• Poor due diligence investigations by lenders
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What makes
Social
Infrastructure
PPP projects
fail?

> Failure rate is very low

> Causes:

• Over-complexity (e.g. London Underground 
maintenance)

• Poor due diligence / under-pricing by Contractor
(e.g. Reliance Rail, Hopkins Correctional Centre)

• Requirement for new technology or software 
development (e.g. NHS Patient Records, UK)
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CASE STUDIES



Theme:
Need for 
Accurate 
Usage 
Forecasts

Example:
Brisbane 

> Toll motorway with 15 km of tunnels and 25 bridges that 
connects the Brisbane CBD with the Airport expressway

> BrisConnections signed concession for design, 
construction, finance, operation and maintenance in 
2008

> Construction cost $4.8 billion, opened to traffic July 2012

> Initial traffic forecasts:

• 136,000 vehicles per day (vpd) at end of initial three-month 
toll-free period

• 160,000 vpd within 15 months of opening
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Brisbane 
Airport link

• 160,000 vpd within 15 months of opening

> Actual traffic:

• Fewer than 50,000 vpd by the time BrisConnections went 
into receivership in early 2013

> Transurban bought the concession for $2 billion in 
November 2015

> PPP model fully protected Brisbane City Council

Source: Taylor Cullity Lethlean



Lessons 
learned

> Traffic forecasts were overinflated by using a “work back 
approach”: start with the required revenue forecast and 
work backwards to how many vehicles are required to 
support it

• usage forecasters now insist on a “bottom up” approach

> The forecast traffic was higher than the total number of 
vehicles in the Brisbane area, and the same as that using 
the Sydney Harbour crossings

• Sydney has more than twice the population of Brisbane, and 
the avoiding the harbour crossings means a long detour

forecasters now use a “sniff test”: are the forecasts plausible 
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• forecasters now use a “sniff test”: are the forecasts plausible 
or rotten? 

> Financiers now very reluctant to bear usage risk unless 
strongly mitigated, either by Government or through 
very conservative forecasts

Source: Taylor Cullity Lethlean



Theme:
Assess Users’ 
Willingness 
to Pay 
Accurately

Example:
Sydney 

> 10km new rail tunnel from Central Station to SE Sydney 
via the Airport’s Domestic and International Terminals

• Conventional A$542 million contract to design and construct 
the tunnels, tracks, etc.

• 30-year PPP contract to design, construct, finance 
(A$131 million), operate and maintain four stations, and 
maintain the tunnels and tracks, in return for a station usage 
fee per passenger added to train fares

• Train operation is the responsibility of Sydney Trains as part 
of its normal network operations (i.e. no dedicated trains)

> Concession awarded June 1995, opened in May 2000
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Sydney 
Airport Rail 
Link

> Concession awarded June 1995, opened in May 2000

> Passenger numbers using the stations were well short of 
forecasts, and the concessionaire Airport Link went into 
receivership in November 2000

> A dispute with Sydney Trains on train frequency and 
punctuality resulted in some compensation

> Airport Link was sold to Westpac in 2006 and is now 
profitableSource: Wikipedia



Lessons 
learned

> The concession agreements contained considerable 
Government support for Airport Link’s passenger 
numbers

• cancellation of the rival Airport Express bus service

• limiting other bus services to one route of little use

• taxi surcharges

• expensive airport parking

> However, passenger numbers were limited by:

• a high station usage fee included in the rail fare

▷ currently A$13.80 plus underlying fare of A$4.10
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▷ currently A$13.80 plus underlying fare of A$4.10

• the lack of dedicated trains, with airport passengers having 
to fight for space with commuter passengers

• no special provision for luggage

> Hence, there were insufficient passengers willing to pay 
the high fare to make the project financially viable

• Forecasters now use more conservative approaches to 
assessing willingness to paySource: Wikipedia



Theme:
Thorough Due
Diligence
Investigations
into Bids

Example:
Hopkins
Correctional

> Design, construction, finance (A$269 million) and 
facilities management of a range of new facilities 
including a 358-place extension of existing medium-
security prison

> Contractual and financial close in May 2010

> Construction contractor (St Hilliers) ran into difficulties 
almost immediately and was 18 months behind program 
by May 2012, when it went into voluntary administration

> Project Company Aegis followed a month later

> Victorian Government reached agreement with 
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Correctional
Centre, 
Victoria

> Victorian Government reached agreement with 
financiers in August 2012 to restructure project

• The original risk allocation remained substantially 
unchanged

• Revised payment structure agreed, with lump sum 
payments on completion, brought forward from Quarterly 
Service Payments

Source: Government of Victoria



Lessons 
learned

> St Hilliers Construction had badly under-priced 
construction, and did not have sufficient financial 
strength to bear the resulting cost overruns

• In hindsight, the Government’s bid evaluation should have 
picked this up

• Victoria has now changed its practices to do more thorough 
investigations into both the financial strength of bidding 
consortium members and the financial viability of bids

> The PPP model did protect the Government

• No substantive change in risk allocation

• No increase in payments, just bringing them forward 
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• No increase in payments, just bringing them forward 

• In fact, payments were reduced by liquidated damages for 
the delay in completion

• Levels of performance abatements remain unchanged

> Project completed successfully in 2015 and is in 
operation

Source: Government of Victoria



Theme:
Ensure
Performance
Standards are
Achievable

Example:
Southern 
Cross Station, 

> Design, construction, finance (A$700 million) and 
facilities management of Melbourne’s main railway 
station and transport interchange, plus associated 
commercial developments

> Contractual and financial close in July 2002; practical 
completion in July 2006

> The Project Contract requires the concessionaire to meet 
15 service standards and 60 KPIs

> Facilities Management subcontractor (Honeywell) 
performed poorly from the start
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Cross Station, 
Victoria

performed poorly from the start

> Some KPIs proved difficult to measure and may not have 
been achievable

• e.g. platforms have to be clear of passengers within 2 
minutes of each train departing

> There were disagreements as to whether under-
performance had occurred and hence whether an 
abatement was warranted

Source: Southern Cross Station



Lessons 
learned

> The KPI regime was developed to ensure continued 
compliance with the required design standards 
throughout the operating period, rather than just 
ensuring that the design and construction complied with 
those standards

> Measuring such continued compliance in some cases 
would be very onerous, even if possible

• e.g. time for platforms to clear after every train 

> Some KPIs were partly outside the control of the Project 
Company, so might not be achievable
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• e.g. partly depended on passenger behaviour

> Authority had insufficient resources to monitor 
performance

> Authority agreed not to impose abatements for an initial 
period, and renegotiated some KPIs with the Project 
Company

Source: Southern Cross Station



Theme:
Only Require
Information
that is
Necessary

Example:
Royal 
Children’s 

> Design, construction, finance (A$1.2 billion) and facilities 
management of new facilities and redevelopment of 
existing facilities

> Financial close in December 2007, construction 
completion in 2011

> Request for Proposals required detailed electrical and 
mechanical layout drawings 

• they were costly to produce

• they had no bearing on bid evaluation and were not even 
needed prior to contract signature
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Children’s 
Hospital, 
Victoria

needed prior to contract signature

> During a tight tender period, bidders’ designs evolved 
rapidly through many iterations

> Each iteration required new drawings

Lessons learned

> Victoria has changed its practices so as only to require 
information specifically needed for bid evaluation

Source: Partnerships Victoria



Theme:
Respond
Pragmatically
to Systemic
Risk Events

Example:
Desalination 
Project, 

> Design, construction, finance (A$4.5 billion) operation 
and maintenance of:

• 150Gl p.a. reverse-osmosis desalination plant, expandable 
to 200Gl p.a.

• 84km water transfer pipeline to Melbourne’s water system

• renewable energy electrical power supply

> Financial close September 2009, construction and 
commissioning completed December 2012

> Victoria normally requires fully underwritten bids

• Bid date of March 2009 was in the depths of the GFC, and 
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Project, 
Victoria

• Bid date of March 2009 was in the depths of the GFC, and 
there wasn’t debt market capacity to support two bids

Lessons learned

> Victoria responded pragmatically:

• agreed to accept only partially-financed bids

• agreed to be lender of last resort if banking syndication of 
winning bid failed

• agreed to bear some refinancing riskSource: Aquasure



Theme:
Don’t be
Prescriptive
on Design

Example:
Melbourne 
County Court 
Project, 

> Design, construction, finance (A$182 million) and 
facilities management of new court building

> Financial close June 2000, new building opened May 
2002

> Project design brief required separate circulation routes 
for judges, jurors, defendants, and everyone else

> Government’s designers couldn’t achieve this 
requirement

> Bidders were able to achieve this requirement

> The project also has:
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Project, 
Victoria

> The project also has:

• helped reduce waiting times for court appearances

• provided better security

• reduced court costs

• improved facilities for jurors, victims, the public and the 
legal community

Source: Partnerships Victoria



Theme:
Get Approvals
in Advance

Example:
Partnerships 
Victoria in 
Schools

> Design, construction, finance (A$255 million) and 
facilities management of 11 new schools in Melbourne’s 
growth areas

> First approach to market in February 2008, Financial 
Close in December 2008

> Government had an imperative to have the first schools 
open before the 2010 State election

• this required very tight bid and construction periods

> The schools selected for inclusion in the project:

• had the land already acquired
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• had the land already acquired

• didn’t require further planning approval

> The Partnerships Victoria PPP process was well defined 
and the project team was experienced

> The first schools opened in January 2010 (start of the 
Australian school year), and the remainder in January 
2011

Source: Partnerships Victoria



Theme:
Conventional 
wisdom is 
not always 
correct

Example:
ACT Courts 
Complex

> Design, construction, finance (A$180 million), 
maintenance and facilities management of a major 
redevelopment of Canberra’s existing Courts precinct, 
the ACT Government’s first PPP project

> First approach to market in July 2014, Financial Close in 
December 2015, Stage 1 due to complete in November 
2017 and Stage 2 in August 2018

> In addition to new buildings, the project involves: 

• refurbishment of the Supreme Court historic building

• maintenance of the existing Magistrates’ Court
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Complex
• maintenance of the existing Magistrates’ Court

> Conventional wisdom is that the private sector will not 
take the risk of refurbishing historic buildings or 
maintaining existing buildings

> The ACT Government also wanted PPP Co to bear the risk 
of energy consumption, to incentivise energy-efficient 
design and construction

• Conventional wisdom is that the private sector will not bear 
this risk

Source: ACT Government



Lessons 
learned

> The ACT Government’s new PPP Guidelines are based on 
Australia’s National PPP Guidelines, with some practical 
additions to improve procurement efficiency, so were 
familiar to bidders

> The Government further achieved efficient procurement: 

• Importing a very experienced Project Director to manage the 
procurement process, initially as a full-time consultant

• Employing experienced financial and legal advisors

> The Interactive Tender Process generally used in 
Australia enabled helpful dialogue between the 
Government and bidders to:
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Australia enabled helpful dialogue between the 
Government and bidders to:

• Clarify the Government’s requirements

• Provide feedback on bidders’ emerging proposals

> The Government received two strong bids, with the 
winning bid demonstrating good value for money, 
including a 2% whole-of-life cost saving and 
substantially transferred project risk

Source: ACT Government



Theme:
Be Consistent
in Selection of
Procurement
Model

Example:
Wonthaggi 
and Sydney 

> Both projects required the design, construction, 
operation and maintenance of large  reverse-osmosis 
desalination plants

> NSW selected a Design-Build-Operate-Maintain model, 
largely for political reasons, to avoid the possibility of 
being seen to make capacity payments for a plant that 
might not be in use for long periods

> Victoria, faced with the same decision, chose the PPP 
model, as it was judged to maximise Value for Money

> In 2012, the NSW Government decided to turn the 
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and Sydney 
Desalination 
plants

> In 2012, the NSW Government decided to turn the 
Sydney plant into an effective PPP by leasing it to a 
private sector consortium of investors under a PPP-style 
performance regime

Source: Sydney Morning Herald



Theme:
Don’t be
Overly
Formulaic in
Bid 
Evaluation

Example:
Single LEAP II

> Design, construction, finance (A$900 million) and 
facilities management of 3015 units of single-persons’ 
living accommodation for the Defence Department

> Tender evaluation plan involved 20 separate criteria, 
each with several sub-criteria 

• each criterion and sub-criterion was individually weighted

• there was strict guidance on marking

• bids were ranked based on their weighted average mark

> The actual tender evaluation had major problems

• evaluators found that many sub-criteria overlapped, which 
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Single LEAP II • evaluators found that many sub-criteria overlapped, which 
effectively changed their weightings unintentionally

• the strict marking guidance tended to average out scores

• the top two bids had identical scores, though one was 
clearly better in the views of the evaluation team

Source: Defence Department



Consequences
> The Tender Evaluation Board requested further 
proposals from the top two bidders, in an attempt to 
separate them

> The further proposals were made just as the GFC was 
happening: 

• First the preferred bidder and then the runner up failed to 
deliver their finance

> There was a long delay while the Government decided 
how to proceed

• 18 months later, there was another request for proposals 
from all four original bidders, as by that stage the integrity of 

© Copyright ACT Government 2017 54

18 months later, there was another request for proposals 
from all four original bidders, as by that stage the integrity of 
the original bid had been lost

• Two bidders dropped out, including the originally preferred 
bidder

> Financial close occurred with the original runner up in 
June 2011, 4½ years after the original approach to 
market

Source: Defence Department



Lessons 
learned

> Eliminate overlap of evaluation criteria

> Align information requirements with evaluation criteria

> Use relatively few evaluation criteria

> Use compliance-based criteria where appropriate

• i.e. where differences between bidders don’t matter

> Avoid an overly formulaic approach, using numeric 
scores and weights

> Focus on differences between bids (relative strengths 
and weaknesses) rather than mark each bid against an 
absolute standard
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absolute standard

Source: Defence Department



Theme:
Plan for the 
future

Example:
ACT Capital 
Metro

> Design, construction, finance (A$783 million), 
maintenance and operation of the 12.0 km Stage 1 of the 
ACT’s proposed light rail network, running N-S from 
Gungahlin to central Canberra

> First approach to market in October 2014, Financial 
Close in May 2016, operations due to commence by 
early 2019

> Initial plans for a 3.2 km extension running E-W to Russell 
were dropped before Financial Close of Stage 1

> Planning recently commenced for a c.9 km Stage 2 
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> Planning recently commenced for a c.9 km Stage 2 
running N-S from central Canberra to Woden

> The Stage 1 Project Agreement makes very limited 
provision for future Stages:

• essentially, just provision of assistance and a few agreed 
cost rates

Source: ACT Government



ACT Capital 
Metro
planned 
network
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Source: ACT Government



Consequences
> As future Stages were not considered in the development 
of Stage 1, there is no clear delivery model for Stage 2

> A completely separate PPP would be inefficient and 
result in a poor customer experience

> A negotiated agreement with the Stage 1 PPP Co would:

• possibly result in some cost savings, but

• possibly permit hidden excess profits

• not clearly demonstrate value for money

• be counter to Government competition policy

> A competitive tender for just the D&C contract, and a 
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> A competitive tender for just the D&C contract, and a 
negotiated O&M agreement with the Stage 1 PPP Co 
would:

• be costly for the Government to administer

• still permit hidden excess profits in the O&M agreement

> A new PPP project for Stage 2 that takes over Stage 1 is 
politically difficult

Source: ACT Government



© Copyright ACT Government 2017 59



Thank you
ขอขอบคุณ
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David Asteraki

+61 450 958348
david.asteraki@act.gov.au

www.act.gov.au



1 

ทางเลือกในการระดมทุนโครงการลงทุนของภาครัฐ  

นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 

หลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” 
 4 กรกฎาคม 2560  



2 

1. เหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐ  

2. การวิเคราะห์โครงการ 

3. การจัดหาแหล่งเงิน 

4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก่อหนี้สาธารณะ 

5. ทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติม  
 การร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) 

6. บทเรียนจากการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐที่ผ่านมา 

 

ทางเลือกในการระดมทุนโครงการลงทุนของภาครัฐ  



3 

Infrastructure Value    Rank/140 

Source : World Economic Forum (2016) 

ท าไมเราต้องมีโครงการลงทุนภาครัฐ      เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



4 

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEastern 
Economic Corridor : EEC 

• EEC จะเป็นโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทั้งในแง่
ของงบประมาณและพื้นที ่

• เป็นโครงการที่เชื่อมโยงเขตพื้นที่: พื้นที่ตะวันออก-ตะวันตก
และเหนือ-ใต้ เขตเศรษฐกิจของประเทศ  

• การพัฒนา 4 ด้านหลัก (15 โครงการ) : (1) โครงสร้างพื้นฐาน 
   (2) ธุรกิจ/Industrial clusters และ Innovation hub  
   (3) การท่องเที่ยว และ (4) การพัฒนาเมือง 
• รวมการลงทุนของภาครัฐและเอกชน มูลค่าไม่ต่่ากว่า 1.5 

พันล้านบาท ในระยะเวลา 5 ป ี

• วัตถุประสงค์ >> ยกระดับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทั่วประเทศ 
รวมทั้งเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจในประเทศ ไปถึงประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาค 

• รัฐบาลจะมีมาตรการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ : 
มาตรการด้านภาษี/มาตรการจูงใจอื่น/การพัฒนา One Stop 
Service Center (OSS) 

• การพัฒนา 10 พื้นที่  

ท าไมเราต้องมีโครงการลงทุนภาครัฐ      เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Special Economic Zone : SEZ 
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง ปี 2559 และ 2560 วงเงินรวม 2.69 ล้านล้านบาท 

1 โครงการที่เริ่มก่อสรา้งในป ี2559 
7 โครงการ 

• โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง 
- พัทยา - มาบตาพุด 
- บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา 
- บางใหญ่ – บ้านโป่ง - กาญจนบุรี 

• โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 
• โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 
• โครงข่ายการขนส่งทางน้า่ 2 โครงการ 

- โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง) 
- โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
  ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1  

2 โครงการที่เริ่มก่อสรา้งในป ี2560  
14 โครงการ  

• โครงการรถไฟทางคู่  5 เส้นทาง 
- มาบกระเบา - ชุมทางถนนจิระ 
- นครปฐม – หัวหิน 
- ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 
- ลพบุรี - ปากน้่าโพ 
- หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ 

• โครงการระบบขนส่งมวลชน 4 สาย 
- สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี) 
- สายสีชมพ ู(แคราย - มีนบุร)ี (PPP Project) 
- สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – ส่าโรง) (PPP Project) 
- สายสีม่วง (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ) 

•  รถไฟทางคู่ : กรุงเทพฯ – แก่งคอย – หนองคาย  
   และแก่งคอย - มาบตาพุด (ไทย – จีน) * 
• โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
• โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค  4 จังหวัด 
• โครงการปรับปรุงระบบล่าเลียงกระเป๋าสัมภาระ  
   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
• โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

3 ประกวดราคาภายในปี 2560 
19 โครงการ 

• โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 2 เส้นทาง 
- กทม. – หัวหิน (PPP Project) 
- กทม. – ระยอง (PPP Project) 

• โครงการจัดซื้อรถโดยสารรถไฟฟ้า จ่านวน 200 คัน และ
สถานีประจุไฟฟ้า 

• โครงการระบบขนส่งมวลชน 4 สาย 
- สายสีส้ม : ตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม 
- ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
  ส่วนต่อขยาย (ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท) ARL 
- สายสีแดง : Missing Link 
- สายสีแดงเข้ม : รังสิต – ธรรมศาสตร ์รังสิต 

• โครงการรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง 
- ปากน้่าโพ - เด่นชัย 
- จิระ – อุบลราชธาน ี
- ขอนแก่น – หนองคาย 
- ชุมพร – สุราษฎร์ธานี 
- สุราษฎร์ธาน ี– สงขลา 
- หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 
- เด่นชัย – เชียงใหม่ 

• โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง -           
วงแหวนรอบนอก ด้านตะวันตก (TFF Project) 

• โครงการการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ่ารุงอากาศยาน (MRO)  
   ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

4 เตรียมการเสนอ ครม. /คกก. PPP 
9 โครงการ 

• โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม – 
ชะอ่า (PPP Project) 

• โครงการทางพิเศษ 2 เส้นทาง 
- สายเหนือ ตอน N2  และ E-W Corridor (TFF Project) 
- โครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง 

• โครงการรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง  
- เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ 
- บ้านไผ่ – นครพนม 

• โครงการระบบขนส่งมวลชน 4 สาย 
- สายสีน้่าเงิน : บางแค – พุทธมณฑลสาย 4 
- สายสีเขียวเข้ม : สมุทรปราการ – บางปู 
- สายสีเขียวเข้ม : คูคต – ล่าลูกกา 
- สายสีแดง  : ตลิ่งชัน – ศิริราช และตลิ่งชัน - ศาลายา 

• โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
• รถไฟทางคู่ : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไทย – ญี่ปุ่น) 
• โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม  

5 เตรียมข้อเสนอโครงการ 
4 โครงการ 

• โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
   หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
• โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอรร่ี์ เชื่อมต่ออ่าวไทย ตอนบน 
• โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค(ชายแดน 9 จว) 
• โครงการพัฒนาสถานีขนส่งภูมิภาค (เมืองหลัก 8 จังหวัด) 

6 โครงการส าคัญที่ต้องการผลกัดัน 
2 โครงการ 

• โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลัก 
• โครงการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ต 
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2. การวิเคราะห์โครงการ       ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ก่อนเริ่มโครงการ 
ระดมเงิน

ลงทุน/กู้เงิน 
ด าเนินโครงการ/

ก่อสร้าง 
โครงการ           
แล้วเสร็จ 

การวิเคราะห์โครงการ 
     ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
      ประเทศ  
      ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม/ 
      การเงิน (EIRR/FIRR)  
      การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ  
      ความพร้อมของโครงการ       
      (EIA/EHIA/Detailed Design) 

การก ากับ/ติดตามโครงการ 
    วัตถุประสงค์โครงการ 
    แผนการด่าเนินงาน 
     ต้นทุนและค่าใช้จ่ายโครงการ 

หนี้สาธารณะ ช าระคืนหนี ้

ประเมินผล
โครงการ 

ความ
สอดคล้อง 

ประสิทธิ 

ภาพ 

ประสิทธิผล ผลกระทบ 

ความ
ยั่งยืน 

การก าหนดรปูแบบการ
ลงทุน/ระดมทุน 

     รูปแบบการลงทุน 
      การพัฒนาตลาดตราสารหนี ้
      ในประเทศ  
      การพัฒนาเครื่องมือในการกู้เงิน 
      การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน 

    รายได้/ผลตอบแทน (FIRR) 
    ต้นทุน & ประสิทธิภาพของ              
    ระบบเศรษฐกิจ (EIRR) 
    ความสามารถในการแข่งขัน 
(EIRR) 
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2. การวิเคราะห์โครงการ 

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาประเทศฯ  

ความคุ้มค่าทางการเงิน  

(1) ความเหมาะสมของโครงการ 

(2) การรับภาระการลงทุน  

(3) ความพร้อมของโครงการ สถานะโครงการ 

พิจารณา 
F/S 

*F/S คือ Feasibility Study - การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน 
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(1) ความเหมาะสมของโครงการ  

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

คน/คุณภาพชีวิต/
ความรู้/ยุติธรรม 

โครงสร้างพื้นฐาน/ผลิต
ภาพ/วิจัยและพัฒนา 

กฎระเบียบ 

ปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

หลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้

ปานกลาง 

ลดความ
เหลื่อมล้ า 

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การสรา้งโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(Inclusive Growth) 

การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Growth) 

การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 วิเคราะห์และจัดท่ายุทธศาสตร/์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระยะ 5 ปี  

 วิเคราะห์และพิจารณาภาพรวม
การลงทุนของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ  

สภาพัฒน์  

โครงการลงทุนที่มีผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจสูง 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

ด้านการด าเนินการ 

ด้านเทคนิค 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลประโยชน์  

(Cost-Benefit 
Analysis: CBA) 
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การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์  

2) การวิเคราะห์
ลักษณะของ

โครงการ 

1) การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์

โครงการเบื้องต้น 

F/S 
3) การวิเคราะห์

ความเป็นไปได้และ
ทางเลือกในการ
ด าเนินโครงการ 

4) การ
วิเคราะห์ 

ทางการเงิน 

5) การ
วิเคราะห์ทาง

เศรษฐกิจ  

6) การประเมิน   
ความเสี่ยง (Risk 
Assessment) 
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11 

(2) การรับภาระการลงทุน >> ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการช าระหนี้ ? 

Rapid Transit 
System EducationPublic Health Road system

เงินงบประมาณ เงินกู้ PPPs

โครงการที่มีความคุ้มค่าทางการเงินต่ า : รัฐบาลรับภาระการลงทุน

สบน.

Highway Airport Electricity Energy

รายได้/เงินกู้ 
SOE PPPs Infrastructure FundProject

Finance

โครงการที่มีความคุ้มค่าทางการเงินสูง : รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุน
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2) การรับภาระการลงทุน : จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่าย 

ระบบรถไฟฟ้า ระบบราง 
ระบบขนส่งทาง
ถนน / ทางน้ า 

ระบบถนน
(Motorway) 

ระบบศุลกากร 
แหล่งเงิน  

 

 ค่าที่ดิน 
 ค่าที่ปรึกษา 

F/S และ
ออกแบบ 

 ค่าที่ดิน 
 ค่าที่ปรึกษา

ค่าที่ปรึกษา 
F/S และ
ออกแบบ 

 ค่าที่ดิน 
 ค่าที่ปรึกษา 
 ค่าก่อสร้าง 

 ค่าที่ดิน 
 ค่าที่ปรึกษา 

 ค่าที่ดิน 
 ค่าที่ปรึกษา 
 ค่าก่อสร้าง งบประมาณ 

 ค่าก่อสร้าง 
 

 ค่าก่อสร้าง  
 ระบบอาณัติ

สัญญาณ 

 ค่าก่อสร้าง
(โครงการ
ขนาดใหญ)่ 

 ค่าก่อสร้าง 
 

 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เงินกู ้

 ระบบอาณัติ
สัญญาณ 

 Rolling Stock 
 

 Rolling 
Stock 

 รถโดยสาร
ประจ่าทาง 
NGV  
 

 ระบบจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง 

 บ่ารุงรักษา 
 ส่วนต่อขยาย 

 รายได้ /  
เงินกู้

รัฐวิสาหกิจ / 
PPPs / 
กองทุน 

รัฐบาล
รับภาระ 

รัฐวิสาหกิจ
รับภาระ 
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(3) การพิจารณาความพร้อมของโครงการ  

 ความพร้อมด้านพื้นที่ตั้งโครงการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ  (Feasibility Study)  
 การส ารวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการ (Detailed Design) 
 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/ HIA/ EHIA) 

 การว่าจ้างที่ปรึกษา 
 การด าเนินการก่อสร้างและจัดหาระบบ เครื่องมือ และครุภัณฑ ์



 3. การจัดหาแหล่งเงินกู้       กู้เงินจากใคร?  

นักลงทุนรายย่อย                            
และประชาชน 

แหล่งเงินกู้
ทางการ 

 

สถาบันการเงิน
และนักลงทุน

สถาบัน 
 

 
ตลาดทุน 

 

 
 
 

ในประเทศ 
 
 
 

 
 

ต่างประเทศ 
 
 

ระยะเวลาเงินกู้   1 ปี 50 ปี 

Amortized 
Bond 
25ปี 

พันธบัตร
ออมทรัพย์ 

ATM  

Term 
Loan/ 

PN 

พันธบัตร 
3,5,7,10,
15,25,30,

50 ปี 

เงินกู้ 10 , 15 , 20 , 25 ป ี

Dollar/ 
Samurai 
Bond 

พันธบัตร
ออมทรัพย์ 
10,15 ปี 

Inflation-
linked 
Bond 

10,15ปี 

14 
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 3. การจัดหาแหล่งเงิน        กู้ในประเทศ VS กู้ต่างประเทศ 

กู้ต่างประเทศ กู้ในประเทศ 

ไม่มีความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน 

มีสภาพคล่อง  
ในประเทศ 

ต้นทุน: ดอกเบี้ย 
ต่ ากว่า 

ความเสี่ยงด้าน 
อัตราแลกเปลี่ยน 

Tech transfer 

ขั้นตอนการเจรจา
สัญญาเงินกู้มากกว่า 
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อัตราดอกเบี้ย ของการออกพันธบัตรรัฐบาลในประเทศ กับ  อัตราดอกเบี้ย จากการกู้เงินต่างประเทศ  
                                                                                                   (เมื่อได้ปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว) 

ณ อายุเงินกู้เดียวกัน 

3. การจัดหาแหล่งเงิน >> เปรียบเทียบต้นทุนกู้ในประเทศ VS กู้ต่างประเทศ 

ต้นทุนการกู้เงินจากต่างประเทศ :  
1. ค านวณหาอายุเฉลี่ยของเงินกู ้(Average Time to Maturity: ATM) เช่น 
CEXIM Loan: 15 yr, Grace 5 yr, Amortization/Biannual  Payment  
 ATM = 5 + [(15-5)/2] = 10 yr 
 ถ้าอัตราดอกเบี้ย (หลังปิดความเสีย่ง) > 2.83% จะกู้เงินในประเทศ 
2. ค านวณอัตราดอกเบี้ย (หลังปิดความเสีย่ง) 
CEXIM Loan เสนอให้กู้เป็นเงิน USD  ที่อัตราดอกเบี้ย LIBOR + 0.55% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Swap rate ส่าหรับเงินกู้ USD อายุ 10 ปี= 0.55 + 1.950 = 2.50%  

 
 
 
  
  

ต้นทุนการกู้เงินในประเทศ : ดูจากเส้นอัตราดอกเบี้ย 
ของการออกพันธบัตรรัฐบาล (yield curve) (ตามอายุเงินกู้)  

ที่มา :website thaibma 

ต้นทุนการกู้เงินต่างประเทศต่ ากว่าการกู้เงินในประเทศ  

>> กค. สามารถพจิารณากู้เงินจากต่างประเทศได ้

ต้นทุนการกู้เงินอายุ  

10 ปี = 2.83% ต่อป ี
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การระดมทุนในประเทศ 
เครื่องมือ 

การระดมทุน ข้อดี  ข้อเสีย 

การระดมทุน 
ในประเทศ 

- เหมาะสมในสภาวะที่มีสภาพคล่องในประเทศสูง  - ส่งผลต่อสภาพคล่องตลาด และอาจท าให้   
  เกิด Crowding out effect ได้  

Term Loan - ทยอยเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าโครงการ 
- Prepay ได้  
- มีขั้นตอนและระยะเวลาด่าเนินการสั้นกว่าออก
พันธบัตร 

- อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออกพันธบัตร และ P/N 
- วงเงินและต้นทุนขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ
ธนาคาร 

Bond - อัตราดอกเบี้ยต่่ากว่าเงินกู้อื่นๆ  
- สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

-  เบิกจ่ายเงินกู้ในคราวเดียว ท่าให้เกิดการกู้กอง
Mismatch กับการเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา  

P/N - Prepay ได้ และสามารถเปลี่ยนมือได้ ท่าให้ต้นทุนต่่า
กว่า Term Loan  

- มีขั้นตอนและระยะเวลาด่าเนินการสั้นกว่าออก
พันธบัตร 

- เบิกจ่ายเงินกู้ในคราวเดียว ท่าให้เกิดกู้กอง 
การ Mismatch กับการเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา   

3. การจัดหาแหล่งเงิน        เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ 
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3. การจัดหาแหล่งเงิน >> เปรียบเทียบต้นทุนกู้ในประเทศ VS กู้ต่างประเทศ 

ที่มา : ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 
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การระดมทุนในต่างประเทศ 
เครื่องมือ ข้อดี  ข้อเสีย 

- เหมาะสมในสภาวะที่มีสภาพคล่องในประเทศน้อย  - มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
- กระแสเงินไหลเข้า อาจกระทบต่อค่าเงิน 

Loan -  ทยอยเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าโครงการ 
-  มีเงื่อนไขเงินกู้บางอย่างที่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง  
   หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/นโยบายทางการเงิน  
-  Prepay ได้  
-  ในบางขณะ มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม 
-  มีความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการติดตามและ 
  ประเมินผลโครงการ 

-  ใช้ระยะเวลาประมาณ18 เดือน กว่าที่เงินกู้จะ 
   สามารถเบิกจ่ายได้ 
-  มีวงเงินและสภาพคล่องที่จ่ากัด 
-  อายุเงินกู้สั้นกว่าการออกพันธบัตร 
-  ผู้ลงทุนจ่ากัดแค่ธนาคารพาณิชย์ 
-  ไม่สามารถปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
   และอัตราดอกเบี้ยได้ในทันที ท่าให้ไม่รับรู้ 
   ต้นทุนที่แท้จริง 
-  อายุของหนี้จะเป็นแบบ Amortized 
-  อาจมีต้นทุนทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม 

International  
Bond 

-  มีวงเงินและสภาพคล่องที่มากกว่า 
-  อายุเงินกู้ยาวกว่าการกู้แบบ Loan 
-  สามารถสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของพันธบัตรไทยใน   
   ตลาดการเงินโลก 
-  สามารถออกเป็น Bullet หรือ Amortized Bond  
-  สามารถกระจายความเสี่ยงจากแหล่งเงินกู้ได้ 
-  มีต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้แบบ Loan 
-  กระจายฐานนักลงทุนได้หลากหลาย 
-  สามารถกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ได ้
-  รองรับการกู้เงินเพื่อโครงการระดมทุนขนาดใหญ่ของรฐั 
   ที่มี Import Content 

-  เกิดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยทันที ซึ่งอาจไม ่
   สอดคล้องกับการเบิกจ่ายของโครงการ 
-  ระยะการช่าระคืนหนีอ้าจไม่สอดคล้องกับ 
   ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
-  มีกระบวนการออกที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการกู้เงิน 
   แบบ Loan จากแหล่งเงินกู้ทางการ 
-  อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการออก เช่น ค่าใช้จ่าย 
   ในการจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น 

2. การจัดหาแหล่งเงิน 3. การจัดหาแหล่งเงิน        เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ 
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3. การจัดหาแหล่งเงิน       เครื่องมือทางการเงิน VS ระยะเวลาโครงการ 

ระดับหนี้  

การระดมทุน 
 ในประเทศระยะสั้น 

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วย
ตราสารหนี้ระยะยาว 

ระหว่างก่อสร้างโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ ระยะคืนทุน ปี 

หนี้ใน ปท. 

หนี้ ตปท. 
การกู้จากต่างประเทศ

ระยะยาว 
บริหารหนี้ต่างประเทศ

เพื่อปิดความเสี่ยง 

 

ช่าระหนี้/บริหารหนี้ 
 

 

ช่าระหนี้/บริหารหนี้ 
 



• โครงการที่ รัฐบาล
รับภาระ (เช่น โครงการ      
ด้านคมนาคมขนส่ง) 

รัฐวิสาหกิจ 

กู้ต่อ  
จาก กค.  

• โครงการตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายพิเศษนั้นๆ 

กค. กู้             
และจัดสรรเงินให้
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 

• รสก. มีเครดิตดี 
กู้เอง                   

( กค. ไม่ค้ า
ประกัน) 

• รสก.มีฐานะ
การเงินไม่ดี 

กค.               
ค้ าประกัน 

รัฐวิสาหกิจ
กู ้

(โครงการที่ 
รัฐวิสาหกิจรับภาระ) 

  
พ.ร.บ.             

การบริหาร 
หนี้สาธารณะฯ 

 และระเบียบฯอื่น  ๆ

กฎหมายพิเศษ 
เช่น พ.ร.ก. FIDFฯ ,TKK, บริหาร
จัดการน้่า, ประกันภัยพิบัต ิ 
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3. การจัดหาแหล่งเงิน      วิธีในการกู้เงิน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY7vH7_tzKAhXRcY4KHXkyAUsQjRwIBw&url=http://www.rangsitcity.com/rangsitnews/%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-3-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94.html&psig=AFQjCNER-Ajo3jCvrJZYF_JlH0gPrAmnLA&ust=1454636909373991
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVruKX_9zKAhWBUY4KHeQdD70QjRwIBw&url=http://www.esanguide.com/news/detail.php?id=7205&psig=AFQjCNFhu7iKh775UZZs1W9IrN_8v6o_mQ&ust=1454636963093284
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWssnXjN3KAhXQv44KHYCRAm0QjRwIBw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1255697710&bvm=bv.113370389,d.c2E&psig=AFQjCNEpW7JsuW5bKAwz_X6PLd6RVStfVA&ust=1454640573241733


4. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน 

พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กฏหมายพิเศษ 
 

• กู้เพื่อชดเชยขาดดุล (ม.21) 
• กู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ม.22) 
• กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ม. 24) 
• กู้เพื่อให้หน่วยงานอื่นกูต้่อ (ม. 25) 
• กู้เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (ม.25/1) 

กฏหมาย/ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• พ.ร.ก. FIDF 1,2 และ 3  (พ.ศ.2541, 2545) 
• พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง (พ.ศ.2552) 
• พ.ร.ก. บริหารจัดการน้่า (พ.ศ.2555) 
• พ.ร.ก. ประกันภัยพิบัติ (พ.ศ.2555) 

 

• ระเบียบ กค. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2549 : Debt Service Ratio ไม่เกินร้อยละ 9 , Debt Service 
Coverage Ratio  ไม่ต่่ากว่า 1.5 

• ระเบียบ กค. ส่าหรับกฏหมายพิเศษต่างๆ 
• กฏกระทรวง : หลักเกณฑ/์เงื่อนไข การให้กู้ต่อ, การค้่าประกัน, การช่าระหนี้แทน 
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  80% งบประมาณช าระคนืต้นเงิน   

1. กรอบการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล + การปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 

20% ของ งปม. + งปม. เพิ่มเติม 

2. กรอบการค้ าประกันให้รัฐวิสาหกิจ + ให้กู้ต่อเป็นเงินบาท  

  

3. กรอบการกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม + ให้กู้ต่อ (กู้เป็นเงินตรา ตปท.)* 

- โครงการลงทุนของรัฐบาล 
-  สามารถกู้เป็นเงินบาทได้ หากสภาวะตลาดเอื้ออ่านวย 

- เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
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กรอบการกู้เงินตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ 

20% ของ งปม. + งปม. เพิ่มเติม 

10% ของ งปม.  
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กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP : ไม่เกินร้อยละ 60 

 งบช าระหนี้ต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ : ไม่เกินร้อยละ 15  
 งบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 2565
Nominal GDP (ล้านบาท) 14,758,100 15,658,400 16,550,900 17,494,300 18,509,000 19,582,500

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินปี (ล้านบาท) 6,563,062 7,113,518 7,700,111 8,220,297 8,757,896 9,254,648

การกอ่หนี้ใหมสุ่ทธิ (ล้านบาท) 574,676 550,457 586,592 520,186 537,598 496,753

สดัสว่นหน้ีสาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ) 44.5 45.4 46.5 47.0 47.3 47.3

งบช าระต้นเงินกู ้(ล้านบาท) 81,187 87,000 91,980 97,650 101,490 107,130

งบช าระดอกเบีย้ (ล้านบาท) 162,695 189,228 211,648 232,329 254,091 274,668

งบช าระหน้ี (ลา้นบาท) 243,882 276,228 303,628 329,979 355,581 381,798

งบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท) 2,923,000 2,900,000 3,066,000 3,255,000 3,383,000 3,571,000

สดัสว่นงบช าระหน้ีต่องบประมาณรายจา่ย (ร้อยละ) 8.3 9.5 9.9 10.1 10.5 10.7



I. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP)  
 คือ การด่าเนินการที่เอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดท่าบริการสาธารณะอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ปกติแล้ว
รัฐจะเป็นผู้ด่าเนินการ 
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ลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนมีหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น  
1. BOO (Built Own Operate)   เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ด่าเนินการและบริหาร
จัดการสินทรัพย์ด้วยตนเอง เมื่อครบก่าหนดเวลาหรือสิ้นสุดสัญญาไม่ต้องโอนสินทรัพย์คืนให้กับรัฐ  
 

2. BOT (Built Own Transfer)   เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการเมื่อครบก่าหนดเวลา 
หรือสิ้นสุดสัญญาก็จะต้องโอนสินทรัพย์คืนให้กับรัฐ   
 
ในประเทศไทยมีโครงการ PPP เกิดข้ึนมาแล้ว เช่น โครงการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โครงการ BTS ของ กทม.  

5. แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม 



ประโยชน์ของการท า PPP 
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รัฐ 

รัฐประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุน 

ประชาชน 
ประชาชนก็น่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการที่รัฐเป็นผู้ด่าเนินการจัดท่า 
 

เอกชน 
ภาคเอกชนมีช่องทางในการทา่ธุรกิจ
มากขึ้น  

5. แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม 



หลักเกณฑ์เบื้องต้นส าหรับวิเคราะห์โครงการที่เหมาะส าหรับ PPPs 
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 ความสามารถของเอกชน
ในการบริหารจัดการ
โครงการ (Institutional 
Capability 

 ประสบการณ ์
 
 

 
 
 

 

 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
Financial Indicator 

- Size 
- Character 
- Risk Allocation 
- Market 
- Innovation  

 

 ปัจจัยเสี่ยงต่อ
ภาคเอกชน 

 ก าไรและผลประโยชน์ 
 

ศักยภาพของเอกชน Value for Money 

ปัจจัยช่วยในการพิจารณาโครงการ 
• ข้อมูลตัวอย่างโครงการจริงที่ท า PPPs ส าเร็จ (Complete Business Case) 

• การท า Market Sounding 

ความสนใจของเอกชน 

5. แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม 



โครงการด้านคมนาคมขนส่งในอนาคตที่อาจมีการให้เอกชนร่วมลงทุน 

การขนส่งทางถนน 

• มอเตอร์เวย์ 
• ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง 

หรือมีการจ่ากัดการ
เข้า-ออก 

• สถานขีนส่งสินค้า 
ทางถนน 

การขนส่งทางราง 

• สถานีบรรจุแยก
และกระจายสินค้า 

• ระบบรถไฟ
ความเร็วสูง 

การขนส่งทางน้ า 

• ท่าเรือขนส่งสินค้า 
• บริหารจัดการพื้นที่

ในเชิงพาณิชย์ 

การขนส่งทาง
อากาศ 

• ธุรกิจและพื้นที่ท่า
อากาศยาน 

การขนส่งและ
จราจรในเขตเมือง 

• ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง 
ในเมือง 

• ระบบตั๋วร่วม 
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หมายเหตุ : ทุกกรณีต้องมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)ที่ครบถ้วน 

การร่วมทุนกับเอกชนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ขบวนการ PPP VS PPP Fast Track VS EEC Track 
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งบประมาณ 

รายได้ของ 
รัฐวิสาหกิจ 

เงินกู้/พันธบัตร/หุ้นกู้ 

หุ้นทุนรัฐวิสาหกิจ 

เอกชนร่วมลงทุน 
(PPPs) 

งบลงทุนจ่ากัดเพียงร้อยละ 20 ของงบประมาณ หรือ
ประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี 

รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถมีรายได้ในการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานที่เพียงพอที่จะลงทุนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

การกู้จ่านวนมากอาจท่าให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ
สูงเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลัง (ร้อยละ 60) 
และจะท่าให้อับดับความน่าเชื่อถือของประเทศลดลงได้ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมในการจ่าหน่าย
หุ้นทุนของรัฐวิสาหกิจ และมีปัญหาในการท่าความเข้าใจของ
สาธารณะเกี่ยวกับการขายหุ้นทุนรัฐวิสาหกิจ 

สามารถเป็นแหล่งเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ 
และยังเป็นการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง แต่อาจ
ติดข้อจ่ากัดของกิจการบางประเภท 

2. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) 

5. แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม 



3. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : IFF) 
โครงสร้างของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

แบ่งรายได้ / โอนกระแสรายรับ 
ผ่านสัญญาระยะยาว / โอนสิทธิ

เรียกร้อง 

เงินทุนก่อสร้างโครงการใหม่ 

สินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ผลตอบแทน 
ดูแล / บริหาร 

เงินลงทุน 
ประชาชน 

จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ 

กองทุนฯ 

รัฐวิสาหกิจ 
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Infrastructure 10 ประเภท ที่ กลต. ก าหนด   
(1) ระบบขนส่งทางราง      (2) ไฟฟ้า                           (3)  ประปา     
(4)  ถนน/ทางพิเศษ/ทางสัมปทาน    (5)  ท่าอากาศยาน/สนามบิน   (6)  ท่าเรือน้่าลึก    
(7)  โทรคมนาคม                        (8)  พลังงานทางเลือก           (9) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ    
(10) ระบบบริหารจัดการน้่า/การชลประทาน 

4. แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม 
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 IFF เหมาะสมกับสาขาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมประเภทใด? 
โครงสรา้งพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ กลต. 

สาขา หน่วยงาน 
มีรายได้ใน
ปัจจุบัน 

แนวทางการใช้ IFF ของหน่วยงาน 

(1) ระบบขนส่ง 
ทางราง  
(2) ไฟฟ้า  
(3) ประปา     
(4) ถนน/ทาง
พิเศษ/ทางสัมปทาน  
(5) ท่าอากาศยาน/
สนามบิน  
(6) ท่าเรือน้่าลึก  
(7) โทรคมนาคม   
(8) พลังงาน
ทางเลือก   
(9) ระบบป้องกัน 
ภัยธรรมชาติ    
(10) ระบบบริหาร
จัดการน้่า 
/การชลประทาน 

ระบบรถไฟ รฟท.   ต้องมีความชัดเจนของรายได้จากระบบรถไฟ 
 มีปัญหาเรื่องระบบบัญช ี

ระบบรถไฟฟ้า รฟม. / รฟท.   รฟม. – เป็น PPP (สีน้่าเงินและม่วง) และกระแสรายได้ยังไม่
เพียงพอ  

 รฟท. – ARL แต่ต้องแยกจาก รฟท. ให้ชัดเจน และเตรียมเงิน 
เพื่อใช้คืนหนี้เดิมด้วย 

ทางพิเศษ กทพ. /  
ทล. (บัญชี

ค่าธรรมเนียม) 

  กทพ. - ทางด่วนขั้นที่ 1 และ 2 แต่มีหนี้สินเดิมที่ต้องช่าระสูง  
 ทล. มีกระแสเงินสดคงที่จากค่าธรรมเนียมจากสาย 7 และ 9  

เข้าบัญชี แต่ติดข้อกฎหมายในการใช้เงินจากบัญชีท่า IFF 

ท่าอากาศยาน ทอท.   สนามบินสุวรรณภูมิ / ภูเก็ต มีกระแสรายรับที่ชัดเจน 

ท่าเรือ กทท.   ใช้รายได้ของท่าเรือแหลมฉบัง Phase I และ II 
 โครงการลงทุนยังไม่ชัดเจน 

ระบบการเดินอากาศ บวท.   ระบบเดินอากาศเดิมมีรายได้ชัดเจน 
 แต่เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก่าไร อาจระดมทุนได้ไม่มาก 

4. แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม 



แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม       กรณีศึกษากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (EGATIF) ของ กฟผ. 

รูปแบบของ
กองทุนฯ 



แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม       กรณีศึกษากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (EGATIF) ของ กฟผ. 

ขั้นตอนการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ขั้นตอนการ 
ขอความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



การลงทุนของกองทุน 
 ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล  
     (brownfield and greenfield projects)  
 การเสนอขายหน่วยลงทุนสามารถแบ่งได้หลายระดบั  
     ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนขัน้ต่า่ที่ยอมรับได ้
 TFF สามารถรองรับความต้องการลงทุนของนักลงทุนได้

หลากหลาย 
 ในช่วงเริ่มต้นของกองทุนฯ กองทุนฯ ส่วนใหญ่จะลงทุนใน

โครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่เดิม (brownfield projects) 
เพื่อก่าหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้เข้ากองทุนฯ 

ข้อดีของการจัดต้ังกองทุน 
 ลดข้อจ่ากัดด้านงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะของ

ประเทศ 
 เพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีและค่อนข้างมั่นคง

จากการลงทุนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
 เพิ่มความหลากหลายทางการลงทุนให้แก่ตลาดทุนของ 
      ประเทศไทย 
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แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม       กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) 

Thailand Future 
Fund (TFF) 

 

General Investors (domestic and 
foreign), Government Agencies 

(e.g. MOF) and SOEs 
 

Brownfield 
Projects 

Return 

Holds 

investment 

units  

Return 

through 

dividend 

Invests in 

Investment Cash flow 

โครงสร้าง TFF 
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แนวทางการระดมทุนเพิ่มเติม       กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (TFF)   
โครงสรา้งและรปูแบบ รายละเอียด 

ลักษณะของกองทุน กองทุนรวมฯ จัดตั้งขึ้นภายใต้ประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน โดยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเป็น
กองทุนปิด (ไม่จ่ากัดอายุของกองทุน) 

ประเภทของหน่วยลงทุน เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่กระทรวงการคลังและนกัลงทุนทั่วไป ซึ่งได้รับผลตอบแทนตาม
ผลการด่าเนินการของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน โดยไม่มีกลไกการ
รับประกันผลตอบแทน 

แนวทางการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนฯ จะออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กระทรวงการคลังและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะมุ่งเน้นเสนอขายหนว่ยลงทุนให้แก่นัก
ลงทุนในประเทศเป็นหลัก 

โครงการโครงสรา้งพื้นฐานที่น ามาระดมทุน 
ผ่านกองทุนรวม 

รายได้ค่าผ่านทางของโครงการทางพิเศษของ กทพ. 2 สายทาง 
(1) โครงการทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา – อาจณรงค์) 
(2) โครงการทางพิเศษบูรพาวิ๔ (บางนา - ชลบุร)ี 

สัดสว่นและระยะเวลาการโอนรายได ้ ก่าหนดสัดส่วนการโอนรายได้ในอนาคตที่ร้อยละ 45 ของรายได้จาก 2 โครงการข้างต้น เป็น
ระยะเวลา 30 ปี 

การใช้ประโยชน์จากเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุน ใช้ในการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของ กทพ. จ่านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 
44,189 ล้านบาท ได้แก่ 
(1) โครงการทางพิเศษพระราม 3 –ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กทม. ด้าน

ตะวันตก 
(2) โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E-W Corridor ด้านาตะวันออก 



 วงเงินโครงการเพิ่มขึ้น : จาก 75,548 เป็น 93,950 ล้านบาท เนื่องจากการปรับการออกแบบและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น 
 ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เพิ่มขึ้น : เนื่องจากรัฐบาลมีกรอบวงเงินให้กู้ต่อที่จ่ากัดในแต่ละปีงบประมาณ ท่าให้รัฐบาลเสียโอกาสในการลงทุนใน

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 ค่าบ ารุงรักษาและ Asset depreciation: เนื่องจากสถานีกลางบางซ่ือซึ่งวางแผนให้เป็นสถานีกลางที่จะเชื่อมโยงรถไฟฟ้าสายสีแดง          

ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และบางซื่อ –รังสิต รวมถึงรถไฟทางไกลอื่นๆ ก่อสร้างล่าช้า แต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน 
แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2553 จึงท่าให้ รฟท. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมในงาน 

6.บทเรียนจากโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง(บางซื่อ – รังสิต)       PPP อาจมี ประสิทธิภาพมากกว่า 

Aug 10 – Jan 13 
Procurement for C.1&2 

10 Mar 09 
Cabinet 

approved 
revised  
amount 

Mar 13 – Feb 17 Construct C.1&2 

Jun 16 – Jun 20 Contract 3 Sep 10 – Mar 16 Procurement for C.3 

  EXTEND  
  to 2020 

2016 2017 2020 

Time to open: 4 years 

Procurement : 6 month 

Apr 09 –  Jul 10 
Procurement  

for C.1&2  

Sep 10 – Sep 14  

Construct C.1&2  
10 Mar 09 

Cabinet 
approved 

revised  
amount 

16 Oct. 07 

Cabinet 
approved 

Project Sep 09 –  Aug 11 
Procurement for C.3  Sep 11 – Oct 15 Contract 3 

Time to open: 8 years 

Procurement : 12 month 

Fi
rs

t 
P

la
n

 2009 2015 2016 2007 

C
u

rr
e

n
t 

P
la

n
 

16 Oct. 07 

Cabinet 
approved 

Project 

2017 2020 

29 Mar 16 

Cabinet 
approved 

Project 

Apr 16 – Feb 17 
Procurement  

for PPP 

Mar 17 – Apr 20  
Construct and Test System 

P
P

P
 F

as
t 

Tr
ac

k 

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการล่าช้า        Cost Overrun (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) 
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ถาม – ตอบ 



พระราชบัญญตัิ
การจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



หลกัการใชร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั

โดยปกตริะเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานใดกจ็ะใชบ้งัคบั

เฉพาะของหน่วยงานนั้น ดงันั้น สว่นราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอื

หน่วยงานอืน่ใดของรฐั ย่อมมีอ านาจออกระเบยีบ ขอ้บงัคบัใชไ้ดเ้อง 

โดยอาศยัอ านาจตามของกฎหมาย หรอืระเบยีบที่จดัต ัง้หน่วยงานนั้นๆ

ได ้  เวน้แต่รฐับาลมีนโยบายที่จะใหก้ารด าเนินการเรื่องใดเรื่องหน่ึง  

มีผลใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม   เพื่อใหก้าร

ปฏบิตัิงานของหน่วยงานของรฐั  เป็นไปในแนวทางเดียวกนั รฐับาลก็

จะอาศยัอ านาจตามกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินก าหนด

ระเบยีบกลางออกมา  เพื่อบงัคบัใชเ้ป็นสว่นรวม

2



การใชบ้งัคบั

การพสัดุ

เงิน
งปม. เงินกู ้เงินช่วยเหลือ

ส่วนราชการ

ระเบียบ นร.วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ้บงัคบั กกท.ฉบบัท่ี ๒๒ พ.ศ.๒๕๔๒

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

พ.ศ. 2549

การใชบ้งัคบั

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยูใ่นสังกดั การบงัคบั
บญัชา หรือก ากบัดูแลของฝ่ายบริหาร

ตาม กม.วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน

กิจกรรม โครงการหรือการก่อสร้าง 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปงปม. เงินนอก  เงินส ารอง  เงินรายได้

กกท.

ใชบ้งัคบั

การซ้ือการจา้ง



ววิฒันาการหลกัเกณฑก์ารจดัซื้อจดัจา้ง

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดพุ.ศ.๒๕๓๕ และที่

แกไ้ขเพิ่มเตมิ

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัดุ

ดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ.๒๕๔๙



5

เอกชน  (ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย) เสนอราคา            ส่วนราชการ

เอกชน  (ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย)        ตลาดกลาง
(บริษทัจัดประมูล)

เอกชน  (ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย)          ระบบ          หน่วยงานของรัฐ
เสนอผ่าน

เสนอ

ววิฒันาการของการจดัซ้ือจดัจา้ง(การเสนอราคา)

กระบวนการเปลีย่นแปลงหรอืคลีค่ลายไปสู่ภาวะทีด่ขีึ้น หรอืเจรญิขึ้น

ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกจิ
หน่วยงานอืน่
ของรัฐ

(ส่งถึงตัว)

(มคีนกลาง)
รายงานผล

ประมวลผล

(กรมบัญชีกลาง)

๑

๓

๒
ไม่เสรี

- Electronic Market
- Electronic Bidding

E-auction



ปจัจบุนัระเบยีบจดัซื้อจดัจา้งหลกัของราชการคอื

6
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัดุ

พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพสัดุตามระเบียบฯ ๒๕๓๕
- วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์(Electronic Market : e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding )

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัดุ

ดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๙

๑

๒

ผ่าน
ระบบ

ผ่าน
ตลาด

ผ่าน
จนท.

พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 

๒๕๖๐
๓



พระราชบัญญตัิ
การจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



สร้างความ
เช่ือมั่นให้กบั
ทุกภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวธีิการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์
เพือ่การเปิดเผย

โปร่งใส

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพือ่
ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

มุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูล 

เพือ่ความโปร่งใส 
และมกีารแข่งขนั
อย่างเป็นธรรม

ค านึงถึง
วตัถุประสงค์การใช้
งานเป็นส าคญั 
เพือ่ให้เกดิความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน

เน้นการวางแผน
และประเมนิผล
เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การจัดซ้ือจัดจ้าง
มกีรอบการ

ปฏบิัติงานทีเ่ป็น
มาตรฐาน
เดียวกนั

หลกัการและเหตผุล



มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนด

หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลกิบทบญัญตัเิกี่ยวกบัพสัด ุการจดัซื้อจดัจา้ง 

หรอืการบรหิารพสัดใุนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

ขอ้บญัญตั ิและขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรฐัทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบั

แห่งพระราชบญัญตันิี้



พระราชบัญญตัิฯ
๑๕ หมวด ๑๓๒ มาตรา

ค านิยาม

๑. บททัว่ไป

๒. การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    
ป้องกนัการทุจริต

๓. คณะกรรมการ

๔. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ภาครัฐ

๕. การขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ



พระราชบญัญตัิฯ

๖. การจัดซื้อจัดจ้าง

๗. งานจ้างที่ปรึกษา

๘. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙. การท าสัญญา

๑๐. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

๑๑. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



พระราชบัญญัติฯ

๑๒. การทิง้งาน

๑๓. การบริหารพสัดุ

๑๔. การอุทธรณ์

๑๕. บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



“การจัดซ้ือจัดจ้าง”    (ค าจ ากคัวาม)
การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุ

โดย

ซ้ือ จ้าง

เช่า แลกเปลีย่น

การกระท าเพื่อใหไ้ดมาซ่ึงส่ิงของ



พสัดุ

สนิคา้

งานจา้ง

ก่อสรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบและ

ควบคุมงาน

งานจา้ง

ที่ปรกึษา

งาน

บรกิาร

ส่ิงของท่ีไดม้าจากการจดัซ้ือจดัจา้ง



วสัดุ ครุภณัฑ์

ท่ีดิน
ส่ิงปลูก
สร้าง

สินค้า
พสัดุส าเร็จรูป



งานจ้างบริการ
งานจ้างเหมา

บริการ

งานจ้าง
ท าของ

การรับขนตาม
ประมวล

กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง

ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ี
บุคคลอาจเขา้อยูห่รือใช้

สอยได ้เช่น
อาคารท่ีท าการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 
สนามกีฬา 

ส่ิงปลูกสร้างเพื่อ
ประโยชน์ใชส้อย

หรือเป็นส่วนประกอบ
ของตวัอาคาร การซ่อมแซม ต่อเติม 

ปรับปรุง ร้ือถอน ต่อ
อาคาร 

สาธารณูปโภค
หรือส่ิงปลูกสร้างอืน่

อาคารสาธารณูปโภค

งานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค

งานอนัเก่ียวกบั
ประปา ไฟฟ้า 

ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การ
ระบายน ้า การขนส่ง

ทางบก 
ทางน ้า ทางเรือ ทาง

อากาศ

งานก่อสร้างอาคาร

ส่ิงปลูกสร้างอืน่



“ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี

(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด (ก่อสร้าง)

(๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า

(๓) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

(๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) วธีิอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ใหใ้ชร้าคาตาม (๑) ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มี
ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (๒) หรือ (๓)ให้
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใ้ช้
ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใชร้าคาใดตาม  (๔) (๕) หรือ (๖) ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

ราชการก าหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง



เงินงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่า
ดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
เก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไวโ้ดย
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั เงินซ่ึงหน่วยงาน
ของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย 
และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็น
รายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมาย หรือท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงิน
ช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  
- ราชการส่วนกลาง  (กระทรวง  กรม หน่วยงานทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล)
- ราชการส่วนภูมภิาค (จังหวดั)   
- ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล)    
- รัฐวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ
- องค์การมหาชน
- องค์กรอสิระ    
- องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (กกต. – ผู้ตรวจการแผ่นดนิ - คณะกรรมการ ป.ป.ช. – คตง.)
- หน่วยธุรการของศาล 
- มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ  
- หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา
- หน่วยงานอสิระของรัฐ (สนง.ป.ป.ช. สตง . สนง.กกต.,สนง.คณะกรรมการสิทธิ สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกจิฯ)  และ
- หน่วยงานอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หน่วยงานของรัฐ               จัดซ้ือจัดจ้าง                 เงนิงบประมาณ                 พ.ร.บ.



พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖ เพือ่ให้การปฏิบัติเกีย่วกบัการ จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกดิความคุ้มค่า
ต่อภารกจิของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริตให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี ้และกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญตัินี้

หน่วยงานของรัฐ           จัดซื้อจัดจ้าง             เงนิงบประมาณ             พ.ร.บ.     



มาตรา ๖ (ต่อ)

วรรคสอง     เพือ่ให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ มหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
เกดิความยดืหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกจิ มหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐน้ันประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคบั หรือ
ข้อบัญญัติเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุขึน้ใช้เองทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน กใ็ห้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบัญญตัินี ้เว้นแต่
ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มี
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณแีห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ
น้ันเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่



วรรคสาม ระเบียบ ข้อบังคบั หรือข้อบัญญตัิตามวรรคสอง
จะก าหนดให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคดัเลอืกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอืน่กไ็ด้

วรรคส่ี ระเบียบ ข้อบังคบั หรือข้อบัญญตัิตามวรรคสอง 
และวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
และให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

มาตรา ๖ (ต่อ)



มาตรา ๗   พระราชบัญญตัินีม้ิให้ใช้บังคับแก่

(๑) การจัดซ้ือจดัจ้างของรัฐวสิาหกจิทีเ่กีย่วกบัการพาณชิย์โดยตรง
(๒) การจัดซ้ือจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงของชาติ

โดยวธีิรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซ้ือจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของต่างประเทศน้ัน
ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่

(๓) การจัดซ้ือจัดจ้างเพือ่การวจิัยและพฒันา เพือ่การให้บริการทางวชิาการของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี ้ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินีไ้ด้

(๔) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลอืจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลอืก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 

(๕) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลอืจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและทีม่ิใช่ระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลอื
ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลอืน้ันร่วมกบัเงินงบประมาณ ซ่ึงจ านวนเงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลอืที่ใช้น้ันเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน
ราชกจิจานุเบกษา

บางเรื่องที่เกี่ยว
ยกเวน้



(๖) การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ

ว.๒ การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีจะไดรั้บยกเวน้มิให้น าพระราชบญัญัติน้ีมาใช้
บงัคบั  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยประกาศดงักล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งใดตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมติัใหไ้ดรั้บยกเวน้เป็นรายกรณีไปกไ็ด้

ว.๓ การยกเวน้มิให้น าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัแก่การจดัซ้ือจดัจา้งใด
ทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย

ว.๔ กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของระราชบญัญติัน้ี โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีหลกัการตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง 

ว.๕ การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๖) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องด าเนินการตามวรรคส่ีแลว้ ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐนั้ นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด (ออกกฎ หรือระเบียบ + รายงานผลการปฏิบติั)

มาตรา ๗ (ต่อ)



มาตรา ๗   พระราชบัญญตัินีม้ิให้ใช้บังคับแก่
(๓) การจัดซ้ือจัดจ้างเพือ่การวจิัยและพฒันา เพือ่การให้บริการทางวชิาการของ

สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี ้ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินีไ้ด้

การจัดซ้ือจัดจ้างเพือ่การวิจัยและ
พฒันาของสถาบนัอุดมศึกษา

(ซ้ือพสัดุมาท าการวจ้ิย)

การจัดซ้ือจัดจ้างเพือ่การบริการ
ทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา
(ซ้ือพสัดุมาท าการวจ้ิย ในงานรับจ้างเป็น

ที่ปรึกษากบัหน่วยงานอืน่)

งานจ้างทปีรึกษา
(หน่วยงานของรัฐอืน่)

ท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. น้ีได้

ท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. น้ีได้

ท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. น้ีได้



(๖) การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ

มาตรา ๗

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็น
หน่วยงานของรัฐ จดัซ้ือจดัจา้ง เงินบริจาค

รายงานผล



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการยืน่ข้อเสนอ

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพือ่การตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มกีารก าหนดเวลาที่
เหมาะสม และมกีาร

ประเมนิผล

มาตรา ๘ 
หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัด ซ้ือจัดจ้างพัสดุ น้ัน และห้ามมิ ให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ัน
มียีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา ๙ 
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ



มาตรา  ๑๐

ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอ
ในส่วน ท่ี เ ป็นสาระส าคัญและ เ ป็นข้อมู ลทาง เทคนิคของ
ผูย้ื่นขอ้เสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผูย้ื่นขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ่ึ้งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ัง
นั้นหรือต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้
อ า น า จ ห น้ า ท่ี ต า ม ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ตามกฎหมาย



ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่

มาตรา ๑๑ 
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

๑. กรณเีร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลบั
๒. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนด
หรือมีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่
จะขายทอดตลาด

๓. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงิน
ค่าจ้างตามก าหนดหรือเกีย่วกับ

ความมั่นคงของชาติ

๔. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือ

เกีย่วกับความมั่นคงของชาติ

ยกเว้น



ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอน
ใดของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจัดซ้ือ
จัดจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป

มาตรา ๑๓ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย



มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรม

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในเร่ือง
การจัดซื้อจัดจ้าง

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ
การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการน้ันๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงส้ินสุดโครงการ

หมวด ๒
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จัดท ำ
บันทกึ

ข้อตกลง



ผู้ประกอบการทีอ่ยู่ในประเภทและวงเงินตามทีก่ าหนดจะต้อง
จัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทาง
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่หมาะสม

มาตรา ๑๙ 
ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกนัการทุจริต



หมวด ๓ คณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐั

(มาตรา ๑๙)

จ านวน ๑๙ - ๒๑ คน

คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดั

จา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

(มาตรา ๒๖)

จ านวน ๑๕ - ๑๗ คน

คณะกรรมการก ากบัราคากลางและข้ึน

ทะเบยีนผูป้ระกอบการ

(มาตรา ๓๑)

จ านวน ๒๑ - ๒๕ คน

คณะกรรมการความร่วมมือ

ป้องกนัการทจุรติ (ค.ป.ท.) 

(มาตรา ๓๗)

จ านวน ๑๔ - ๑๖ คน

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้

รอ้งเรยีน

(มาตรา ๓๗)

จ านวน ๑๕ - ๑๗ คน



เสนอแนะนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
ต่อคณะรัฐมนตรี

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

วางระเบียบ หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ก ากบัดูแลการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่

ก ากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๑. คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

๑

๒

๓

๔

๕

รมต.



เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ

วนิิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมตัยิกเว้น หรือผ่อนผนั

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาส่ัง
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียน
รายช่ือผู้ทิง้งานและการเพกิถอนรายช่ือผู้ทิง้งาน

จัดท ารายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ

๑

๒

๓

๔

๒. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ
ปลดั



ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดราคากลาง

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีไม่
ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์

ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียน และ
การเพกิถอนทะเบียนผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัตเิข้าร่วมการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๑

๒

๓

๓. คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ

อธบิด ีบก.



ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ก าหนดรูปแบบและเนือ้หาของข้อตกลงคุณธรรม

คัดเลือกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ

จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดซ้ือจัดจ้างที่
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑

๒

๓

๔

๔. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัทุจริต(คปท.)
ปลดั



๕. คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิไ ด้ปฏิบัติ ใ ห้ เ ป็นไปตาม
แนวทางของพระร าชบัญญั ติ ฯ 
กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญตัิ

ปลดั



เป็นองคก์ร
สนบัสนุนและดูแล
ระบบการจดัซ้ือจดั

จา้ง

หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ

ดูแลและพฒันา
ระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

จดัท าฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิรวบรวม วเิคราะห์

และประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานตาม
พระราชบัญญตัิ

จดัฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ตามหลกั

วชิาชีพ

ปฏิบัตงิานธุรการ
ฝ่ายเลขานุการใน
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการตาม

พ.ร.บ.

ม.๕๐

ม.๔๖ ว ๑

ม.๔๙

ม.๔๖ ว ๒

ม.๔๘
ม.๔๗

กรมบัญชีกลาง



ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลกัเกณฑ์ในการขึน้
ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง 

ส าหรับการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการพสัดุอืน่ ให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการทีข่ึน้
ทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ในกรณทีีก่รมบัญชีกลางได้ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการไว้
แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มกีารขึน้ทะเบียนอกี

หมวด ๕
การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ



๑.วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

๒.วธีิคดัเลอืก

๓.วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ ๓ วธีิ

เชิญชวนให้
ผู้ประกอบการทัว่ไป 
ทีม่คุีณสมบัตติรง      
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด
เข้ายืน่ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่
มคุีณสมบัตติรงตามที่ก าหนด
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้
เข้ายืน่ข้อเสนอ เว้นแต่
ผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า ๓ ราย

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดรายใดราย
หน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

หมวด ๖ การจดัซ้ือจดัจ้าง



วิธีคัดเลือก

๑. ใช้วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอไม่ได้รับกำร

คัดเลือก(ไม่เป็นผล)

๒. พสัดุที่มีคุณลักษณะเฉพำะเป็นพเิศษหรือ                                                                                                                         
ซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรโดย
ผู้ประกอบกำรที่มีฝีมือโดยเฉพำะ หรือมีควำมช ำนำญเป็น
พเิศษ หรือมีทกัษะสูงและผู้ประกอบกำรมีจ ำนวนจ ำกัด

๔. ลักษณะของกำรใช้งำน 
หรือมีข้อจ ำกัดทำงเทคนิค
ที่จ ำเป็นต้องระบุย่ีห้อ

เป็นกำรเฉพำะ

๓. มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน    
อันเน่ืองมำจำกเกดิ
เหตุกำรณ์ที่ ไม่อำจ

คำดหมำยได้ 

๕. ต้องซือ้โดยตรงจำก
ต่ำงประเทศ หรือด ำเนินกำร
โดยผ่ำนองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ

๖. ใช้ในรำชกำรลับ 
หรือเป็นงำนที่ต้อง

ปกปิดเป็นควำมลับของ
ทำงรำชกำร หรือ

เกี่ยวกับควำมมั่นคง
ของประเทศ 

๗. งำนจ้ำงซ่อมพสัดุที่จ ำเป็น
ถอดตรวจให้ทรำบควำมช ำรุด
เสียหำยเสียก่อน จงึจะประมำณ
ค่ำซ่อมได้

วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๘. กรณีอื่นที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง



วธีิเฉพำะเจำะจง

๑. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
และวิธีคดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือก
แล้ว แตไ่ม่มีผู้ ย่ืนข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

๒. การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุการผลิต จ าหน่าย หรือ
ให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่

ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

๔. มีความจ าเป็นต้องใช้
พสัดโุดยฉกุเฉินเน่ืองจาก
อบุตัิภยัหรือธรรมชาติพิบตัิ
ภยัและการจดัซือ้จดัจ้างโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
หรือวิธีคดัเลือกอาจ
ก่อให้เกิดความลา่ช้าและ
อาจท าให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง 

๓.มีผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิ
โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผู้ประกอบการซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่าย
หรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และ

ไมม่ีพสัดอ่ืุนท่ีจะใช้ทดแทนได้

๕. เป็นพสัดท่ีุเก่ียวพนักบัพสัดท่ีุได้
จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมี
ความจ าเป็นต้องจดัซือ้จดัจ้าง

เพิ่มเติม โดยมลูค่าของพสัดท่ีุจดัซือ้
จดัจ้างเพิ่มเติมจะต้องไมส่งูกว่า
พสัดท่ีุได้จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว

๖. เป็นพสัดท่ีุจะขาย
ทอดตลาด โดยหน่วยงาน
ของรัฐ องค์การระหวา่ง

ประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

๗. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

๘. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง



ผลการประเมนิ
ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพสัดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพสัดุทีรั่ฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่
ในกรณทีี่ก าหนดให้มีการยืน่ข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่
ก่อนตามวรรคหก



มาตรา ๖๕ (ต่อ)

วรรคสาม

“...ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์
เดียวในการพจิารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี

“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแ ล้ว 
การพจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บนัทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน ้าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”



วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่ มี คุ ณสม บั ติ ต ร งต า ม
เงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
ซึ่ง ต้องไม่น้อยกว่ า   ๓ ราย
ใ ห้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ  เ ว้ น แ ต่
มี ที่ ป รึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่ า 
3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่ มี

คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด
รายใดรายหน่ึง ให้ เ ข้ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคาโดยตรง

หมวด ๗
งานจ้างที่ปรึกษา



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
วธีิการจ้างที่ปรึกษา

มาตรา ๗๕  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี้

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วธีิการบริหารและวธีิการปฏิบัติงาน
(๓) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงนิ
(๖) เกณฑ์อืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) 

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์
ดา้นคุณภาพตามมาตรา 75 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ ้ าหนกั ดงัต่อไปน้ีดว้ย

(1) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยู่
แล้ว หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด 

(2) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และให้คดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนน
รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(3) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอ
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
งานจา้งท่ีปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

มาตรา 76 ประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

คัดเลอืก



วธีิประกาศ
เชิญชวน
ทัว่ไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ 
เจาะจง

วธีิประกวด
แบบ

หมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ใชก้บังานจา้ง

ที่มีลกัษณะ

ไม่ซบัซอ้น

เป็นงานจา้งที่เชิญชวนผูใ้หบ้รกิารที่

มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่

ก าหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให ้

ยื่นขอ้เสนอ  เวน้แต่ งานนั้น

มีผูใ้หบ้รกิารนอ้ยกว่า ๓ ราย

เป็นงานจา้งที่เลอืกจา้งผูใ้ห ้

บรกิารรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคย

ทราบหรอืเคยเหน็

ความสามารถ

เป็นงานจา้งที่เชิญชวนผูใ้ห ้

บรกิารที่มีคุณสมบตัิตรง

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให ้

เขา้ยื่นขอ้เสนอ เพื่อ

ออกแบบงานกอ่สรา้ง

ลกัษณะพเิศษ เป็นที่เชิดชู

คุณค่าทางดา้นศิลปกรรม

หรอืสถาปตัยกรรมของชาติ



ใช้กบังานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีลกัษณะไม่ซับซ้อน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทีห่น่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ทีม่คุีณสมบัตติรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เข้ายืน่ข้อเสนอ

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธีิคดัเลอืก

๑. ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืกกรณีดงันี้

๒. เป็นงานจ้างที่มีลกัษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

๓. เป็นงานเกีย่วกบัการออกแบบหรือใช้ความคดิ เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง 

๔. กรณอีืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเลอืกจ้าง
รายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

๑. ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคัดเลอืกแล้วแต่ไม่มี
ผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืก

กรณีดงันี้

๒. ใช้กบังานจ้างที่มีวงเงนิประมาณค่าก่อสร้างไม่เกนิวงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

๓. เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมั่นคงของชาต ิหากล่าช้าจะเสียหาย
แก่หน่วยงานหรือความมั่นคงของชาติ

๔. เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้รายเดมิท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว 
เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค

๕. กรณอีืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทีห่น่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนดให้เข้ายืน่ข้อเสนอ 

เพือ่
ออกแบบงานก่อสร้างทีม่ีลกัษณะพเิศษ เป็นทีเ่ชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ
หรือ งานอืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง

โดยวธิปีระกวดแบบ



ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
ทีเ่ป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย

กบัผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน



ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีไดด้  าเนินการไปแลว้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชใ้นการ
จดัซ้ือจดัจา้ง หรือเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป

(๒) มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกขอ้เสนอมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายอ่ืนหรือ
ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัรายอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีในการ
เสนอราคาหรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด

(๓) การด าเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั(๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งน ้ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๖๗ 
การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้าง



การยกเลกิการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสทิธิ์ของหน่วยงานของรฐั ผู ้

ยื่นขอ้เสนอในการจดัซ้ือจดัจา้งที่ถูกยกเลกินั้นจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากหน่วยงาน

ของรฐัไม่ได ้

เม่ือมีการยกเลกิการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้ใหผู้ป้ระกอบการซึ่ง

มารบัหรอืซ้ือเอกสารเชิญชวนทกุรายทราบถงึเหตผุลที่ตอ้งยกเลกิการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้นั้น 

ในกรณีที่มีหน่วยงานของรฐัเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอตัง้แต่สองรายข้ึนไป มิใหถ้อืว่า

หน่วยงานของรฐันั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานของรฐัอืน่ตาม 

(๒) 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐัตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ด

ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐันั้น ในการน้ี หน่วยงาน

ของรฐัจะเผยแพร่ประกาศดงักลา่วโดยวิธีการอืน่ดว้ยกไ็ด ้

มาตรา  ๖๗ (ต่อ)

ยกเลิก



ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านักงานอยัการสูงสุด

หากมีความจ าเป็นต้องท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดยไม่ท าให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่ง
ร่างให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

หมวด ๙ 
การท าสัญญา (มาตรา ๙๓)



มาตรา ๙๓ (ต่อ)

หากจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึน้ใหม่ ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอยัการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่ การท าสัญญาตามแบบ
ที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว สามารถ
กระท าได้

หากจ า เ ป็นต้องท า สัญญา เ ป็นภาษา ต่างประ เทศ ใ ห้ท า เ ป็น
ภาษาอังกฤษ และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด  
เว้นแต่ การท าสัญญาตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด



มาตรา ๙๓ (ต่อ)

หากไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา  หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา            
ให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน ให้ส่งสัญญาน้ัน
ให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบในภายหลงัได้  เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือแก้ไขสัญญา        ตามความเห็นของ
ส านักงานอยัการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญาน้ัน      มีผลสมบูรณ์

กรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่
แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด หรือคู่สัญญา          
ไม่ตกลงหรือยนิยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงานอัยการ
สูงสุด หากข้อสัญญาทีแ่ตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญา    ที่ไม่
แก้ไขตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุดเป็นส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั
หรือเป็นกรณีผดิพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔          ให้ถือว่า
สัญญาน้ันเป็นโมฆะ



หน่วยงานรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดกไ็ด้ ในกรณดีงัต่อไปนี้

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิีคดัเลอืกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)

๒. การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ

๓. กรณทีีคู่่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นับแต่วนัถัดจากวนัท าข้อตกลง

๔. การเช่าทีผู้่เช่าไม่ต้องเสียเงินอืน่ใดนอกจากค่าเช่า

๕. กรณอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา

** การจดัซื้อจดัจ้างวงเงินเลก็น้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้ 

แต่ต้องมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังน้ัน **



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้
เว้นแต่ ในกรณดีงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า 
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้ส า นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังไ ด้  เมื่ อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด ให้ถอืว่าสัญญาน้ันมีผลสมบูรณ์

(๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ัน
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(๓) เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๗ 
การแก้ไขสัญญา



มาตรา  ๙๗  การแก้ไขสัญญา (ต่อ)

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่ รัดกุมพอ ก็ ให้ ส่งร่างสัญญาที่ แ ก้ ไขน้ันไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง หากมีความจ า เ ป็นต้องเพิ่มหรือ
ลดวงเงนิ หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป

ในกรณทีี่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่เพิม่วงเงนิ เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึน้ใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือ
หรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงินรวม
ดงักล่าวเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือ
ส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา ๑๐๐

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาท าการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจตามกรณทีีก่ าหนด

มาตรา ๑๐๒

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้มอี านาจ ตามกรณทีีก่ าหนด มาตรา ๑๐๓



มาตรา ๑๐๒ 
การงดหรือลดค่าปรับ 

หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา 

(๑) เหตุเกดิจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เหตุสุดวสัิย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

(๔) เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



ในกรณีท่ีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าผูข้ายหรือผูรั้บจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานหรือท างานให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือ
เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือในสัญญาหรือ
ข้อตกลง  หรือเหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา

มาตรา ๑๐๓
เหตุบอกเลกิสัญญา



ในกรณีท่ีสัญญาหรือขอ้ตกลงเกิดจากกรณีท่ีหน่วยงานรัฐมิได้
ปฏิบัติตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติฉบับ น้ี  ในส่วนท่ีไม่ เ ป็น
สาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ท าให้สัญญาหรือขอ้ตกลง
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นโมฆะ

มาตรา ๑๐๔
ความเป็นโมฆะของสัญญา



หมวด ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้า
ยืน่ข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นเสนอ
ราคาหรือท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ช่ัวคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด



เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เมื่อปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการ
โดยไม่สุจริต

เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง

เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๘๘

การกระท าอืน่ๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๑๒ การทิง้งาน



การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ สามารถกระท าได้
ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

๑. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

๒. มกีารช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

๓. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

หมวด ๑๒ การทิง้งาน



• หมายรวมถึงการเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย การยมื 

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ

หลกัเกณฑ์และวธีิการ จะก าหนดในระเบียบต่อไป

หมวด ๑๓
การบริหารพสัดุ



มาตรา ๑๑๔ ผู้ซ่ึงได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        
มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ       
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคดัเลอืกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๑๕ ผู้มสิีทธิอุทธรณ์จะยืน่อุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ม่ได้
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซ้ือ

จัดจ้างตามพระราชบญัญตัินีข้องหน่วยงานของรัฐ
(๒) การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัินีใ้นส่วนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการจัดซ้ือจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(๔) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๑๔ การอทุธรณ์



มาตรา ๑๑๖  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์

มาตรา ๑๑๗  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายใน              
๗ วนัท าการ นับแต่วนัประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรา ๑๑๘  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๗ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้
ด าเนินการตามความเห็นน้ันภายในก าหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายใน  ๓ วนัท าการ นับแต่วนัที่ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง 

หมวด ๑๔ การอทุธรณ์ (ต่อ)



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๑๖ หากเร่ืองใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในก าหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ ๒ คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ  ๑๕  วนั

- การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ น้ันมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซ้ือจดัจ้างน้ันแล้ว

หมวด ๑๔ การอทุธรณ์ (ต่อ)

มาตรา ๑๑๙



มาตรา ๑๒๐  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิ
ชอบเพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริตตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถงึสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ

ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดตาม
วรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

หมวด ๑๕ 
บทก าหนดโทษ



บทเฉพาะกาล

 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ห รือประกาศ
ในเร่ืองน้ันๆ ตามพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคบั (มาตรา ๑๒๒)

 กรณีไม่อาจน าระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
(มาตรา ๑๒๓)

 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ
หรือระเบียบแล้วแต่กรณ ีใช้บังคบั (มาตรา ๑๒๔)

 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคบัอยู่เดมิก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคบัและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่
ยงัไม่ได้ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณทีี่มีการยกเลิกการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างน้ัน หรือการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี    ใ ห้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา ๑๒๘)
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โดย นายไพรัช มณฑาพันธ์ุ MRICS
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าสาขาวชิา

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชช 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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ไพรัช มณฑาพันธ์ุ MRICS

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
นายก สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย
ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
Professional Member of Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS) – Diploma แห่งสหราชอณาจกัร
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ : 
คุณไพรัชมีประสบการณ์ท างานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า29 ปี โดยได้เร่ิมต้นการท างานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ท าให้คณุไพรัชได้พฒันาความรู้ความเข้าใจในด้านสินเช่ือ การปฏิบตัิงานสาขา และการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินการทางธุรกิจ
ทัว่ไป ก่อนท่ีจะเข้าท างานกบั บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั คณุไพรัชเคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) ของบริษัท เอ็นแอนด์ เอ 
แอพไพรซลั จ ากดั   สมาชิกในกลุม่ท่ีปรึกษาโฮเวิร์ท อินเตอร์เนชัน่แนล ประมาณ 2 ปี บริษัท เค พี เอม็ จี ภมูิไชยท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ในต าแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร (เดิมช่ือบริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จ ากดั หรือบริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อินทนนท์ จ ากดั) ในช่วงปี 2537-
2546 โดยก่อนหน้านีไ้ด้ท างานในบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) รับผิดชอบในการจัดหาและบริหารโครงการเพ่ือการจัดตัง้สถานี
บริการน า้มนับางจาก 200 แห่งแรกส าหรับบริษัทฯ ในเวลานัน้ หน้าท่ีในการท างานรวมถงึการเลือกท่ีตัง้สถานี การศกึษาและประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงการ การซือ้/เช่าท่ีดิน ประเมินมลูคา่ท่ีดิน ประเมินมลูคา่ ตลอดจนประมาณคา่ก่อสร้าง และการควบคมุการพฒันาสถานี นบัตัง้แต่เร่ิม
งานกบั บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จ ากดั จนถึงปัจจุบนั คณุไพรัชได้พฒันาความรู้เก่ียวกบัธุร กิจอสงัหาริมทรัพย์ การประเมิน
มลูค่า ไม่ว่าจะเป็น ด้านภาคการพาณิชย์ การค้าปลีก ท่ีอยู่อาศยัและอตุสาหกรรมโรงแรม รวมทัง้ท่ีปรึกษาการแปรรูปรัฐวิ สาหกิจทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ ซึง่คณุไพรัชเคยประจ าอยู่ท่ีส านกังานอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนีคุ้ณไพรัชได้มีบทบาท
ส าคญัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการประเมินมลูค่าในประเทศไทยโดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั และ
ภาควิชาประมินราคา  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์พิเศษให้กับหลกัสูตรประเมินค่าทรัพย์สินและโครงการอสงัหาริมทรั พย์ คณะ
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติมหาวิทยาลยัสแตมฟอร์ด ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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แนวคิดการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 การศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆท ่จ าเป็น

เพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลท ่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ 

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าต่อการ

ลงทุน

 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ (Financial Feasibility Study)

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility Study)
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แนวคิดการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 การวเิคราะห์ประเมนิโครงการ
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการบนเงื่อนไขต้นทุนโครงการ (Front Door Analysis)

 การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการบนเงื่อนไขผลตอบแทนโครงการ (Back Door Analysis)

 ประเภทของการศกึษาโครงการ
 โครงการม อยู่เดมิ ปรับปรุง

 โครงการใหม่

 โครงการภาครัฐ

 โครงการเอกชน
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แนวคิดการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)

 ปัจจัยการตัดสินใจลงทุน
 ต้นทุนของเงนิงบประมาณท ่จะมาใช้ท าโครงการ

 กระแสรายรับสุทธิในอนาคตท ่เกดิจากการม โครงการ

 งบลงทุนของโครงการ

 ปัจจัยความเส ่ยงและผลตอบแทน
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แนวคิดการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)

 ประโยชน์ของการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 ประเมนิผลตอบแทนและความคุ้มค่าในการลงทุน

 ประเมนิความเส ่ยงของโครงการ

 สนับสนุนระบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

 เป็นข้อมูลในการจัดหาแหล่งเงนิทุน

 ท าให้เกดิความโปร่งใสในการตัดสินใจลงทุน
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แนวคิดการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)

 วเิคราะห์.... วเิคราะห์อะไร….Key Parameters
 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR – Internal Rate of Return) – FIRR vs EIRR

 ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)

 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิโครงการ (NPV of Project)

 ตัวช ว้ัดอื่นๆ – ความเส ่ยง (Risk Assessment) ความอ่อนไหวโครงการ (Sensitivity 

Analysis)
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กรณ ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการ

8

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค
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กรณ ตัวอย่างการวเิคราะห์โครงการ

 ปัจจัยในการพจิารณาศักยภาพของพืน้ท ่
 ท าเล

 ขนาดของพืน้ท ่

 รูปร่าง และการจดัวางต าแหน่งของพืน้ท ่

 สภาพทางกายภาพของพืน้ท ่

 ข้อก าหนดทางกฎหมายต่างๆ เช่น ผังเมือง เป็นต้น

 ปัจจยัอื่นๆ ท ่เก ่ยวข้อง เช่น ผู้บุกรุก การรอนสทิธ์ิ ภาระจ ายอม เป็นต้น
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 ศักยภาพในท ่ดนิแปลงนัน้เหมาะท ่จ าท าอะไร? หรือ
 สิ่งท ่จะท าบนท ่ดนิแปลงนัน้ม ศักยภาพหรือไม่?
 การก าหนดปัจจยัในการวเิคราะห์ประเภทโครงการ

 การวิเคราะห์ภาพรวม (Macro Analysis)
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน เช่น มูลค่า ภาระตดิพนั  ศักยภาพโดยรวม เป็นต้น
 การวิเคราะห์ตลาด ได้แก่ อุปสงค์ อุปทาน
 ความเข้าใจในแนวโน้ม หรือ การมองอนาคต (Outlook)
 วงจรช วิตผลิตภณัฑ์

10

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรณ ตัวอย่างการวเิคราะห์โครงการ
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 ความเข้าใจในลักษณะธุรกจิ
 คุณลักษณะ 
 ประเภทธุรกิจ

 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
 วงจรช วติผลิตภณัฑ์
 ข้อมูลพืน้ฐานท ่เก ่ยวกับธุรกจิ
 การวเิคราะห์พืน้ฐานกจิการ (Fundamental Analysis)

11

โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค

กรณ ตัวอย่างการวเิคราะห์โครงการ
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 ตัวอย่างการวเิคราะห์วงจรช วติผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์

ก าไร/รายได้

เวลา

เส้นวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (PLC)

ขัน้แนะน า

ขัน้เติบโต
ขัน้อ่ิมตวั

กรณ ตัวอย่างการวเิคราะห์โครงการ
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ (Financial Feasibility)

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนที่ 4
การวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกจิและ
ภาพรวมตลาด

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ / 

กจิการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนที่ 7
การประมาณการ
ทางการเงนิในการ
พัฒนาโครงการ

การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทาง

การเงนิในการลงทนุ

การวิเคราะห์
ความไวของโครงการ
(Sensitivity Analysis)

การศึกษาความ
เป็นไปได้ทางด้าน

เทคนิค

การวเิคราะห์
รูปแบบของ
โครงการ

การศึกษาความ
เหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์

ขัน้ตอนวิธ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
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การวเิคราะห์การใช้ประโยชน์สูงสุดและด ท ่สุด
 การวิเคราะห์ประเดน็ทางด้านกฎหมาย
 การวิเคราะห์ประเดน็ทางด้านกายภาพ
 การวิเคราะห์ประเดน็ในเร่ืองความเหมาะสมทางการเงนิ

14

ขัน้ตอนวิธ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)

การวิเคราะห์รูปแบบโครงการ / กิจการ และการวิเคราะห์ทางเทคนิค

 แนวคดิเร่ืองการออกแบบโครงการ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
 การก าหนดกจิกรรมของกจิการ วสัิยทัศน์ พันธกจิ และแบบจ าลองทางธุรกจิ
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ขัน้ตอนวิธ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 1 – การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมตลาด

 ภาพรวมเศรษฐกิจ ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ และ
โครงการสาธารณปูโภค เป็นต้น

 วิเคราะห์ภาพรวมของโครงการ วิเคราะห์ท าเล ศกัยภาพในการพฒันา ประเภทโครงการ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และภาพรวม
โครงการ

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 2 - การวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ

 ศกึษาและส ารวจบริเวณท่ีตัง้ของโครงการ พร้อมทัง้ประเมินลกัษณะทางกายภาพของท่ีตัง้โครงการ 

 SWOT Analysis

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และภาพรวม
โครงการ

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 3 – การส ารวจตลาดและการวิเคราะห์อปุสงค์-อปุทาน

 ส ารวจและวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ดงักล่าว จะ
ศกึษาและจดัเก็บข้อมลูจาก 2 แหล่งดงันี ้

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์ สอบถาม ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีใกล้เคียง ผู้ เก่ียวข้องกับ
โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงทศันคติ มมุมอง ผลในอนาคตท่ีจะกระทบต่อการพฒันาโครงการ รวมทัง้ข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ 
เช่น ขนาดของโครงการ และรูปแบบโครงการ เป็นต้น

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และภาพรวม
โครงการ

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 3 – การส ารวจตลาดและการวิเคราะห์อปุสงค์-อปุทาน

2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ซึง่ได้จากการเก็บข้อมลูต่างๆ จากสิ่งพิมพ์ ข้อมลูจากฐานข้อมลูจากฝ่ายวิจยัของ
บริษัท (In-House Data) ซึง่รวมถึงสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าให้สามารถคาดคะเนอปุสงค์และอุปทานในปัจจบุนัและ
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนข้อมลูมาตรฐานอ่ืนๆ (Benchmark) ในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อการพฒันาโครงการนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และภาพรวม
โครงการ

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 3 – การส ารวจตลาดและการวิเคราะห์อปุสงค์-อปุทาน

 ปัจจยัในการวิเคราะห์ส าหรับเปรียบเทียบท าเลท่ีตัง้โครงการ ประกอบด้วยปัจจยัต่อไปนี ้

- รูปแบบโครงการ (Type)
- ระดบัคณุภาพโครงการ (Grade)
- ราคา (Price)
- สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities & Facilities)
- การจดัการและการบริการ (Management & Services)
- กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย (Target Market)

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และภาพรวม
โครงการ

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนที่ 4 – สรุปรูปแบบโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการพฒันาโครงการ

 สรุปรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับการพฒันาโครงการในท าเลเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์
ของท่าน ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดขนาด รูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย โดยทางเลือกดงักล่าวจะใช้เป็นต้นแบบในการประมาณการทางการเงิน และก าหนดตวัแปรอ่ืนๆ 
ท่ีใช้ในการประมาณการทางการเงิน

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนท่ี 4

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และภาพรวม
โครงการ

การวิเคราะห์
ท ่ตัง้โครงการ

การส ารวจตลาดและ
การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน

สรุปรูปแบบโครงการ
ท ่เหมาะสมท ่สุดใน
การพัฒนาโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Study)

มีรายละเอียดอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

 สรุปภาพรวมและแนวโน้มของตลาดในบริเวณพืน้ท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย อปุสงค์ 
อปุทาน รวมทัง้ข้อมลูตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Benchmarks)

 สรุปภาพรวมของท่ีตัง้โครงการทางด้านกายภาพ ได้แก่ ท าเลท่ีตัง้ ลกัษณะท่ีดิน การคมนาคม การใช้
ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง และทางด้านกฎหมาย ได้แก่ ผงัเมือง และข้อก าหนดกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

 รูปแบบของโครงการในการพฒันา (Development Features)
 สดัส่วนของการแบ่งพืน้ท่ีภายในโครงการ
 ประมาณการรายได้
 ค่าใช้จ่ายและต้นทนุในการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

สรุปงานการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด:

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 5 – การประมาณการทางการเงินในการพฒันาโครงการ

 จดัท าสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการทางการเงิน รวมทัง้ประมาณการรายได้ของโครงการ  รวมทัง้ค่าใช้จ่ าย
และต้นทนุอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุจากการท าการส ารวจตลาดในระยะท่ี 1

 จดัท าแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Modeling) ตลอดระยะเวลาของการด าเนินโครงการส าหรับทางเลือกในการ
พฒันาโครงการท่ีสรุปไว้แล้วในระยะท่ี 1 ท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสดุในการพฒันา โดยการประมาณการดังกล่าว จะเป็น
การประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ท่ีได้จากการด าเนินงานก่อนการหกัภาษีเงินได้ ดอกเบีย้จ่าย 
และ ค่าเส่ือมราคา (Net Operating Income or EBITDA)

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ (Financial Feasibility Study)

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนที่ 7

การประมาณการ
ทางการเงนิในการ
พัฒนาโครงการ

การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทาง

การเงนิในการลงทุน

การวิเคราะห์
ความไวของโครงการ
(Sensitivity Analysis)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนท่ี 6 – การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทนุ

 วิเคราะห์ผลการประมาณการงบกระแสเงินสดตามขัน้ตอนท่ี 5 โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: 
DCF) รวมทัง้ผลตอบแทนในการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) ระยะเวลาคืนทนุ (Pay-Back Period) มลูค่า
ปัจจบุนัสทุธิ (NPV-Net Present Value) และสรุปความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) ของโครงการท่ี
น าเสนอดงักล่าว

 สรุปผลขัน้สดุท้าย พร้อมข้อควรพจิารณา (Key Considerations) เพ่ือท่ีจะได้ตดัสินใจลงทนุพฒันาโครงการและเตรียม
ข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบในการตดัสินใจ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ (Financial Feasibility Study)

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนที่ 7

การประมาณการ
ทางการเงนิในการ
พัฒนาโครงการ

การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทาง

การเงนิในการลงทุน

การวิเคราะห์
ความไวของโครงการ
(Sensitivity Analysis)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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ขัน้ตอนที่ 7 – วิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis)

 การวิเคราะห์ปัจจยัตวัแปรท่ีอาจจะมีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ (Financial Feasibility Study)

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนที่ 7

การประมาณการ
ทางการเงนิในการ
พัฒนาโครงการ

การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทาง

การเงนิในการลงทุน

การวิเคราะห์
ความไวของโครงการ
(Sensitivity Analysis)

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ (Financial Feasibility Study)

สรุปผลงานของระยะท่ี 2 นัน้ มีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัต่อไปนี ้

 สมมติฐานต่างๆ ท่ีใช้ในการประมาณการทางการเงิน 

 ประมาณการทางการเงิน (Cash Flow Projection)

 สรุปผลความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Feasibility)

 สรุปผลอตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทนุ (Pay –
Back Period) และมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (NPV- Net Present Value)

 สรุปผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต้นทนุคา่ก่อสร้าง ในการ
พฒันาโครงการ

ขัน้ตอนวธิ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ต่อ)
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 การวเิคราะห์อุปสงค์-อุปทาน
 ตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค
 การรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง คู่เท ยบ ผู้เล่นในอุตสาหกรรม
 การท าวจิัยตลาด (Market Research)
 การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด STP
 การวเิคราะห์โครงสร้างตลาด

 ตลาดผูกขาด
 ตลาดผู้ขายน้อยราย
 ตลาดผู้ขายมากราย
 ตลาดแข่งขันสมบรูณ์
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ประเดน็ท ่ต้องพจิารณา - การศกึษาด้านการตลาด
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 แนวคิดทางการเงนิในการลงทุนท าโครงการ
 กระแสเงนิสดรับในอนาคต
 มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)และมูลค่าอนาคต (Future Value)
 ผลตอบแทนจากการลงทนุ
 การวเิคราะห์ความไวของโครงการ

 การจัดท าประมาณการทางการเงนิ (Financial Projection)
 กระแสรายรับสุทธิของโครงการ

 รายได้สุทธิจากการประกอบการ
 ค่าซากของโครงการ / มูลค่าสุดท้ายของโครงการ (BOT หรือ BTO เป็นต้น)
 รายได้สุทธิหลังจ่ายดอกเบ ย้เงนิกู้
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ประเดน็ท ่ต้องพจิารณา - การศกึษาด้านการเงนิ
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 ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเศรษศาสตร์และการเงนิสามารถ
วัดได้จากตัววัดหลายปัจจัย เช่น 
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR- Internal Rate of Return) และ B/C 

Ratio
 IRR คือ อัตราผลตอบแทนท ่ท าให้ผลรวมของรายรับสุทธิในอนาคตม ค่า
ปัจจุบันเท่ากับมูลค่าของการลงทุนพอด 

 อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA- Return on Asset)
 วัดจากระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) และมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)
 EIRR – Economic Internal Rate of Return
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ประเดน็ท ่ต้องพจิารณา – การศึกษาด้านการเงนิ (ต่อ)
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 การประเมินมูลค่าการลงทุน ท ่ดนิ อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์

 การประเมินมูลค่าซากของโครงการ – มูลค่าสุดท้าย (Terminal 
Value) มูลค่าขายต่อ (Reversion Value)

 วิธ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินแบบพืน้ฐาน V = I / R

30

ประเดน็ท ่ต้องพจิารณา – มูลค่าโครงการ
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 โครงการท ่จะขึน้เป็นภาระกับรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร
 โครงการขัดต่อกฎหมาย หรือม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ระเบ ยบ
อย่างไร

 เป็นไปตามท ่ก าหนดใน พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ....การคดิขนาดมูลค่าโครงการ การเข ยนรายงานตาม
ก าหนดในหวัข้อ การประเมินผลกระทบโครงการ และอื่นๆ

 เอกชนท ่เข้ามาร่วมด าเนินการจะอยู่รอดหรือไม่
 เงื่อนไขในการก าหนดผลตอบแทนท ่เอกชนจะให้ต่อภาครัฐ
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ประเดน็ท ่ต้องพจิารณา – กรณ  PPP
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 โครงการต่อสัญชญชาการรถไฟแห่งประเทศไทย - เซ็นทรัล
ลาดพร้าว

 โครงการพัฒนาพืน้ท ่ 17 ไร่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(Maritime Center)

 การประเมินโครงการทางหลวงสายหาดใหญ่ช ด่านสะเดา

 การประเมินโครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน
ภเูก็ตระยะท ่ 2

32
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การบริหารความเส่ียงของโครงการ PPP

หลกัสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ รุ่นที ่3”

โดย
ดร.เสริมพล รัตสุข

ทีป่รึกษาอาวุโสด้านการวางแผน

TEAM Consulting Group

28 มถุินายน 2560



ISO 9001:2008

เก่ียวกบัผูบ้รรยาย
• การศึกษาในระบบ- วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
• การศึกษานอกระบบ- หลากหลายเร่ืองท่ีเป็นพ้ืนฐานของการวางแผนในระดบัโครงการและระดบัองคก์ร 

รวมทั้งแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
• ประสบการณ์ท างาน-44 ปี งานวางแผนและประเมินโครงการ การบริหารโครงการเงินกู ้การวางแผนพฒันา

องคก์ร การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) และการวางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในไทยและอีก
หลายประเทศสมาชิก ADB

• หน่วยงานท่ีเคยท างานประจ า-สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (11 ปี งานวางแผน
โครงการ) Asian Development Bank-ADB (16 ปี งานวางแผนและประเมินโครงการเงินกู ้การบริหารสัญญา
เงินกู)้ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (1.5 ปี งานจดัการโครงการเงินกูธ้นาคารโลก) กลุ่มบริษทัทีม ( 8 ปี งาน
วางแผนโครงการดา้นต่างๆ และงานวางแผนพฒันาและจดัตั้งองคก์ร) 

• ท่ีปรึกษาอิสระ-ตั้งแต่ 2547 ถึงปัจจุบนั- ADB (งานวางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มโครงการ), ส านกังาน กพ. 
(อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง) กลุ่มบริษทัทีม (งานวางแผนโครงการและองคก์ร และงาน
วางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้ม)



ISO 9001:2008

เรื่องท่ีจะน าเสนอ (1/2)

• น่าจะใช้ “การจัดการความเส่ียง” แทน “การบริหารความเส่ียง” เพราะ
– ความเส่ียงเป็นเร่ืองที่ต้องจัดการ ภาษาอังกฤษ Risk Management ไม่ใช้ Risk Administration 

(ในภาครัฐ การบริหารรวมความถึงการจัดการและการบริหาร)
– Project Risk Management ใช้กนัทั่วไป ไม่ใช้ Project Risk Administration  

• เร่ืองการจัดการความเส่ียง เป็นเร่ืองที ่Deceptively Simple ดูเหมือนง่าย แต่สับสนง่าย เพราะม ี                
ผู้เสนอไว้หลากหลาย ผดิบ้าง ถูกบ้าง สาระทีจ่ะเสนอวนันี ้น่าจะเป็นพืน้ฐานที่ช่วยในการท าความ
เข้าใจในเร่ืองความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP ได้อย่างเป็นระบบชัดเจนขึน้

• การน าเสนอจะเน้นในเร่ือง แนวคดิ หลักการ การวางแผนการจัดการความเส่ียงของโครงการ
เอกชนร่วมลงทุนหรือโครงการ PPP ตามกฎหมายร่วมลงทุน 2556  และแนวทางปฏิบติัที่น่าจะ
น าไปใช้ได้ในการจัดการความเส่ียงในการด าเนินโครงการ PPP ของหน่วยงานของท่าน 

• ต้องน าไปปรับให้เข้ากบับริบทของแต่ละโครงการ



ISO 9001:2008

เรื่องท่ีจะน าเสนอ(2/2)

• หัวข้อเร่ืองการน าเสนอ

1) ความจ าเป็นของการจัดการความเส่ียงของโครงการ

2) ความเส่ียงของการด าเนินงานทัว่ไป 

3) ความเส่ียงของการด าเนินงานโครงการ PPP

4) หลกัการของการจัดการความเส่ียงของโครงการ  PPP

5) การวางแผนการจัดการความเส่ียงของแต่ละช่วงระยะโครงการ PPP 

6) แนวทางการด าเนินงานจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP

7) สรุปและข้อเสนอแนะ

• ระหว่างทีพู่ด Comment หรือ ถามได้ครับ ถ้าตอบไม่ได้จะหาค าตอบมาให้วันหน้า



ISO 9001:2008

ความจ าเป็นของการจดัการความเส่ียงโครงการ (1/2)

• การด าเนินงานทุกขั้นตอนหรือช่วงระยะ (Phase) ของโครงการ  อาจเกดิเหตุการณ์บางอย่างขึน้ ซ่ึงจะมี
ผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน

• จ าเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานโครงการ ทุกช่วงระยะของโครงการ เพือ่ลดโอกาสที่
การด าเนินงานจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

• ดงัน้ัน การศึกษาวเิคราะห์เพือ่จัดท าแผนโครงการ  จึงจ าเป็นต้องมีการวเิคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
เพือ่จัดท าแผนการจัดการโครงการ  (Project Risk Management Plan) 

• ประเทศพฒันาส่วนใหญ่  ก าหนดให้ทุกโครงการภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ต้องมีแผนการจัดการ
ความเส่ียง โดยโครงการใหญ่ต้องเสนอแผนการจัดการความเส่ียงเป็นเอกสารต่างหากจากเอกสารโครงการ 
โครงการขนาดเลก็เสนอแผนการจัดการความเส่ียงไว้เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารโครงการ 

• ภาครัฐของไทยยงัไม่ได้ก าหนดให้การศึกษาเพือ่การจัดท าแผนโครงการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ (หรือ
ที่เรามักเรียกว่า Project Feasibility Study) ต้องมีการวเิคราะห์ความเส่ียง เพือ่จัดท าแผนการจัดการความ
เส่ียง นอกจากแผนโครงการเอกชนร่วมลงทุนเท่าน้ัน ที่ต้องก าหนดแนวทางการจัดการความเส่ียงของ
โครงการ



ISO 9001:2008

ความจ าเป็นของการจดัการความเส่ียงโครงการ (2/2)

• พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๔ ข้อ (๖) ก าหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวเิคราะห์โครงการ ซ่ึงต้องเสนอ ความเส่ียงที่
เกีย่วข้องและแนวทางการบริหารความเส่ียงของโครงการ

• การศึกษาวเิคราะห์โครงการ PPP เพือ่จัดท าแผนโครงการ จึงต้องรวมการวเิคราะห์ความเส่ียงของ
โครงการ เพือ่จัดท าแผนการจัดการความเส่ียงของโครงการ

• การวางแผนการจัดการความเส่ียงของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนโครงการ  จะช่วยให้การ
วางแผนโครงการมีความรอบคอบมากขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ความเส่ียงจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการ
ปรับปรุงแผนโครงการให้ได้โครงการที่มีความเส่ียงน้อยที่สุด 

• มาตรการจัดการความเส่ียงของโครงการจะต้องไปปรากฏใน RFP และร่างสัญญาการร่วมลงทุน
• การด าเนินโครงการ PPP จะต้องมกีารจัดการความเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการโครงการ ทุกช่วง

ระยะของโครงการ  (เช่นเดยีวกบัการจัดการด้านอืน่ เช่น ด้านเทคนิค ด้านการเงนิ ด้านส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
ขึน้กบัช่วงระยะของโครงการ)  โดยตดิตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการความเส่ียง และปรับการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ



ISO 9001:2008

ความเส่ียงของการด าเนินงานทัว่ไป



ISO 9001:2008

ความหมายของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (1/5)

• มีผูอ้ธิบายเรื่องความเส่ียงในกรณีทัว่ไป ไว้หลากหลายต่างกนั ค่อนข้างสบัสน 
ท่ีถกูควรเป็นดงัน้ี

• โดยทัว่ไป เราใช้ค าว่า ความเส่ียงในการด าเนินงานหนึง่ ในความหมายของความ
เป็นไปได้ทีจ่ะเกิด (Probability หรือ Likelihood of Occurrence) เหตกุารณ์ทีไ่ม่พึง
ประสงคข้ึ์น ซึง่หากเกิดข้ึน จะมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องการ
ด าเนินงานนัน้

• ความเส่ียงสงู (High Risk) หมายถึง มีความเป็นไปได้สงูมากท่ีการด าเนินงานจะไม่
บรรลวุตัถปุระสงค ์ ความเส่ียงต า่ (Low Risk) หมายถึง มีความเป็นไปได้น้อยท่ีการ
ด าเนินงานจะไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์
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ความหมายของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (2/5)

• ดงันั้น ความเส่ียง เป็นประเดน็ทีต้่องสนใจในการด าเนินงาน กต่็อเมื่อเราเช่ือว่า การทีเ่ราจะ
ท างานหรือเร่ืองน้ัน (การลงทุนในหุ้น) อาจหรือมโีอกาสทีจ่ะไม่ได้ผลตามวตัถุประสงค์ทีเ่ราตั้งไว้ 
(มโีอกาสทีจ่ะขาดทุน) ถ้าเราไม่เช่ือว่า จะไม่มเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ ทีจ่ะท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์  ความเส่ียงไม่เป็นประเดน็ทีต้่องสนใจในการด าเนินงาน

• ข้อกงัวลทีก่ารด าเนินงานจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์  ต้องมทีีม่าทีไ่ป หรือมเีหตุทีท่ าให้เราเกดิ
ความกงัวล (เช่น การขาดทุนเป็นประเดน็ความเส่ียงของการลงทุนซ้ือหุ้น เพราะเรามข้ีอมูลว่า
การลงทุนในหุ้นตัวน้ัน มโีอกาสทีจ่ะขาดทุน)

• จะสับสน ถ้าบอกว่า การด าเนินงานนีม้คีวามเส่ียง  โดยไม่บอกว่า ความเส่ียงอะไร (เช่นเดยีวกบั
ปัญหา ถ้าบอกว่า การด าเนินงานนีม้ปัีญหา ต้องบอกว่า มปัีญหาอะไร)
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ความหมายของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (3/5)

• ข้อกงัวลจึงเป็นประเดน็ความเส่ียง (Risk Issue) ทีต้่องการการจัดการ เพือ่ไม่ให้เกดิเป็นจริง
ขึน้ หรือถ้าเกดิขึน้ กใ็ห้มผีลกระทบน้อยทีสุ่ด

• ประเดน็ความเส่ียง (Risk Issue) จึงเป็นผลของการด าเนินงานทีต่รงข้ามกบัวตัถุประสงค์ 
ซ่ึงเป็นข้อกงัวลของผู้ด าเนินงาน  เป็นเร่ืองทีย่งัไม่เกดิขึน้ในปัจจุบนั แต่มเีหตุผลเช่ือได้ว่า
อาจจะเกดิขึน้ได้ในอนาคต  หากเกดิขึน้จริง จะเกดิปัญหาทีต้่องแก้ไข

• ประเดน็ความเส่ียง จึงเทยีบได้กบัปัญหาในอนาคต ซ่ึงอาจจะเกดิขึน้หรือไม่เกดิขึน้กไ็ด้
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ความหมายของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (4/5) 

ความเส่ียงเป็นเร่ืองของการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ใช่ปัจจบัุน
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ความหมายของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (5/5)

• ดงัน้ัน ความเส่ียงจึงครอบคลุม 3 เร่ือง ซ่ึงเช่ือมโยงกนั

– เหตุการณ์ (Event) ในอนาคตทีเ่ราไม่ต้องการจะให้เกดิขึน้ เพราะหากเกดิขึน้จะท าให้ข้อ
กงัวลของเราเกดิขึน้จริง ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ (การขึน้อตัราดอกเบีย้  
ท าให้ราคาหุ้นตก ท าให้ขาดทุน ท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของการลงทุน) 

– ความเป็นไปได้ (Probability) หรือโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์น้ันขึน้ (Likelihood of 
Occurrence) -โอกาส สูง ปานกลาง ต ่า (โอกาสในทีนี่ ้= Chance ไม่ใช่ Opportunity)

– ระดบัของผลกระทบ ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน หากเหตุการณ์น้ัน
เกดิขึน้ และท าให้เร่ืองทีเ่ป็นข้อกงัวล เกดิขึน้จริง

Risk = Event + Likelihood of Occurrence + Impact



ISO 9001:2008

โครงสร้างของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (Risk Hierarchy) (1/2)
• ประเดน็ความเส่ียง เป็นประเดน็ปัญหาในอนาคต ซ่ึงอาจจะเกดิขึน้หรือไม่เกดิขึน้

• การวิเคราะห์ความเส่ียง จึงใช้หลักการเดยีวกบัการวิเคราะห์ปัญหาเพือ่การวางแผนด าเนินการกบัปัญหา 
การแก้ปัญหาต้องแก้ที่สาเหตุรากฐาน  

• ในกรอบแนวคดิของการวเิคราะห์ปัญหา ประเดน็ความเส่ียง จะเช่ือมโยงกบั เหตุการณ์ความเส่ียง (ซ่ึงอาจ
มีมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์) ในรูปของเหตุและผล (Cause and Effect) และแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง จะ
เช่ือมโยงกบัสาเหตุ ซ่ึงอาจไล่เรียงสาเหตุในระดบัแรกเป็นสาเหตุในระดบัต่อๆไปได้จนส้ินสุดที่ สาเหตุ
รากฐาน (Root Causes)

• ประเดน็ความเส่ียงจึงมีโครงสร้างความเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์และสาเหตุของเหตุการณ์ระดบัต่างๆเป็น
ล าดบัช้ัน (Hierarchy) ดูรูปสไลด์ต่อไป

• ใช้วธีิ  Root Cause Analysis หรือ Cause-Effect Analysis  และวิธี 5 Whys เพือ่หาสาเหตุรากฐาน

• การจัดการความเส่ียง ต้องท าให้สาเหตุรากฐานมีโอกาสเกดิขึน้ได้น้อยที่สุด หรือลดผลกระทบหากเกดิ
เหตุการณ์ความเส่ียงขึน้ให้เหลอืน้อยที่สุด
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โครงสร้างของความเส่ียงในกรณีทัว่ไป (Risk Hierarchy) (2/2)



ISO 9001:2008

บริบทของความเส่ียง (Risk Context)

• การด าเนินงานแต่ละงาน จะมบีริบทของความเส่ียงต่างกนั เช่น ธุรกจิรถเช่า จะมบีริบท
ความเส่ียงต่างจากธุรกจิโรงแรม 

• บริบทของความเส่ียง (Risk Context) ของการด าเนินงานหน่ึง  ครอบคลุม

– ลกัษณะของงานและการด าเนินงาน 

– ปัจจัยหรือสภาวการณ์ภายในของการด าเนินงาน 

– ปัจจัยหรือสภาวการณ์ภายนอกของการด าเนินงาน 

• บริบทของความเส่ียง เป็นพืน้ฐานและเหตุผลรองรับการวเิคราะห์ความเส่ียง 

15
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บริบทของความเส่ียง (Risk Context) (1/3)

• บริบทของความเส่ียง เป็นพืน้ฐานและเหตุผลรองรับการวเิคราะห์ความเส่ียง 

• การศึกษาวิเคราะหค์วามเส่ียงของงานหน่ึง จะต้องตัง้อยู่บนความเข้าใจท่ีชดัเจน
ในบริบทความเส่ียงของงานนัน้  

• ความไมเ่ข้าใจชดัเจนในบริบทความเส่ียง จะน าไปสู่การก าหนดประเดน็ความเส่ียง
และเหตกุารณ์ความเส่ียงท่ีไม่ถกูต้องหรือไม่เก่ียวข้อง (Irrelevant) กบังาน 
แผนการจดัการความเส่ียงท่ีเสนอ จะไมมี่เหตผุลรองรบั และไม่สามารถน าไป
ด าเนินการได้ในทางปฏิบติั

16
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บริบทของความเส่ียง (Risk Context) (2/3)
• สภาวการณ์ภายในและภายนอกของการด าเนินงานทีม่ปีระเดน็ความเส่ียง จะมคีวามจ าเพาะ

ของแต่ละงาน 

• ในภาพรวม สภาวการณ์ภายในได้แก่ 

– ปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงาน (วัตถุดบิ ทรัพยากรธรรมชาติทีต้่องใช้ และเงินทุนใน
การด าเนินงาน) ลักษณะของการด าเนินงาน นโยบายการด าเนินงาน โครงสร้างเงินทุน 
ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยหีรือเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินงาน บุคลากร และ
พืน้ทีด่ าเนินงาน   

– คล้ายกบัแนวคดิ Internal Analysis ใน Strategic Analysis

17
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บริบทของความเส่ียง (Risk Context) (3/3)

• สภาวการณ์ภายนอก ได้แก่  

– นโยบายของรัฐทีเ่กีย่วข้อง สภาวการณ์ทางการเมือง  สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและ
สังคม พฒันาการของเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการด าเนินงาน  การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ข้อบงัคบั และสภาวการณ์ทางส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 

– คล้ายกบัแนวคดิ PESTLE ที่ใช้ใน External Analysis ในเร่ือง Strategic 
Analysis

18
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ความสบัสนท่ีพบมากในการวิเคราะหค์วามเส่ียง  (1/2)

• สับสนระหว่าง ความเส่ียง กบั สภาวการณ์ที่ท าให้เกดิความเส่ียง หรือปัจจัยความเส่ียง เช่น

 ข้ันตอนและกฎระเบียบที่ยุ่งยาก ไม่ใช่ความเส่ียง แต่เป็นสภาวการณ์ที่ท าให้เกดิความเส่ียงส าหรับการ
ด าเนินงานในเร่ืองที่เกีย่วข้อง 

 การขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ ไม่ใช่ความเส่ียง แต่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกดิความเส่ียง(เช่น ในการ
ด าเนินงาน)

• สับสนระหว่างความเส่ียง กบั ปัญหา ถ้าเป็นเร่ืองที่จะเกดิขึน้แน่ ไม่ใช่ความเส่ียง แต่เป็นปัญหาที่จะเกดิขึน้ เช่น 
การใช้คนที่ไม่มีความสามารถเพยีงพอกบังาน จะเกดิปัญหางานไม่ได้คุณภาพ  แต่การใช้คนที่มีความสามารถ
เพยีงพอกบังาน แต่ให้เวลาท างานจ ากดัมาก จะเกดิความเส่ียงเร่ืองคุณภาพของผลงาน

• สับสนระหว่างเงือ่นไขที่ท าให้เกดิความเส่ียง กบัสาเหตุรากฐานของเหตุการณ์ความเส่ียง สภาพถนนเป็นปัจจัย
หรือเงือ่นไขความเส่ียงที่จะท าให้เกดิอุบัตเิหตุ (เหตุการณ์) การขับรถด้วยความเร็วเกนิควร เป็นสาเหตุรากฐาน
ที่ท าให้เกดิอุบัตเิหตุ
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ความสบัสนท่ีพบมากในการวิเคราะหค์วามเส่ียง  (2/2)

• มกีารแบ่งประเภทความเส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านการเงนิ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกจิ ด้าน
การเมอืง ด้านภัยพบิัติตามธรรมชาติ ด้านกฎหมาย ฯลฯ ทีจ่ริงการแบ่งดงักล่าว เป็นการแบ่ง
ตามปัจจัยความเส่ียง หรือเป็นการแบ่งตามเหตุการณ์ความเส่ียง (Risk Event) ช่วยในการบ่งช้ี
ปัจจัยความเส่ียง แต่อาจท าให้สับสนในความหมายของความเส่ียง

• ไม่อธิบายความเส่ียงแต่ละประเดน็  ไม่มี Risk Statement เช่นเดยีวกบั Problem Statement 
ควรจัดท า Risk Statement ระบุ งานทีจ่ะท าและสภาวการณ์ เหตุการณ์ความเส่ียง และ
ผลกระทบ 

• ไม่เสนอบริบทความเส่ียงของงานทีว่เิคราะห์
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ตวัอย่างของ Risk Statement

• การเปิดประมูลเพือ่หาผู้ร่วมลงทุนทีเ่หมาะสมส าหรับโครงการนี ้(งานทีจ่ะท า) มโีอกาสที ่                         
ผู้ยืน่ข้อเสนอจะมจี านวนน้อยมาก (ข้อกงัวลหรือประเดน็ความเส่ียง ตรงข้ามกบั
วัตถุประสงค์ของการเปิดประมูลทีต้่องการให้มีผู้ยืน่ข้อเสนอในจ านวนทีไ่ม่น้อยเกนิไป                              
เช่น 5 ราย) หากการอนุมตัิโครงการล่าช้ากว่าทีก่ าหนด (เหตุการณ์ความเส่ียง) ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อความสนใจของผู้ลงทุนในโครงการ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของโครงการ
ค่อนข้างอ่อนไหวต่อค่าก่อสร้าง ความล่าช้าในการอนุมตัิอาจเน่ืองมาจากโครงการมมูีลค่า 
การลงทุนสูง และรัฐจะรับความเส่ียงด้านรายได้ (สาเหตุหลกั)
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ความเส่ียงของการด าเนินงานโครงการ PPP
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ความหมายของความเส่ียงของโครงการ PPP (1/3)

• โครงการเป็นรูปแบบหน่ึงของการด าเนินงาน (ด าเนินงานในรูปของโครงการ) เพือ่ให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  เช่น แก้ปัญหาบริการสาธารณะ การหารายได้เข้ารัฐ 
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ

• ความหมายของความเส่ียงในกรณทีัว่ไป ใช้ได้กบัความเส่ียงของโครงการ

• การด าเนินการโครงการแต่ละขั้นตอน มคีวามเส่ียง  กล่าวคอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึ
ประสงค์ขึน้ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินการโครงการขั้นตอนน้ัน ไม่บรรลุวตัถุประสงค์

• ความเส่ียงของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนของโครงการ มโีครงสร้างเช่นเดยีวกบัโครงสร้างของ
การด าเนินงานทัว่ไป

• แต่โครงการ PPP จะต่างจากโครงการทัว่ไป ตรงทีม่ขีั้นตอนและผู้เกีย่วข้องมากกว่าโครงการทัว่ไป
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• ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ PPP

1) การก าหนดแนวคดิโครงการ(Project Concept)-หน่วยงานเจ้าของโครงการ

2) การคดัเลอืกทีป่รึกษาเพือ่เตรียมโครงการ-หน่วยงานเจ้าของโครงการ

3) การศึกษาของทีป่รึกษา เพือ่จัดเตรียมโครงการ (Project Preparation) ได้เอกสารแผน
โครงการ  RFP TOR และร่างสัญญา เพือ่ด าเนินโครงการในรูป PPP-ทีป่รึกษา ภายใต้การ
ก ากบัของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4) การขออนุมตัิโครงการ-หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความช่วยเหลอืทางวชิาการของ                         
ทีป่รึกษา

5) การคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน-คณะกรรมการคดัเลอืก/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ความหมายของความเส่ียงของโครงการ PPP (2/3)  
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• ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ PPP

6) การเจรจาสัญญา-คณะกรรมการคดัเลอืก/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

7) การขออนุมตัิสัญญา-คณะกรรมการคดัเลอืก/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

8) การออกแบบและก่อสร้าง-ผู้ร่วมลงทุน ภายใต้การก ากบัของคณะกรรมการก ากบัดูแล/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

9) การด าเนินงาน-ผู้ร่วมลงทุน ภายใต้การก ากบัของคณะกรรมการก ากบัดูแล/หน่วยงาน                    
เจ้าของโครงการ

10) การส่งมอบสินทรัพย์ทีไ่ด้จากโครงการ หลงัหมดอายุสัญญา (BOT)-ผู้ร่วมลงทุนและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใต้การก ากบัของคณะกรรมการก ากบัดูแล

ความหมายของความเส่ียงของโครงการ PPP (3/3)
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ประเด็นความเส่ียงของโครงการ PPP (1/3)

• การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนมลีกัษณะต่างกนัและวตัถุประสงค์ต่างกนั  

1) การก าหนดแนวคดิโครงการ(Project Concept)-ได้แนวคดิโครงการทีด่ ีเช่ือว่าสามารถ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองโอกาส (Opportunity) ทีโ่ครงการต้องการแก้ไขหรือพฒันา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) การคดัเลอืกทีป่รึกษาเพือ่เตรียมโครงการ-ได้ทีป่รึกษาทีม่ีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกบังาน ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด

3) การศึกษาวเิคราะห์โครงการโดยทีป่รึกษา-ได้เอกสารแผนโครงการ  RFP TOR และ
ร่างสัญญา ทีม่ีคณุภาพ ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด

4) การขออนุมตัิโครงการ-โครงการได้รับอนุมัติ ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด
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ประเด็นความเส่ียงของโครงการ PPP (2/3)

5) การคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน-ได้ผู้ ร่วมลงทุนทีม่ีความพร้อมทุกด้าน ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด

6) การเจรจาสัญญา-ได้สัญญาทีเ่ป็นธรรมต่อรัฐและผู้ร่วมลงทุน

7) การขออนุมตัิสัญญา-สัญญาได้รับอนุมัติจาก ครม. ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด

8) การออกแบบและก่อสร้าง-ได้แบบก่อสร้างทีม่ีคณุภาพ  การก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่ าหนดในเร่ือง CSSQS (Cost, Scope, Schedule, Quality, Safeguard) ที่ก าหนดไว้
ในสัญญา (Safeguard=Environment, Social, Occupational Healh and Safety, Public 
Safety)

9) การด าเนินงาน-ผลการด าเนินงานโครงการของผู้ร่วมลงทุน บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเงิน  
คณุภาพการให้บริการ  การจัดการ Safeguard และ เงื่อนไขอื่นๆ ทีก่ าหนดไว้ในสัญญา

10) การส่งมอบสินทรัพย์ทีไ่ด้จากโครงการ หลงัหมดอายุสัญญา-ผู้ร่วมลงทุนส่งมอบสินทรัพย์
ของโครงการในสภาพและประสิทธิภาพการใช้งานตามข้อก าหนดในสัญญา
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• ประเดน็ความเส่ียง ตรงข้ามกบัวตัถุประสงค์หรือผลของการด าเนินงานทีต้่องการ

• การด าเนินงานแต่ละช่วงระยะของโครงการ มบีริบทของความเส่ียงต่างกนั 

• การจัดการความเส่ียงจึงต้องครอบคลุมทุกช่วงระยะของโครงการ

• แต่การศึกษาวเิคราะห์โครงการของทีป่รึกษา จะครอบคลุมเฉพาะความเส่ียงในช่วง
ระยะที ่4) ถึง 10)

• หน่วยงานเจ้าของโครงการ ควรจัดการความเส่ียงของการด าเนินการโครงการในช่วง
ระยะที ่1) ถึง 3) เพือ่ให้ได้แผนโครงการทีส่มบูรณ์พร้อมทีจ่ะด าเนินการ

ประเด็นความเส่ียงของโครงการ PPP (3/3)
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หลกัการของการจดัการความเส่ียงของโครงการ PPP
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วตัถุประสงค์และขอบเขตของกาเส่ียงรจัดการความของโครงการ PPP  (1/2)  

• วตัถุประสงค์ของการจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP เพือ่ให้การด าเนินการโครงการทุกช่วง
ระยะ บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ให้ได้มากทีสุ่ด

• การด าเนินงานจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP เป็นการน าแผนการจัดการความเส่ียงที่ได้จัดท า
ไว้ ไปด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่ช่วงระยะการขออนุมตัิโครงการ (ขั้นที ่4) จนถึงการส่งมอบทรัพย์สิน
(ขั้นที ่10) 

• ขอบเขตการด าเนินงาน แบ่งได้เป็น 

– การน ามาตรการจัดการความเส่ียง (Risk Management Measures) ทีก่ าหนดไว้ในแผนการ
จัดการความเส่ียงไปด าเนินการทางปฏิบัติ  

– การติดตามประเมนิผลการจัดการความเส่ียง 

– การส่ังการปรับแก้ไขการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึน้
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• การจัดการความเส่ียงของโครงการ เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการโครงการ

• ผู้ทีม่ส่ีวนในการจัดการโครงการและความเส่ียงของโครงการ เปลีย่นไปตามช่วงระยะโครงการ

• ประเดน็ความเส่ียงของแต่ละขั้นตอนของโครงการ หากเกดิขึน้เป็นจริง จะส่งผลกระทบถึง
ขั้นตอนต่อไป เป็นปัญหาหรือปัจจัยเส่ียงของการด าเนินโครงการในขั้นตอนต่อไป

วตัถุประสงค์และขอบเขตของกาเส่ียงรจัดการความของโครงการ PPP  (2/2)  



ISO 9001:2008

การจัดการความเส่ียงช่วงการเตรียมโครงการ (1/4) 

• แผนโครงการทีมี่ความสมบรูณ์ชดัเจน  จะลดความเสีย่งของการด าเนินงาน
ในช่วงระยะต่อๆไปของโครงการ

• ดงัน้ัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ ควรด าเนินมาตรการลดความเส่ียงของการด าเนินงาน
วางแผนโครงการ ในช่วงระยะที ่1 ถึง 3 เพือ่ให้ได้แผนโครงการทีม่คีวามสมบูรณ์ทีสุ่ด
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• ขั้นตอนการก าหนดแนวคดิโครงการ
– ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- แนวคิดโครงการท่ีเหมาะสม  สามารถตอบสนองอุปสงคห์รือความ

ตอ้งการของประเทศหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นท่ีน่าสนใจของภาคเอกชน)

– ประเดน็ความเส่ียง-แนวคิดโครงการท่ีไม่เหมาะสม (ขอ้กงัวล)
– ท าไม- เพราะก าหนดแนวคิดโครงการจากความรู้สึกหรือความเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้

ก าหนดจากผลการศึกษาวเิคราะห์เบ้ืองตน้ในเร่ืองอุปสงคข์องโครงการและ
สภาวการณ์ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อโครงการ

– ท าไม- หน่วยงานฯขาดผูท่ี้สามารถศึกษาวเิคราะห์ได้
– มาตรการจดัการความเส่ียง- จดัตั้งทีมงานมีคนเก่งจากภายนอก เพื่อศึกษาเบ้ืองตน้ 

ก าหนดแนวคิดโครงการท่ีเหมาะสม

การจัดการความเส่ียงช่วงการเตรียมโครงการ (2/4)  
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• ขั้นตอนการคดัเลอืกทีป่รึกษาเพือ่เตรียมโครงการ

– ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- ไดท่ี้ปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ีตอ้งการ
– ประเดน็ความเส่ียง-ไดท่ี้ปรึกษาท่ีมีความสามารถไม่พอ (ขอ้กงัวล)
– ท าไม- TOR ไม่ชดัเจน, คณะกรรมการคดัเลือกขาดความสามารถและประสบการณ์พอท่ีจะ

วเิคราะห์ขอ้เสนอของท่ีปรึกษา, กระบวนการคดัเลือกถูกแทรกแซง,  ไม่มีการแข่งขนั (เช่น 
วา่จา้งสถาบนัการศึกษา เป็นท่ีปรึกษา) 

– ท าไม- หน่วยงานฯขาดผูท่ี้สามารถจดัท า TOR ท่ีดีจากแนวคิดของโครงการ และผูท่ี้สามารถ
สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการคดัเลือกได้

– มาตรการจดัการความเส่ียง- จดัตั้งทีมงานมีคนเก่งจากภายนอก เพื่อช่วยในการจดัท า TOR 
และประเมินขีดความสามารถของท่ีปรึกษา จากขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้มูลอ่ืนๆ

การจัดการความเส่ียงช่วงการเตรียมโครงการ (3/4)  
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• ช่วงระยะการศึกษาวเิคราะห์ของทีป่รึกษา เพือ่จัดเตรียมโครงการ (Project Preparation)
– ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- ได ้(ผลงาน) เอกสารโครงการท่ีมีคุณภาพ  (แผนโครงการ RFP/TOR

ร่างสญัญา)
– ประเดน็ความเส่ียง-ไดเ้อกสารท่ีไม่มีคุณภาพ (ขอ้กงัวล)
– ท าไม- ท่ีปรึกษาไม่มีความรู้ความสามารถตามท่ีคาดหวงั การก ากบัควบคุมคุณภาพของการ

ท างานของท่ีปรึกษาไม่มีหรือไม่ดีพอ  
– ท าไม- ผลสืบเน่ืองมาจากการจดัการความเส่ียงของการคดัเลือกท่ีปรึกษาไม่ไดผ้ล 

คณะกรรมการก ากบัท่ีปรึกษาขาดความรู้ความสามารถพอท่ีจะมองเห็นขอ้บกพร่องต่างๆ
ของผลงานในระยะต่างๆของท่ีปรึกษาได ้

– มาตรการจดัการความเส่ียง- หาคนเก่งจากภายนอกร่วมคณะกรรมการก ากบัฯ ก าหนดวธีิการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของท่ีปรึกษาระหวา่งด าเนินงาน (Inception Report, Interim 
Report, Draft Final Report)  ใหค้วามส าคญักบัการจดัการความเสียงช่วงการคดัเลือก

การจัดการความเส่ียงช่วงการเตรียมโครงการ (4/4)  
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การวางแผนการจดัการความเส่ียง
ของแต่ละช่วงระยะโครงการ
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เนือ้หาของแผนจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP (1/3)
• การวางแผนการจัดการความเส่ียงของโครงการ จะท าได้กต่็อเมือ่การวางแผนด้านอืน่ๆของ

โครงการเสร็จส้ินแล้ว หลงัจากทีโ่ครงการมคีวามชัดเจนแล้ว ในเร่ืองขอบเขตของโครงการและ
งานต่างๆที่ต้องด าเนินการภายใต้โครงการ 

• แผนจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP ควรมเีนือ้หาทีชั่ดเจนในเร่ืองต่อไปนี้

1) บริบทของความเส่ียงของโครงการ

2) ประเดน็ความเส่ียงแต่ละช่วงระยะโครงการ

3) การวเิคราะห์ประเดน็ความเส่ียงแต่ละประเดน็ เพือ่ก าหนด เหตุการณ์ความเส่ียง และสาเหตุ
รากฐานของแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง และจัดล าดบัความส าคญัของเหตุการณ์ความเส่ียง

4) มาตรการจัดการความเส่ียงส าหรับแต่ละประเดน็ความเส่ียง

5) มาตรการจัดการความเส่ียงส าหรับช่วงการคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน ทีจ่ะต้องก าหนดไว้ในเอกสาร 
RFP/TOR  และมาตรการจัดการความเส่ียง ทีจ่ะต้องก าหนดไว้ในสัญญา                            
การร่วมลงทุน
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เนือ้หาของแผนการจัดการความเส่ียงของโครงการ (2/3)
6) ผู้รับผดิชอบในการด าเนินมาตรการจัดการความเส่ียงต่างๆ 

7) การตดิตามประเมินผลการจัดการความเส่ียง ควรมีแนวทางการด าเนินงานอย่างไร จะตดิตาม
ประเมินผลเร่ืองใด ใช้ตัวช้ีวดัอะไร ตัวช้ีวดั ควรมีทั้งตวัช้ีวดั Performance ของการจัดการความ
เส่ียง และ Risk Trigger (เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ก่อนที่เหตุการณ์ความเส่ียงจะเกดิขึน้ เช่น ปริมาณ
น า้ฝน เป็น Risk Trigger ของเหตุการณ์น า้ท่วม)

8) การจัดการความเส่ียง ควรมีโครงสร้างองค์กรและระบบการด าเนินงานอย่างไร รวมทั้งการส่ือสาร
ความเส่ียงภายในโครงการและองค์กร

9)   การจดัการความเส่ียง จะต้องใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายเท่าไร จะมี ผลกระทบต่อต้นทุน
ของโครงการเท่าไร ท าให้มีความเส่ียงด้านการเงินเพ่ิมหรือไม่ จะคุ้มหรือไม่  ตวัอย่าง 
เพ่ิมความปลอดภยั อาจต้องใช้เทคโนโลยี ท่ีแพงขึน้) 

10)  ข้อเสนอแนะในการน าแผนจัดการความเส่ียงของโครงการไป ด าเนินการในช่วงระยะการออกแบบ
การก่อสร้าง และการด าเนินการโครงการ
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• แผนการจดัการความเส่ียงของโครงการ PPP ส าหรับหน่วยงานเจา้ของ
โครงการ  จะต่างจากแผนการจดัการความเส่ียงของโครงการ PPP ส าหรับ
ผูร่้วมลงทุน แต่มีประเดน็ร่วมกนั

เนือ้หาของแผนการจัดการความเส่ียงของโครงการ (3/3)
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1) สร้างบริบทของความเส่ียง (Risk Context)

2) ก าหนดประเดน็ความเส่ียงของแต่ละขั้นตอนของโครงการ = ตรงกนัข้ามกบัวตัถุประสงค์ที่
ก าหนด  เช่น การก่อสร้าง  ประเดน็ความเส่ียง  ความล่าช้าในการก่อสร้าง 

3) วเิคราะห์แต่ละประเดน็ความเส่ียง  บ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง และหาสาเหตุรากฐานของแต่ละ
เหตุการณ์ จากบริบทของความเส่ียง

4) จัดล าดบัความส าคญัของเหตุการณ์ความเส่ียง พจิารณา โอกาสทีจ่ะเกดิและผลกระทบหาก
เหตุการณ์เกดิขึน้ ทีจ่ะมต่ีอการท าให้ประเดน็ความเส่ียงเกดิขึน้ได้  

ขั้นตอนการวางแผน (1/2)
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5) ก าหนดมาตรการเพือ่ด าเนินการกบัสาเหตุรากฐานของแต่ละเหตุการณ์

6) ก าหนดมาตรการลดผลกระทบ หากประเดน็ความเส่ียง เกดิขึน้จริง

7) ก าหนดผู้รับผดิชอบส าหรับแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง  หน่วยงานฯ หรือ ผู้ร่วมลงทุน หรือไม่มี
ผู้รับผดิชอบ เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวสัิย (Force Majeure)

8) การรับความเส่ียงระหว่าง รัฐ/หน่วยงาน และ ผู้ร่วมลงทุน หรืออาจม ีThird Party

ขั้นตอนการวางแผน (2/2)
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บริบทความเส่ียงของโครงการ (1/3)

• บริบทความเส่ียง (Risk Context) ของโครงการ จะได้จากผลการศึกษาวเิคราะห์โครงการ และ
การศึกษาวเิคราะห์เพิม่เติมหากจ าเป็น

• บริบทความเส่ียงของแต่ละช่วงระยะโครงการ แบ่งได้เป็นสภาวการณ์และปัจจัยต่างๆภายใน
โครงการ และสภาวการณ์และปัจจัยต่างๆภายนอกโครงการ  ซ่ึงมผีลต่อการก าหนดประเดน็ความ
เส่ียง เหตุการณ์ความเส่ียง สาเหตุรากฐานของแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง และมาตรการจัดการ
ความเส่ียง

• สภาวการณ์ภายนอกโครงการ จะครอบคลุมสภาวการณ์ของปัจจัยต่างๆทีม่ผีลต่อโครงการในด้าน
ต่อไปนี ้ อุปสงค์ รายได้ ระยะเวลาการก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การจัดการ 
Safeguard 
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บริบทความเส่ียงของโครงการ (2/3)

• สภาวการณ์ภายในโครงการ จะครอบคลุมเร่ืองต่างๆในแผนโครงการ ได้แก่  วตัถุประสงค์หลกั
หรือผลลพัธ์ทีต้่องการในช่วงระยะการด าเนินงานของโครงการ ข้อมูลของพืน้ทีโ่ครงการ  การ
จัดหาทีด่นิ ประมาณการณ์ตัวเลขอุปสงค์ของโครงการ  ขอบเขตการก่อสร้างและการด าเนินงาน
โครงการ ก าหนดเวลาการเปิดการด าเนินงานโครงการ  ประมาณการณ์ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ประมาณการณ์รายได้ โครงสร้างเงนิทุนโครงการ  การประมาณการณ์ผล
ประกอบการด้านการเงนิของโครงการ  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีผู้่ลงทุนและรัฐควร
ได้รับ   ข้อก าหนดด้านคุณภาพและการใช้งานของส่ิงก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆของโครงการ 
ข้อก าหนดด้านคุณภาพการด าเนินงานของโครงการ ความต้องการด้านการจัดการ safeguard
ในช่วงการก่อสร้างและช่วงการด าเนินงาน  รูปแบบของสัญญาการร่วมลงทุน เงือ่นไขและ
ข้อก าหนดต่างๆในด้านการบริหารจัดการโครงการและการส่งมอบทรัพย์สิน  ฯลฯ
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• บริบทความเส่ียงของโครงการ จะเป็นพืน้ฐานในการก าหนดเหตกุารณ์ความเส่ียง 
ตวัอย่างเช่น

• ถ้าหน่วยงานเจ้าของโครงการได้เตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการไว้พร้อมแล้ว ความ
ล่าช้าในการส่งมอบพืน้ท่ีให้ผูร่้วมลงทนุใช้ในการก่อสร้าง จะไม่เป็นเหตกุารณ์ความ
เส่ียง  แต่ถ้าการโยกย้ายประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีโครงการ ยงัไม่แล้วเสรจ็ ความล่าช้า
ในการส่งมอบพืน้ท่ีให้ผูร่้วมลงทนุใช้ในการก่อสร้าง จะเป็นเหตกุารณ์ความเส่ียงท่ีมี
เหตผุล
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• ก าหนดวตัถุประสงค์ทีชั่ดเจนของการด าเนินงานแต่ละช่วงระยะโครงการ

• ก าหนดประเดน็ความเส่ียง ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ทีต่รงข้ามกบัวตัถุประสงค์

• ประเดน็ความเส่ียงของช่วงระยะการขออนุมตัิโครงการ การคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน และการ
ออกแบบและก่อสร้าง  ค่อนข้างจะเหมอืนกนัทุกโครงการ

• ประเดน็ความเส่ียงของช่วงระยะการด าเนินงานและการส่งมอบทรัพย์สิน จะมคีวามจ าเพาะ
ส าหรับแต่ละโครงการ เช่น โครงการทีรั่ฐต้องให้การสนับสนุนด้านรายได้แก่เอกชนผู้ลงทุน  
ประเดน็ความเส่ียงหน่ึงของรัฐได้แก่รายได้โครงการจะน้อยกว่าทีค่าด ท าให้รัฐต้องจ่ายเงนิ
อุดหนุนเพิม่ขึน้ ถ้ารัฐไม่จ าเป็นต้องให้การสนับสนุน (Net Cost) จะไม่มปีระเดน็ความเส่ียงนี ้
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การวิเคราะห์แต่ละประเด็นความเส่ียง 

• วเิคราะห์แต่ละประเดน็ความเส่ียง เพือ่บ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง และหาสาเหตุรากฐานของ
แต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง 

• การวเิคราะห์ต้ององิบริบทความเส่ียงเป็นเหตุผลรองรับเหตุการณ์ความเส่ียงและสาเหตุ
รากฐานของเหตุการณ์ความเส่ียง

• จัดล าดบัความส าคญัของแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง พจิารณาจากโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 
และผลกระทบต่อประเดน็ความเส่ียง หากเกดิเหตุการณ์ขึน้จริง 

• การจัดล าดบัความส าคญัใช้ Risk Matrix 3 x 3 หรือ 5x5 
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ตัวอย่าง Risk Matrix เพือ่จัดล าดบัความส าคญัของเหตุการณ์ความเส่ียง

ระดบัผลกระทบ

สูง

ปานกลาง

ต ่า

ต  ่า ปานกลาง สูง

ระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์

รูปท่ี 9.4 การจดัระดบัความส าคญัของความเส่ียงตามหลกัการ AS/NZS 4360/1999 Risk Management Standard

ความเส่ียงความส าคัญ
ปานกลาง

ความเสี่ยง
ความส าคัญสูง

ความเส่ียง
ความส าคัญต่ า
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ตวัอย่าง Risk Matrix เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของเหตกุารณ์ความเส่ียง
3. ความเสี่ยงในช่วงการก่อสรา้ง

RC1   ผูล้งทนุไม่สามารถเร่ิมงานก่อสรา้งไดภ้ายในกรอบเวลาทีก่ าหนด

ระดบัผลกระทบ

สูง ทุกพ้ืนที่ RC1.2 ทุกพ้ืนที่ พ้ืนที่ B,C

พ้ืนที่ A RC1.3 RC1.4RC 1.1 RC1.3,RC1.4

ปานกลาง

ต า่

ต า่ ปานกลาง สูง

          ระดบัของโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์

RC1.1   การรถไฟไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่

RC1.2   ผู้ลงทนุไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้ภายในวงเงินทีก่  าหนด 

RC1.3   โครงการไม่ผ่านการอนุมตัิ EIA 

RC1.4    แบบก่อสร้างไม่ผ่านการอนุมตัิของ กทม.
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ตวัอย่าง Risk Matrix เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเหตกุารณ์ความเส่ียง



ISO 9001:2008

การก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง  (1/5)

• การจัดการความเส่ียง 

– ด าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมกบัสาเหตุรากฐานของแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียง  
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์ความเส่ียงเกดิขึน้ หรือลดโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ ใช้ในกรณปัีจจัย
ความเส่ียงภายในโครงการทีค่วบคุมได้ 

– ด าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมในการลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หากเหตุการณ์ความเส่ียง
เกดิขึน้  ใช้กบัปัจจัยความเส่ียงภายนอกโครงการ ทีค่วบคุมไม่ได้

• มาตรการจัดการความเส่ียง อาจมทีั้งมาตรการทางกายภาพ มาตรการทางการเงนิ และ
มาตรการทางการบริหารจัดการ ขึน้กบัรูปแบบและลกัษณะของสาเหตุรากฐานของเหตุการณ์
ความเส่ียง

50



ISO 9001:2008

มาตรการจัดการความเส่ียง
• มาตรการทางกายภาพ (Physical Measures)  เช่น ติดตั้งอุปกรณ์วดัการร่ัวไหลของสารเคมี

ในโรงงาน โดยทัว่ไป  ลดความเส่ียงต่อสินทรัพย์กายภาพ 

• มาตรการทางการบริหารจัดการ  (Management Measures)  เช่น กฎระเบยีบปฏิบัติเพือ่ลด
ความเส่ียงด้านการท างาน การซ้ือวตัถุดบิล่วงหน้าในตลาดสินค้าล่วงหน้าเพือ่ลดความเส่ียง
ด้านราคาวตัถุดบิ

• มาตรการทางการเงนิ  เช่น การซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

51

การก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง  (2/5)



ISO 9001:2008

• ในภาพรวม  ก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง ตามกลยทุธ์หรือ แนวทาง  4 Ts ไดแ้ก่ 
1) Treat ใชม้าตรการลดความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุรากฐาน หรือลดผลกระทบหาก

เกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุรากฐาน ตวัอยา่งเช่น การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ การท า
สัญญาระยะยาวในการซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้

2) Terminate ใชม้าตรการท่ีก าจดัเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุรากฐาน เช่น การปรับเปล่ียนแผนโครงการ 
เปล่ียนแบบ หรือเปล่ียนวิธีการก่อสร้าง เปล่ียนประเภทของวสัดุ

3) Transfer มุ่งยา้ยโอนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม  ท่ีมีขีดความสามารถสูงกวา่เจา้ของ
โครงการในการจดัการความเส่ียง ตวัอยา่งเช่น การประกนัภยั การประกนัอตัราแลกเปล่ียน การวา่จา้ง
ในรูปแบบรวมการออกแบบกบัการก่อสร้าง  เป็นตน้

4) Tolerate ยอมรับผลกระทบ ใชใ้นกรณีท่ีไม่มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง หรือใน
กรณีท่ีมาตรการการจดัการความเส่ียงมีค่าใชจ่้ายสูงมาก ควรจดัท าแผนส ารอง (Contingency Plan)
รับผลกระทบ เพื่อน ามาด าเนินการเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นประเดน็ความเส่ียงข้ึน
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• อกีแนวคิดหน่ึงของการก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง   ซ่ึงมีส่วนเหมือนแนว 4Ts

1) หลกีเลีย่ง (Avoid) หลกีเลีย่งการด าเนินงานที่มีความเส่ียง เช่น ปรับแก้กระบวนการด าเนินงาน 
เพือ่หลกีเลีย่งความเส่ียง

2) กระจายความเส่ียง (Diversify) เช่น การลงทุนในหุ้นหลายตัว การด าเนินธุรกจิหลายด้าน

3) ควบคุม (Control)  ลดเง่ือนไขที่จะท าให้เกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเส่ียง

4) แบ่งความเส่ียง (Share) ร่วมรับความเส่ียง  เช่น การประกนัภัย 

5) ถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) ถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดให้แก่ผู้อืน่ เช่น การว่าจ้างภายนอกให้
ด าเนินงานบางอย่าง (Outsourcing)

6) ยอมรับความเส่ียง (Accept)  ยอมรับความเส่ียงเลก็น้อยบางเร่ือง ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
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• อย่างไรกต็าม การก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียงต้องค านึงถึง

1) การด าเนินมาตรการมต้ีนทุน และค่าใช้จ่าย   การใช้มาตรการจึงต้องค านึงความคุ้มทุน  
Optimize ค่าใช้จ่ายกบัผลทีไ่ด้

2) มาตรการบางเร่ือง มคีวามเส่ียงในตัวเอง (Inherent Risk) เช่น การซ้ือเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า มคีวามเส่ียงทีจ่ะขาดทุนได้ เช่นกนั

3) ถึงจะมแีผนจัดการความเส่ียงทีด่ ีกย็งัคงมคีวามเส่ียงเหลอือยู่  (Residual Risks)

4) ต้องจัดท า Contingency Plan เพือ่ลดผลกระทบหากเกดิเร่ืองทีเ่ป็นประเดน็ความเส่ียงขึน้ 
Business Continuity Plan เป็น Contingency Plan เช่นกนั
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การติดตามประเมินผล

• การติดตามประเมนิผลการจัดการความเส่ียง ที่ส าคญัได้แก่การติดตามประเมนิผลในช่วงระยะ
การออกแบบ การก่อสร้าง การด าเนินงานโครงการ และการส่งมอบทรัพย์สินโครงการ ซ่ึงเป็นช่วง
ระยะการบริหารสัญญาร่วมลงทุน 

• เป็นส่วนหน่ึงของการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของผู้ร่วมลงทุน  

• การติดตามประเมนิผล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  Compliance monitoring and evaluation 
และ Performance monitoring and evaluation 

• Compliance M&E ติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิของผู้ร่วมลงทุนตามทุกมาตรการจัดการความ
เส่ียงและความต้องการหรือข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงมอียู่ในสัญญาร่วมลงทุน

• Performance M&E ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของผู้ร่วมลงทุนในการจัดการความเส่ียง 
ตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงระยะการก่อสร้าง
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การรับความเส่ียง

• เป็นเร่ืองส าคญัในโครงการ PPP ประเดน็คอื ใครจะรับผลกระทบหากประเดน็ความเส่ียงเกิดเป็น
จริงขึน้มา และจะรับเท่าไร

• ใครท าให้ประเดน็ความเส่ียงเกดิเป็นจริงขึน้ ควรรับผลกระทบ เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ส่งมอบพืน้ทีล่่าช้า ควรรับความเสียหายทีเ่กดิขึน้แก่ผู้ร่วมลงทุน เป็น Cash (จ่ายค่าเสียหาย) หรือ 
Kind (ต่ออายุสัมปทาน) 

• แผนการจัดการความเส่ียง ควรเสนอแนะเร่ืองการรับความเส่ียง ซ่ึงจะต้องไปปรากฏชัดเจนใน
สัญญาร่วมลงทุน ตัวอย่าง ผู้ร่วมลงทุนโครงการประปา ก าหนดเงือ่นไขการรับซ้ือน า้ในปริมาณ
ขั้นต ่า รัฐรับความเส่ียงด้านอุปสงค์ขั้นต ่า

• ถ้าเหตุการณ์ความเส่ียงเป็นเหตุสุดวสัิย เช่นภัยธรรมชาต ิจะท าอย่างไร  ร่วมกนัรับผลกระทบ หรือ
ผู้ร่วมลงทุนรับไปทั้งหมด  เช่น น า้ท่วม 2 เดอืน ยงัจะปรับผู้ร่วมลงทุนหรือไม่ในความล่าช้าของ
การก่อสร้าง
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การติดตามประเมินผล

• ต้องก าหนดตัวช้ีวดั ทีเ่กีย่วข้อง และรายละเอยีดของตัวช้ีวดั 

• ต้องก าหนดเกณฑ์การประเมนิผล และแนวทางการส่ังการแก้ไขปรับปรุง
ตามผลการประเมนิ
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ความเช่ือมโยงกบัการจดัการโครงการ

• การด าเนินงานจัดการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการโครงการ

• งานจัดการความเส่ียงจึงเป็นงานหน่ึงในการจัดการโครงการ เช่นเดยีวกบั งานจัดการ Safeguard 
งานจัดการด้านการเงนิ  งานจัดการเอกสาร เป็นต้น 

• มาตรการจัดการความเส่ียงช่วงระยะการคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน จะถูกน าไปใช้ในเอกสารRFP และ 
TOR เช่น คุณสมบตัิขั้นต ่าของผู้ร่วมลงทุน

• มาตรการจัดการความเส่ียงช่วงการออกแบบ การก่อสร้าง การด าเนินงาน และการส่งมอบ
ทรัพย์สิน จะต้องถูกก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน 

• หลงัจากสัญญามผีลใช้บงัคบั  การจัดการโครงการโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ จะ หนักไปใน
เร่ืองการบริหารสัญญา (Contract Administration) เพือ่ให้ผู้ร่วมลงทุนและหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ปฏิบตัิตามเงือ่นไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด (Compliance)
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การจดัการความเส่ียงโดยผูร่้วมลงทุน (1/2)

• การจัดการความเส่ียงของหน่วยงานฯ ด าเนินการคู่ขนานกนัไปกบัการจัดการความเส่ียงของ
ผู้ร่วมลงทุน 

• หน่วยงานฯและผู้ร่วมลงทุนมผีลได้เสียร่วมกนั การจัดการความเส่ียงของทั้งสองฝ่ายจึง
จ าเป็นต้องมคีวามเช่ือมโยงกนัในด้านข้อมูลและในด้านความร่วมมอืกนัเพือ่แก้ไขปัญหาซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อทั้งสองฝ่าย

• การจัดการความเส่ียงของผู้ลงทุน เป็นการจัดการความเส่ียงของโครงการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การจัดการโครงการ (Project Management) แบ่งได้เป็น

• การจัดการความเส่ียงของการออกแบบ เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการการออกแบบ (Design 
Management) เพือ่ลดโอกาสทีก่ารออกแบบจะผดิพลาดในด้าน CSSQ ซ่ึงต้องสอดคล้องกบัที่
เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการและทีร่ะบุไว้ในสัญญาการร่วมลงทุน
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• การจัดการความเส่ียงของการก่อสร้าง เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการการก่อสร้าง (Construction 
Management) เพื่อใหก้ารก่อสร้างไม่มีขอ้ผดิพลาดในดา้น CSSQ ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงการ
ด าเนินธุรกิจ

• การจัดการความเส่ียงของการด าเนินธุรกจิ เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการธุรกิจ (Business 
Management) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจมีผลประกอบการตามเป้าหมายท่ีก าหนด และเป็นไปตาม   
ท่ีระบุไวใ้นสญัญาการร่วมลงทุน

• การจัดการความเส่ียงของการบริหารสัญญาร่วมลงทุน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสญัญาการ
ร่วมทุน ทุกช่วงระยะของโครงการ รวมถึงการส่งมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่หน่วยงานฯ เพื่อใหผู้ล้งทุน
และหน่วยงานฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาการร่วมทุนโดยไม่มีประเดน็หรือ                    
ขอ้ขดัแยง้ 
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การแบง่หน้าท่ีความรบัผิดชอบในการจดัการความเส่ียง

• ช่วงการคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน-การจัดการความเส่ียงโดย คณะกรรมการคดัเลอืก
• ช่วงด าเนินการหลงัสัญญาเร่ิมมผีล- คณะกรรมการก ากบัดูแล 
• คณะกรรมการทั้งสองชุด ไม่ได้ท างานเต็มเวลา หน่วยงานฯจ าเป็นต้องมทีมีงานให้การสนับสนุน

คณะกรรมการทั้งสองชุด
• หน่วยงานฯ ควรตั้งหน่วยจัดการโครงการ (ถ้ายงัไม่ม)ี  ท าหน้าทีส่นับสนุนคณะกรรมการทั้ง

2ชุด ในการด าเนินงานจัดการความเส่ียงทั้งสองช่วงระยะโครงการ 
• ถ้าหน่วยงานฯมคีณะกรรมการจัดการความเส่ียงองค์กร ควรให้คณะกรรมการจัดการความเส่ียง

องค์กรมส่ีวนร่วม เพราะความเส่ียงของโครงการ PPP เป็นความเส่ียงเร่ืองหน่ึงขององค์กร
• การด าเนินงานตามมาตรการและแผนงานจัดการความเส่ียงของโครงการ PPP หน่วยงานอืน่ใน

องค์กรอาจจ าเป็นต้องช่วยด าเนินงานเอง  เช่น หน่วยกฎหมาย  หน่วยวศิวกรรม หน่วยการเงนิ 
ฯลฯ 
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การรายงานผลการจดัการความเส่ียง

• เมือ่ส้ินสุดการด าเนินงานแต่ละช่วงของโครงการ (ช่วงการคดัเลอืกผู้รวมลงทุน ช่วงการ
ก่อสร้าง ช่วงการด าเนินธุรกจิ)  ควรจัดท ารายงานการเสร็จส้ินงาน (Completion Report) 
และผลการจัดการความเส่ียง  ประเดน็ความเส่ียงใดที่เกดิเป็นจริงขึน้ และผลกระทบต่อ
การด าเนินงานช่วงต่อไป 

• ช่วงการบริหารสัญญา  การจัดการโครงการ ควรมกีารจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ (Project Performance Report) ทุกไตรมาส รวมทั้งผลการจัดการความเส่ียง 
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การจดัท า Risk Register
• การจัดการความเส่ียงของโครงการ ควรใช้ Register เป็นเคร่ืองมอื

• Risk Register  เป็นเอกสารสรุปผลการวเิคราะห์ความเส่ียงและมาตรการต่างๆโดยทัว่ไป จัดท าใน 
Excel Worksheet  

• ในการประชุมทบทวนความก้าวหน้าของโครงการ (ในการจัดการโครงการ) ควรรวมการ
ประเมนิผลการด าเนินงานจัดการความเส่ียง โดยใช้ Risk Register เป็นเคร่ืองมอื  บนัทึกผลการ
ด าเนินงานจัดการความเส่ียง และ ถ้ามกีารปรับแก้มาตรการจัดการความเส่ียง บันทึกไว้ใน Risk 
Register เช่นกนั (ดูเอกสารประกอบเร่ืองนี)้

• โครงการ PPP ของไทย มาตรการจัดการความเส่ียงส่วนใหญ่ก าหนดไว้ในสัญญาการร่วมลงทุน 
การปรับแก้ท าได้ยาก ต้องแก้ไขสัญญา 
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การสัง่การแก้ไขปรบัปรงุ

• ใช้ระบบการส่ังการแก้ไขปรับปรุงในการจัดการโครงการหรือการบริหารสัญญาการร่วม
ลงทุน

• จากผลการประเมนิผล หากผู้ร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบตัิตามมาตรการและความต้องการ   
ในการจัดการความเส่ียงได้อย่างครบถ้วน หรือครบถ้วน แต่ผลทีไ่ด้ต ่ากว่าเป้าหมาย                                                  
ทีก่ าหนด  จ าเป็นต้องวเิคราะห์หาสาเหตุทีผู้่ร่วมลงทุนไม่ปฏิบตัิตามอย่างครบถ้วน 
หรือด าเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย และผลกระทบ จึงจะสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงได้

• การส่ังการแก้ไขปรับปรุงการจัดการความเส่ียง รวมอยู่ในการจัดการโครงการ
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ภาคผนวก ตวัอย่างการวิเคราะหค์วามเส่ียงอย่างกว้างๆ

67



ISO 9001:2008

สรปุ
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• การจดัการความเส่ียงมีความส าคญัต่อความส าเรจ็ของโครงการ

• ควรจดัการความเส่ียงทกุขัน้ตอนของโครงการ ตัง้แต่การก าหนดแนวคิดโครงการ 
จนส้ินสดุอายโุครงการ

• แผนโครงการท่ีมีความสมบรูณ์ชดัเจน ช่วยลดความเส่ียงของการด าเนินงาน
โครงการทกุขัน้ตอน

• จดุอ่อนท่ีพบบอ่ย การวิเคราะหท์างการเงินในการศึกษาวิเคราะหโ์ครงการ ไม่
เช่ือมโยงกบัข้อพิจารณาทางเทคนิคของโครงการ

• จดุอ่อนท่ีพบบอ่ยในการวิเคราะหค์วามเส่ียง  ขาดการวิเคราะหบ์ริบทของความ
เส่ียงของโครงการ ท าให้แผนการจดัการความเส่ียงท่ีได้ ไม่ชดัเจน น าไปใช้ทาง
ปฏิบติัได้ยาก
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สรปุ
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• การด าเนินงานจดัการความเส่ียง เป็นงานหน่ึงในการจดัการโครงการ  

• การจดัการความเส่ียงของโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ จะขนานกนั
ไปกบัการจดัการความเส่ียงของโครงการ โดยผูร่้วมลงทนุ ผลท่ีได้จะเสริม
ซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากทัง้สองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกนั

• การจดัการความเส่ียงของโครงการ ควรใช้ Risk Register เป็นเครื่องมือ
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ขอบคุณทีใ่ห้ความสนใจ  ยนิดรัีบฟังข้อคดิเห็นและค าถามครับ
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• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- ไดรั้บอนุมติัใหด้ าเนินการไดภ้ายในกรอบเวลาท่ีก าหนด
• ประเดน็ความเส่ียง-ไม่ไดรั้บอนุมติั หรือ ความล่าชา้ในการอนุมติั
• ท าไม- เอกสารมีคุณภาพไม่พอ การวเิคราะห์ประเดน็ต่างๆท่ีก าหนดไม่ชดัเจนหรือไม่ถูกตอ้ง  
• ท าไม- ผลสืบเน่ืองมาจากการจดัการความเส่ียงช่วงการด าเนินงานของท่ีปรึกษาไม่ไดผ้ล ท าใหไ้ด้

เอกสารท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์   
• มาตรการจดัการความเส่ียง- หาคนเก่งจากภายนอกร่วมคณะกรรมการก ากบัฯ ตรวจสอบคุณภาพ

ของเอกสารท่ีท่ีปรึกษาจดัท าให ้เพื่อเสนอขออนุมติั

การขออนุมัติโครงการ (ผู้บริหารหรือบอร์ดของหน่วยงานฯ กระทรวง 
สคร. คณะกรรมการ PPP)
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• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- ไดผู้ร่้วมลงทุนท่ีเหมาะสมภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด (ผูล้งทุนมีขีด
ความสามารถสูงทาง การเงิน เทคนิค และการบริหารจดัการ จะด าเนินโครงการใหส้ าเร็จได้

• ประเดน็ความเส่ียง-ไดผู้ร่้วมลงทุนท่ีไม่เหมาะสม  การคดัเลือกล่าชา้ (ขอ้กงัวล) ไม่มีผูล้งทุนสนใจ

• ท าไม- เง่ือนไขท่ีก าหนดใน RFP/TOR ยงัไม่รัดกมุในเร่ืองขีดความสามารถของผูร่้วมลงทุน 
(ถึงแมจ้ะผา่นการพิจารณาในขั้นขออนุมติั)  โครงการไม่เป็นท่ีน่าสนใจของผูร่้วมลงทุน  
เอกสารขอเสนออนุมติัผลการคดัเลือกไม่ชดัเจน 

• ท าไม- คณะกรรมการคดัเลือกขาดความรู้ความสามารถพอท่ีจะเห็นขอ้บกพร่องต่างๆของ
RFP/TOR ขอ้เสนอและขอ้มูลของผูส้นใจเขา้ร่วมลงทุน และ เอกสารขออนุมติั 

• มาตรการจดัการความเส่ียง- ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษาวิเคราะห์แก่คณะกรรมการ
คดัเลือก

การคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน
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การเจรจาสัญญา

• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- การเจรจาเสร็จส้ินภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด แกไ้ขสาระส าคญั
ในร่างสญัญานอ้ยท่ีสุด  

• ประเดน็ความเส่ียง-การเจรจาสญัญาลม้เหลว หรือยดืเยื้อ มีประเดน็ขดัแยง้หลายเร่ือง
• ท าไม- เง่ือนไขท่ีก าหนดในร่างสญัญา อาจไม่ชดัเจนพอ  การด าเนินงานเจรจาไม่มีประสิทธิภาพ  
• ท าไม- คณะผูเ้จรจาสญัญาขาดความรู้ในโครงการ และขาดประสบการณ์การเจรจาสญัญา  
• มาตรการจดัการความเส่ียง- ใหค้วามรู้ในโครงการแก่คณะผูเ้จรจาสญัญา จดัท าแผนและกล

ยทุธการเจรจาสญัญา ใหผู้ร่้วมลงทุนระบุประเดน็มาก่อน ประชุมคณะผูเ้จรจาสญัญา เพื่อศึกษา
วเิคราะห์ก าหนดจุดยนืของหน่วยงานและรัฐบาลในประเดน็ต่างๆ เช่นในเร่ืองการรับความเส่ียง
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• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- ไดรั้บอนุมติัสญัญาจาก ครม. ภายในระยะเวลาอนัสมควร
• ประเดน็ความเส่ียง-การอนุมติัสญัญาใชเ้วลานาน  ไม่ไดรั้บอนุมติัจาก ครม.
• ท าไม- มีเร่ืองท่ีตอ้งเขา้ ครม. มาก รอคิวนาน  สญัญายงัมีประเดน็ส าคญัท่ีไม่ชดัเจน หรือไม่

สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  
• มาตรการจดัการความเส่ียง- ประสานงานส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการน าเสนอ

เร่ืองเขา้ ครม.  ใหค้วามส าคญักบัการจดัท าแผนและกลยทุธ์การเจรจาสญัญา  จดัท าแผนการ
เจรจาสญัญาใหม่

การขออนุมัติสัญญา
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• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- แบบการก่อสร้างท่ีมีรายละเอียดเพียงพอในการก่อสร้าง  ผลงานก่อสร้างท่ีจะ
ได ้จะมีคุณภาพและสามารถด าเนินงานไดผ้ลตามท่ีก าหนด (Technical and Performance 
Specifications and Requirements)

• ประเดน็ความเส่ียง-ไดแ้บบการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพไม่ครบตามท่ีตอ้งการ
• ท าไม- เง่ือนไขของโครงการท่ีก าหนดใน TOR และร่างสญัญา อาจไม่ชดัเจนพอ  ผูร่้วมลงทุนใช้

ทีมออกแบบท่ีมีความสามารถไม่พอ   
• ท าไม- ไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขความสามารถของทีมออกแบบไวใ้น OR และร่างสญัญา 
• มาตรการจดัการความเส่ียง- ก าหนดเง่ือนไขทีมงานออกแบบของผูร่้วมลงทุนใหช้ดัเจน ผูร่้วม

ลงทุนเสนอขอความเห็นชอบในทีมงานออกแบบต่อหน่วยงาน  ก าหนดกระบวนการประเมิน
คุณภาพงานออกแบบ  ก าหนดใหที้มงานออกแบบจดัท า Project Understanding, Statement of 
Criteria และ Basis of Designs 

การออกแบบโดยผู้ร่วมลงทุน
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• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ- การก่อสร้างเสร็จส้ินภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด วงเงินท่ีก าหนด และส่ิงก่อสร้างท่ีไดมี้คุณภาพ
และใชง้านไดต้ามท่ีก าหนด (Technical and Performance Specifications and Requirements) การก่อสร้างไม่มี
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั

• ประเดน็ความเส่ียง-ความล่าชา้ในการก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเพ่ิมมากจนมีผลต่อตน้ทุนการใหบ้ริการหรือการ
ด าเนินงานของโครงการในช่วงด าเนินงาน  การก่อสร้างมีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั

• ท าไม- หน่วยงานส่งมอบพ้ืนท่ีล่าชา้ ผูร่้วมลงทุนท้ิงงาน  เหตุสุดวสิัย  แบบการก่อสร้างมีขอ้บกพร่อง (ปัญหาท่ี
รับมาจากช่วงการออกแบบ)  การประทว้งของประชาชน  การเปล่ียนแปลงของนโยบายของรัฐบาล   คุณภาพของ
แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  คุณภาพของแผนการจดัการการก่อสร้าง ขีดความสามารถของผูรั้บเหมาก่อสร้าง และ
ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

• ท าไม- หน่วยงานไม่ไดเ้ตรียมการส่งมอบพ้ืนท่ี  เง่ือนไขในสัญญาไม่มีประสิทธิผลพอท่ีจะยบัย ั้งการท้ิงโครงการ 
ผูร่้วมลงทุนขาดเงินทุน การก ากบัคุณภาพการออกแบบไม่ดีพอ  การท าความเขา้ใจต่อสาธารณในเร่ืองผลกระทบ
ของโครงการไม่ดีพอ  โครงการมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัทางการเมือง  ขาดการก ากบัคุณภาพของการก่อสร้าง 

• มาตรการจดัการความเส่ียง- หน่วยงานจดัท าแผนการส่งมอบพ้ืนท่ีก่อนการคดัเลือกผูร่้วมลงทุน ก าหนดเง่ือนไขใน
สัญญาท่ีจะช่วยยบัย ั้งการท้ิงโครงการ ผูร่้วมลงทุนจดัท า Contingency Plan เพ่ือรองรับกรณีเหตุสุดวสิัย  หน่วยงาน
ใหค้วามเห็นชอบในผูรั้บเหมา ท่ีปรึกษาควบคุมงาน แผนการก่อสร้าง วา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระ

การก่อสร้าง
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• ผลลพัธท่ี์ตอ้งการ-การด าเนินงานของโครงการไดผ้ลตามท่ีก าหนด ทั้งในดา้นคุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) และความปลอดภยั การก่อสร้างเสร็จส้ินภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 
วงเงินท่ีก าหนด และส่ิงก่อสร้างท่ีไดมี้คุณภาพและใชง้านไดต้ามท่ีก าหนด (Technical and 
Performance Specifications and Requirements) ใหผ้ลตอบแทนแก่รัฐไดต้ามท่ีก าหนด 
(โครงการท่ีเป็นธุรกิจ)

• ประเดน็ความเส่ียง-การด าเนินงานไม่ไดผ้ลตามท่ีก าหนด (บางช่วง หรือเกิดข้ึนประจ า)
• ท าไม- ทีมด าเนินงานมีความสามารถไม่พอ  ระบบการบริหารจดัการไม่มีระสิทธิภาพ 

หน่วยงานขาดระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
• ท าไม- ทีมด าเนินงานไม่ไดรั้บการฝึกอบรม  ทีมบริหารจดัการไม่มีความสามารถ
• มาตรการจดัการความเส่ียง- จดัท าขอ้ก าหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรหลกั

ผูร่้วมลงทุนเสนอบุคลากรหลกัเพื่อขอความเห็นชอบ ผูร่้วมลงทุนเสนอแผนการด าเนินงาน 
รวมทั้งแผนการบ ารุงรักษา  ก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน  ศึกษาวเิคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Evaluation) ทุกคร่ึงปีหรือไตรมาส

การด าเนินงาน
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• ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ-สินทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบ มีจ านวนและคุณภาพถูกตอ้งตามท่ีก าหนด
• ประเดน็ความเส่ียง-สินทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบ ขาดจ านวนและไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีก าหนด
• ท าไม-สญัญาไม่ไดก้ าหนดชดัเจนในเร่ืองจ านวนและคุณภาพของสินทรัพยแ์ละการบ ารุงรักษา

รวมทั้งความรับผดิชอบของผูร่้วมลงทุน  ไม่ไดป้ระเมินคุณภาพก่อนเร่ิมด าเนินงาน และทุกปี
ในช่วงการด าเนินงาน  ไม่ไดก้ าหนดใหผู้ร่้วมลงทุนจดัท าแผนการส่งมอบสินทรัพย ์และกนัเงิน
ส ารองไวเ้พื่อการซ่อมบ ารุงใหญ่ก่อนการส่งมอบ 

• มาตรการจดัการความเส่ียง- สญัญาก าหนดเง่ือนไขการบ ารุงรักษาสินทรัพย ์ ก าหนดคุณภาพ การ
กนัเงินส ารอง  การตรวจสอบสภาพสินทรัพยร์ายปี การจดัส่งขอ้มูลการซ่อมบ ารุง การจดัหา
สินทรัพยใ์หม่ทดแทนสินทรัพยเ์ดิม  ผูร่้วมลงทุนจดัท าแผนการส่งมอบสินทรัพย์

การส่งมอบสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการ (BOT)
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TEAM Consulting Group
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