
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  

 

 กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (กฎหมายฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ 
จากการท างานร่วมกันของหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สคร. 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท า 
ร่างกฎหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบแนวทาง 
การด าเนินการในการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น สคร. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายในชั้นการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี จากภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องอย่างมีระบบดังนี้  

๑. การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายในชั้นการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี 

๑.๑ การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
สคร. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในหลายรูปแบบและวิธีการ เนื่องจาก 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน  ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชน โดยใช้วิธีการ 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการเผยแพร่หลักการและร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์
www.lawamendment.go.th และ www.sepo.go.th ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย 

สคร. ได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการจ านวนทั้งสิ้น 
๑๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) และกระทรวง 
เจ้าสังกัด เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 

 

/(๒) หน่วยงาน ... 

 



-๒- 
 

 
  

(๒) หน่วยงานที่สามารถเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖และกระทรวงเจ้าสังกัด เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

(๓) หน่วยงานซึ่งเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงบประมาณ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น 

(๔) ภาคเอกชน เช่น บริษัทเอกชนคู่สัญญา สถาบันการเงิน และบริษัทที่
ปรึกษาโครงการร่วมลงทุน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารโลก (World Bank) บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอฟเอเอส 
จ ากัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ ากัด เป็นต้น 

(๕) กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ และคณะกรรมการ
ก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ เช่น กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรรมการในคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓  
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ กรรมการในคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓  
ของโครงการสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า B๕ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 
กรรมการในคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓ ของโครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
และกรรมการในคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓ ของการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นต้น 

(๖) หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น 
 ๑.๑.๒ วิธีการ จ านวนครั้ง วันที่และสถานที่จัดการประชุมสัมมนา 

 ในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว สคร. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับปรับปรุง และอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตามร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น  จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ 
ครั้ง ดังนี้ 

 

 

/(๑) เมื่อวันที่ ... 

 



-๓- 
 

 
  

(๑) เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สคร. ได้จัดสัมมนารับฟัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจ ากัดจากการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ณ บริษัท วีระวงค์, 
ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น ๒๒ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
ห้องประชุม ๓ - ๔ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยและได้มีการจัดสัมมนาดังกล่าวจ านวน ๕ ครั้ง  
ตามกลุ่มเป้าหมายในข้อ ๑.๑.๑ (๑) - (๕) มีผู้เข้าร่วมรวม ๒๕๒ คน 

(๒) เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สคร. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับปรับปรุง ณ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 
ชั้น ๒๒ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ห้องฟอร์จูน ๑ - ๓ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยและได้มี
การจัดสัมมนาดังกล่าวจ านวน ๕ ครั้ง ตามกลุ่มเป้าหมายในข้อ ๑.๑.๑ (๑) - (๕) มีผู้เข้าร่วมรวม ๒๗๕ คน 

(๓) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สคร. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับปรับปรุง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้มีการจัดสัมมนาดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง 
ตามกลุ่มเป้าหมายในข้อ ๑.๑.๑ (๖) มีผู้เข้าร่วมรวม ๖๑ คน 

ทั้งนี้ ก่อนการสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สคร. ได้เผยแพร่เอกสารประกอบ 
การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sepo.go.th เป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
ได้ศึกษาและจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว  

๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๒.๑ วิธีการ จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 

เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน  
ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องจ านวนมาก สคร. จึงได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลร่างกฎหมาย 
ฉบับปรับปรุงและหลักการของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็น 
จากการสัมมนารับฟังความคิด เห็นดั งกล่ าวข้ างต้น ผ่ านทาง เว็บไซต์  www.lawamendment.go.th  
และ www.sepo.go.th รวมจ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

/(๑) การรับฟัง ... 

 

http://www.sepo.go.th/


-๔- 
 

 
  

(๑) การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ -  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๒๕ วัน 

 
รูปภาพที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ครั้งที่ ๑ 

 

 

รูปภาพที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.sepo.go.th ครั้งที่ ๑ 

 
/(๒) การรับฟัง ... 

 



-๕- 
 

 
  

(๒) การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ -  
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน 

 
รูปภาพที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ครั้งที่ ๒ 

 

 
รูปภาพที่ ๔ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.sepo.go.th ครั้งที่ ๒ 

 

 
/(๓) การรับฟัง ... 

 



-๖- 
 

 
  

(๓) การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๖ วัน 

 
รูปภาพที่ ๕ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ครั้งที่ ๓ 

 

รูปภาพที่ ๖ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.sepo.go.th ครั้งที่ ๓ 

 
 

/๒. ประเด็น ... 
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๒. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

สคร. ได้จัดท าตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและข้อจ ากัดจากการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๖ และ ๒๐ - 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับปรับปรุง ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ และการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างกฎหมายฉบับปรับปรุง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๐ พร้อมการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงาน 
และผู้ เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น และการน าผลการรับฟังความคิดเห็น  
มาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๑. ประเด็นเกี่ยวกับบทนิยาม 

ควรแก้ไขค านิยามของค าว่า “กิจการของรัฐ” ให้มี
ความชัดเจน กล่าวคือ โครงการที่จะอยู่ภายใต้  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ควรเป็นโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ
เท่านั้น ส่วนการใช้ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะไม่เข้าข่าย
ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

มาตรา ๔  
 
 

ก าหนดให้โครงการที่ เข้าข่ายต้องปฏิบัติ 
ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.  …. ได้แก่ 
โครงการลงทุนของรัฐส าหรับการจัดท า
บริการสาธารณะที่มีการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนเพื่อให้เอกชนด าเนินโครงการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนแทนหน่วยงานของรัฐ
ในกิจการส่งเสริม 

รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทจะไม่มีอ านาจหน้าที่
ต้องท าตามกฎหมายอาจไม่สามารถท าการร่วม
ลงทุนภายใต้ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ ตาม
นิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ”  

มาตรา ๔ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดนิยาม
ของค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ ซึ่งจะมีรัฐวิสาหกิจ
ที่มีลักษณะเป็นบริษัทด้วย ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นบริษัทจ ากัด ได้รับมอบหมายให้ท า
โครงการ และต้องการให้เอกชนร่วมลงทุน 
จ ะ เ ข้ า ข่ า ย ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้ 

หากเอกชนน าที่ราชพัสดุไปใช้ในการด าเนินกิจการ
โรงพยาบาลของเอกชน เอกชนจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของร่างกฎหมายฉบับ
ปรับปรุงหรือไม่ เนื่องจากกิจการโรงพยาบาลถูก
ก าหนดให้เป็นกิจการส่งเสริมภายใต้ร่างกฎหมาย
ฉบับปรับปรุง 

มาตรา ๔ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้ค าว่า 
“โครงการ” หมายถึง โครงการลงทุนของรัฐ 
ดังนั้น กรณีที่ เป็นโครงการของเอกชน 
เพียงแต่มาใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก็จะไม่เข้าข่าย
ต้องด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ถึงแม้ว่าจะอยุ่ในกิจการส่งเสริม 
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ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๒. ประเด็นเกี่ยวกับบทท่ัวไป (หมวด ๑) 
หลักการของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ยังขาดเรื่อง
การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
ในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
(Partnership)  

มาตรา ๖ (๒) 
 

ร่ า งกฎหมายฉบับปรับปรุ ง ได้ ก าหนด 
ให้การด าเนินการภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้
ต้องเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าประสงค์การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ
ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
รัฐและเอกชนด้วย 

หลักการของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ยังขาดเรื่อง
การเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
และนวัตกรรมในการบริการสาธารณะของโครงการ
ร่วมลงทุน 

มาตรา ๖ (๓) ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุ งได้ก าหนดไว้ 
ในร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้โครงการ 
ที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนที่เกิน 
ความจ าเป็นควรใช้หลักการเดิมตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๕๖  

มาตรา ๘ 
 

ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุ งได้ก าหนดให้ 
กรณีโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่า 
ห้าพันล้ านบาท ไม่ต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการร่วมลงทุนตาม 
ร่างพระราชบัญญัตินี้  และให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด และหากโครงการดังกล่าว 
มีความส าคัญก็สามารถด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการ
ร่วมลงทุนยังขาดความชัดเจนในการด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

มาตรา ๘ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุ งได้ก าหนดให้ 
มีการออกกฎหมายล าดับรอง โดยจะมีการทบทวน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการค านวณมูลค่า 
ของโครงการให้เกิดความชัดเจนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

/ประเด็น ... 
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ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๓. ประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการของประเทศและแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (หมวด ๒) 
หากหน่วยงานไดร้ับมอบหมายภารกิจจากคณะรัฐมนตรี 
จะต้องเสนอโครงการเข้าไปอยู่ ในแผนพัฒนา
โครงการของประเทศด้วยหรือไม่ และเป็นดุลพินิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ 

มาตรา ๑๐ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้มี 
การจัดท าแผนพัฒนาการลงทุนของประเทศ 
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ  ดั งนั้ น  ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะก าหนดการลงทุนในรายละเอียดว่า
โครงการลักษณะ ประเภท และขนาดใด 
ที่จะเข้าข่ายเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาโครงการของประเทศจะมีการรับรอง 
การปรับปรุงให้สอดคล้องและเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

มาตรา ๑๐ ร่ างกฎหมายฉบั บปรั บปรุ งก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยน
และปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการของประเทศ 
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยอย่างน้อย
ให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาดังกล่าวทุกครั้ง
ที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

๔. ประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (หมวด ๓) 
ควรปรับเปลี่ยนองคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบาย
ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   
โดยให้มีผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
เพื่อรับฟังความเห็นที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน 

มาตรา ๑๑ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดเพิ่มเติม
ผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ได้แก่ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕. ประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการร่วมลงทุน (หมวด ๔) 
เห็นด้วยที่จะมีการบัญญัติในร่างกฎหมายฉบับปรับปรุง
ให้มีมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน (PPP Promotion)  

หมวด ๔ 
การส่งเสริม 

การร่วมลงทุน 

ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้มี 
มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจ 
ให้ เอกชนร่ วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้ 

เห็นด้วยกับการให้สิทธิและประโยชน์บางอย่าง 
แก่เอกชน อย่างไรก็ตาม ควรมีการรับฟังความคิดเห็น
ของเอกชนที่จะด าเนินโครงการแต่ละราย และควรให้
เอกชนเป็นผู้ เสนอว่าต้องการให้หน่วยงานของรัฐ
สนับสนุนเรื่องสิทธิและประโยชน์ด้านใด  

หมวด ๔  
การส่งเสริม 

การร่วมลงทุน  
 

ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้มี
ขั้นตอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและรับฟัง 
ความคิดเห็นของภาคเอกชน รวมถึงสิทธิ 
และประโยชน์ที่เอกชนต้องการให้รัฐสนับสนุน
ในการเสนอโครงการ เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  /ประเด็น ... 
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ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

การให้เอกชนได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน ยังคงจะต้องด าเนินการผ่าน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือวิธีการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอยู่หรือไม่ 
และหากมีคณะท างานประสานงานเกี่ยวกับการให้
สิทธิและประโยชนจ์ะอยู่ภายใตส้ านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ 

มาตรา ๒๒ (๑) 
 

ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้เอกชน
สามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ยังคงต้องไป
ด าเนินการตามวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กั บการ ให้ สิ ทธิ ปร ะ โยชน์ นั้ นก าหนด 
และก าหนดให้อาจมีการจัดตั้งคณะท างานขึ้น
เป็นรายโครงการเพื่อประสานให้เกิดความ
รอบคอบ รวดเร็ว 

เห็นด้วยกับการก าหนดให้อ านาจ ให้สัมปทาน ให้
หน่วยงานของรัฐสามารถร่วมลงทุนกับเอกชนได้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานของรัฐต่างๆ 
ไม่ได้ให้อ านาจร่วมลงทุนหรือให้สัมปทานไว้ 

มาตรา ๒๓ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้หน่วยงาน
ที่ไม่มีอ านาจร่วมลงทุนสามารถน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ร่วมลงทุนได้ เป็น 
รายโครงการ 

การให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้เงินกู้
ของเอกชนท่ีน ามาใช้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน 
ทั้งนี้  เพื่อเป็นการลดภาระของเอกชนในการช าระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีมีอัตราสูง 

ไม่มีบทบญัญัต ิ ร่ า งกฎหมายฉบับปรับปรุ ง ได้ ก าหนด
มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนเท่าที่
จะไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น โดยตาม
พระราชบัญญัตินี้ รัฐจะค้ าประกันเ งินกู้
เอกชนไม่ได้ 

กรณีเอกชนเช่าที่ดินจากหน่วยงานราชการ และกรณีที่
เอกชนเช่าที่ดินจากเอกชนรายอื่น (ถ้ามี) สามารถก าหนด
ระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่า ๕๐ ปี ได้หรือไม่ 

มาตรา ๒๒ (๔) ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุ งได้ก าหนดให้
หน่ ว ย งาน เจ้ า ขอ ง โ คร งการ เสนอให้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เอกชนได้รับสิทธิ 
และประโยชน์ดังกล่าว  

๖. ประเด็นเกี่ยวกับการเสนอโครงการร่วมลงทุน การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน และการแก้ไขสัญญา
ของโครงการร่วมลงทุนและการท าสัญญาใหม่ (หมวด ๕) 

หลักการโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ควรมีการให้เอกชนเป็นผู้ริเริ่มโครงการร่วมลงทุนด้วย 

ไม่มีบทบัญญัติ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงมี เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ 
แต่หากเอกชนมีความประสงค์ จะริ เริ่ ม
โครงการร่วมลงทุนสามารถมีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นผ่านแผนพัฒนาโครงการ
ของประเทศ รวมถึงขั้นตอนการเสนอโครงการได้ 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนควรเร่งรัด
กระบวนการให้มีความรวดเร็วขึ้น  

มาตรา ๓๑ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้สามารถ
จัดตั้งคณะท างานจากผู้แทนของหน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นต่อรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการร่วมลงทุน  

  /ประเด็น ... 



-๑๑- 
 

 
  

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอและพิจารณา
โครงการร่วมลงทุนควรก าหนดกรอบระยะเวลา 
ที่ชัดเจน 

มาตรา ๓๑ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนประกาศก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนส าหรับการเสนอและการ
พิจารณาโครงการ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการก ากับดูแลไม่ควรก าหนดให้มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ปรับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการ
ก ากับดูแลให้สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าว
และได้ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สามารถจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  

คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการก ากับ
ดูแลควรมีอ านาจเรียกหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการ
ก ากับดูแลมีอ านาจเรียกให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าช้ีแจง ให้ความเห็น 
หรือจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

คณะกรรมการก ากับดูแลควรมีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจ้างท่ีปรึกษา 

มาตรา ๔๒ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการก ากับดูแลมีอ านาจก าหนดให้
หน่วยงานเจ้ าของโครงการจ้ างที่ปรึกษา 
เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนได้ 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบ 
การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ จะท าให้ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
ไม่อาจกระท าได้ ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จะมีแนวทางที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยตรงหรือไม่ 

มาตรา ๔๔ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดกรณีที่มี
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนทุกกรณีให้เสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ 
เว้นแต่จะแตกต่างจากหลักการของโครงการ
ร่วมลงทุนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว ้

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนเมื่อสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนรายเดิม
สิ้นสุดลงมีความซ้ าซ้อน 

มาตรา ๔๕ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้เมื่อ
สัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการด าเนินการเสมือนเป็น
โครงการใหม่ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สั ง กั ด ก า ห น ด ให้ มี ก า ร จั ด ท า บ ริ ก า ร
สาธารณะดังกล่าว 

  /ประเด็น ... 



-๑๒- 
 

 
  

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๗. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (หมวด ๖) 
การบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการใช้
อ านาจเพื่อประโยชน์สาธารณะควรมีการก าหนด
ขอบเขตที่แน่นอนในการชดเชยให้แก่เอกชนหรือไม่ 

มาตรา ๔๖ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้เอกชน
ได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมเฉพาะในกรณี
ที่ไม่ได้มาจากความผิดของเอกชน แต่หาก
เอกชนมีส่วนร่วมในการที่ท าให้เกิดเหตุและ
ส่งผลให้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
บอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง เอกชนไม่มีสิทธิ
ได้รับการชดเชยจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ร่วมลงทุน 

๘. ประเด็นเกี่ยวกับบทเบ็ดเตล็ด (หมวด ๗) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุนให้แก่หน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ตรวจสอบและสาธารณชนหรือไม่ 
อย่างไร 

มาตรา ๔๘ ร่ า งกฎหมายฉบับปรับปรุ งก าหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร และจัดท าข้อมูลของโครงการ
ร่วมลงทุนเพื่อให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

การก าหนดมาตรการลงโทษที่ปรึกษาโครงการร่วม
ลงทุนในกรณีที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
คอรัปช่ันของโครงการดังกล่าว 

มาตรา ๕๐ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดให้มี
การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของที่ปรึกษา โดยการตราเป็นกฎหมาย
ล าดับรอง 

๙. ประเด็นเกี่ยวกับบทก าหนดโทษ (หมวด ๘) 
บทก าหนดโทษควรมีการก าหนดโทษส าหรับเอกชน
คู่สัญญาที่ท าผิดหน้าที่หรือผิดสัญญาด้วยหรือไม่ 

ไม่มีบทบญัญัต ิ การก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับเอกชน
คู่สัญญาได้มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด
เรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากน้ี การก ากับดูแล
การกระท าผิดหน้าที่ของเอกชนในโครงการ
ร่วมลงทุนจะถูกก าหนดอยู่ในระดับสัญญา
ร่วมลงทุนอยู่แล้ว 

๑๐. ประเด็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล  
โครงการร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ
หรืออยู่ระหว่างการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุน ปี ๒๕๕๖ และอยู่ภายใต้ร่างกฎหมาย
ฉบับปรับปรุงหรือไม่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับ
ปรับปรุงจะมีแนวทางรองรับอย่างไร 

มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดบท 
เฉพาะกาล เพื่อรองรับตามความเห็น
ดังกล่าวแล้ว 
 
 
 

  /ประเด็น ... 



-๑๓- 
 

 
  

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติ 

ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๑๑. ประเด็นอื่นๆ  
ค าว่า “อ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย” นั้น 
ไม่ควรมีความหมายแต่เพียงเรื่องที่รัฐมีอ านาจหน้าที่
ต้องปฏิบัติได้แต่ฝ่ายเดียวควรรวมถึงกรณีกิจการที่
เอกชนสามารถท าได้ในกิจการของรัฐ 

ไม่มีบทบญัญัต ิ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายมิได้หมายความ
เ ฉ พ า ะ จั ด ตั้ ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น แต่หมายรวมถึง
อ านาจตามกฎหมายอื่นๆ ด้วย และรวมถึง
กฎหมายในทุกระดับ  และหากเอกชน
ต้องการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนท่ีร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนด 

 

----------------------------------------------------- 


