ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ../....
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ….
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวาง
อันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดทาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทีร่ ัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการ
ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ กฎหมายปัจจุบันยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
รัฐและเอกชนที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
อันส่งผลให้การดาเนินโครงการมีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุน
ในโครงการของรัฐเท่าที่ควร จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ เพื่อให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม
ของเอกชนโดยคานึงถึงความสาเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุนที่กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาล จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ….
............................................
............................................
............................................
............................................................................................................................. .......
.........................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐ มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และปราศจากการมีส่วนได้เสียในการดาเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการได้รับการบริการของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
....................................................................................................................................
.........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖

๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โครงการ” หมายความว่า โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอานาจต้องทาตามกฎหมาย
หรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอานาจต้องทาตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการที่มีการร่วมลงทุน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หน่วยงานอื่นของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เฉพาะที่อยู่ในกากับของฝ่ายบริหาร
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งจะร่วมลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการร่วมลงทุน
“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า
(๑) กรณีส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน
เจ้าของโครงการอยู่ในสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
(ก) สาหรับรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากบริษัท ได้แก่ กระทรวงหรือทบวง
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
(ข) สาหรับบริษัท ได้แก่
๑) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ กระทรวงการคลัง
หรือกระทรวงหรือทบวงซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบอานาจให้เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตาม
พระราชบัญญัตินี้
๒) ในกรณีที่กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
ในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น

๓
(๓) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงาน
ของหน่วยงานนั้น หรือนายกรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานอื่นของรัฐใดไม่มีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น
(๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
“เอกชน” หมายความว่า นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลธรรมดาด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้
(๑) ความสอดคล้องกับแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
(๒) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยง
และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงความสาเร็จของโครงการร่วมลงทุน
และความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการร่วมลงทุน
(๓) การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชน
ในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ
(๕) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน

๔
มาตรา ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทาโครงการร่วมลงทุนในกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน
(๒) รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง
(๓) ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ
(๔) ท่าเรือ การขนส่งทางน้า
(๕) การจัดการน้า การชลประทาน การประปา การบาบัดน้าเสีย
(๖) การพลังงาน
(๗) การโทรคมนาคม การสื่อสาร
(๘) โรงพยาบาล การสาธารณสุข
(๙) โรงเรียน การศึกษา
(๑๐) ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง
ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ
(๑๑) ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม
(๑๒) กิจการอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการดาเนินกิจการดังกล่าวด้วย
มาตรา ๘ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่า
ที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๙ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ากว่ามูลค่า
ที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการร่วมลงทุน
ที่มีความสาคัญหรือสอดคล้องกับแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ คณะกรรมการ
จะกาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่
โครงการร่วมลงทุนใดมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน และไม่สามารถตกลง
กาหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ ให้สานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากาหนด
หน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบในโครงการร่วมลงทุนนั้นมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั้นและมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและการดาเนินโครงการร่วมลงทุนต่อไป

๕
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าในการจัดทา
หรือดาเนินโครงการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
อุปสรรค หรือความล่าช้าในการจัดทาหรือดาเนินโครงการร่วมลงทุน และดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้านั้นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาและนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
อุปสรรค หรือความล่าช้าดังกล่าวดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ
(๒) เสนอกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดาเนินการใด ๆ เพื่อความสาเร็จของโครงการ
ร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้าดังกล่าวดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ
ในกรณีที่การดาเนินการตาม (๑) มีความจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง หรือจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค
หรือความล่าช้าดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าว
หรือจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่
หมวด ๒
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๑๒ ให้สานักงานจัดทาแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาขึ้น และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายการโครงการที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางที่กาหนดไว้ใน
แผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาขึ้น ลาดับความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนของ
การจัดทาโครงการร่วมลงทุน วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ และกรอบระยะเวลาในการจัดทาและดาเนิน
โครงการ
เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงาน และให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
ให้คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดของแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
และแนวทางการจัดทา ปรับปรุง และติดตามผลการดาเนินการตามแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
โดยอย่างน้อยให้มีการปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาขึ้น ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดทา

๖
และปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในการจัดทาแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน สานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อร่วมดาเนินการก็ได้
หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกิน
ห้าคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และข้าราชการในสานักงานที่ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจาก
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๘) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูก

๗
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนหรือให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
(๕) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๘ เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดาเนินการเพื่อให้
มีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดารงตาแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดารงตาแหน่ง
แทน
มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้

๘
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออก
กฎกระทรวงตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน และกาหนดแนวทาง
การจัดทา ปรับปรุง และติดตามผลการดาเนินการตามแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
(๓) พิจารณากาหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๔) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่า
ต่ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ากว่ามูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
(๖) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทาและดาเนินโครงการ
ร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดาเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
(๘) ออกประกาศตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๙) วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดาเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง
ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่
หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ
แก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็น
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ให้สานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาและนาเสนอแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ
(๓) พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็น และเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๔) ให้ความเห็น คาแนะนา หรือวางแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย

๙
หมวด ๔
การจัดทาและดาเนินโครงการ
ส่วนที่ ๑
การเสนอโครงการ
มาตรา ๒๒ ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องจัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ความเป็นมาของโครงการ หลักการและเหตุผลในการจัดทาโครงการ
รวมถึงความสอดคล้องกับแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
(๒) สาระสาคัญของโครงการ ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและ
ระยะเวลาของโครงการ และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
(๓) ความพร้อมในการจัดทาและดาเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของโครงการ รวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน
ผลกระทบต่อประชาชนจากการดาเนินโครงการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการ
(๔) ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ทางพาณิชย์
ทางเทคนิค ทางเทคโนโลยี ทางสิ่งแวดล้อม ทางกฎหมาย ทางการเงิน และทางเศรษฐศาสตร์
โดยต้องระบุสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย
(๕) ความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการระบุความเสี่ยง การพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้น และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
(๖) ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การจัดสรรหน้าที่
และความรับผิดชอบ การจัดสรรความเสี่ยง และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐ
และเอกชน โดยคานึงถึงการให้เอกชนใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม
ในโครงการร่วมลงทุน
(๗) ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและดาเนินโครงการ
รวมถึงความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสาเร็จ
ของโครงการ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว
(๘) ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
นาความเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มาประกอบการพิจารณาจัดทารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่ามีความจาเป็นต้องกาหนด
มาตรการสนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุ

๑๐
รายละเอียดของมาตรการสนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็นในการให้การสนับสนุนดังกล่าว
และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามมาตรา ๒๒ ด้วย
มาตรการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(๒) สิทธิการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลา
การเช่าไม่เกิน ๕๐ ปี โดยมิให้นาความในมาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับ
(๓) มาตรการสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนั้น
ในกรณีที่มาตรการสนับสนุนใดต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้าประกัน
โดยกระทรวงการคลัง เพื่อใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนแก่โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัด
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการได้รับมาตรการสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏในชั้นการศึกษาและวิเคราะห์โครงการว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผลและความจาเป็น
ข้อดีและข้อเสีย และประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับไว้ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามมาตรา ๒๒ ด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการจัดทาโครงการ คณะกรรมการ
อาจกาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งคณะทางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทา
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ หรือกาหนดกรอบระยะเวลาการจัดทาโครงการสาหรับ
โครงการใดเป็นการเฉพาะก็ได้
มาตรา ๒๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๒
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

๑๑
มาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทาหลักการของโครงการร่วมลงทุน
เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ
หลักการของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๒) ขอบเขตของโครงการ
(๓) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดาเนินโครงการ ระยะเวลาของ
โครงการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
(๔) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๓
(๕) เหตุผลและความจาเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลตาม
มาตรา ๒๕
(๖) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสาเร็จของ
โครงการ
(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจัดส่งหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบให้สานักงานนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอ ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมกาหนดเวลาในการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน
เพื่อนาเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้ง
มาตรา ๒๙ เมื่อสานักงานเห็นว่าหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีความครบถ้วน ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
ในการเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้มีความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบการพิจารณา
ไปพร้อมกัน และในกรณีที่โครงการนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
ให้มีความเห็นของสานักงบประมาณประกอบการพิจารณาด้วย
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนาเสนอหลักการของโครงการ
ร่วมลงทุนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินโครงการร่วมลงทุนตามหลักการนั้น
ต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับหลักการของโครงการร่วมลงทุน ให้แจ้ง
เหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด พร้อมกาหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

๑๒
หลักการของโครงการร่วมลงทุนเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการและนาเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งตามมาตรา ๒๘
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน
การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักการของคณะรัฐมนตรีด้วย
มาตรา ๓๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๙
แล้ว และได้มีการอนุมัตวิ งเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้ในการก่อหนี้ของโครงการ
ให้ถือว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบ
ระยะเวลาในการเสนอโครงการตามส่วนนี้
ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกเอกชน
มาตรา ๓๒ ในการคัดเลือกเอกชนจะต้องใช้วิธีประมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลตามมาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๓๔ เท่านั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควร
ให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเอกชนที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับ
คัดเลือกเป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๓๔ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
คณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา หากกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นพ้องด้วยให้เสนอ
สานักงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกัน
ว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นพ้องด้วย ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนอสานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล

๑๓
เมื่อคณะกรรมการเห็นพ้องด้วยว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงเจ้าสังกัดนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร
สาหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ในการจัดทาเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องและนาความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทาเอกสารตามวรรคหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อร่วมดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
รายละเอียดของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน
และสาระสาคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
ผู้แทนสานักงาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนจานวน
สองคน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่การดาเนินโครงการร่วมลงทุนนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดิน ให้มีผู้แทนสานักงบประมาณเป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน หรือในกรณีที่
การดาเนินโครงการร่วมลงทุนนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ที่เป็นหนี้สาธารณะ ให้มีผู้แทน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๓๗ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก
(๒) ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจานวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชาระ
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอานาจ
ในการจัดการหรือที่ปรึกษาหรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชาระแล้ว ในนิติบุคคล
ที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้นอยู่เกินร้อยละยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับ
คัดเลือกเกินร้อยละยี่สิบห้า

๑๔
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือก
เอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน
(๒) กาหนดค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน ค่าธรรมเนียม
การประเมินข้อเสนอ และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
(๓) กาหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน
(๔) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนให้เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน
(๕) เจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุน
(๖) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๗) พิจารณาดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการ
ร่วมลงทุน ตามที่เห็นสมควร
ให้นามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และคณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนดในมาตรา ๓๒
มาตรา ๔๐ การประกาศเชิญชวนครั้งใด ถ้ามีเอกชนยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีเอกชนยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารสาหรับการคัดเลือก
เอกชนเพียงรายเดียว หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
มาตรา ๔๑ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาส่งร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกแล้วให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชน
ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ทั้งนี้ ให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน
ให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญา
ร่วมลงทุน
มาตรา ๔๒ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอผลการคัดเลือกเอกชน
ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด และเงื่อนไขสาคัญของ
สัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสาคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญา
ร่วมลงทุน และเงื่อนไขสาคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

๑๕
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกเอกชน
หรือร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือก พร้อมกาหนดเวลาในการทบทวนผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วมลงทุนเพื่อ
นาเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกยังยืนยันผลการคัดเลือก
เอกชนหรือร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนาเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและ
ร่างสัญญาร่วมลงทุนพร้อมความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไข
สาคัญของสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน
ที่ได้รับการคัดเลือก
ส่วนที่ ๓
การกากับดูแลโครงการร่วมลงทุน
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผูแ้ ทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการ
ในกระทรวงเจ้าสังกัดทีม่ ิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภทบริหารระดับต้น
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสานักงาน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกากับดูแลมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการดาเนินการตามที่กาหนด
ในสัญญาร่วมลงทุน
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการร่วมลงทุนตามที่กาหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(๓) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) รายงานผลการดาเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ในการดาเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่กาหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เพื่อทราบ และให้ส่งสาเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงาน ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกากับดูแลกาหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการกากับดูแล
อาจกาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินโครงการร่วมลงทุน ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลได้
ให้นามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกากับดูแลโดยอนุโลม

๑๖
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อผูกพันของสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการกากับดูแลทารายงาน
พร้อมด้วยความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
กากับดูแลรายงานต่อสานักงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป และหากเป็นกรณีที่มี
เหตุร้ายแรงให้คณะกรรมการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ส่วนที่ ๔
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการทาสัญญาใหม่
มาตรา ๔๖ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอเหตุผลและความจาเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น
ต่อคณะกรรมการกากับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนาส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
ที่ได้เจรจากับเอกชนคู่สัญญาแล้วให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ให้สานักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
มาตรา ๔๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอเหตุผลและความจาเป็น ประเด็น
ที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการกากับดูแล ร่างสัญญาร่วมลงทุน
ฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดแล้ว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น
ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบ พร้อมทั้งกาหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกากับดูแลเห็นว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอตามมาตรา ๔๖ มีหลักการแตกต่างจากหลักการของโครงการ
ร่วมลงทุนหรือทาให้เงื่อนไขสาคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเงื่อนไขสาคัญของสัญญา
ร่วมลงทุนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุนตามมาตรา ๔๗ แล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป

๑๗
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย พร้อมกาหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพื่อนาเสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทาแนวทางการดาเนินโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด โดยเปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๕ ปี
ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยให้คานึงถึงประโยชน์ของรัฐ ความต่อเนื่องในการให้บริการ
สาธารณะ และผลกระทบต่อประชาชน
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดกาหนดให้มีการดาเนินโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการร่วมลงทุนภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่
หมวด ๕
การใช้อานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๕๐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือมีเหตุที่ทาให้การดาเนิน
โครงการหยุดชะงักลงจนทาให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอานาจพิจารณาดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) เข้าดาเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อื่นเข้าดาเนินโครงการร่วมลงทุนเป็น
ระยะเวลาชั่วคราว
(๒) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
(๓) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน
ในกรณีที่เหตุเกิดจากการใช้อานาจตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาจากความผิดของเอกชน
คู่สัญญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม
หมวด ๖
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า
“กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๘
มาตรา ๕๒ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินทีไ่ ด้รับโอนมาตามมาตรา ๖๕
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน และค่าธรรมเนียม
การประเมินข้อเสนอ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดาเนินงานของกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นาไปใช้จ่ายได้เท่าที่จาเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๕๔ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการไม่สามารถใช้เงินของหน่วยงานได้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจาก
กองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนนาส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมการขายซอง และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ เข้ากองทุนตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกาหนด
มาตรา ๕๕ เงินของกองทุนให้นาฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๕๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการ
และเลขานุการและข้าราชการในสานักงานที่ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจแต่งตั้งหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และให้สานักงานรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการกองทุน

๑๙
มาตรา ๕๗ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบียบหรือคาสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๕) รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) จัดทารายงานการเงินประจาปี เพื่อเสนอสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้นามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๘ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ และการบัญชีของ
กองทุนให้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๗
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๔๒
หรือสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดส่งสาเนาสัญญาร่วมลงทุนหรือสาเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
แล้วแต่กรณี ให้กระทรวงเจ้าสังกัด และสานักงาน
(๒) จัดทาข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการ
คัดเลือกเอกชน และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
และอานาจตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(๓) เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชน
ให้ทราบเป็นการทั่วไปโดยประกาศเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลให้คานึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการกากับดูแล
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๑ ให้สานักงานจัดทาแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และแผนงานดาเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้

๒๐
และให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้น
และเป็นไปตามแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง โดยอาจขอรับ
จัดสรรเงินในการดาเนินการดังกล่าวจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๓ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึง่ ดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๕ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลัง ไปเป็นของกองทุนส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิง
ดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้

๒๑
มาตรา ๖๗ โครงการใดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และโครงการนั้น
เป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๔ การเสนอโครงการ หรือ
ตามหมวด ๕ การดาเนินโครงการ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ และให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๖ การกากับดูแลและติดตามผล
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้รัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับดูแลตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการกากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกากับดูแลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กากับดูแลตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๓) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๗ การแก้ไขสัญญาและการทา
สัญญาใหม่ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดาเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
ที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่คณะกรรมการจะได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
สาหรับโครงการตามมาตรา ๙
การดาเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่กาหนดให้เป็นอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ โครงการใดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอนตามหมวด ๕
การดาเนินโครงการ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
แต่โครงการนั้นไม่เป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการ
ตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและดาเนินโครงการนั้น
การดาเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่กาหนดให้เป็นอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด

๒๒
มาตรา ๖๙ ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการดังกล่าว
ผู้รับสนองพระราชโองการ
................................................
นายกรัฐมนตรี

