






 
พระราชบัญญัติ 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อให้
การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐ  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และปราศจาก 
การมีส่วนได้เสียในการดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้  อันจะเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในการได้รับการบริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามกฎหมายหรือกฎ  หรือที่มีหน้าที่
และอํานาจต้องทําตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

“ร่วมลงทุน”  หมายความว่า  ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด  หรือมอบให้เอกชนลงทุน 
แต่ฝ่ายเดียว  โดยวิธีการอนุญาต  หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

“โครงการร่วมลงทุน”  หมายความว่า  โครงการที่มีการร่วมลงทุน 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  หรือกิจการของรัฐ

ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละหา้สิบ 
(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

้หนา   ๒
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“หน่วยงานอื่นของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานในกํากับของรัฐ  องค์การมหาชน  หน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ทั้งนี้  เฉพาะที่อยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร 

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐซึ่งจะร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับเอกชนในโครงการร่วมลงทุน 

“กระทรวงเจ้าสังกัด”  หมายความว่า 
(๑) กรณีส่วนราชการ  ได้แก่  กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ

โครงการอยู่ในสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม 
(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
 (ก) สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากบริษัท  ได้แก่  กระทรวงหรือทบวง  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น  หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

 (ข) สําหรับบริษัท  ได้แก่  
  ๑) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น  ได้แก่  กระทรวงการคลัง  หรือกระทรวง

หรือทบวงซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบอํานาจให้เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๒) ในกรณีที่กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้ถือหุ้น  ได้แก่  รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงาน

ของรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๓) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ  ได้แก่  กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น  หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานน้ัน  
หรือนายกรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานอื่นของรัฐใดไม่มีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือ
รัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น 

(๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย 
“เอกชน”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ  และให้หมายความรวมถึง 

บุคคลธรรมดาด้วย 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน 
(๒) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์

ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่า 
ในการดําเนินโครงการร่วมลงทุน  

(๓) การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) การใช้ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ

สาธารณะของโครงการร่วมลงทุน  และการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

(๕) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน  รวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจที่เก่ียวข้อง 

(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน 
มาตรา ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทําโครงการร่วมลงทุนในกิจการเก่ียวกับโครงสร้าง

พื้นฐานและบริการสาธารณะดังต่อไปนี้  ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔
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(๑) ถนน  ทางหลวง  ทางพิเศษ  การขนส่งทางถนน 
(๒) รถไฟ  รถไฟฟ้า  การขนส่งทางราง 
(๓) ท่าอากาศยาน  การขนส่งทางอากาศ 
(๔) ท่าเรือ  การขนส่งทางน้ํา 
(๕) การจัดการน้ํา  การชลประทาน  การประปา  การบําบัดน้ําเสีย 
(๖) การพลังงาน 
(๗) การโทรคมนาคม  การสื่อสาร 
(๘) โรงพยาบาล  การสาธารณสุข  
(๙) โรงเรียน  การศึกษา 

(๑๐) ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง  ผู้สูงวัย  
ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้พิการ 

(๑๑) ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม 
(๑๒) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
กิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงกิจการเก่ียวเนื่องที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การดําเนินกิจการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๘ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทข้ึนไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มข้ึน
โดยกฎกระทรวง  ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด  

มาตรา ๙ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ํากว่ามูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง  เป็นโครงการร่วมลงทุนที่มีความสําคัญ
หรือสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๒ คณะกรรมการจะกําหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 
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มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่โครงการร่วมลงทุนใด
มีหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน  และไม่สามารถตกลงกําหนดหน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้  ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบ 
ในโครงการร่วมลงทุนนั้นมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ  และให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
ปฏิบัติตามนั้นและมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ในการจัดทําและการดําเนินโครงการร่วมลงทุนต่อไป 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค  หรือเกิดความล่าช้าในการจัดทําหรือดําเนิน
โครงการร่วมลงทุน  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัญหา  อุปสรรค  
หรือความล่าช้าในการจัดทําหรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน และดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  อุปสรรค  หรือความล่าช้านั้นต่อคณะกรรมการพิจารณา
และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ  และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัญหา  อุปสรรค  หรือ
ความล่าช้าดังกล่าวดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ 

(๒) เสนอกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดําเนินการใด ๆ  เพื่อความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการ  และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา  อุปสรรค  หรือความล่าช้าดังกล่าวดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ 

ในกรณีที่การดําเนินการตาม  (๑)  มีความจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  หรือคําสั่ง  หรือจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัญหา  อุปสรรค  หรือ
ความล่าช้าดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งดังกล่าว  หรือ 
จัดให้มีกฎหมายข้ึนใหม่  

หมวด  ๒ 
แผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน 

 
 

มาตรา ๑๒ ให้สํานักงานจัดทําแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําขึ้น  และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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แผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการโครงการ 
ที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย  นโยบาย  และทิศทางที่กําหนดไว้ในแผนแม่บท 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําข้ึน  ลําดับความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนของการจัดทําโครงการร่วมลงทุน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  วงเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการ  และกรอบระยะเวลาในการจัดทําและดําเนินโครงการ 

เม่ือคณะกรรมการเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนแล้ว  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดทํา
โครงการร่วมลงทุน 

ให้คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดของแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน  และแนวทาง 
การจัดทํา  ปรับปรุง  และติดตามผลการดําเนินการตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน  โดยอย่างน้อย
ให้มีการปรับปรุงแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนทุกคร้ังที่มีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดทําขึ้น  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําและปรับปรุงแผนการจัดทํา
โครงการร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการจัดทําแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน  สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อร่วมดําเนินการก็ได้ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  อัยการสูงสุด  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ประธาน 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานสมาคมธนาคารไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ  

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกิน
สองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  หรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๕) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน  เพราะทุจริต

ต่อหน้าที่ 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น   

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี 

(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๘) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกวุฒิสภา 
มีมติให้ถอดถอนหรือให้พ้นจากตําแหน่ง  
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มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 
เกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๕ 
(๕) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่อง

ในหน้าที่อย่างร้ายแรง  
มาตรา ๑๘ เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ  ให้ดําเนินการเพื่อให้มี 

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  แต่ถ้าทั้งประธานและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเพื่อทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องดังกล่าวมิได้ 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน  และกําหนดแนวทางการจัดทํา  ปรับปรุง  

และติดตามผลการดําเนินการตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน 
(๓) พิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา  ๑๐ 
(๔) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่า 

ห้าพันล้านบาทหรือต่ํากว่ามูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
(๖) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน  

และกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดําเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา  ๔๘ 
(๘) ออกประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญตัินี้ 
(๙) วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดําเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง  ให้ความเห็น  
หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการร่วมลงทุน 
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(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา  หรือปฏิบัติหน้าที่  หรือกระทําการ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

มาตรา ๒๑ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  และให้มีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําและเสนอแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(๓) พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จําเป็น  และเผยแพร่  อบรม  ให้ความรู้  และ 

ให้คําแนะนําเก่ียวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(๔) ให้ความเห็น  คําแนะนํา  หรือวางแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้  
(๕) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การจัดทําและดําเนินโครงการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเสนอโครงการ 

 
 

มาตรา ๒๒ ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน  หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทํา
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

้หนา   ๑๑
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(๑) ความเป็นมาของโครงการ  หลักการและเหตุผลในการจัดทําโครงการ  รวมถึงความสอดคล้อง
กับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน 

(๒) สาระสําคัญของโครงการ  ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขอบเขตและระยะเวลา 
ของโครงการ  และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

(๓) ความพร้อมในการจัดทําและดําเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของโครงการ  รวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน  ผลกระทบต่อ
ประชาชนจากการดําเนินโครงการ  และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของโครงการ 

(๔) ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค  ด้านเทคโนโลยี  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านกฎหมาย  
ด้านการเงิน  หรือด้านเศรษฐศาสตร์  โดยต้องระบุสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย  

(๕) ความเสี่ยงของโครงการ  รวมถึงการระบุความเสี่ยง  การพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง  ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้น และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

(๖) ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  การจัดสรรหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ  การจัดสรรความเสี่ยง  และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน   
โดยคํานึงถึงการให้เอกชนใช้ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมในโครงการร่วมลงทุน 

(๗) ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการ  รวมถึง
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ  
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว 

(๘) ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําความเห็น

ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  มาประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่ามีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการ
สนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุรายละเอียดของ
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มาตรการสนับสนุน  พร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นในการให้การสนับสนุนดังกล่าวและความเห็นของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับมาตรการสนับสนุนในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา  ๒๒  ด้วย 

มาตรการสนับสนุนตามวรรคหน่ึง  ได้แก่ 
(๑) สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
(๒) สิทธิการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน  

๕๐  ปี  โดยมิให้นําความในมาตรา  ๕๔๐  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 
(๓) มาตรการสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนนั้น 
ในกรณีที่มาตรการสนับสนุนใดต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน  งบประมาณ

ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง  
เพื่อใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนแก่โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัด 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการได้รับมาตรการสนับสนุนตามมาตรา  ๒๓  
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับมาตรการสนับสนุนดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏในชั้นการศึกษาและวิเคราะห์โครงการว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือก
เอกชนโดยวิธีประมูล  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผลและความจําเป็น  ข้อดีและข้อเสีย  และ
ประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับไว้ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา  ๒๒  ด้วย 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการเสนอโครงการ  คณะกรรมการอาจกําหนด 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ  หรือกําหนดกรอบระยะเวลาการเสนอโครงการสําหรับโครงการใดเป็นการเฉพาะก็ได้ 
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มาตรา ๒๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๒๒ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําหลักการของโครงการร่วมลงทุนเสนอต่อ

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
หลักการของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(๒) ขอบเขตของโครงการ 
(๓) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดําเนินโครงการ ระยะเวลาของโครงการ  กรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของโครงการ  และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๔) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๒๓ 
(๕) เหตุผลและความจําเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใชว้ิธีประมูลตามมาตรา  ๒๕ 
(๖) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความพร้อม

ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ 
(๗) เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
เม่ือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการจัดส่งหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ได้ รับ 
ความเห็นชอบให้สํานักงานนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ  ให้แจ้ง
เหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ  พร้อมกําหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
หลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนเพื่อนําเสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกคร้ัง 
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มาตรา ๒๙ เม่ือสํานักงานเห็นว่าหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการมีความครบถ้วน  ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการของโครงการร่วมลงทุน 

ในการเสนอเร่ืองตามวรรคหนึ่ง  ให้มีความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน  และในกรณีที่โครงการนั้น  
จะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน  ให้มีความเห็นของสํานักงบประมาณ  หรือในกรณ ี
ที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ที่เป็นหนี้สาธารณะให้มีความเห็นของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน  ให้คณะกรรมการแจ้งผล
การพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอหลักการของโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนตามหลักการนั้นต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับหลักการของโครงการร่วมลงทุน  ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด  พร้อมกําหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักการของโครงการ 
ร่วมลงทุนเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการและนําเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกคร้ัง
ตามมาตรา  ๒๘   

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน  การคัดเลือก
เอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล  หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ  ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักการของคณะรัฐมนตรีด้วย 

มาตรา ๓๐ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๒๙  แล้ว  
และได้มีการอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้ในการก่อหนี้ของโครงการ  ให้ถือว่า 
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  กฎหมายว่าด้วย 
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  ในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และกรอบระยะเวลา 
ในการเสนอโครงการตามส่วนนี้ 
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ส่วนที่  ๒ 
การคัดเลือกเอกชน 

 
 

มาตรา ๓๒ ในการคัดเลือกเอกชนจะต้องใช้วิธีประมูล  เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา  ๒๕ และมาตรา  ๓๔  เท่านั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน
ในโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้  โดยเอกชนที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือก 
เป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน  

มาตรา ๓๔ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
คณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา  หากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นพ้องด้วยให้เสนอ
สํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นพ้องด้วย  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนอสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  และถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีประมูล  ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

เม่ือคณะกรรมการเห็นพ้องด้วยว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  ให้คณะกรรมการแจ้งผล
การพิจารณาให้กระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวน  ร่างเอกสารสําหรับ
การคัดเลือกเอกชน  และร่างสัญญาร่วมลงทุน  เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการจัดทําเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้องและนําความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทําเอกสารตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  
การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อร่วมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก  

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
รายละเอียดของร่างประกาศเชิญชวน  ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน  และสาระสําคัญ

ของร่างสัญญาร่วมลงทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๖ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ   
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงาน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับโครงการร่วมลงทุนจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ  และ 
ให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ในกรณีที่การดําเนินโครงการร่วมลงทุนนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน  
ให้มีผู้แทนสํานักงบประมาณเป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน  หรือในกรณีที่การดําเนินโครงการร่วมลงทุนนั้น
จะต้องมีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ที่เป็นหนี้สาธารณะ  ให้มีผู้แทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   
เป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕  
ให้นําความในมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ในระหว่างการดํารงตําแหน่งและภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่หน่วยงาน

เจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา  ๔๒  ห้ามมิให้
กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก  กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกรรมการ  ผู้มีอํานาจในการจัดการ  หรือที่ปรึกษาในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน
ในโครงการร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก 

(๒) ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก  เป็นจํานวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว   
ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง  หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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การกระทําตามวรรคหน่ึง  ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ  ผู้มีอํานาจในการจัดการหรือ
ที่ปรึกษาหรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชาํระแล้ว  ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้นอยู่
เกินร้อยละย่ีสิบห้า  หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเกินร้อยละย่ีสิบห้า 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน  

และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
(๒) กําหนดค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน  ค่าธรรมเนียมการประเมิน

ข้อเสนอ  และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน  
(๓) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน  
(๔) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนให้เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน 
(๕) เจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุน  
(๖) ขอให้หน่วยงานเจา้ของโครงการ  เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับโครงการ  ชี้แจง  

แสดงความเห็น  หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๗) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน 

ตามที่เห็นสมควร 
มาตรา ๓๙ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน  ร่างเอกสาร

สําหรับการคัดเลือกเอกชน  และร่างสัญญาร่วมลงทุน  แล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและ
คณะกรรมการคัดเลือก  ดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดในมาตรา  ๓๒ 

มาตรา ๔๐ การประกาศเชิญชวนครั้งใด  ถ้ามีเอกชนย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีเอกชน 
ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ย่ืนข้อเสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชนเพียงรายเดียว  
หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป 

มาตรา ๔๑ เม่ือได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชน 
ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวให้สํานักงาน

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวัน  และให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
ร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญา
ร่วมลงทุน 

มาตรา ๔๒ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอผลการคัดเลือกเอกชน  ร่างสัญญา 
ร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  และเง่ือนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน
ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน  ร่างสัญญาร่วมลงทุน  และ
เง่ือนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผล 
การคัดเลือกเอกชน  ร่างสัญญาร่วมลงทุน  และเง่ือนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญา 
ร่วมลงทุน  ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก   
พร้อมกําหนดเวลาในการทบทวนผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วมลงทุนเพื่อนําเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดอีกคร้ังหนึ่งก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกยังยืนยันผลการคัดเลือกเอกชนหรือ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา 
ร่วมลงทุนพร้อมความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสําคัญของสัญญา
ร่วมลงทุนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก 

ส่วนที่  ๓ 
การกํากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 

 
 

มาตรา ๔๓ เม่ือได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการ
ในกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทบริหารระดับต้น  

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  และผู้แทนสํานักงาน  เป็นกรรมการ  และให้มีผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการดําเนินการตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน 
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการร่วมลงทุน

ตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(๓) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เอกชนคู่สัญญา  หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับ

โครงการ  ชี้แจง  แสดงความเห็น  หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๔) รายงานผลการดําเนินงาน  ความคืบหน้า  ปัญหา  และแนวทางการแก้ไขในการดําเนิน

โครงการร่วมลงทุนตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ  และ 
ให้ส่งสําเนารายงานและเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังสํานักงาน  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับดูแล
กําหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งคร้ัง 

(๕) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา  หรือคณะกรรมการกํากับดูแลอาจกําหนดให้

หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน  ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กํากับดูแลได้ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให้นําความในมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข

ข้อผูกพันของสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการกํากับดูแลทํารายงานพร้อมด้วย
ความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ 
ตามสัญญาร่วมลงทุน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
รายงานต่อสํานักงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป และหากเป็นกรณีที่มีเหตุร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ส่วนที่  ๔ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการทําสัญญาใหม่ 

 
 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
เหตุผลและความจําเป็น  ประเด็นที่ขอแก้ไข  ผลกระทบจากการแก้ไข  และข้อมูลอื่น ๆ  ที่จําเป็น   
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็น  ก่อนนําส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ได้เจรจา
กับเอกชนคู่สัญญาแล้วให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา  ทั้งนี้  ให้สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข 

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอเหตุผลและความจําเป็น  ประเด็น 
ที่ขอแก้ไข  ผลกระทบจากการแก้ไข  ความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแล  ร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว และข้อมูลอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเม่ือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  ให้แจ้งเหตุผล 
ที่ไม่เห็นชอบ  พร้อมทั้งกําหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเสนอตามมาตรา  ๔๖  มีหลักการแตกต่างจากหลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือ 
ทําให้เง่ือนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเง่ือนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติไว้  เม่ือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา  ๔๗  
แล้ว  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญา 
ร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการ
แจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  โดยเม่ือคณะรัฐมนตรี
อนุมัติการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งเหตุผล
ที่ไม่เห็นชอบ พร้อมกําหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดอีกคร้ังตามมาตรา  ๔๗ 

มาตรา ๔๙ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแนวทางการดําเนินโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด  โดยเปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน  เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย  ๕  ปี  ก่อนที่
สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง  โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของรัฐ ความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ  
และผลกระทบต่อประชาชน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดกําหนดให้มีการดําเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 
ร่วมลงทุนภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการร่วมลงทุน  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่ 

หมวด  ๕  
การใช้อํานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 
 

มาตรา ๕๐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  ความม่ันคงของประเทศ  หรือมีเหตุที่ทําให้การดําเนินโครงการหยุดชะงักลง
จนทําให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) เข้าดําเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อื่นเข้าดําเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา
ชั่วคราว 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๒) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
(๓) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 
ในกรณีที่เหตุเกิดจากการใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา  

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม 
หมวด  ๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 
 

มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า  “กองทุนส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๒ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๖๖ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน  และค่าธรรมเนียมการประเมิน

ข้อเสนอ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  และการเผยแพร่  อบรม  ให้ความรู้ และให้คําแนะนํา

เก่ียวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

้หนา   ๒๓
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มาตรา ๕๔ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่สามารถใช้เงินของหน่วยงานได้  หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนนําส่งเงินค่าธรรมเนียมการขาย
เอกสารสาํหรับการคัดเลือกเอกชน  และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ  เข้ากองทุนตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 

มาตรา ๕๕ เงินของกองทุนให้นําฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา ๕๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และอธิบดีกรมบัญชีกลาง   
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  และให้สํานักงานรับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการกองทุน 

มาตรา ๕๗ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือคําสั่งเก่ียวกับการบริหารกิจการของกองทุน  หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการเก็บรักษา  รับและจ่ายเงินของกองทุน  และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  
(๕) รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งคร้ัง 

้หนา   ๒๔
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(๖) จัดทํารายงานการเงินประจําปี  เพื่อเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และส่งรายงานการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว  
พร้อมกับรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  

มาตรา ๕๘ ให้นําความในมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๙ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ  และการบัญชีของกองทุนให้จัดทํา

ตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
หมวด  ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 
 

มาตรา ๖๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา  ๔๒  หรือ
สัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขตามมาตรา  ๔๘  แล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนหรือสําเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข  แล้วแต่กรณี 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด  และสํานักงาน 

(๒) จัดทําข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน  กระบวนการคัดเลือกเอกชน  ผลการคัดเลือกเอกชน  
และสัญญาร่วมลงทุน  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๓) เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็น
การทั่วไปโดยประกาศเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  ทั้งนี้   
การเปิดเผยข้อมูลให้คํานึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย 

มาตรา ๖๑ ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการคัดเลือก  คณะกรรมการกํากับดูแล  
คณะกรรมการกองทุน  และคณะอนุกรรมการ  ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๒ ให้สํานักงานจัดทําแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  และแผนงานดําเนินการเผยแพร่  อบรม  ให้ความรู้  และให้คําแนะนํา 

้หนา   ๒๕
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ที่เก่ียวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  เพื่อให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้นและเป็นไป 
ตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  โดยอาจขอรับจัดสรรเงินใน 
การดําเนินการดังกล่าวจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 
 

มาตรา ๖๓ กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๗  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๖๔ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
ประกาศ  และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  
และระเบียบที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๖๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดาเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และหนี้สิน  ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
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ในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าว 
ในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๘ โครงการใดท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้
บังคับพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๔  การเสนอโครงการ  หรือตามหมวด  ๕   
การดําเนินโครงการ  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และ
ให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) โครงการที่อ ยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด   ๖  การกํากับดูแลและติดตามผล  
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้รัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และ 
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการกํากับดูแลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๗  การแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่  
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่า
ที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
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พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และให้ดําเนินการ 
ในขั้นตอนต่อไปตามที่คณะกรรมการจะได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสําหรับโครงการ
ตามมาตรา  ๙  

การดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๙ โครงการใดท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนตามหมวด  ๕  การดําเนิน
โครงการ  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แต่โครงการนั้น 
ไม่เป็นโครงการภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติ 
ในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการนั้น 

การดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 

มาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล 
ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าว 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีบทบัญญัติในเร่ืองของขอบเขตของโครงการท่ีให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดทําเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการ
ตามกฎหมายดังกล่าว  นอกจากน้ี  กฎหมายปัจจุบันยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและ
เอกชนที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน  ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  อันส่งผลให้การดําเนินโครงการ 
มีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร  จึงมีความจําเป็น 
ต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  เพ่ือให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจน
และแน่นอนในการจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  กําหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา  อุปสรรค  
หรือความล่าช้าในการจัดทําหรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน  และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการ
ร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุ่งเน้นการใช้ความเช่ียวชาญและนวัตกรรม 
ของเอกชนรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ  ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการจัดทําโครงการร่วมลงทุนยังคงกระชับ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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