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Important Notice

The information and opinions contained in this document have been obtained from public and private sources believed to be reliable, but no 
representation or warranty, express or implied, is made that such information is accurate or complete and it should not be relied upon as such. 

Information and opinions contained in this document are not to be relied upon as authoritative or taken in substitution for the exercise of 
judgment by you, and are subject to change without notice. Please note that any prospective financial information contained in the document is 
based on assumptions regarding future events, which may or may not occur as assumed and consequently the actual results achieved may 
materially differ from those presented in this document.

This document is not, and should not be construed as, an offer document or an offer or solicitation or any form of advice to buy, sell or 
otherwise deal or refrain from dealing in any securities, assets or liabilities. While PricewaterhouseCoopers FAS Ltd. (“PwC” in this document) 
has assembled the data presented, it does not accept responsibility for the accuracy of any of the data included in this report.

This document is not intended to form the basis of any investment decision. This document does not provide any legal, compliance, tax, 
accounting or investment advice or recommendation (personal or otherwise) to you in relation to any transaction and/or any related 
securities whatsoever described herein. This document does not purport to be comprehensive or to contain all the information that a recipient 
may need in order to evaluate any decision whatsoever. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to any 
information described herein. This document is not a prospectus for any securities described herein. You may not rely on any communication 
(written or oral) from us as investment advice or as a recommendation (personal or otherwise) to enter into any decision described herein. 
This document should not be regarded as a substitute for your own investigation, analysis and due diligence. Accordingly this document and its 
contents shall not determine the suitability for you of any information described herein. You must determine, on your own behalf or through 
independent professional advice, the merits, terms, conditions, risks, suitability and appropriateness of any information described herein. You 
must also satisfy yourself that you are capable of assuming, and assume, the risks of any decision by you and consult your own legal, tax, 
accounting and other advisers as to such matters.

In no event will PwC or its related partnerships or corporations, or the partners, agents or employees thereof be liable for any decision or any 
direct or consequential loss arising from any use of material contained in this document. 

By accepting this document, you agree to be bound by the foregoing limitations. This document and any related material and analysis shall at 
all times remain the property of PwC and may not be reproduced, distributed, disseminated, revealed or published for any purpose, without 
the explicit, prior written approval of PwC.
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เหตุผลและความจาํเป็นของแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ

มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ”) บัญญัติไว้ว่า

“ให้มแีผนยทุธศาสตร์เพื�อกาํหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที�สอดคล้องกับบทบัญญตัิว่าด้วยแนวนโยบายพื+นฐานแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ�งมรีะยะเวลาครั+งละห้าปี

แผนยทุธศาสตร์ตามวรรคหนึ�ง อย่างน้อยต้องมรีายละเอียด ดังต่อไปนี+

1) นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่างๆ ตลอดจนประเภทและลักษณะของกิจการที�สมควรให้เอกชนมสี่วนร่วมในการ
ลงทุน พร้อมกับกาํหนดความสาํคัญและความเร่งด่วน รวมทั+งลาํดับการดาํเนินกิจการต่างๆ โดยให้พิจารณาขดีความสามารถในการ
ดาํเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที�เกี�ยวข้องประกอบด้วย

2) เป้าหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาการดาํเนินการ
3) ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ�งต้องแสดงการประมาณการใช้งบประมาณของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณด้วย
4) ความเชื�อมโยงระหว่างกิจการที�สมควรให้เอกชนมสี่วนร่วมในการลงทุน”
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แผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562*

6
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

หมายเหตุ: *ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื-อวนัที- 25 มิถุนายน 2558
**ตามมติคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) เมื-อวนัที- 15 กนัยายน 2559
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การปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ ปี 2558-2562

7

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

2556

แผนยทุธศาสตร์ฯ
(พ.ศ. 2558-2562)

2558

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2560

แผนพฒันาฯ ฉบบัที- 12
มติ ครม. ใหป้รับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ

2560

ครม. มีมตใิห้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐพจิารณาปรับกรอบของแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กจิการของรัฐ (แผนยทุธศาสตร์ฯ) ให้สอดคล้องกบัระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิเมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2558 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิจงึได้จ้างที�ปรึกษาเพื�อปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ ปี 2558-2562 เพื�อให้: 

� ระยะเวลาและนโยบายของแผนยทุธศาสตร์ฯ มีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัที- 12 รวมถึงยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

� แผนยทุธศาสตร์ฯ สอดคลอ้งกบับทบญัญตัิวา่ดว้ยแนวนโยบายพืEนฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

� แผนยทุธศาสตร์ฯ ไดร้ับการปรับปรุงใหส้ะทอ้นความคิดเห็นของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนกัลงทุน
� เพื-อพิจารณาปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดของโครงการภายใต้ Project Pipeline ใหส้ะทอ้นขอ้มูลที-เป็นปัจจุบนั  สามารถเพิ-มประสิทธิภาพในการ

ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน

2558
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การรับฟังความคดิเห็นในการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ เรื�อง หลกัเกณฑ์และวธิีการรับฟังความคดิเห็นในการจัดทํา
แผนยทุธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2557 กาํหนดให้

“ในกรณีการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ ที�คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเห็นว่าอาจกระทบหรือมผีลเป็นการเปลี�ยนแปลงสาระสาํคัญของ
แผนยทุธศาสตร์เดิมที�คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดาํเนินการจัดให้มกีารรับฟังความคิดเห็น
ในการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ จากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนที�เกี�ยวข้องเพื�อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์ฯ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป”

วตัถุประสงค์ในการรับฟังความคดิเห็น
• เพื-อสร้างความเขา้ใจเกี-ยวกบัการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ ใหม้ีกรอบระยะเวลาที-สอดคลอ้งกบัระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัที- 12
• เพื-อรวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้สงัเกตมาประกอบการปรับปรุงร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ และ

คณะรัฐมนตรีเพื-อพิจารณาต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
• กระทรวงเจา้สงักดั
• หน่วยงานเจา้ของโครงการที-มีโครงการบรรจุอยูใ่นร่างรายการโครงการ ภายใตก้ิจการตามร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564 (Project Pipeline)
• กรรมการผูท้รงคุณวฒุิในคณะกรรมการนโยบายฯ หน่วยงานในคณะกรรมการนโยบายฯ และหน่วยงานของรัฐอื-นที-เกี-ยวขอ้ง
• ภาคเอกชน สถาบนัการเงิน สถาบนัการศึกษา องคก์รและมูลนิธิที-ไม่แสวงหากาํไร
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กรอบการคดัเลอืกกจิการที4เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน

10

• แนวทางการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์ในประเทศที-
ประสบความสาํเร็จดา้น PPP

• เป็นโครงสร้างพืEนฐานหรือบริการ
สาธารณะที-มีผลบวกต่อประชาชน 
เศรษฐกิจ และสังคม

• มีการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและ
เอกชน

• มีการถา่ยโอนความเสี-ยงจากรัฐ
ใหแ้ก่เอกชน

• ไม่มีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัความมั-นคง
ของชาติ

• ไม่เป็นกิจการที-เคยถูกโอนใหเ้อกชน
• ไม่เป็นกิจการที-เอกชนสามารถ

ดาํเนินการเองได้

กระทรวงเสนอ
กรอบนโยบายฯ

กิจการที-สอดคลอ้งกบั
ทิศทางของประเทศ

• ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี พ.ศ. 2560-2579

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมฯ ฉบบัที- 12

• แผนยทุธศาสตร์กระทรวง

กิจการทีเขา้ขา่ย
ตามกฎหมาย

กิจการที-สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
คุณลกัษณะที-กาํหนด

กิจการที-ไม่สอดคลอ้ง
กบัทิศทางของประเทศ

กิจการที-ไม่เขา้ขา่ย
ตามกฎหมาย

3

4

1

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
• มีการใหเ้อกชน

‘ร่วมลงทุน’ ใน ‘กิจการ
ของรัฐ’ (มาตรา 4)

• กิจการไม่อยูภ่ายใต้
ขอ้ยกเวน้ (มาตรา 7)

นโยบายพืEนฐานแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย

กลุม่ที- 1: กิจการที-สมควรให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการ

ลงทุน (Opt-out)

กลุม่ที- 2: กิจการที-รัฐ
ส่งเสริมใหเ้อกชนมีส่วนร่วม

ในการลงทุน (Opt-in)

การใหค้ะแนนความเหมาะสม
ของกิจการ

2

5

กิจการที-ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
คุณลกัษณะที-กาํหนด

การคัดกรองกจิการ การจัดกลุ่มกจิการ
การรวบรวม

กรอบนโยบายฯ
จากกระทรวงเจ้าสังกดั

ความเชื�อมโยง
ระหว่างกจิการ

วิเคราะห์ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ

• ความเชื-อมโยงภายใน
กิจการเดียวกนั

• ความเชื-อมโยงระหวา่ง
กิจการภายในสาขา

• ความเชื-อมโยงระหวา่ง
กิจการกบักิจการใน
สาขาอื-น

6

“เพิ-มประสิทธิภาพของ
การสื-อสารและการดึงดูด
การลงทุนภาคเอกชน”

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ



PwC

24 กรกฎาคม 2560Confidential Information for the sole benefit and use of PwC’s Client.

การกาํหนดชื4อกจิการ

11

1 การกาํหนดชื-อกิจการ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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กจิการที4อยู่ในแผนยทุธศาสตร์ฯ ปี 2558-2562

12

1 การกาํหนดชื-อกิจการ

ในการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ฯ ที�ปรึกษาพจิารณากจิการปัจจุบันที�อยู่ในแผนยทุธศาสตร์ฯ ปี 2558-2562 แบ่งเป็น

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กลุ่มที� 2 กจิการที�รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) 
2.1 กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง
2.2 กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้
2.3 กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม
2.4 กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพืEนที-ท่าอากาศยาน
2.5 กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา
2.6 กิจการพฒันาระบบชลประทาน*

2.7 กิจการพฒันาระบบจดัการมูลฝอย*

2.8 กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ
2.9 กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข
2.10 กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.11 กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
2.12 กิจการพฒันาที-เกี-ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั*

2.13 กิจการพฒันาศูนยป์ระชุมขนาดใหญ่
2.14 กิจการพฒันาที-อยูอ่าศยัผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส

กลุ่มที� 1 กจิการที�สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out)
1.1 กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
1.2 กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง
1.3 กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้
1.4 กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
1.5 กิจการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม*

1.6 กิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง*

*หมายเหตุ: เป็นกลุม่กิจการปัจจุบนัที-อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ฯ ปี 2558-2562 ที-ไม่มีโครงการอยูภ่ายใตก้ิจการ

การคดักรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจ้าสังกัด
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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กจิการตามกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน

13

1 การกาํหนดชื-อกิจการ

…และกจิการที�กระทรวงและหน่วยงานเสนอในแบบฟอร์มกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 32 กจิการ ได้แก่

1. กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
2. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง
3. กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้
4. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง
5. กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
6. กิจการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่
7. กิจการพฒันาศูนยซ์่อมบาํรุงอากาศยาน (Maintenance Repair & Overhaul ; 

MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
8. กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ
9. กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข
10. กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
11. กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม
12. กิจการจดัใหม้ีที-อยูอ่าศยัสาํหรับกลุ่มเป้าหมาย
13. กิจการพฒันาเขตนวตักรรมในพืEนที-เป้าหมาย
14. กิจการพฒันาการเดินรถดว้ยระบบรถไฟฟ้าเพื-อการขนส่งสินคา้
15. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้และโดยสาร
16. กิจการการพฒันาท่าอากาศยานโดยใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

17. กิจการที-จอดรถยนตส์าธารณะ
18. กิจการการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางดา้นจุลินทรียแ์ละเคมี
19. กิจการการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลีEยงสัตวน์ํE ามาตรฐาน (GAP)
20. กิจการการตรวจสุขอนามยัสถานประกอบการ (GMP) สะพานปลา ท่าเทียบเรือ
21. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้
22. กิจการคลงัสินคา้ (Cargo) และอุปกรณ์บริการภาคพืEนและสิ-งอาํนวยความ

สะดวกดา้นการซ่อมบาํรุง (GSE) 
23. กิจการพฒันาผลิตภณัทจ์ากใบยาสูบ
24. กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา
25. กิจการพฒันาท่าเรือในอุตสาหกรรมในพืEนที-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ
26. กิจการพฒันาธุรกิจเกี-ยวกบัท่าเรือ
27. กิจการจาํหน่ายสินคา้ปลอดอากรและบริหารจดัการกิจกรรมเชิงพาณิชย์
28. กิจการพฒันาคลงัสินคา้ธนบุรีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
29. กิจการพฒันาคลงัสินคา้ราษฎร์บูรณะในรูปแบบคลงัสินคา้ทนัสมยั
30. กิจการการใหบ้ริการขนส่งถ่ายและซืEอขายสินคา้สัตวน์ํE า
31. กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม
32. กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐาน ดา้นเทคโนโลยดีิจิทลั เพื-อการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การคดักรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจ้าสังกัด
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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สรุปรวมกจิการทั7งหมด ก่อนการคดักรอง 28 กจิการ
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1 การกาํหนดชื-อกิจการ

กจิการใหม่
1. กิจการพฒันารถไฟฟ้าขนส่งสินคา้ทางราง
2. กิจการพฒันาผลิตภณัทจ์ากใบยาสูบ
3. กิจการพฒันาที-ดินและพืEนที-เชิงพาณิชย์
4. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งผูโ้ดยสาร
5. กิจการพฒันาคลงัสินคา้เกษตร
6. กิจการการใหบ้ริการขนส่งถ่ายและซืEอขายสินคา้สัตวน์ํE า
7. กิจการพฒันาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินคา้เกษตรและอาหาร
8. กิจการพฒันาท่าอากาศยาน

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กจิการปัจจุบัน (ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 58-62) ที�มีโครงการ 15 กจิการ
1. กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
2. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง
3. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้
4. กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
5. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง
6. กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้
7. กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม
8. กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพืEนที-ท่าอากาศยาน
9. กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา
10.กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ
11.กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข
12.กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
13.กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
14.กิจการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่
15.กิจการพฒันาที-อยูอ่าศยัผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส

กจิการปัจจุบัน (ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 58-62) ที�ไม่มีโครงการ 5 กจิการ
1. กิจการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม
2. กิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
3. กิจการพฒันาระบบชลประทาน
4. กิจการพฒันาระบบจดัการมูลฝอย
5. กิจการพฒันาที-เกี-ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั

การคดักรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจ้าสังกัด
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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การคดักรองกจิการ

15

2 การคดักรองกิจการ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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การคดักรองกจิการ (1/2)
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2 การคดักรองกิจการ

กิจการ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ
ฉบบัที- 12

รัฐธรรมนูญฯ / พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

คุณลกัษณะของกิจการที-อยู่
ในแผนยทุธศาสตร์ฯ

1 กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง ✓ ✓ ✓

2 กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง ✓ ✓ ✓

3 กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้ ✓ ✓ ✓

4 กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง ✓ ✓ ✓

5 กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง ✓ ✓ ✓

6 กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้ ✓ ✓ ✓

7 กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม ✓ ✓ ✓

8 กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพืEนที-ท่าอากาศยาน ✓ ✓ ✓

9 กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา ✓ ✓ ✓

10 กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ ✓ ✓ ✓

11 กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข ✓ ✓ ✓

12 กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ✓ ✓ ✓

13 กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ✓ ✓ ✓

14 กิจการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่ ✓ ✓ ✓

15 กิจการพฒันาที-อยูอ่าศยัผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส ✓ ✓ ✓

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การคัดกรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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การคดักรองกจิการ (2/2)
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2 การคดักรองกิจการ

กิจการ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ
ฉบบัที- 12

รัฐธรรมนูญฯ / พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

คุณลกัษณะของกิจการที-
อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ฯ

16 กิจการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม ✓ ✓ ✓

17 กิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ✓ ✓ ✓

18 กิจการพฒันาระบบชลประทาน ✓ ✓ ✓

19 กิจการพฒันาที-เกี-ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั ✓ ✓ ✓

20 กิจการพฒันารถไฟฟ้าขนส่งสินคา้ทางราง ✓ ✓ ✓

21 กิจการพฒันาท่าอากาศยาน ✓ ✓ ✓

22 กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งผูโ้ดยสาร ✓ ✓ ✓

23 กิจการพฒันาระบบจดัการมูลฝอย ✓ X ✓

24 กิจการการใหบ้ริการขนส่งถ่ายและซืEอขายสินคา้สัตวน์ํE า ✓ X X
25 กิจการพฒันาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินคา้เกษตรและอาหาร ✓ X X
26 กิจการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากใบยาสูบ X ✓ X
27 กิจการพฒันาที-ดินและพืEนที-เชิงพาณิชย์ X ✓ X
28 กิจการพฒันาคลงัสินคา้เกษตร X ✓ X

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การคัดกรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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2 การคดักรองกิจการ

หลงัจากการคดักรองกจิการ มี 22 กจิการที�ผ่านการคดักรองและอยู่ในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2560-2564 แบ่งเป็น กจิการปัจจุบันที�อยู่ใน
แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2558-2562 รวม 19 กจิการ และกจิการใหม่รวม 3 กจิการ ดังต่อไปนี^

กจิการปัจจุบัน (ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 58-62) 19 กจิการ (ต่อ)
14.กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข
15.กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
16.กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม
17.กิจการพฒันาที-เกี-ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั
18.กิจการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่
19.กิจการพฒันาที-อยูอ่าศยัผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส

กจิการใหม่ 3 กจิการ
1. กิจการพฒันารถไฟฟ้าขนส่งสินคา้ทางราง
2. กิจการพฒันาท่าอากาศยาน
3. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งผูโ้ดยสาร

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กจิการปัจจุบัน (ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 58-62) 19 กจิการ
1. กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
2. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง
3. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้
4. กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
5. กิจการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม
6. กิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง
8. กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้
9. กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม
10.กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพืEนที-ท่าอากาศยาน
11.กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา
12.กิจการพฒันาระบบชลประทาน
13.กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ

การคัดกรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ



PwC

24 กรกฎาคม 2560Confidential Information for the sole benefit and use of PwC’s Client.

การจดักลุ่มกจิการ

19

3 การจดักลุม่กิจการ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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3 การจดักลุม่กิจการ

เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเตม็ 18 คะแนน)

• สมรรถภาพและประสบการณ์
ของภาครัฐในประเทศไทย

• มูลค่าการลงทุน
• การเสริมประโยชน์ของภาคเอกชน

เฉลี-ยคะแนนความสาํคญัของกิจการ

คะแนนความสาํคญัของโครงการ

ขอ้มูลโครงการจากกรอบนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุน

การจดักลุ่มกิจการ
มากกวา่ 14 คะแนน นอ้ยกวา่ 14 คะแนน

กิจการกลุ่ม 1: Opt-out
(กิจการที-สมควรให้
เอกชนมีส่วนร่วมใน

การลงทุน)

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กิจการกลุ่ม 2: Opt-in
(กิจการที-รัฐส่งเสริม
ใหเ้อกชนมีส่วนร่วม

ในการลงทุน)

• ตวัอยา่งการร่วมลงทุนฯในต่างประเทศ
• กรอบระยะเวลาในการพฒันาโครงการ
• ประโยชน์สาธารณะ

การคดักรอง
กิจการ

การจัดกลุ่ม
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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3 การจดักลุม่กิจการ

หลกัเกณฑ์ คะแนน = 0 คะแนน = 1 คะแนน = 2 คะแนน = 3 ประเภทของหลกัเกณฑ์

สมรรถภาพและประสบการณ์
ของภาครัฐในประเทศไทย

ไมม่ีตวัอยา่งมาก่อน
มีตวัอยา่งของโครงการที-ทาํงานร่วมกบั
เอกชน 1 ตวัอยา่ง

มีตวัอยา่งของโครงการร่วมลงทุนฯ ที-
เป็นทางการ 1 ตวัอยา่ง

มีตวัอยา่งของโครงการร่วม
ลงทุนฯ ที-เป็นทางการมากกวา่
2 ตวัอยา่ง

เชิงปริมาณ

มูลค่าการลงทุน นอ้ยกวา่ 5,000 ลา้นบาท 5,000 ลา้นบาท - 10,000 ลา้นบาท 10,000 ลา้นบาท - 35,000 ลา้นบาท มากกวา่ 35,000 ลา้นบาท เชิงปริมาณ

การเสริมประโยชน์ของ
ภาคเอกชน

- ไมม่ีแรงจูงใจทางการเงินและ
ตอ้งการเงินสนบัสนุนจากภาครัฐสูง

- มีแรงจูงใจทางการเงินตํ-า - มีแรงจูงใจทางการเงินปานกลาง - มีแรงจูงใจทางการเงินสูง

เชิงคุณภาพ
- ไมม่ีนวตักรรม - มีการใชน้วตักรรมบางส่วน - มีการใชน้วตักรรมระดบัปานกลาง - มีการใชน้วตักรรมสูง

- ไมม่ีการจดัสรรความเสี-ยงให้
ภาคเอกชน ทัEงดา้นกรรมสิทธิp ใน
ทรัพยส์ินของโครงการ และดา้นรายได้

- มีการจดัสรรความเสี-ยงใหภ้าคเอกชน
เฉพาะดา้นรายไดข้องโครงการ

- มีการจดัสรรความเสี-ยงใหภ้าคเอกชน
เฉพาะดา้นกรรมสิทธิp ในทรัพยส์ินของ
โครงการ

- มีการจดัสรรความเสี-ยงให้
ภาคเอกชนทัEงดา้นกรรมสิทธิp
ในทรัพยส์ินของโครงการ และ
ดา้นรายได้

ตัวอย่างการร่วมลงทุนฯ            
ในต่างประเทศ

ไมม่ีตวัอยา่งในประเทศอื-นๆ มี 1 ตวัอยา่งในประเทศอื-นๆ มีมากกวา่ 2 ตวัอยา่งในประเทศอื-นๆ

มีมากกวา่ 2 ตวัอยา่งในประเทศ
อื-นๆ และอยา่งนอ้ย 1 ตวัอยา่ง
ในประเทศที-ประสบ
ความสาํเร็จในการดาํเนิน
โครงการ

เชิงปริมาณ

กรอบระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการ

มากกวา่ 6 ปี 4 ปี - 6 ปี 2 ปี - 4 ปี นอ้ยกวา่ 2 ปี เชิงปริมาณ

ประโยชน์สาธารณะ
ประโยชน์ตอ่สาธารณะรับรู้ไดใ้น
เวลานานกวา่ 5 ปี หรือ ประโยชน์ตอ่
สาธารณะเกิดในวงแคบมาก

ประโยชน์ตอ่สาธารณะรับรู้ไดใ้นเวลา
3- 5 ปี หรือ ประโยชน์ตอ่สาธารณะเกิด
ในวงกวา้งปานกลาง

ประโยชน์ตอ่สาธารณะรับรู้ไดใ้นเวลา
1-3 ปี หรือ ประโยชน์ตอ่สาธารณะเกิด
ในวงกวา้ง

ประโยชน์ตอ่สาธารณะรับรู้ได้
ภายใน 1 ปี หรือ ประโยชน์ตอ่
สาธารณะโดยทั-วไป

เชิงคุณภาพ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การคดักรอง
กิจการ

การจัดกลุ่ม
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ
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4 ผลการคดักรองและการจดักลุม่กิจการ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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4 ผลการคดักรองและการจดักลุม่กิจการ

ประเภทและลกัษณะของกจิการที�เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที� 1 กจิการที�สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จาํนวน 6 กจิการ:

กลุ่มที� 2 กจิการที�รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) จาํนวน 16 กจิการ:

1. กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
2. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง
3. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้

4. กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
5. กิจการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม
6. กิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

1. กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง
2. กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้
3. กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม
4. กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพืEนที-ท่าอากาศยาน
5. กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา
6. กิจการพฒันาระบบชลประทาน
7. กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ
8. กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข

9. กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
10. กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรม
11. กิจการพฒันาที-เกี-ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั
12. กิจการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่
13. กิจการพฒันาที-อยูอ่าศยัผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และ

ผูด้อ้ยโอกาส
14. กิจการพฒันารถไฟฟ้าขนส่งสินคา้ทางราง
15. กิจการพฒันาท่าอากาศยาน
16. กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งผูโ้ดยสาร

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การคดักรอง
กิจการ

การจัดกลุ่ม
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื-อมโยง
ระหวา่งกิจการ



สรุปวธิีการคดัเลือกกจิการที�สมควรกาํหนดในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564

การคัดกรองกจิการ การจัดกลุ่มกจิการ
การรวบรวมกรอบนโยบายฯ 
จากกระทรวงเจ้าสังกดั

การใหค้ะแนน
ความเหมาะสมของกิจการ

5

• สมรรถภาพและประสบการณ์
ของภาครัฐในประเทศไทย

• มูลคา่การลงทุน
• การเสริมประโยชนข์องภาคเอกชน
• ตวัอยา่งการร่วมลงทุนฯในต่างประเทศ
• กรอบระยะเวลาในการพฒันาโครงการ
• ประโยชน์สาธารณะ

กลุม่ที- 1: กิจการที-สมควรใหเ้อกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out)

กลุม่ที- 2: กิจการที-รัฐส่งเสริม
ใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in)

กระทรวงเสนอ
กรอบนโยบายฯ

1

28 กจิการ
(20 กิจการเดิม

จากแผนยทุธศาสตร์ฯ 
พ.ศ. 2558 – 2562

+
8 กิจการใหม่

จากกรอบนโยบาย
จากกระทรวงเจา้สังกดั)

ผลการคัดกรอง

27 กจิการ
ปรับออก 1 กิจการ
• กิจการพฒันาผลิตภณัฑ์
จากใบยาสูบ

กลุ่มที� 1 (Opt-out) - 6 กจิการ
กลุ่มที� 2 (Opt-in) - 16 กจิการ

25 กจิการ
ปรับออก 2 กิจการ
• กิจการพฒันาระบบจดัการมูลฝอย
• กิจการพฒันาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพสินคา้เกษตร
และอาหาร

กิจการที-สอดคลอ้งกบั
ทิศทางของประเทศ

• ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมฯ ฉบบัที- 12

• แผนยทุธศาสตร์กระทรวง
กิจการที-ไม่สอดคลอ้ง
กบัทิศทางของประเทศ

2
กิจการที-เขา้ขา่ย
ตามกฎหมาย

กิจการที-ไม่เขา้ขา่ย
ตามกฎหมาย

พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
• มีการใหเ้อกชน ‘ร่วมลงทุน’ 

ใน ‘กิจการของรัฐ’ (มาตรา 4)
• กิจการไม่อยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้

(มาตรา 7)

นโยบายพืEนฐานแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

กิจการที-อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ฯ
4

กิจการที-ไม่อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ฯ

3

22 กจิการ
ปรับออก 3 กิจการ
• กิจการการใหบ้ริการขนส่งถา่ยและซืEอขาย
สินคา้สัตวน์ํEา

• กิจการพฒันาที-ดินและพืEนที-เชิงพาณิชย์
• กิจการพฒันาคลงัสินคา้เกษตร

• เป็นโครงสร้างพืEนฐานหรือบริการ
สาธารณะที-มีผลบวกต่อประชาชน 
เศรษฐกิจ และสังคม

• มีการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชน
• มีการถา่ยโอนความเสี-ยงจากรัฐใหแ้ก่เอกชน
• ไม่มีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัความมั-นคงของชาติ
• ไม่เป็นกิจการที-เคยถูกโอนใหเ้อกชน
• ไม่เป็นกิจการที-เอกชนสามารถดาํเนินการ

เองได้
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ความเชื4อมโยงระหว่างกจิการ

25

5 ความเชื-อมโยงระหวา่งกิจการ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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5 ความเชื-อมโยงระหวา่งกิจการ

ความเชื4อมโยงระกว่างกจิการภายใต้แผนยทุธศาสตร์ฯ ปี 2560-2564

26

• การพฒันาและดาํเนินโครงการในกิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
ควรคาํนึงถึงการเชื-อมโยงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ-งจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกนัจาก
การเชื-อมต่อสถานีและปริมาณการขนส่งระหวา่งรถไฟฟ้าสายต่างๆ

กจิการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง

• การพฒันาและดาํเนินโครงการในกิจการที-เกี-ยวขอ้งกบัการขนส่ง กิจการพฒันา
ท่าเรือขนส่งสินคา้ กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้ 
กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง และกิจการพฒันาระบบ
รถไฟความเร็วสูง ควรคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งโครงการ เพื-อ
ส่งเสริมใหเ้กิดความเชื-อมต่อระหวา่งระบบขนส่ง รวมทัEงไม่ใหเ้กิดการลงทุนที-
ซํEาซอ้นระหวา่งกิจการ

กจิการที�เกี�ยวข้องกบัการขนส่ง

จากการรวบรวมข้อมูลจากกรอบนโยบายฯ พบว่า ความเชื�อมโยงระหว่างกจิการ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

…ความเชื�อมโยงระหว่างกจิการภายในสาขา อาทิ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

…และความเชื�อมโยงระหว่างกจิการกบักจิการในสาขาอื�น อาทิ
• การพฒันาและดาํเนินโครงการในกิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐซึ-งอยูใ่นสาขา

การศึกษา ควรคาํนึงถึงกิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ-งอยูใ่นสาขา
การสื-อสาร เพื-อใหส้ถานศึกษาสามารถใชป้ระโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การพฒันาระบบการศึกษาได้

กจิการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ

…ความเชื�อมโยงภายในกจิการเดยีวกนั อาทิ

การคดักรอง
กิจการ

การจดักลุม่
กิจการ

การรวบรวม
กรอบนโยบายฯ

จากกระทรวงเจา้สังกดั
ความเชื�อมโยง
ระหว่างกิจการ
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กรอบระยะเวลาการดาํเนินการและวงเงินลงทุนของแต่ละกจิการ 
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การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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กรอบระยะเวลาดาํเนินการและวงเงนิลงทุนของกจิการในกลุ่มที� 1 กจิการที�สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จาํนวน 6 กจิการ

กรอบระยะเวลาการดาํเนินการและวงเงินลงทุนของแต่ละกจิการ* (1/3)

28

ที-มา: กรอบนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของกระทรวงเจา้สังกดั ณ เดือนมิถุนายน 2560 
หมายเหตุ: *ขอ้มูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงภายหลงัการรับฟังความคิดเห็น 

**เงินลงทุนรวมของโครงการทัEงหมดตามกรอบนโยบายฯ ภายใตก้ิจการ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ชื�อกจิการ
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีพทุธศักราช) เงนิลงทุน**

(ลบ.)60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1. กจิการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง 681,263

2. กจิการพฒันาถนนที�มีการเกบ็ค่าผ่านทางในเมือง 12,805

3. กจิการพฒันาท่าเรือขนส่งสินค้า 196,287

4. กจิการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง 252,573

5. กจิการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม n/a

6. กจิการพฒันาระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง n/a

รวมเงินลงทุนของกจิการในกลุ่มที� 1: Opt-out 1,142,928
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กรอบระยะเวลาดาํเนินการและวงเงนิลงทุนของกจิการในกลุ่มที� 2 กจิการที�รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) จาํนวน 16 กจิการ

กรอบระยะเวลาการดาํเนินการและวงเงินลงทุนของแต่ละกจิการ* (2/3)

29
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ชื�อกจิการ
ระยะเวลาดาํเนินการ (ปีพทุธศักราช) เงนิลงทุน**

(ลบ.)60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1. กจิการพฒันาถนนที�มีการเกบ็ค่าผ่านทางระหว่างเมือง 470,220

2. กจิการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 10,096

3. กจิการพฒันาระบบตัbวร่วม 1,355

4. กจิการพฒันาธุรกจิและบริหารพืน̂ที�ท่าอากาศยาน n/a

5. กจิการพฒันาระบบจัดการคุณภาพนํา̂ 53,114

6. กจิการพฒันาระบบชลประทาน n/a

7. กจิการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ 17,169

8. กจิการพฒันาโครงสร้างพืน̂ฐานด้านสาธารณสุข 16,044

9. กจิการพฒันาด้านยาและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 156

ที-มา: กรอบนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของกระทรวงเจา้สังกดั ณ เดือนมิถุนายน 2560 
หมายเหตุ: *ขอ้มูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงภายหลงัการรับฟังความคิดเห็น 

**เงินลงทุนรวมของโครงการทัEงหมดตามกรอบนโยบายฯ ภายใตก้ิจการ
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กรอบระยะเวลาดาํเนินการและวงเงนิลงทุนของกจิการในกลุ่มที� 2 กจิการที�รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) จาํนวน 16 กจิการ

กรอบระยะเวลาการดาํเนินการและวงเงินลงทุนของแต่ละกจิการ* (3/3)

30
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ชื�อกจิการ
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีพทุธศักราช) เงนิลงทุน**

(ลบ.)60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

10. กจิการพฒันาโครงสร้างพืน̂ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 1,750

11. กจิการพฒันาที�เกี�ยวข้องกบัเศรษฐกจิดจิิทัล n/a

12. กจิการพฒันาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ 1,273

13. กจิการพฒันาที�อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 320

14. กจิการพฒันารถไฟฟ้าขนส่งสินค้าทางราง 19,194

15. กจิการพฒันาท่าอากาศยาน n/a

16. กจิการพฒันาท่าเรือขนส่งผู้โดยสาร 5,376

รวมเงินลงทุนของกจิการในกลุ่มที� 2: Opt-in 596,086

รวมเงินลงทุนของกจิการทั̂งหมด 1,738,996

ที-มา: กรอบนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของกระทรวงเจา้สังกดั ณ เดือนมิถุนายน 2560 
หมายเหตุ: *ขอ้มูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงภายหลงัการรับฟังความคิดเห็น 

**เงินลงทุนรวมของโครงการทัEงหมดตามกรอบนโยบายฯ ภายใตก้ิจการ
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ร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564

31
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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ร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564

32
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กจิการภายใต้ร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564
กจิการที�สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุน (Opt – out)

1) กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
2) กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางในเมือง
3) กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งสินคา้
4) กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
5) กิจการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม
6) กิจการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

กลุ่มที� 

1

กจิการที�รัฐส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt – in)

1) กิจการพฒันาถนนที-มีการเกบ็ค่าผา่นทางระหวา่งเมือง
2) กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้
3) กิจการพฒันาระบบตั]วร่วม
4) กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพืEนที-ท่าอากาศยาน
5) กิจการพฒันาระบบจดัการคุณภาพนํEา
6) กิจการพฒันาระบบชลประทาน
7) กิจการพฒันาสถานศึกษาของรัฐ
8) กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นสาธารณสุข
9) กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
10) กิจการพฒันาโครงสร้างพืEนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
11) กิจการพฒันาที-เกี-ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั
12) กิจการพฒันาศูนยป์ระชุมขนาดใหญ่
13) กิจการพฒันาที-อยูอ่าศยัผูม้ีรายไดน้อ้ย ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส
14) กิจการพฒันารถไฟฟ้าขนส่งสินคา้ทางราง
15) กิจการพฒันาท่าอากาศยาน
16) กิจการพฒันาท่าเรือขนส่งผูโ้ดยสาร

กลุ่มที� 

2

เป้าหมาย
กรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
•กิจการในกลุ่มที- 1 ใหเ้อกชนร่วมลงทุนเป็นหลกั
•กิจการในกลุ่มที- 2 ส่งเสริมใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน

ประมาณการลงทุน
มูลคา่รวมประมาณ
1.74 ลา้นลา้นบาท

• ความเชื-อมโยงภายในกิจการเดียวกนั
• ความเชื-อมโยงระหวา่งกิจการภายในสาขา 
• ความเชื-อมโยงระหวา่งกิจการกบัสาขาอื-น

ความเชื�อมโยงของกจิการ

กจิการใหม่ ที-มา: กรอบนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของกระทรวงเจา้สงักดั ณ เดือนมิถุนายน 2560 
หมายเหต:ุ ขอ้มูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงภายหลงัการรับฟังความคิดเห็น 
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การดาํเนินการขั7นต่อไป 

34
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ขัEนตอนที- 1

ขัEนตอนที- 2

รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ
ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ

รวบรวมกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ
จากกระทรวงเจ้าสังกดั

29 มีนาคม 2560

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564
และกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายฯ

ขัEนตอนที- 3

ขัEนตอนที- 4 รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและสาธารณชนที�เกี�ยวข้อง

28 มิถุนายน 2560

14-31 กรกฎาคม 2560

นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564
และร่าง Project Pipeline ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ (ปรับปรุงตามผลการรับฟังความคิดเห็น) 

ขัEนตอนที- 5

ขัEนตอนที- 6 นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564 
และร่าง Project Pipeline ต่อคณะรัฐมนตรี

ภายในเดือน สิงหาคม 2560

ภายในเดือน กนัยายน 2560

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาขัEนตอนที- 7
ภายในเดือน กนัยายน 2560
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Closing Remarks
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not 
constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication 
without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given 
as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent 
permitted by law, PricewaterhouseCoopers FAS Ltd. its members, employees and agents do not accept or 

assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or 
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. 
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