
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัตกิารร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นายพลกฤต ประสิทธิ์ศิลป์สิริ  
ต าแหน่ง : นิติกรช านาญการ 
นางสาวศิวาพร ฝอดสูงเนิน 
ต าแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ     
นายนันธพงษ์ ศรแก้ว 
ต าแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ     
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  

รักษาราชการผู้อ านวยการกองส่งเสริม 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

สารบัญ  

 

ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
๓.       ผู้รับผิดชอบ 
๔.       ผังกระบวนการตรากฎหมาย กรณีกระบวนการ 
       ทางนิติบัญญัต ิ
5.       รายละเอียดขั้นตอนการตรากฎหมาย  
       (พระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
       และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒) และเนื้อหา (เหตุผล 
       ความจ าเป็นและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย) 
๖.       กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7.        การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.        การติดตามและประเมินผล 
 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปรับปรุงความเป็นมา เนื่องจากยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) และประกาศใช้

พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๑.  วัตถุประสงค์   

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
สามารถรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ทั้งในแง่ของกระบวนการทางนิติบัญญัติและในแง่เนื้อหา (ประกอบด้วยเหตุผล 
ความจ าเป็นและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย) ในการยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ เพ่ือประกาศใช้ พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  

 
2.  ขอบเขต 

๒.๑ ศึกษากระบวนการในทางนิติบัญญัติของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตั้งแตข่ั้นตอนการเสนอ  
การพิจารณาและการประกาศใช้  

๒.๒ กรณีเนื้อหา (เหตุผลความจ าเป็นและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย) 

 
3.  ผูร้ับผิดชอบ 

ทุกส่วนงานของกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท า 
และการเสนอร่างพระราชบัญญัติ และการประกาศใช้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีกระบวนการในการท างาน
โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้   

๑. กรณีกระบวนการทางนิติบัญญัติ :      
๒. กรณเีนื้อหา (ประกอบด้วยเหตุผลความจ าเป็นและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย) :        

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น

หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ /

หน่วยงาน 
ณ ช่วงเวลาที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประเทศไทยภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มสีภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) ท าหน้าที่รัฐสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีลักษณะเป็น ‘สภาเดี่ยว’ ที่สมาชิกทุกคนมาจากการแต่งตั้งของ คสช. แต่ภายหลังการเลือกตั้ง 

เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ รัฐสภากลับมาเป็น ‘สภาคู’่ ซึง่ประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา      

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

กระบวนการออกกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระราชบัญญัติของรัฐสภา มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. การเสนอร่างกฎหมาย ๒. การพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และ ๓. การประกาศใช้ 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๕. รายละเอียดขั้นตอนการตรากฎหมาย (พระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น
หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน วันที ่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. กระทรวงการคลัง (กค.) โดย สคร. เสนอ ครม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  

๔ ม.ค. ๒๕๖๑ ครม. มีมติให้ สคก.  
รับร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. .... ไปพิจารณา 

สคร. 

๒. 
 

ครม. มีมติให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  
ไปตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... แล้วเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่ง 

๓ เม.ย.๒๕๖๑  
 

สคก. ตรวจพจิารณาร่างกฎหมาย สคร./สคก. 

๓. 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณา
แล้วเสร็จ โดยได้เปลี่ยนช่ือเป็นร่างพระราชบัญญัต ิ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  
(เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๒๒/๒๕๖๑) 

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ ร่างกฎหมายที่ สคก.  
ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 

สคร./สคก. 

๔. 
 

กค. ยืนยันร่างท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑  มติ ครม. เห็นชอบ สคร. กค. 

๕. 
 

ครม. เห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. .... ของ กค. ตามที่ สคก. เสนอและส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัตแิห่งชาติพิจารณา 

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ครม. เสนอร่างกฎหมาย 
ต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาต ิ

ครม. 

๖. ส านักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน  

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑  สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติมีมติรับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัต ิ

ครม. 

๗. ในคราวประชุมสภานติิบัญญัติแหง่ชาติ ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๑ 
เป็นพิเศษ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซึ่ง ครม. 
เป็นผู้เสนอและมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบญัญัติ
ดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา  

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑  สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 

สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน วันที ่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๘. 
 
 

ในคราวประชุมสภานติิบัญญัติแหง่ชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เป็นพเิศษไดม้ีมตเิห็นดว้ยกบัข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญซึ่งรวมถึงเรื่องทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ทรัพยส์ินของรัฐ 
และทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ดมิอยูภ่ายใต้พระราชบญัญตั ิ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และไม่อยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญตัิการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. ....   ด าเนินการให้มีกลไกในการ
พิจารณาการให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
โดยมผีู้แทนจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีชัดเจนและโปร่งใส 
ในการคัดเลือกเอกชน รวมทั้งให้มกีลไกการก ากับดูแล 
และตดิตามผลการด าเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยมผีู้แทนจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องและเห็นสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย 

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒  การพิจารณาร่างกฎหมาย  สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ/

คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

๙. ครม. มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของรัฐ 
และทรัพยากรธรรมชาติและให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักรับ
ข้อสังเกตไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่ อพิ จารณาศึกษาแนวทางและความ เหมาะสม 
ของข้อสังเกตดังกล่าวแล้วสรุปผลการพิจารณาหรือผล 
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ กค. ในฐานะเป็นหน่วยงาน
หลักพิจารณาพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสม 
ของข้อสังเกตดังกล่าว 

กค. 

๑๐. ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญตัิ
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ การประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา      

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี      

๑๑. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ การมีผลใช้บังคับ -              



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน วันที ่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑๒. สคร. โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 
จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวสิามญั  

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ การประชุมหารือ สคร. 

๑๓. ครม. มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญตามที่ กค. เสนอที่
เห็นควรให้มีการก าหนดแนวทางและกลไกการด าเนินงาน
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปประกอบการพิจารณา
ส าหรับการจัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้เอกชน
ใช้ทรัพย์สินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติ 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ การแจ้งเวียนมติ ครม. สคร. 

๑๔. สคร. แจ้งเวียนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒      ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และพิจารณาด าเนินการตาม
มติ ครม. 

สคร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

เนื้อหา (เหตุผลความจ าเป็นและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย) 
เหตุผล
และ
ความ
จ าเป็น 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีขอบเขตของกฎหมาย 
ที่กว้างขวาง อันส่งผลให้มีโครงการที่ไม่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะต้องเข้ามาสู่กระบวนการ
ตามกฎหมายดังกล่าว และยังไม่สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่ชัดเจน ประกอบกับยังขาดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
อันส่งผลให้การด าเนินโครงการมีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ
เท่าท่ีควร จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้มีการ
ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน ก าหนดกลไกในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคหรือความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน
ให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ 
และนวัตกรรมของเอกชนรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐในขณะเดียวกัน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนยังคงกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สคร. จึงได้เสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ขึ้น อันมีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

ประเด็น
ส าคัญ
ในการ
แก้ไข 

(๑) ก าหนดเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้มีการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership) โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ 
และนวัตกรรมของเอกชนในโครงการร่วมลงทุนและการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยให้มี
การจัดท าแผนโครงการร่วมลงทุนและก าหนดให้โครงการที่ไม่ได้อยู่หรือเกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะ เช่น โครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีกฎระเบียบรองรับที่เหมาะสม 
ในการคัดเลือกและการก ากับดูแลต่อไป 

(๓) ก าหนดให้โครงการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ จะต้องพิจารณาจากนิยาม
ตามมาตรา ๔ ค าว่า “โครงการ” กล่าวคือ เป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามกฎหมาย หรือกฎ หรือท่ีมีหน้าที่ 
และอ านาจต้องท าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และนิยามค าว่า “ร่วมลงทุน” กล่าวคือ ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดโดยจะต้อง
เป็นโครงการร่วมลงทุนในกิจการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายฯ โดยเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการให้สิทธิ
และประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนร่วมเป็นกรรมการ รวมทั้งประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้การก าหนด
นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีมุมมองจากภาคเอกชนบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ
และเอกชน และก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนเป็นองค์ประกอบ 
ในคณะกรรมการคัดเลือก 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ โปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในขั้นตอนต่างๆ 

(๖) ก าหนดให้ในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด
กรอบระยะเวลา หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ท าให้สามารถด าเนินโครงการร่วมลงทุนได้อย่างรวดเร็ว  
และเกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลัง เช่น สิทธิและประโยชน์ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน สิทธิการเช่าที่ดิน  
หรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๕๐ ปี  

(๘) ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถใช้อ านาจเพื่อประโยชน์
สาธารณะในการเข้าด าเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อื่นด าเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นการชั่วคราว แก้ไข
สัญญาร่วมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนได้ โดยในกรณีที่เหตุจากการใช้อ านาจนั้นไม่ได้มาจากความผิด 
ของเอกชนคู่สัญญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม 

 
๖. กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
๖.๒ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒             

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ /ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัต ิ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Y:\อื่นๆ\KM\ความเป็นมา พ.ร.บ. ๖๒     

 

  

 

๘. การติดตามและประเมินผล 

 

  - ไม่มี - 


