
พระราชบัญญัติ 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

พ.ศ. 2562 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด เกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 

26 ประกอบกับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การ

คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการมีส่วนได้เสียในการ
ด าเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการได้รับการบริการ
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562” 



มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โครงการ” หมายความว่า โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงาน

หนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอ านาจต้องท าตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอ านาจต้องท า
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่าย
เดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการที่มีการร่วมลงทุน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 

(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐตาม
กฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งจะร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ
เอกชนในโครงการร่วมลงทุน 

“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 29 ก/หน้า 1/10 มีนาคม 2562 



(1) กรณีส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการที่ เป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการอยู่ในสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(2) กรณีรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
(ก) ส าหรับรัฐวิสาหกิจอ่ืนนอกจากบริษัท ได้แก่ กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้

รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 

(ข) ส าหรับบริษัท ได้แก่ 

1) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงหรือ
ทบวงซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบอ านาจให้เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

2) ในกรณีที่กระทรวงการคลังมิได้เป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

(3) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้ รักษาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น หรือ
นายกรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐใดไม่มีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการ
ผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น 

(4) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 

“เอกชน” หมายความว่า นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ธรรมดาด้วย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 



มาตรา 6  การด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 

(1) ความสอดคล้องกับแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

(2) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน 

(3) การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(4) การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานและ
บุคลากรของภาครัฐ 

(5) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน รวมถึง
กระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้อง 

(6) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน 

  
มาตรา 7  หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดท าโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้าง

พ้ืนฐานและบริการสาธารณะดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน 

(2) รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง 

(3) ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ 

(4) ท่าเรือ การขนส่งทางน้ า 

(5) การจัดการน้ า การชลประทาน การประปา การบ าบัดน้ าเสีย 

(6) การพลังงาน 

(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร 

(8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข 

(9) โรงเรียน การศึกษา 

(10) ที ่อยู ่อาศัยหรือสิ ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู ้ สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ 

(11) ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม 

(12) กิจการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 



กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรี 
  

มาตรา 8  โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่ก าหนดเพ่ิมข้ึนโดย
กฎกระทรวง ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 9  โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น

โดยกฎกระทรวง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการร่วมลงทุนที่มี
ความส าคัญหรือสอดคล้องกับแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 12 คณะกรรมการจะก าหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 
  

มาตรา 10  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่โครงการร่วมลงทุนใดมี
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน และไม่สามารถตกลงก าหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ ให้
ส านักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบในโครงการร่วมลงทุนนั้นมาก
ที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั้นและมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและการด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อไป 

  
มาตรา 11  ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนิน

โครงการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค หรือความ
ล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้านั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาและ
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า
ดังกล่าวด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ 

(2) เสนอกรอบระยะเวลาเร่งรัดการด าเนินการใด ๆ เพ่ือความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุนต่อ
คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความล่าช้าดังกล่าวด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ 



ในกรณีที่การด าเนินการตาม (1) มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่ง หรือจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า
ดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าว หรือจัดให้มีกฎหมายขึ้น
ใหม ่

  
หมวด 2 

แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

 

  
มาตรา 12  ให้ส านักงานจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสังคมของประเทศที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดท าขึ้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการโครงการที่
รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสังคมของประเทศที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าขึ้น 
ล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของการจัดท าโครงการร่วมลงทุนวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อมูลของ
โครงการโดยสังเขป หน่วยงานเจ้าของโครงการ วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ และกรอบระยะเวลาในการจัดท า
และด าเนินโครงการ 

เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน และให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน 

ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดของแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน และแนวทางการ
จัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน โดยอย่างน้อยให้มีการ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ด้านสังคมของประเทศที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าขึ้น  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน ส านักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือร่วมด าเนินการก็
ได ้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 



หมวด 3 

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

  
มาตรา 13  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่าง

รัฐและเอกชน” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ข้าราชการในส านักงานที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 14  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 
  

มาตรา 15  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(3) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

(4) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกต ิ

(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ 

(6) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(7) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี 



(8) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกวุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนหรือให้พ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 16  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ แต่ทั้งนี้ให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

  
มาตรา 17  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 15 

(5) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องใน
หน้าที่อย่างร้ายแรง 

  
มาตรา 18  เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ด ารงต าแหน่งแทน 

  
มาตรา 19  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 



ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าทั้งประธานและรองประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่าวมิได้ 
  

มาตรา 20  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่ก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน และก าหนดแนวทางการจัดท า ปรับปรุง 

และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

(3) พิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา 10 

(4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้า
พันล้านบาทหรือต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดเพิ่มข้ึนโดยกฎกระทรวง 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 

(6) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนและ
กรอบระยะเวลาเร่งรัดการด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา 48 

(8) ออกประกาศตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(9) วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(10) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ด าเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง ให้ความเห็น

หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน 

(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

(12) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  



มาตรา 21  ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าและเสนอแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

(2) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

(3) พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น และเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(4) ให้ความเห็น ค าแนะน า หรือวางแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(5) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  
หมวด 4 

การจัดท าและด าเนินโครงการ 

 

 

ส่วนที่ 1 

การเสนอโครงการ 

 

  
มาตรา 22  ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดท า

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 

(1) ความเป็นมาของโครงการ หลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการ รวมถึงความสอดคล้อง
กับแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

(2) สาระส าคัญของโครงการ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและระยะเวลาของ
โครงการ และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

(3) ความพร้อมในการจัดท าและด าเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการ รวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน  ผลกระทบต่อประชาชน
จากการด าเนินโครงการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการ 



(4) ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย 
ด้านการเงิน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ โดยต้องระบุสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย 

(5) ความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการระบุความเสี่ยง การพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้น และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

(6) ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การจัดสรรหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การจัดสรรความเสี่ยง และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนโดยค านึงถึงการให้
เอกชนใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมในโครงการร่วมลงทุน 

(7) ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินโครงการ รวมถึง
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจกระทบต่อความส าเร็จของโครงการพร้อมทั้ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว 

(8) ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าความเห็น
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มาประกอบการพิจารณาจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 23  ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ

สนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุรายละเอียดของมาตรการ
สนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการให้การสนับสนุนดังกล่าวและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการสนับสนุนในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 22 ด้วย 

มาตรการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 

(1) สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(2) สิทธิการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 50 ปี 
โดยมิให้น าความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 

(3) มาตรการสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนั้น 

ในกรณีที่มาตรการสนับสนุนใดต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน งบประมาณของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง เพ่ือใช้จ่ายใน
การให้การสนับสนุนแก่โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัด 



มาตรา 24  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการได้รับมาตรการสนับสนุนตามมาตรา 23 ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

  
มาตรา 25  ในกรณีที่ปรากฏในชั้นการศึกษาและวิเคราะห์โครงการว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือก

เอกชนโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผลและความจ าเป็น ข้อดีและข้อเสีย และประโยชน์ที่
ภาครัฐและประชาชนจะได้รับไว้ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 22 ด้วย 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 26  เพ่ือประโยชน์และความรวดเร็วในการเสนอโครงการ คณะกรรมการอาจก าหนดให้

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
และด าเนินโครงการร่วมลงทุน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ หรือ
ก าหนดกรอบระยะเวลาการเสนอโครงการส าหรับโครงการใดเป็นการเฉพาะก็ได้ 
  

มาตรา 27  หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดท ารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 22 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 28  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าหลักการของโครงการร่วมลงทุนเสนอต่อรัฐมนตรี

กระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

หลักการของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(2) ขอบเขตของโครงการ 

(3) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินโครงการ ระยะเวลาของโครงการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของโครงการ และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(4) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 23 

(5) เหตุผลและความจ าเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา 25 

(6) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความพร้อม
ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 



(7) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดส่งหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ได้ รับความเห็นชอบให้
ส านักงานน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ ให้แจ้ง
เหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมก าหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการของ
โครงการร่วมลงทุนหรือรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนเพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
อีกครั้ง 

  
มาตรา 29  เมื่อส านักงานเห็นว่าหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์

โครงการมีความครบถ้วน ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วม
ลงทุน 

ในการเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้มีความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ให้มีความเห็นของส านักงบประมาณ หรือในกรณีที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินจาก
เงินกู้ท่ีเป็นหนี้สาธารณะให้มีความเห็นของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะประกอบการพิจารณาด้วย 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน ให้คณะกรรมการแจ้งผลการ
พิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดน าเสนอหลักการของโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุนตามหลักการนั้นต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับหลักการของโครงการร่วมลงทุน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบ
แก่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด พร้อมก าหนดเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการของโครงการร่วมลงทุน
เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการและน าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งตามมาตรา 28 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน  การคัดเลือก
เอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ให้ คณะกรรมการเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักการของคณะรัฐมนตรีด้วย 

  
มาตรา 30  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 29 แล้ว และได้มีการ

อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้ในการก่อหนี้ของโครงการ ให้ถือว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 



มาตรา 31  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอ
โครงการตามส่วนนี้ 
  

ส่วนที่ 2 

การคัดเลือกเอกชน 

 

  
มาตรา 32  ในการคัดเลือกเอกชนจะต้องใช้วิธีประมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้

วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา 25 และมาตรา 34 เท่านั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่ งให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 33  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนใน

โครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเอกชนที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาร่วม
ลงทุนในโครงการร่วมลงทุน 

  
มาตรา 34  ในการคัดเลือกให้ เอกชนร่วมลงทุน หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและ

คณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา หากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นพ้องด้วย ให้เสนอส านักงานเพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นพ้องด้วย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
ส านักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้ใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

เมื่อคณะกรรมการเห็นพ้องด้วยว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล ให้คณะกรรมการ
แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  
มาตรา 35  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการ

คัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



ในการจัดท าเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและน าความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดท าเอกสารตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ 
การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือร่วมด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

รายละเอียดของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระส า คัญ
ของร่างสัญญาร่วมลงทุนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 36  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนจ านวนสองคน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
หนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่การด าเนินโครงการร่วมลงทุนนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดิน ให้มีผู้แทนส านักงบประมาณเป็นกรรมการด้วยอีกหนึ่งคน หรือในกรณีที่การด าเนินโครงการร่วมลงทุนนั้น
จะต้องมีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ท่ีเป็นหนี้สาธารณะ ให้มีผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการด้วยอีก
หนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 

ให้น าความในมาตรา 17 และมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม 

  
มาตรา 37  ในระหว่างการด ารงต าแหน่งและภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของ

โครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา42 ห้ามมิให้กรรมการใน
คณะกรรมการคัดเลือก กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนใน
โครงการร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก 

(2) ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 



การกระท าตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือท่ี
ปรึกษาหรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับคัดเลือกถือหุ้นอยู่เกินร้อย
ละยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเกินร้อยละยี่สิบห้า 

  
มาตรา 38  ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชนและ

ร่างสัญญาร่วมลงทุน 

(2) ก าหนดค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน ค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอ และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน 

(3) ก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน 

(4) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนให้เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน 

(5) เจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุน 

(6) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชี้แจง 
แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(7) พิจารณาด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุนตามที่
เห็นสมควร 

  
มาตรา 39  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่าง เอกสาร

ส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในมาตรา 32 

  
มาตรา 40  การประกาศเชิญชวนครั้งใด ถ้ามีเอกชนยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีเอกชนยื่น

ข้อเสนอหลายรายแต่ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชนเพียงรายเดียว หาก
คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

  
มาตรา 41  เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่

ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวให้ส านักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวัน และให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จและ
ส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน 

  



มาตรา 42  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่
ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด และเงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไข
ส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน และเงื่อนไข
ส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการคัดเลือกเอกชน 
ร่างสัญญาร่วมลงทุน และเงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วม
ลงทุน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมก าหนดเวลาใน
การทบทวนผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วมลงทุนเพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกยังยืนยันผลการคัดเลือกเอกชนหรือ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดน าเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน
พร้อมความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขส าคัญของสัญญา
ร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก 

  
ส่วนที่ 3 

การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 

 

 

มาตรา 43  เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงเจ้า
สังกัดที่มิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทบริหารระดับต้นเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงาน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา 44  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญาร่วม

ลงทุน 



(2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการร่วมลงทุน
ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

(3) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(4) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการด าเนินโครงการ
ร่วมลงทุนตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ และให้ส่งส าเนารายงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 

(5) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการก ากับดูแลอาจก าหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน ให้
ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลได้ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้น าความในมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการก ากับดูแลโดยอนุโลม 

  
มาตรา 45  ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ

ผูกพันของสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการก ากับดูแลท ารายงานพร้อมด้วยความเห็น
เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก ากับดูแล
รายงานต่อส านักงานเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป และหากเป็นกรณีที่มีเหตุร้ายแรง ให้คณะกรรมการ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

  
ส่วนที่ 4 

การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการท าสัญญาใหม่ 

 

  
มาตรา 46  ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผล

และความจ าเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อคณะกรรมการก ากับ
ดูแลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ได้เจรจากับเอกชนคู่สัญญาแล้วให้
ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา  ทั้งนี้ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับ
แก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน
ฉบับแก้ไข 



มาตรา 47  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอเหตุผลและความจ าเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข 
ผลกระทบจากการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการก ากับดูแล ร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้ แจ้งเหตุผล
ที่ไม่เห็นชอบ พร้อมทั้งก าหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

  
มาตรา 48  ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับดูแลเห็นว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนที่หน่วยงาน

เจ้าของโครงการเสนอตามมาตรา 46 มีหลักการแตกต่างจากหลักการของโครงการร่วมลงทุนหรือท าให้เงื่อนไข
ส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนแตกต่างจากเง่ือนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เมื่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา 47 แล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติไว้ 

เมื ่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ ่งแล้ว ให้
คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  โดยเมื่อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ แจ้งเหตุผล
ที่ไม่เห็นชอบ พร้อมก าหนดเวลาในการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
อีกครั้งตามมาตรา 47 

  
มาตรา 49  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าแนวทางการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ

ร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด โดยเปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการเองและกรณีที่
ให้เอกชนร่วมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดยให้
ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐ ความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะและผลกระทบต่อประชาชน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก าหนดให้มีการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการร่วม
ลงทุนภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้เสมือนเป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่ 
 
 



หมวด 5 

การใช้อ านาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 

  
มาตรา 50  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือมีเหตุที่ท าให้การด าเนินโครงการหยุดชะงักลงจนท าให้
มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอ านาจพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(1) เข้าด าเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อ่ืนเข้าด าเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา
ชั่วคราว 

(2) แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

(3) บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 

ในกรณีที่เหตุเกิดจากการใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม 

  
หมวด 6 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

  
มาตรา 51  ให้จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการร่วม

ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 52  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 66 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(3) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอ 

(4) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองทุน 

(5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 

(6) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 



เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 53  เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(2) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

  
มาตรา 54  การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากหน่วยงานเจ้าของ

โครงการไม่สามารถใช้เงินของหน่วยงานได้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือเป็น
ค่าจ้างท่ีปรึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขาย
เอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ เข้ากองทุนตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
ก าหนด 

  
มาตรา 55  เงินของกองทุนให้น าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่

คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

  
มาตรา 56  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการและ
ข้าราชการในส านักงานที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้ง หนึ่งคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ และให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกองทุน 

  
มาตรา 57  คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 



(4) ออกระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
เก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

(5) รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

(6) จัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพ่ือเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการ
สอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
มาตรา 58  ให้น าความในมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

  
มาตรา 59  ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนให้จัดท าตาม

มาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  
หมวด 7 

บทเบ็ดเตล็ด 

 

 

มาตรา 60  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา 42 หรือสัญญา
ร่วมลงทุนฉบับแก้ไขตามมาตรา 48 แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดส่งส าเนาสัญญาร่วมลงทุนหรือส าเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข แล้วแต่กรณี ให้กระทรวง
เจ้าสังกัด และส านักงาน 

(2) จัดท าข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการคัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน และ
สัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(3) เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปโดยประกาศเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  ทั้งนี ้การเปิดเผยข้อมูล
ให้ค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย 

  
มาตรา 61  ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับดูแลคณะกรรมการ

กองทุน และคณะอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



มาตรา 62  ให้ส านักงานจัดท าแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และแผนงานด าเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือให้โครงการร่วมลงทุนเกิดข้ึนและเป็นไปตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง โดยอาจขอรับจัดสรรเงินในการด าเนินการ
ดังกล่าวจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 63  กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 37 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 64  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 65  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



มาตรา 66  ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 67  ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการ
อ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็น
การอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 68  โครงการใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด 4 การเสนอโครงการ หรือตามหมวด 5 การ
ด าเนินโครงการ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(2 ) โครงการที่อยู่ ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด 6 การก ากับดูแลและติดตามผลแห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังมิได้ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด 7 การแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตาม
บทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(4) โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดใน
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ด าเนินการ ในขั้นตอนต่อไปตามที่คณะกรรมการ
จะได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนส าหรับโครงการตามมาตรา 9 



การด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 69  โครงการใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนตามหมวด 5 การด าเนินโครงการ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แต่โครงการนั้นไม่เป็นโครงการภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและ
ด าเนินโครงการนั้น 

การด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2556 ให้เป็นอ านาจ
ของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 

  
มาตรา 70  ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าว 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
อย่างกว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดท าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว  นอกจากนี้ 
กฎหมายปัจจุบันยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่
ชัดเจน ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อันส่งผลให้การด าเนินโครงการมีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่



จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกจิการของรัฐ เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและ
เอกชน ก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน และมี
มาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดย
มุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและ
บุคลากรของภาครัฐ ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนยังคงกระชับ 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
 
 

  



 



 



 

 

 



 



 



 



 


