
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารด่าเนินการโครงการรว่มลงทุนที่มีมูลค่าต่า่กว่าที่ก่าหนดในมาตรา  ๙   

แห่งพระราชบญัญตัิการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่า  
ต่่ากว่าที่ก่าหนดในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๐  (๔)  และ  (๘)  แห่งพระราชบัญญตัิ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดใน
มาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนด”  หมายความว่า  โครงการร่วมลงทุนที่มีวงเงิน

มูลค่าต่่ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่่ากว่ามูลค่าที่ก่าหนดเพ่ิมขึ้นโดยกฎกระทรวง  ตามความในมาตรา  ๙  
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในกรณีโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดใดมีกฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ
ก่าหนดให้ต้องด่าเนินการในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็นการด่าเนินการในขั้นตอนใดก็ตาม   
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับดังกล่าว  โดยครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วย 

ข้อ ๕ ในการด่าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนด  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เป็นผู้มีอ่านาจในการพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการดังกล่ าวและให้ 
ความเห็นชอบในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนด  และรายงานการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการตามที่ก่าหนดในข้อ  ๙ 

(๒) การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามที่ก่าหนดในข้อ  ๗  และข้อ  ๑๑ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๓) ผลการคัดเลือกเอกชน  และร่างสัญญาร่วมลงทุน  และเงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทนุ
ตามที่ก่าหนดในข้อ  ๑๗ 

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับดูแลตามที่ก่าหนดในข้อ  ๒๐ 
(๕) การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามที่ก่าหนดในข้อ  ๒๒  และ 
(๖) แนวทางการด่าเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนด

ภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดตามที่ก่าหนดในข้อ  ๒๔   
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการตามวรรคหนึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐมนตรี

กระทรวงเจ้าสังกัดอาจมอบอ่านาจให้ข้าราชการในสังกัดซึ่งมีต่าแหน่งบริหารระดับสูงเป็นผู้มีอ่านาจ  
ในการพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการดังกล่าวและให้ความเห็นชอบในเรื่อง 
ที่ก่าหนดไว้ในข้อนี้แทนได้ 

หมวด  ๒ 
การจดัท่าและดา่เนนิโครงการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเสนอโครงการ 

 
 

ข้อ ๖ ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน  หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดท่า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ความเป็นมาของโครงการ  หลักการและเหตุผลในการจัดท่าโครงการ  รวมถึงความสอดคล้อง
กับแผนการจัดท่าโครงการร่วมลงทุน 

(๒) สาระส่าคัญของโครงการ  ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขอบเขตและระยะเวลา  
ของโครงการ  ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ  และรายละเอียดการค่านวณ
มูลค่าของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ ากว่าที่ก่าหนดที่ค่านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศก่าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหวา่งรฐั
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๓) ความพร้อมในการจัดท่าและด่าเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความส่าเร็จ
ของโครงการ  รวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึง่กรรมสิทธิ์หรอืสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน  ผลกระทบต่อ
ประชาชนจากการด่าเนินโครงการ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค่าสั่ง  ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส่าเร็จโครงการ   

(๔) ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค  ด้านเทคโนโลยี   ด้านสิ่ งแวดล้อม   
ด้านกฎหมาย  ด้านการเงิน  หรือด้านเศรษฐศาสตร์  โดยต้องระบุสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการด้วย 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๕) ความเสี่ยงของโครงการ  รวมถึงการระบุความเสี่ยง  การพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้นและวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

(๖) ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ  
การจัดสรรความเสี่ยง  และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน  โดยค่านึงถึงการให้เอกชน 
ใช้ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และนวัตกรรมในโครงการรว่มลงทุนที่มมีูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนด 

(๗) ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท่าและด่าเนินโครงการ  รวมถึง  
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจกระทบต่อความส่าเร็จของโครงการ  
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว 

(๘) ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  โดยค่านึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนตามประกาศที่คณะกรรมการก่าหนดตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง   
และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ปรากฏในชั้นการศึกษาและวิเคราะห์โครงการว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน
โดยวิธีประมูล  ซึ่งเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผล  
และความจ่าเป็น  ข้อดีและข้อเสีย  และประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับไว้ในรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตามที่ก่าหนดในข้อ  ๖  ด้วย   

(๑) กรณีที่มีความจ่าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนเนื่องจาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  ซึ่งหากใช้วธิปีระมูลอาจท่าให้เกิดความเสียหายรา้ยแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) กรณีที่โครงการร่วมลงทุนต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะเข้าร่วมลงทุน
และเอกชนลักษณะดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว 

(๓) กรณีที่โครงการที่โดยลักษณะของโครงการแล้วหากใช้วิธีประมูลจะไม่เหมาะสมส่าหรับ  
การด่าเนินโครงการ 

ข้อ ๘ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดท่ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามที่ก่าหนดในข้อ  ๖ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก่าหนด  
ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท่าหลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่า 
ที่ก่าหนดเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  พร้อมกับรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ  โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอเรื่องจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

หลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(๒) ขอบเขตของโครงการ 
(๓) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด่าเนินโครงการ  ระยะเวลาของโครงการ  
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ  และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๔) เหตุผลและความจ่าเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามที่ก่าหนดในข้อ  ๗  
(ถ้ามี) 

(๕) เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่ง

หลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  
ที่ได้รับความเห็นชอบ  ให้ส่านักงานพิจารณาด่าเนินการตามวรรคห้าต่อไป  เว้นแต่กรณีโครงการร่วม
ลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าหนึ่งพันล้านบาท  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้   

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ   
ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  และให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดหรือรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา  เพ่ือน่าเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง   

เมื่อส่านักงานได้รับหลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดและรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่านักงาน
พิจารณาให้ความเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดดังกล่าวมีความส่าคัญหรือสอดคล้อง
กับแผนการจัดท่าโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๒  หรือไม่  ทั้งนี้   การพิจารณาความส่าคัญ 
ของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส่านักงานก่าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
และเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

เมื่อคณะกรรมการได้รับความเห็นของส่านักงานแล้ว 
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดดังกล่าว 

มีความส่าคัญหรือสอดคล้องกับแผนการจัดท่าโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๒  สมควรด่าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ต่อไป   

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดดังกล่าว 
สมควรด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด่าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้ 

เมื่อคณะกรรมการได้ให้ความเห็นแล้ว  ให้ส่านักงานแจ้งความเห็นดังกล่าวให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการด่าเนินการต่อไป 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒ 
การคดัเลือกเอกชน 

 
 

ข้อ  ๑๐ ในการคัดเลือกเอกชนจะต้องใช้วิธีประมูล  เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 
ได้เห็นชอบให้ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามที่ก่าหนดในข้อ  ๗  และข้อ  ๑๑  เท่านั้น   

ในการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประกาศ 
ที่คณะกรรมการก่าหนดตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  และลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน 
ตามประกาศที่คณะกรรมการก่าหนดตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ  ๑๑ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน  หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณา
ด่าเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก่าหนดในข้อ  ๗   
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนด่าเนินการต่อไป 

ข้อ  ๑๒ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่า 
ต่่ากว่าที่ก่าหนด  พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามที่ก่าหนดในข้อ  ๙  แล้ว   
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท่าร่างประกาศเชิญชวน  ร่างเอกสารส่าหรับการคัดเลือกเอกชน   
และร่างสัญญาร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้   
รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก่าหนดตามมาตรา  ๓๕  วรรคหา้  
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ในการจัดท่าเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและน่าความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดท่าเอกสารดังกล่าวด้วย  
โดยค่านึงถึงหลักเกณฑ์และวธิีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนตามประกาศที่คณะกรรมการกา่หนด
ตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือร่วมด่าเนินการตามวรรคหนึ่ง  และเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก   

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก่าหนด 
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ  ๑๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการคัดเลือกเอกชนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจ่านวนไม่เกินห้าคน  ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด  และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  ให้ผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้มีหน้าที่และอ่านาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ให้น่าความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๔ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกเห็นชอบร่างเอกสารในข้อ  ๑๒  แล้ว  ให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก  ด่าเนินการคัดเลือกเอกชนตามที่ก่าหนดในข้อ  ๑๐  วรรคสอง 

ข้อ  ๑๕ การประกาศเชิญชวนครั้งใด  ถ้ามีเอกชนยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีเอกชน  
ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารส่าหรับการคัดเลือกเอกชน 
เพียงรายเดียว  หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้ต่อไป 

ข้อ  ๑๖ เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชน 
ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน่าส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว  ให้ส่านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวันและให้ส่านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน 

ข้อ  ๑๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน  
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส่านักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน  ร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุนต่อไป  
ทั้งนี้  การก่าหนดเงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก่าหนด  
ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน  ร่ างสัญญาร่วมลงทุน   
และเงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง  โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับผลการคัดเลือกเอกชน  ร่างสัญญาร่วมลงทุน  และเงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนหรือเงื่อนไขส่าคัญ 
ของสัญญาร่วมลงทุน  หรือร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว  ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกทบทวน  
ผลการคัดเลือกเอกชน  หรือเงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุน  หรือร่างสัญญาร่วมลงทุนภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา  เพ่ือน่าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

ข้อ  ๑๘ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน  
เงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุนและร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ด่าเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนต่อไป 

ข้อ  ๑๙ เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดแล้ว  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งสรุปสาระส่าคัญของโครงการดงักล่าว  ตามแบบและภายในระยะเวลา
ที่ส่านักงานก่าหนด  พร้อมทั้งหลักการของโครงการร่วมลงทุน  ส่าเนาสัญญาร่วมลงทุน  และส่าเนา
เงื่อนไขส่าคัญของสัญญาร่วมลงทุนให้แก่กระทรวงเจ้าสังกัดและส่านักงานต่อไป   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๓ 
การก่ากับดูแลโครงการรว่มลงทุนที่มมีูลค่าต่่ากว่าทีก่่าหนด 

 
 

ข้อ  ๒๐ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่า  
ที่ก่าหนดแล้ว  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับดูแลขึ้นคณะหนึ่งจ่านวน  
ไม่เกินสี่คน  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งมีต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าประเภทบริหารระดับต้น 
หรือเทียบเท่าและมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่านักงานอัยการสูงสุด  
และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  ให้ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็น
ข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
และให้มีหน้าที่และอ่านาจตามความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ให้น่าความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการก่ากับดูแลโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๔ 
การแก้ไขสัญญารว่มลงทุนและการทา่สัญญาใหม ่

 
 

ข้อ  ๒๑ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่า 
ที่ก่าหนด  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจ่าเป็น  ประเด็นที่ขอแก้ไข  ผลกระทบ
จากการแก้ไข  และข้อมูลอื่น ๆ  ที่จ่าเป็น  ต่อคณะกรรมการก่ากับดูแลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น  
ก่อนน่าเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ได้เจรจากับเอกชนคู่สัญญาแล้วให้ส่านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาภายในสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ให้ส่านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
ให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญา  
ร่วมลงทุนฉบับแก้ไข 

ข้อ  ๒๒ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน่าเสนอเหตุผลและความจ่าเป็น  ประเด็นที่ขอแก้ไข  
ผลกระทบจากการแก้ไข  ความเห็นของคณะกรรมการก่ากับดูแล  และร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส่านักงานอัยการสูงสุดแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป  ทั้งนี้  การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  
ต้องอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมลงทุนนั้น 

ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาภายในสามสิบวัน  และหากรัฐมนตรีกระทรวง  
เจ้าสังกัดไม่เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวให้แจ้งเหตุผลที่ไม่เห็นชอบภายในสิบห้าวัน  
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นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทบทวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา   

ข้อ  ๒๓ เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลคา่ต่่ากวา่
ที่ก่าหนดแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งส่าเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขให้แก่กระทรวง 
เจ้าสังกัดและส่านักงาน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

ข้อ  ๒๔ ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดจะสิ้นสุด
ลงอย่างน้อยห้าปี  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท่าแนวทางการด่าเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ
ร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด  โดยเปรียบเทียบกรณี  
ที่หน่วยงานของรัฐด่าเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน  เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาต่อไป 

ข้อ  ๒๕ เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก่าหนดให้มีการด่าเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ
ร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการร่วมลงทุน  ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการค่านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกาศที่คณะกรรมการก่าหนดในมาตรา  ๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และด่าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีโครงการดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่มูลค่าตามที่ก่าหนดในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการเสมือนหนึ่ง
เป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่  โดยให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ในหมวด  ๔  
การจัดท่าและด่าเนินโครงการ  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๒) ในกรณีโครงการดังกล่าวมีมูลค่าต่่ากว่ามูลค่าตามที่ก่าหนดในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการเสมือนหนึ่ง
เป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่  โดยให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้ 

หมวด  ๓ 
บทเบด็เตล็ด 

 
 

ข้อ  ๒๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามที่ก่าหนดในข้อ  ๑๙   
หรือสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขตามที่ก่าหนดในข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท่าข้อมลู
ตามมาตรา  ๖๐  (๒)  และเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนด 
ตามมาตรา  ๖๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๗ โครงการขนาดเล็กใดที่อยู่ระหว่างการด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ  
ที่มีวงเงินมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้บังคบั
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้ด่าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๒  โครงการขนาดเล็ก  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด่าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และเมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนตามที่ก่าหนด  
ในข้อ  ๑๓  ของประกาศดังกล่าวแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการก่ากับดูแลตามที่ก่าหนด
ในหมวด  ๒  การจัดท่าและด่าเนินโครงการ  ส่วนที่  ๓  การก่ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่า 
ต่่ากว่าที่ก่าหนดของประกาศฉบับนี้ต่อไป 

(๒) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๔  การท่าสัญญาใหม่  เมื่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการค่านวณมูลค่าของโครงการแล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการเสมือนหนึ่งเป็น
โครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กา่หนดไวใ้นหมวด  ๔  การจัดท่าและด่าเนินโครงการ  
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๘ โครงการขนาดกลางใดที่อยู่ระหว่างการด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ  
ที่มีวงเงินมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้บังคบั
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้ด่าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๓  โครงการขนาดกลาง  ส่วนที่  ๑  การเสนอ
โครงการ  และส่วนที่  ๒  การกลั่นกรองโครงการ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ  เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบโครงการหรือคณะกรรมการนโยบาย  
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ให้ความเห็นว่า  โครงการดังกล่าวต้องด่าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธกีารให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มวีงเงินมูลคา่ต่่ากว่าที่ก่าหนดในมาตรา  ๒๓  
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แล้ว   
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการคัดเลือกเอกชนตามที่ก่าหนดในหมวด  ๒  การจัดท่าและ 
ด่าเนินโครงการ  ส่วนที่  ๒  การคัดเลือกเอกชนของประกาศฉบับนี้ต่อไป 
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(๒) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๓  โครงการขนาดกลาง  ส่วนที่  ๓  การด่าเนิน
โครงการ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  เมื่อมีการลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการก่ากับดูแลตามที่ก่าหนดในหมวด  ๒  การจัดท่า
และด่าเนินโครงการ  ส่วนที่  ๓  การก่ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดของประกาศ
ฉบับนี้ต่อไป 

(๓) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๓  โครงการขนาดกลาง  ส่วนที่  ๔  การก่ากับ
ดูแลและติดตามผล  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับดูแลตามที่ก่าหนดในข้อ  ๒๐  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก่ากับดูแลตามประกาศฉบับนี้  ให้คณะกรรมการก่ากับดูแลชุดเดิมท่าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก่ากับดูแลตามประกาศฉบับนี้ 

(๔) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๓  โครงการขนาดกลาง  ส่วนที่  ๕  การแก้ไขสัญญา  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
ฉบับแก้ไขแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด่าเนินการก่ากับดูแลตามที่ก่าหนดในหมวด  ๒  การจัดท่า
และด่าเนินโครงการ  ส่วนที่  ๓  การก่ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่่ากว่าที่ก่าหนดของประกาศ
ฉบับนี้ต่อไป 

(๕) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๔  การท่าสัญญาใหม่  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด่าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการค่านวณมูลค่าของโครงการ
แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดา่เนินการ  เสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ในหมวด  ๔  การจัดท่าและด่าเนินโครงการ  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายการรว่มลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓


