
 

๑ 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับที ่..)  
พ.ศ. …. 

    

……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ า เป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต ามพระราชบัญญัตินี้  
เพ่ือให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือของรัฐที่ส าคัญท าให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้น  
ตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  
ที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเงินทุนของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ  
และมีความโปร่งใส ปราศจากการมีส่วนได้เสียในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โครงการ” หมายความว่า โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

หรือหลายหน่วยงานรวมกันมีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย เพื่อก่อให้เกิด ขยายเพิ่มเติม ทดแทน
หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพย์สินที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะ 



 

๒ 

 

“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือให้เอกชนด าเนินโครงการทั้งหมด
หรือบางส่วนแทนหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด  
หรือโดยการจ้างเหมาบริการที่มีระยะเวลาเกินกว่าห้าปี 

“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการที่มีการร่วมลงทุน 
“กิจการส่งเสริม” หมายความว่า กิจการบริการสาธารณะที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการถนน กิจการทางหลวง กิจการทางพิเศษ กิจการขนส่งทางถนน 
(๒) กิจการรถไฟ กิจการรถไฟฟ้า กิจการขนส่งทางราง 
(๓) กิจการท่าอากาศยาน กิจการขนส่งทางอากาศ 
(๔) กิจการท่าเรือ กิจการขนส่งทางน้ า 
(๕) กิจการการจัดการน้ า กิจการการชลประทาน กิจการการประปา กิจการการบ าบัดน้ าเสีย  
(๖) กิจการพลังงาน 
(๗) กิจการโทรคมนาคม กิจการการสื่อสาร 
(๘) กิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๙) กิจการโรงพยาบาล กิจการสาธารณสุข 
(๑๐) กิจการโรงเรียน กิจการการศึกษา 
(๑๑) กิจการที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงวัย 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
(๑๒) กิจการศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม 
(๑๓) กิจการอื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด โดยกิจการดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้

ในวรรคหนึ่ง 
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาโครงการของประเทศ 
“แผนยุทธศาสตร์” หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมาย

ที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังและ/หรือบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติมีทุน

รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังและ/หรือบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ  

และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ/หรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 



 

๓ 

 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า 

ร้อยละห้าสิบ 
“หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน 

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งจะร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุนกับเอกชน 
ในโครงการร่วมลงทุน 

“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า กระทรวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณี
หน่วยงานของรัฐใดไม่มีกระทรวงเจ้าสังกัด ให้นายกรัฐมนตรีก าหนดรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการในฐานะรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้  

“เอกชน” หมายความว่า นิติบุคคลใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
และนิติบุคคลนั้นมิใช่องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล หน่วยงานสังกัดรัฐสภา 
หรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานของรัฐตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ การด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีแผนพัฒนาที่มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงประโยชน์ 

ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดข้ึนจากการจัดท าและด าเนินโครงการ 
(๒) ให้การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ  

และเอกชน ซ่ึงต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน และยึดถือวินัยการเงินการคลัง 



 

๔ 

 

(๓) ให้จัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนโดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

(๔) ให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่ชัดเจน เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้โครงการร่วมทุนเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาและให้มีการแข่งขันระหว่างเอกชน 
ที่ประสงค์จะร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม 

มาตรา ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะจัดท าโครงการร่วมลงทุนได้ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  
ในพระราชบัญญัตินี้และเป็นโครงการที่อยู่ในกิจการส่งเสริม ส าหรับโครงการในกิจการที่ไม่ใช่กิจการส่งเสริม 
จะจัดท าโครงการร่วมลงทุนได้ต่อเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้กิจการนั้นเป็นกิจการส่งเสริม  
ทั้งนี้ ไม่ว่ากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ กิจการของโครงการ หรือโครงการนั้นจะก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน เว้นแต่กฎหมายอื่นนั้นก าหนดให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เป็นการเฉพาะ 

การจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าโครงการร่วมลงทุนครบถ้วนแล้ว” 

 
มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
“มาตรา ๗/๑ โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

และขั้นตอนการร่วมลงทุนในหมวด ๔ การเสนอโครงการ หมวด ๕ การคัดเลือกเอกชน หมวด ๖ การก ากับดูแล
และติดตามผล และหมวด ๗ การแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่ และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และขั้นตอนที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการให้เป็นไป 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้โครงการร่วมลงทุนในกิจการส่งเสริมบางประเภทหรือบางลักษณะไม่ต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการร่วมลงทุนในหมวด ๔ การเสนอโครงการ หมวด ๕ การคัดเลือกเอกชน 
หมวด ๖ การก ากับดูแลและติดตามผล และหมวด ๗ การแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่ โดยการตรา 
เป็นพระราชกฤษฎีกา เพ่ือให้ด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเป็นการเฉพาะ  

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน การกระจายอ านาจ
หรือความคุ้มค่าในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโครงการใด เป็นโครงการ 
ที่มีความส าคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสมควรด าเนินการตามหมวด ๔ การเสนอโครงการ 
หมวด ๕ การคัดเลือกเอกชน หมวด ๖ การก ากับดูแลและติดตามผล และหมวด ๗ การแก้ไขสัญญา 
และการท าสัญญาใหม่ คณะกรรมการจะก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนั้นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และข้ันตอนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในหมวดดังกล่าวก็ได้ 

 



 

๕ 

 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ” 

 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕ ในระหว่างด ารงต าแหน่ง ห้ามมิให้กรรมการตามมาตรา ๘ กระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือก 

ให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักการในระหว่างที่ตนด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(๒) เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม (๑) เป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

การถือหุ้นด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
การกระท าตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 

หรือที่ปรึกษาหรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว  ในนิติบุคคลที่เอกชนตามวรรคหนึ่งถือหุ้น 
อยู่เกินร้อยละยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนตามวรรคหนึ่งเกินร้อยละยี่สิบห้า 

กรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๘ มีการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก่อนที่เอกชนตามวรรคหนึ่ง 
จะได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน ให้กรรมการดังกล่าวยุติการกระท านั้นภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่  
วันที่เอกชนดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน โดยหากไม่ด าเนินการ ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวฝ่าฝืนมาตรานี้ 

ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง ห้ามมิให้กรรมการตามมาตรา ๘ มีการกระท า 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง” 

 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และก าหนดแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๙ 
 
 



 

๖ 

 

(๓) พิจารณาน าเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา หรืออุปสรรคในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน
ที่เกิดจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้ด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๑ 

(๔) ก าหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนในส่วนที่ต้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน  
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๑ 

(๕) ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าส่งเงินที่ได้รับจากโครงการร่วมลงทุนให้แก่กองทุนก็ได้  
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๒ 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนและน าเสนอหลักการของโครงการ  
ร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนและการอนุมัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๔  

(๗) พิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๔/๑ 
(๘) ออกประกาศตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ด าเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง ให้ความเห็น  

หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน 
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที ่พระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่  

ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าและน าเสนอแผนยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามท่ีก าหนดไว้

ในมาตรา ๑๙ 
(๒) น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน ตามที่ก าหนด

ไว้ในมาตรา ๒๔ 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดท าและการด าเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นไปตามที่

คณะกรรมการ คณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัตินี้ก าหนด 



 

๗ 

 

(๔) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๔/๑ 

(๕) ด าเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ศึกษา วิจัย พัฒนา 
เผยแพร่ ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) พิจารณาวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย” 
 
มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ แผนพัฒนาโครงการของประเทศ มาตรา ๑๘/๑  

แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

“หมวด ๒/๑ 
แผนพัฒนาโครงการของประเทศ 

    
 
มาตรา ๑๘/๑ ให้หน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

แผนพัฒนาตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รายการโครงการที่รัฐประสงค์จะด าเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางข้างต้น พร้อมทั้ง
ก าหนดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของการจัดท าโครงการ วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ 
กรอบระยะเวลาการจัดท าและด าเนินโครงการ วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ และแหล่งเงินทุนของโครงการ 
ทีมุ่่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและยึดถือวินัยการเงินการคลังเป็นส าคัญ  

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาแล้ว ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง และให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  

ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผล 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยอย่างน้อยให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนา 
ทุกครั้งที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนา
จะต้องมีขั้นตอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ
และกระทรวงเจ้าสังกัดมีหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาตามที่หน่วยงาน 
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายก าหนด” 

 



 

๘ 

 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย รายการโครงการร่วมลงทุนที่รัฐประสงค์ 
จะด าเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ล าดับความส าคัญและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการจัดท าโครงการร่วมลงทุน วัตถุประสงค์ของโครงการร่วมลงทุน ข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน
โดยสังเขป อาทิ ขอบเขตของโครงการร่วมลงทุน ลักษณะทางกายภาพและสถานที่ตั้งของโครงการร่วมลงทุน  
วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลาในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน   

เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์แล้ว ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของส านักงาน และให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
โดยอย่างน้อยให้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแผนพัฒนา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
และกระทรวงเจ้าสังกัดมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ตามที่คณะกรรมการก าหนด”  

 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๑๔ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๓/๑ มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน  

มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๒๒/๒ และมาตรา ๒๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
“หมวด ๓/๑ 

มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน 
    

 
มาตรา ๒๒/๑ หากปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด ก่อให้เกิดปัญหา

หรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
หารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสั่งการให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตามทีค่ณะรัฐมนตรีสั่งการ 

 



 

๙ 

 

(๒) เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนในส่วนที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
ทีร่ับผิดชอบด าเนินการตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๒/๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เอกชนที่จะด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
(๒) ให้เอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศสามารถประกอบกิจการหรือธุรกิจที่มีข้อจ ากัดการประกอบธุรกิจ

ของนิติบุคคลต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายอ่ืน 
(๓) ให้ใช้ทรัพย์สินของรัฐในเชิงพาณิชย์ 
(๔) ให้สามารถท าสัญญาเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุน ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 

การเช่าไม่เกินกว่า ๕๐ ปี ได้ โดยมิให้น ามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ 

(๕) ให้ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน จากการก่อหนี้โดยการกู้ จากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ จากหน่วยงานของรัฐอ่ืน หรือจากกองทุน โดยกรณีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน คณะกรรมการ
อาจก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าส่งเงินที่ได้รับจากโครงการร่วมลงทุนนั้นให้แก่กองทุนก็ได้ 

(๖) สิทธิประโยชน์อื่นใด 
การให้เอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้

ตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนดตามกฎหมายนั้น 
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในเรื่องนั้นด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ
ประโยชน์นั้นก าหนด  

มาตรา ๒๒/๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่มีอ านาจร่วมลงทุนในโครงการ คณะรัฐมนตรี 
จะอนุมัตใิห้หน่วยงานเจ้าของโครงการมีอ านาจร่วมลงทุนในโครงการได”้ 
 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 

 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ในการเสนอโครงการร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนนั้น ก่อนที่จะน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการร่วมลงทุน และเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ
หลักการของโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้คณะกรรมการน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการร่วมลงทุนต่อไป  

หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือร่วมจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตามวรรคหนึ่ง 

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
ต่อรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และการก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
และด าเนินโครงการร่วมลงทุนให้ประสบความส าเร็จ โดยอาจก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะท างานซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
ต่อรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน ทั้งนี้ ให้ความเห็นของผู้แทนของแต่ละหน่วยงานของรัฐ
ในคณะท างานมีผลผูกพันเช่นเดียวกับความเห็นของหน่วยงานของรัฐนั้น” 

 
มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
“มาตรา ๒๔/๑ การน าเสนอหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๔ ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการร่วมลงทุน  
(๒) ขอบเขตของโครงการร่วมลงทุน 
(๓) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
(๔) ระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุน  
(๕) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จ าเป็นของโครงการร่วมลงทุนในช่วงเวลาของโครงการร่วมลงทุน 
(๖) การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(๗) การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล (หากมี) โดยให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  

ในการพิจารณากรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธีการประมูลด้วย 
(๘) เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นควร” 
 
 
 
 



 

๑๑ 

 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  

“มาตรา ๒๔/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติไปพร้อมกับการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๒๔  

(๑) มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน หรือเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
หรือเงินของหน่วยงานของรัฐอ่ืน หรือเงินจากการก่อหนี้โดยการกู้หรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง เพ่ือใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 

(๒) มีการให้สิทธิและประโยชน์แก่เอกชนที่จะด าเนินโครงการร่วมลงทุน หรือ 
(๓) มีการให้อ านาจหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมลงทุนในโครงการ” 
 
มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
“มาตรา ๒๔/๓ กรณีโครงการร่วมลงทุนใดมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน  

และตกลงกันไม่ได้ ให้ส านักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบ
ในกิจการส่งเสริมมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั้น
และมีหน้าที่ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท า 
และการด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อไป” 

 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของหมวด ๕ การด าเนินโครงการ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“หมวด ๕ 

การคัดเลือกเอกชน” 
    

 
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 



 

๑๒ 

 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการ
คัดเลือกเอกชน ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การประกาศเชิญชวน รายละเอียดของเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน รายละเอียดที่ส าคัญในร่างสัญญาร่วมลงทุน และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชน  

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท า
ร่างประกาศเชิญชวน รา่งเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก” 

 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  

ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
และผู้แทนส านักงาน เป็นกรรมการ และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ของแผ่นดิน ให้มีผู้แทนส านักงบประมาณ หรือในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงิน จากเงินกู้  
ให้มีผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญา

ร่วมลงทุน 
(๒) ก าหนดค่าธรรมเนียมการขายซอง ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ และค่าธรรมเนียมการลงนาม 

ในสัญญาร่วมลงทุน  
(๓) ก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน 
(๔) พิจารณาคัดเลือกเอกชน  
(๕) เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจง ให้ความเห็น 

หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๖) พิจารณาด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน ตามที่เห็นสมควร 
 



 

๑๓ 

 

ให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ให้ความเห็นของผู้แทนของหน่วยงานในคณะกรรมการคัดเลือก หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชน 

และหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง มีผลผูกพันเช่นเดียวกับความเห็นของหน่วยงานนั้น” 
 
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณา 
ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอผลการคัดเลือก ร่างสัญญาร่วมลงทุน 
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนาม 
ในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก” 

 
มาตรา ๒๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
“มาตรา ๔๐/๑ เอกสารการคัดเลือกเอกชน การคัดเลือกเอกชน และสัญญาร่วมลงทุนต้องอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และให้มีการแข่งขันระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม” 
 
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทบริหาร
ระดับต้นและมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงาน 
เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



 

๑๔ 

 

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน 
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่

ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(๓) เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจง  

ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๔) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการด าเนินโครงการ 

ตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ และให้ส่งส าเนารายงานและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องไปยังส านักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 

(๕) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการก ากับดูแลอาจก าหนดให้หน่วยงาน

เจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน  
หรือให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแล 

ทั้งนี้ ให้ความเห็นของผู้แทนของหน่วยงานในคณะกรรมการก ากับดูแล หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
เอกชนคู่สัญญา และหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งมีผลผูกพันเช่นเดียวกับความเห็นของหน่วยงานนั้น 

ให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการก ากับดูแลโดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๗ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผล 

และความจ าเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ต่อคณะกรรมการก ากับดูแล
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ความเห็นของคณะกรรมการก ากับดูแล 
และร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป” 

ในกรณีที่การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแตกต่าง 
จากหลักการของโครงการร่วมลงทุนที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากหลักการข้างต้น ก่อนลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขด้วย  

 
 



 

๑๕ 

 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าแนวทางการจัดท าบริการสาธารณะภายหลังจากสัญญา 
ร่วมลงทุนสิ้นสุด โดยเปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน  
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงสังกัดอย่างน้อย ๕ ปี ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐ 
ความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ และผลกระทบต่อประชาชน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก าหนดให้มีการจัดท าบริการสาธารณะภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด 
โดยการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่” 

 
มาตรา ๓๕ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๗/๑ การใช้อ านาจเ พ่ือประโยชน์สาธารณะ  

มาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

“หมวด ๗/๑ 
การใช้อ านาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

    
มาตรา ๔๘/๑ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุที่ท าให้บริการสาธารณะหยุดชะงักลง 
หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอ านาจพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) เข้าด าเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อ่ืนเข้าด าเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นระยะเวลาชั่วคราว 
(๒) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
(๓) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 
ในกรณีที่ เหตุเกิดจากการใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา  

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐและเอกชนเป็นส าคัญ” 

 
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



 

๑๖ 

 

มาตรา ๕๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๒) ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับจากโครงการร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) เงินที่ได้รับจากการเผยแพร่ ให้ความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 
(๗) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
 

มาตรา ๕๑ เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การจ่ายเงินส าหรับมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การเผยแพร่ ให้ความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน” 
 
มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา ๓๓/๑ หรือสัญญา

ร่วมลงทุนฉบับแก้ไขตามมาตรา ๔๗ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดส่งส าเนาสัญญาร่วมลงทุนหรือส าเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข แล้วแต่กรณ ีให้กระทรวงเจ้าสังกัด 

และส านักงาน 
(๒) จัดท าข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน  

และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เพ่ือให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

(๓) เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป
โดยประกาศเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูล
ให้ค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร” 

 



 

๑๗ 

 

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๒ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

มิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนเพ่ือเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายซอง 
ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน  เข้ากองทุน  
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด” 

 
มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุ น 

ในโครงการร่วมลงทุน และก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยเอกชนที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน” 

 
มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับดูแล คณะกรรมการกองทุน 

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 

 
มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเสนอผลการพิจารณาและความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด

เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนั้นชี้แจงข้อเท็จจริง และแนวทาง
การด าเนินการที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการตามมาตรานี้ โดยให้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ 
และผลกระทบต่อประชาชนด้วย” 



 

๑๘ 

 

มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการออกประกาศ
และแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๖ ให้บรรดากฎ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ค าสั่ง การอนุมัติ การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ หรือการให้ความเห็นชอบใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎ 
ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ  ค าสั่ง การอนุมัติ หรือการให้ความเห็นชอบใดๆ ในเรื่องนั้น 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ  
การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน  
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มาตรา ๔๗ โครงการใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และโครงการนั้นเป็นโครงการร่วมลงทุนภายใต้
พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการตามหมวด ๔ หรือการด าเนินโครงการ 
ตามหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) โครงการที่อยู่ในระหว่างข้ันตอนการก ากับดูแลและติดตามผลตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก ากับดูแล
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่ตามหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามบทบัญญัติ 
ในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



 

๑๙ 

 

(๔) โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนด 
ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นต่อไป จนกว่าคณะกรรมการจะได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
ส าหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๘ โครงการใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่โครงการนั้นไม่เป็นโครงการร่วมลงทุน
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการตามหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยุติการด าเนินการตามบทบัญญัติ 
ในหมวดดังกล่าว และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า  
และด าเนินโครงการนั้น 

(๒) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินโครงการตามหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามหลักเกณฑ์ 
และขั้นตอนการก ากับดูแลและติดตามผล และการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
โดยเมื่อสัญญาร่วมลงทุนของโครงการสิ้นสุดลงแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานการสิ้นสุด 
ของสัญญาร่วมลงทุนนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๓) โครงการที่อยู่ในระหว่างข้ันตอนการก ากับดูแลและติดตามผลตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ยุติการด าเนินการตามหมวดดังกล่าวภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันทีค่ณะกรรมการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนตาม (๒) และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว โดยเมื่อสัญญาร่วมลงทุนของโครงการสิ้นสุดลงแล้ว  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานการสิ้นสุดของสัญญาร่วมลงทุนนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๔) โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
ที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๒๓ ที่ออกตามความในมาตรา ๕๘ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยุติการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการนั้น และด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินโครงการนั้นต่อไป” 

 
มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

  



 

๒๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้อง 
กับเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ต้องการสนับสนุน
ภารกิจของรัฐในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่รัฐมีข้อจ ากัดทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะ ประกอบกับการจัดท าและด าเนินโครงการ
ร่วมลงทุนยังไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนอย่างแท้จริงและไม่มีมาตรการ
ส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน ท าให้โครงการร่วมลงทุนไม่สามารถประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่สนใจของเอกชน รวมทั้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าโครงการและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
มีหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็นซึ่งท าให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้นอย่างล่าช้า ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือให้มีการก าหนด
นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน มีมาตรการส่งเสริม  
การร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ 
ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนโดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท า
และด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ 


