
 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

 

ร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  

 กฎหมายใหม่  แก้ไข/ปรับปรุง  ยกเลิก 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

• ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  โดยการตราเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (กฎหมายฉบับปรับปรุง) 
โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว จะมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖)  
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ 

o ให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ลดข้อจ ากัดของรัฐทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและใช้ 
ความเชี่ยวชาญของเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของรัฐ  

o ให้การจัดท าโครงการร่วมลงทุนตั้งแต่การเสนอโครงการ การด าเนินโครงการ (การคัดเลือก
เอกชน) การจัดท าสัญญาร่วมลงทุน และการก ากับดูแลเป็นไปตามหลักความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม  

o ให้มีการใช้มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้เอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ 
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  

o ให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย  
และตรวจสอบได้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 

• พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับเหตุผล
ในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ต้องการสนับสนุน
ภารกิจของรัฐในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดข้อจ ากัดของรัฐ 
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ทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน และใช้ความเชี่ยวชาญของเอกชนในการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการสาธารณะของรัฐ  

• การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership)  
อย่างแท้จริง 

• หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนมีหลายขั้นตอน ซึ่งท าให้โครงการร่วมลงทุน
เกิดขึ้นอย่างล่าช้า ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

• ขาดมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) ท าให้โครงการร่วมลงทุนไม่ประสบ
ความส าเร็จและเป็นที่สนใจของเอกชน  

๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

• เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  

• เพ่ือให้มีมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) อย่างเหมาะสมภายใต้ 
กรอบวินัยการเงินการคลัง 

• เพ่ือให้มีการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนโดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการ
ร่วมลงทุน รวมทั้งให้มกีารถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

• เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย  
และตรวจสอบได้  

• เพ่ือให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามนโยบายของรัฐ 

หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

• หากไม่ท าภารกิจ รัฐจะไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

o ให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ลดข้อจ ากัดของรัฐทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและใช้ 
ความเชี่ยวชาญของเอกชนในการพัฒนาคณุภาพการให้บริการสาธารณะของรัฐ  

o ให้การจัดท าโครงการร่วมลงทุนตั้งแต่การเสนอโครงการ การด าเนินโครงการ (การคัดเลือก
เอกชน) การจัดท าสัญญาร่วมลงทุน และการก ากับดูแล เป็นไปตามหลักความเป็นหุ้นส่วน
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ระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership) ซึ่งรวมถึง การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม  

o ให้มีการใช้มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้เอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐอย่างเหมาะสมภายใต้ 
กรอบวินัยการเงินการคลัง และ 

o ให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการท าโครงการร่ วมลงทุนที่ กระชับ ชัดเจน เปิดเผย  
และตรวจสอบได้ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นไป 
อย่างจ ากัด เศรษฐกิจของประเทศไม่เติบโตอย่างก้าวกระโดด  

๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง แต่ละทางเลือกมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร 

• เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ของรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ รัฐมีทางเลือกคือ  

(๑) การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือให้มีการก าหนด
นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐและเอกชน มีมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน 
อย่างเหมาะสมภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและ
นวัตกรรมของเอกชนโดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ 
และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทางเลือกในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มีข้อดีคือ 
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากความไม่ชัดเจนหรือความไม่ครบถ้วนของบทบัญญัติ 
ใน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ได้อย่างตรงจุด และสามารถก าหนดเกี่ยวกับการให้อ านาจ
หน่วยงานของรัฐในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนและมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน 
เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีล าดับชั้นเท่ากับหรือเหนือกว่ากฎหมายในเรื่องอ่ืนๆ 
อันอาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของทางเลือก 
ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คือ ต้องใช้เวลานาน
ก่อนจะมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับปรับปรุง  
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(๒) การใช้มาตรการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น เพ่ือให้สามารถจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ได้เพ่ิมข้ึน  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้จัดท ามาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ สคร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกันแบบบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ 
ร่วมลงทุน การเสนอโครงการร่วมลงทุน และการคัดเลือกเอกชน ซึ่งมาตรการดังกล่าว 
มีข้อดีคือ ช่วยลดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
โดยเฉพาะการลดระยะเวลาในการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ ในการเสนอโครงการ 
ร่วมลงทุนและการคัดเลือกเอกชน และการช่วยท าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รายละเอียดของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม มาตรการบริหารจัดการดังกล่าวมีข้อเสีย คือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญ 
ที่เกิดจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ได้ทั้งหมด เนื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ต้องด าเนินการโดยการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพ่ือยกเลิกบทบัญญัติ 
ที่ไม่เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ และก าหนดบทบัญญัติใหม่ที่เหมาะสมแทน
เท่านั้น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนว่าโครงการลักษณะใดบ้างที่เข้าข่าย 
ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ปัญหาการจัดท าและด าเนินโครงการ
ร่วมลงทุนในปัจจุบันไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีอ านาจด าเนินโครงการร่วมลงทุน ปัญหา 
การขาดมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทั้งกิจการ 
บริการสาธารณะเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมของประเทศ โดยการดึงดูดเอกชนที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเงินทุนมาจัดท าบริการ  และปัญหาหลักเกณฑ์ 
และขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
ที่มหีลายขั้นตอนซึ่งท าให้โครงการร่วมลงทุนเกิดข้ึนอย่างล่าช้า 

ดังนั้น การตรากฎหมายฉบับปรับปรุงจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ 
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๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง มีมาตรการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดให้โครงการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. ได้แก่ โครงการลงทุนของรัฐส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะที่มี 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เอกชนด าเนินโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนหน่วยงาน
ของรัฐในกิจการส่งเสริม 

(๒) ก าหนดเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้ มีการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership)  
โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนในโครงการร่วมลงทุนและมีการถ่ายทอด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานของภาครัฐ 

(๓) ก าหนดให้การจัดท าโครงการร่วมลงทุนต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้  และต้องเป็น
โครงการที่อยู่ในกิจการส่งเสริมหรือมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้กิจการนั้นเป็นกิจการส่งเสริม
เท่านั้น 

(๔) ก าหนดให้โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และข้ันตอนทีค่ณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนประกาศก าหนด 

(๕) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าแผนพัฒนา
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ (แผนพัฒนาฯ) ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาต่างๆ และให้ สคร. จัดท าแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน (แผนการร่วมลงทุนฯ) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ข้างต้น 

(๖) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
โดยมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการนโยบายฯ ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
และเพ่ิมผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ  

(๗) ก าหนดให้มีมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  
และมาตรการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและเร่งรัดโครงการร่วมลงทุน รวมทั้ง ให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจ
อนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่มีอ านาจร่วมลงทุนสามารถร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการได้  

(๘) ก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)โดยมีอ านาจ
หน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ เช่นเดียวกับกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน  
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ โดยก าหนดเพ่ิมเติมให้เงินกองทุนฯ 
สามารถน ามาใช้กับมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนได ้

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนให้กระชับ เปิดเผย 
ตรวจสอบได ้รวมถึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และให้คณะกรรมการนโยบายส่งเสริม 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนส าหรับการเสนอโครงการ  
การคัดเลือกเอกชน ทั้งนี้  ก าหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการก ากับดูแล
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เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ 
โดยมีการปรับปรุงองค์ประกอบให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

(๑๐) ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสามารถใช้อ านาจรัฐ
เข้าด าเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อ่ืนด าเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นการชั่วคราว แก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน เพ่ือประโยชน์สาธารณะได ้ 

(๑๑) ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบ 
ที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป  

(๑๒) ก าหนดโทษกรณีกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน หรือคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะกรรมการก ากับดูแล ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ก าหนด 
ห้ามมิให้เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือเข้าถือหุ้นเป็นจ านวนเกินร้อยละ
ศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้วของเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน ในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
และภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

(๑๓) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับโครงการที่อยู่ ระหว่างการด าเนินการภายใต้  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. …. และท่ีจะไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

• เกิดความชัดเจนว่าโครงการที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง หมายถึง โครงการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นกิจการเพ่ือจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะเท่านั้น  
ไม่รวมถึงโครงการที่ใช้เพียงแตท่รัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ 

• การจัดท าโครงการร่วมลงทุนตั้งแต่การเสนอโครงการ การด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชน) 
การจัดท าสัญญาร่วมลงทุนและการก ากับดูแลจะเป็นไปตามหลักความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ
และเอกชน (Partnership) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชน
อย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

• มีการใช้มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เอกชน 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงิ น 
การคลัง  

• มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย 
และตรวจสอบได้  
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๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

• รัฐสามารถใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น การจัดท า
โครงการร่วมลงทุนเป็นไปตามหลักความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership)  
มีการใช้มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เอกชน 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงิน  
การคลัง และมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการท าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย  
และตรวจสอบได้ 

ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

• จ านวนโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ใช้กลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น  

• ระยะเวลาในการท าโครงการที่ลดลง โดยนับตั้งแต่ท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
จนกระท่ังโครงการเริ่มเปิดให้บริการ   

• อันดับที่ดีขึ้นในรายงานการจัดอันดับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (Evaluating the Environment for Public-Private Partnerships in Asia-
Pacific: The 2014 Infrascope) ซึ่งจัดท าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย  

• อันดับที่ดีขึ้นในรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันและรายงานคุณภาพ 
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน (The Global Competitiveness Report) ซึ่ งจัดท าโดย World 
Economic Forum  

๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อ 
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิด
ภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

• ประเทศไทยไม่มีพันธกรณีหรือความผูกพันตามหนังสือสัญญากับรัฐต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศใดในเรื่องเก่ียวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการให้มีกฎหมายฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะสอดคล้องกับแนวทางระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

o สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ พ.ศ. ๒๕๗๓ (The 2030 Agenda  
for Sustainable Development) ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ได้ก าหนดเป้าหมาย 
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนนั้นส่งเสริมและสอดรับกับเป้าหมายที่ ๙ ในเรื่อง พัฒนาอุตสาหกรรม 
นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มุ่ งเน้นให้ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้ เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและทั่วถึง  
และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม 

o สอดคล้องกับเสาหลักที่ ๔ เรื่อง การเร่งรัดการลงทุนและการระดมทุนเพ่ือพัฒนา 
โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน  (Accelerating Infrastructure Development and Financing)  
ของร่างแผนปฏิบัติการสำหรับกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 
(APEC Finance Ministers’ Process (FMP) Roadmap : Cebu Action Plan)  
ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance 
Ministers’ Meeting : APEC FMM) ปี ๒๕๕๘ โดยเสาหลักที่  ๔ นี้  ให้ความส าคัญ 
กับความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การสนับสนุนการลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนยังสอดรับกับเสาหลักที่ ๒ เรื่อง การเร่งรัด
การปฏิรูปและเ พ่ิมความโปร่ง ใสทางการคลัง  (Advancing Fiscal Reforms and 
Transparency) ในเรื่องการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการจัดท ากรอบการลงทุนของภาครัฐ (Public Investment Frameworks) อีกด้วย 

o สอดคล้องกับหั วข้อ  D3 ความร่ วมมือภาครั ฐและภาคเอกชน  (Public-Private 
Partnership) ของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ 
(Master Plan on ASEAN Connectivity 2025)  โดยแผนดังกล่าว ได้มีการก าหนด
หลักการส าหรับขอบข่ายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ASEAN Principles  
for PPP Frameworks) เ พ่ือเป็นแนวทางให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ในภูมิภาคเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

o สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) ซึ่งเป็นการจัดตั้งร่วมกัน 
ระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank : ADB) โดยกองทุนดังกล่าวได้ก าหนดให้ความส าคัญ 
ต่อการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะโดยวิธีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

ทั้งนี้ การด าเนินการให้มีกฎหมายฉบับปรับปรุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวทางระหว่าง
ประเทศย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยในแง่การให้ความร่วมมือต่อรัฐต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากล เพ่ิมระดับ 
ความน่าเชื่อถือ อันเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และช่วยเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
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๒. ผู้ท าภารกิจ 

๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้  

• เป็นหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้รัฐสามารถใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 

• ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน โดย 

o เอกชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายฉบับปรับปรุง  

o กฎหมายฉบับปรับปรุง  ก าหนดให้มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 
ของภาคเอกชนในการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการของประเทศ การจัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  

o กฎหมายฉบับปรับปรุง ก าหนดให้ สคร. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือร่วมมือกับหน่วยงานรัฐจัดท า
แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน และแผนงานด าเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

๒.๒ เ ม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

• ภารกิจนี้ต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดย  

o หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือสามารถเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานกลางในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ  
และหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายฉบับปรับปรุง   

o หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุนเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด จัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร 
การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการ
คัดเลือกเอกชน จัดท าสัญญาร่วมลงทุน ก ากับดูแลการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

o หน่วยงานกลางของรัฐ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานอัยการสูงสุด 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถูกก าหนดให้มีผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
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o หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหน้าที่ 
ให้ความเห็นต่อรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่จัดท าโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวกับมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน 

๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่ 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง เป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนส าหรับโครงการ 
ร่วมลงทุนของประเทศในภาพรวม จึงควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือให้เกิด
มาตรฐานในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน  

๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

๓.๑  การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่อง 

• ภารกิจของ สคร. ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งก าหนดให้ สคร. มีหน้าที่เป็น 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และมีหน้าที่อื่นๆ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ก าหนด  

• ภารกิจของ สคร. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดให้ สคร. มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมีกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  

 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง 

• รัฐพึงจัดให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่ เป็นอุปสรรค 
ต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

• รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ตามมาตรา ๕๕ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

• รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม  
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ตามมาตรา ๕๔ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

• รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง ตามมาตรา ๕๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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• รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ 
ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม ตามมาตรา ๖๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

• รัฐพึงจัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง 
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน ตามมาตรา ๗๒ แห่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

• รัฐพึงพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  
ตามมาตรา ๗๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ในเรื่อง 

• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม  
ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้  
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์  
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เ พ่ือพัฒนาคนและสั งคมไทย 
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  
มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม  
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค 
และเป็นธรรม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในเรื่อง 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 แนวทางการปฏิรูปประเทศ   

ตามมาตรา ๒๕๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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• ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

o ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท า
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

• ด้านกฎหมาย 

o มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ 
อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการ 
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• ด้านเศรษฐกิจ 

o ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติ
และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่ งยืน  
โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

o สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

• ด้านอื่น ๆ 

o ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึง
ความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแ ละ 
สภาพภูมิอากาศประกอบกัน 

๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 

• สคร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เคยมีความพยายาม
ในการใช้มาตรการทางบริหาร โดยได้จัดท ามาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (PPP Fast Track) โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
สคร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการร่วมลงทุน การเสนอโครงการ
ร่วมลงทุน และการคัดเลือกเอกชน ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยลดปัญหาหรือข้อบกพร่อง 
จากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ โดยเฉพาะการลดระยะเวลาในการพิจารณา
ของหน่วยงานต่างๆ ในการเสนอโครงการร่วมลงทุนและการคัดเลือกเอกชน และการช่วยท าให้
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รายละเอียดของผลการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการมีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการบริหาร
จัดการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญที่เกิดจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ได้ทั้งหมด 
โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องด าเนินการโดยการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น  

ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 

• มาตรการทางบริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญที่เกิดจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๕๖ ได้ทั้งหมด เนื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องด าเนินการโดยการออกกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการตีความหลักเกณฑ์ว่าโครงการ
ลักษณะใดบ้างที่เข้าข่ายต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ปัญหาการจัดท า
และด าเนินโครงการร่วมลงทุนในปัจจุบันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ
และเอกชน ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีอ านาจด าเนินโครงการร่วมลงทุน ปัญหา
การขาดมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทั้งกิจการบริการสาธารณะ
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมของประเทศ โดยการดึงดูดเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และเงินทุนมาจัดท าบริการ และปัญหาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน
ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่มีหลายขั้นตอนซ่ึงท าให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้น 
อย่างล่าช้า 

๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 

• กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เพ่ือ 

o ให้การจัดท าโครงการร่วมลงทุนเป็นไปตามหลักความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
(Partnership) มีการใช้มาตรการส่ง เสริม โครงการร่ วมลงทุน  (PPP Promotion)  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ เอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐ 
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการท า
โครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ เพ่ือให้รัฐสามารถพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง 
และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายของรัฐที่ได้มีการก าหนดให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะเป็นนโยบายที่ส าคัญ 
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๓.๔  การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 

(ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ที่มีลักษณะการบังคับใช้เป็นการทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ จึงสมควรที่ต้องให้
กฎหมายฉบับปรับปรุง ใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ท่ัวประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ีๆ ไป เนื่องจาก 

 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก 

 ใช้บังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก 

• การด าเนินการตามกฎหมายฉบับปรับปรุง สามารถท าได้ทันที โดยกฎหมายฉบับปรับปรุง  
ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาลรองรับ 

o บรรดากฎ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ  ค าสั่ง การอนุมัติ การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ หรือการให้ความเห็นชอบใดๆ ที่ออกตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับปรับปรุง จนกว่าจะได้มี 
การออกกฎ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ  ค าสั่ง การอนุมัติ หรือการให้ 
ความเห็นชอบใดๆ ในเรื่องนั้นตามกฎหมายฉบับปรับปรุง  

o กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ตามกฎหมายฉบับปรับปรุงต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ตามท่ีก าหนดไว้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  

o มีมาตรการรองรับโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖  

 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด 

 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

• ไม่ควรก าหนดระยะสิ้นสุด เนื่องจากกฎหมายฉบับปรับปรุงเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนด 
มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและหลักเกณฑ์และวิธีการ 
การเข้าร่วมลงทุนของทั้งประเทศ และการตรากฎหมายฉบับปรับปรุงเป็นการด าเนินการ 
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงถาวร 
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๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

• เนื่ องจากการปรับปรุ ง  พ.ร .บ.  ร่วมลงทุนฯ ปี  ๒๕๕๖ เป็นการปรับปรุงกฎหมาย 
ระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น การปรับปรุง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ จะต้องใช้กฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ เท่านั้น  ด้วยเหตุนี้  กฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
จะไมส่ามารถปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้ 

๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ    

 ควบคุม  ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม 

 ระบบผสม   

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 

• เนื่องจากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งสัญญาร่วมลงทุนโดยทั่วไปมีอายุสัญญาที่ยาวนาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องมีลักษณะการใช้บังคับหลายระบบควบคู่กัน ทั้งนี้ ในกฎหมายฉบับปรับปรุง มีลักษณะ
การใช้บังคับของกฎหมายดังต่อไปนี้  

o มีการใช้ระบบควบคุมโดยการก าหนดให้การจัดท าโครงการร่วมลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง และ
ต้องได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุนจากคณะรัฐมนตรี โดยปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายฉบับปรับปรุงเท่านั้น  

o มีการใช้ระบบก ากับ/ติดตาม โดยก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับดูแล และ
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการกองทุน) 
เพ่ือก ากับดูแลการเสนอโครงการร่วมลงทุน ก ากับดูแลการคัดเลือกเอกชน ก ากับดูแล 
การด าเนินโครงการ ก ากับดูแลการแก้ไขสัญญาของโครงการร่วมลงทุน และก ากับดูแล 
การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

o มีการใช้ระบบส่งเสริมโดยการจัดให้มีมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้เอกชนที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านเงินทุนและความรู้ความสามารถ ให้เข้ามาจัดท าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะร่วมกับรัฐ 

 

๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 

 ไม่มี 
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๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุ ง  มีการใช้ ระบบคณะกรรมการ จ านวน ๔ ชุด ซึ่ งเป็น
คณะกรรมการที่มีอยู่เดิมตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้  

๑) คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และข้าราชการใน สคร. ที่ผู้อ านวยการ สคร. แต่งตั้งอีกไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ มีความจ าเป็น เนื่องจากต้องมีผู้แทนซึ่งเป็น
ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนท าหน้าที่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน  น าเสนอรายละเอียด 
ของหลักการของโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีเ พ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุน พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตรา
พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการส่งเสริมเพ่ิมเติม และการพิจารณาเสนอแนะ
มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน   

องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ ทุกประการยกเว้นมีการเพ่ิมเติมประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

๒) คณะกรรมการคัดเลือก  ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
และผู้แทน สคร. เป็นกรรมการ และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้มีผู้แทนส านักงบประมาณหรือในกรณีที่
โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ให้มีผู้แทนส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
หนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการคัดเลือกมีความจ าเป็นเนื่องจากมีหน้าที่ต้องพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และ 
ร่างสัญญาร่วมลงทุน พิจารณาคัดเลือกเอกชน และด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกเอกชน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการคั ด เลื อกแตกต่ า งจากองค์ประกอบ 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ คือ มีการก าหนดให้ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด
เป็นกรรมการ มีการก าหนดให้มีผู้แทนส านักงบประมาณเป็นกรรมการเฉพาะ 
ในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน มีการก าหนดให้
มีผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการในกรณีที่โครงการนั้นจะต้อง
มีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ และไม่ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนกระชับและมีประสิทธิภาพ  

๓) คณะกรรมการก ากับดูแล ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งมีต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าประเภทบริหารระดับต้นและมิ ใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
เป็นประธานกรรมการ ผู้ แทนส านักงานอัยการสู งสุด และผู้แทน สคร.  
เป็นกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับดูแลมีความจ าเป็นเนื่องจากมีหน้าที่ต้องติดตามและ
ก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนให้มีการด าเนินการตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน  

องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลแตกต่างจากองค์ประกอบตาม  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ คือ มีการก าหนดให้ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดต้องมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทบริหารระดับต้นแทนการก าหนดให้มีต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง และไม่ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ขั้นตอน 
การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนกระชับและมีประสิทธิภาพ 

๔) คณะกรรมการกองทุนส่ ง เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการกองทุน ผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการ
กองทุนและเลขานุการ และข้าราชการในส านักงานที่ผู้อ านวยการ สคร. แต่งตั้ง
หนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนมีความจ าเป็นเนื่องจากมีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
จัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
ทุกประการ 
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๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 

หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 

• ไม่มีความซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืน 

๓.๘.๓  องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี  
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

• องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ และอัยการสูงสุด ผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการ 

เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

• เหตุที่ต้องมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ เนื่องจากการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่ง มี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศเป็นกรรมการ และต้องให้หัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นที่ครบถ้วนและเบ็ดเสร็จ 

๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง มีกรอบและแนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 

o การด าเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ 
ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กล่าวคือ การก าหนดให้การจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งต้องมี
การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน  
และยึดถือวินัยการเงินการคลัง  

o การด าเนินการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง เช่น คณะกรรมการนโยบาย
ส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับดูแล และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายฉบับปรับปรุง และภายใต้กรอบที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
อนุมัตใิห้ด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
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o กฎหมายฉบับปรับปรุง ก าหนดให้มีการตรากฎหมายล าดับรองและแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือก าหนดกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  และให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบและสาธารณชนในการใช้ดุลพินิจด้วย 

๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 

 โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง  ระบบผสม 

๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง มีการก าหนดห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการก ากับดูแล เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน หรือเข้าถือหุ้นในเอกชน
ดังกล่าวเป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว โดยหากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา 
เพ่ือให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการ
ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระและปราศจากส่วนได้เสียในการพิจารณาด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการป้องปรามการทุจริต 

๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง มีการก าหนดห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ
คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการก ากับดูแล กระท าการดังต่อไปนี้ ในระหว่าง 
ด ารงต าแหน่งและภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง  

(๑)  เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักการในระหว่างที่ตนด ารง
ต าแหน่งกรรมการ หรือ  

(๒)  เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม (๑) เป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว  
ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

การกระท าดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ที่ปรึกษา หรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนที่ได้รับ
คัดเลือกให้ร่วมลงทุนถือหุ้นอยู่เกินร้อยละยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับ
คัดเลือกให้ร่วมลงทุนเกินร้อยละยี่สิบห้า  

กรณีท่ีกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการ
ก ากับดูแล มีการกระท าดังกล่าวข้างต้นก่อนที่เอกชนดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน  
ให้กรรมการดังกล่าวยุติการกระท านั้นภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เอกชนดังกล่าว
ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน โดยหากไม่ด าเนินการ ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวฝ่าฝืนมาตรานี้ 
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การฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวมีโทษอาญา คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
หกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

• การกระท าความผิดที่ก าหนดข้างต้นถือเป็นความผิดร้ายแรงสมควรแก่การก าหนดระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีฝ่าฝืน
บทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ คณะกรรมการ
คัดเลือกและคณะกรรมการก ากับดูแลมีความเป็นอิสระและปราศจากส่วนได้เสียในการพิจารณา
ด าเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการป้องกัน 
การทุจริต อนึ่ง ระวางโทษดังกล่าวเป็นระวางโทษที่ก าหนดไว้เดิมใน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖  

๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 

๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน หรือไม่ 

• ปัจจุบันกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยตรงมี เพียง  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่มีการเสนอให้ปรับปรุงในครั้งนี้  โดยกฎหมายเรื่องอ่ืน 
ที่ได้ก าหนดเรื่องเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ เพียงแต่ให้อ านาจหน่วยงานรัฐในการอนุญาต 
หรือให้สัมปทาน หรือให้มีอ านาจในการร่วมลงทุนกับเอกชน โดยไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการในการให้เอกชนร่วมลงทุน และมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบแต่อย่างใด 

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกันที่มีอยู่ 

• กรณีไม่ใช่การเสนอกฎหมายใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ โดยให้มีการยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่มีอยู่  

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า  

๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 

• หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือสามารถเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ หรือกฎหมายฉบับปรับปรุง  

• หน่วยงานกลางของรัฐที่ถูกก าหนดให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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และสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ อัยการสูงสุด กรมบัญชีกลาง ส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ และ สคร.  

• หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

• เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

• บุคคลที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับดูแล และคณะกรรมการกองทุน 

 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

• ประชาชนทั่วไป 

๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 

 ด้านเศรษฐกิจ 

เชิงบวก 

• รัฐสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยอาศัยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

• ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดท าและ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยจะมีการน าเอาเงินทุน ทรัพย์สิน ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนมาสนับสนุนรัฐในการจัดท าและด าเนินโครงการ
ร่วมลงทุน 

• ลดภาระการก่อหนี้สาธารณะและการใช้งบประมาณของรัฐ  

• เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจของประเทศและดึ งดูดนักลงทุน 
จากต่างประเทศ  

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 

• ประชาชนทั่วไป รัฐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

เชิงลบ 

• ไม่มี 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

• ไม่มี 
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 ด้านสังคม 

เชิงบวก 

• มีการจัดท าและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่จ าเป็นอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

• ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

• มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับกิจการ
โรงพยาบาล กิจการสาธารณสุข กิจการโรงเรียน กิจการการศึกษา กิจการที่อยู่อาศัยหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
มากขึ้น เนื่องจากมีมาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน เพ่ือจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  

• ประชาชนทั่วไป 

เชิงลบ 

• ไม่มี 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

• ไม่มี 

 ด้านอ่ืน ๆ  

ผลกระทบด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เชิงบวก 

• เกิดความชัดเจนว่าโครงการที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง หมายถึง โครงการ 
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นกิจการเพ่ือจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะเท่านั้น ไม่รวมถึงโครงการทีเ่พียงแตใ่ช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ 

• การจัดท าโครงการร่วมลงทุนตั้งแต่การเสนอโครงการ การด าเนินโครงการ (การคัดเลือก
เอกชน) การจัดท าสัญญาร่วมลงทุนและการก ากับดูแล จะเป็นไปตามหลักความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐและเอกชน (Partnership) ซึ่งรวมถึง การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม   

• มีการใช้มาตรการส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้เอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ 
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  
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• มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน 
เปิดเผย และตรวจสอบได้  

• มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในการจัดท าและปรับปรุง
แผนพัฒนาโครงการของประเทศ การจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 

• ประชาชนทั่วไป รัฐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

เชิงลบ 

• ไม่มี 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

• ไม่มี 

 ด้านอ่ืน ๆ  

ผลกระทบต่อรัฐ 

เชิงบวก 

• รัฐสามารถลดภาระการก่อหนี้สาธารณะและการใช้งบประมาณของรัฐ และสามารถจัดสรร
เงินงบประมาณและเงินจากการก่อหนี้สาธารณะไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ 
แทนการใช้เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  

• รัฐสามารถน าทรัพยากรที่มีไปใช้เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และภารกิจอ่ืนตามที่ก าหนด 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

• รัฐสามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานของรัฐในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ และพัฒนาบุคลากรของรัฐ โดยสามารถรับถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเอกชนที่ร่วมลงทุน  

• รัฐสามารถจัดเตรียมบุคลากรและวางแผนการด าเนินการตามโครงการร่วมลงทุนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมายฉบับปรับปรุง
กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ 
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ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 

• รัฐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  

เชิงลบ 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง มีการปรับเปลี่ยนให้โครงการที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง 
หมายถึง โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีอ านาจหน้าที่ ต้องท าตามกฎหมาย  
เพ่ือก่อให้เกิด ขยายเพ่ิมเติม ทดแทนหรือปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานหรือทรัพย์สิน 
ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะเท่านั้น ไม่รวมถึงโครงการที่เพียงแต่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งในช่วงแรกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขาดความรู้
และความเข้าใจและจัดท าและด าเนินโครงการโดยมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายฉบับปรับปรุง   

• กฎหมายฉบับปรับปรุง ก าหนดให้โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
แต่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง ด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในเรื่ องนั้นไว้ เป็นการเฉพาะ  หรือให้ด า เนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ จะประกาศก าหนด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินโครงการ  

• มีต้นทุนในการจัดท าโครงการให้ครอบคลุมครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายฉบับปรับปรุง 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

• รัฐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง มีบทบัญญัติจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ 
และมีการก าหนดโทษทางอาญา โดย 

o กฎหมายฉบับปรับปรุง มีบทบัญญัติก าหนดให้มีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้เฉพาะในกรณีที่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ฉบับปรับปรุงก าหนด เอกชนที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องไม่มีลักษณะที่คณะกรรมการนโยบาย
ส่งเสริมฯ ประกาศก าหนดว่าเป็นลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน และบุคคล 
ที่จะเป็นที่ปรึกษาเพ่ือการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับปรับปรุง จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ประกาศก าหนด 
กรณีจึงเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ 
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o กฎหมายฉบับปรับปรุง มีบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการก ากับดูแล กระท าการดังต่อไปนี้ ในระหว่าง
ด ารงต าแหน่งและภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง   

(๑)  เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ในกิจการของเอกชนที่ได้รับ
คัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักการ 
ในระหว่างที่ตนด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ  

(๒)  เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม (๑) เป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว  
ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

การกระท าดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ  
หรือที่ปรึกษา หรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชน
ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนถือหุ้นอยู่เกินร้อยละยี่สิบห้า หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชน
ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน เกินร้อยละยี่สิบห้า  

กรณีที่กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการก ากับดูแลกระท าการดังกล่าวข้างต้นก่อนที่เอกชนดังกล่าวจะได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมลงทุน ให้กรรมการดังกล่าวยุติการกระท านั้นภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่เอกชนดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน โดยหากไม่ด าเนินการ ให้ถือว่ากรรมการ
ดังกล่าวฝ่าฝืนมาตรานี้  

การฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวมีโทษอาญา คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 
ไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ แต่ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ  

o มาตรา ๒๖  

การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผล
ความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
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o มาตรา ๒๙  

บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้น
บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษ 
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

o มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค  
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าท่ีจ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะ 
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

• การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายฉบับปรับปรุง เป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็น และเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 

o บทบัญญัติซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะได้เฉพาะในกรณีที่ได้ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด เอกชน 
ที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องไม่มีลักษณะที่คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ประกาศก าหนด
ว่าเป็นลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน และบุคคลที่จะเป็นที่ปรึกษา 
เพ่ือการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับปรับปรุง จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ประกาศก าหนด เป็นบทบัญญัติ
จ ากัดสิทธิที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ที่ส าคัญท าให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเงินทุนของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ  
และมีความโปร่งใส ปราศจากการมีส่วนได้เสียในการด าเนินการ กรณีจึงเป็นการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่เพ่ิมภาระ 
หรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  

o บทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ หรือคณะกรรมการคัดเลือก 
หรือคณะกรรมการก ากับดูแล เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา 
ในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน หรือเข้าถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก 
ให้ร่วมลงทุนเป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น
ด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยหากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา 
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เป็นข้อก าหนดเพ่ือให้กรรมการมีความเป็นอิสระ ปราศจากส่วนได้เสีย และป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต อันจะท าให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นไป 
โดยโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง   

บทก าหนดโทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ไม่ร้ายแรงเกินกว่าที่สมควร โดยเป็นบทก าหนดโทษเดิมตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับปรับปรุง ได้ก าหนดกลไกให้กรรมการสามารถลาออกจากการเป็น
กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัด เลือก 
ให้ร่วมลงทุน หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นในเอกชนที่ ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน ได้ 
ในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือมิให้มีความผิดและต้องรับโทษอาญาหากการกระท าที่ต้องห้าม
ของกรรมการเกิดขึ้นก่อนที่ เอกชนดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุน  จึงถือว่า 
กฎหมายฉบับปรับปรุง จ ากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จ าเป็นแล้ว ไม่ได้ขัดต่อหลักนิติธรรม 
ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที ่ด ีขึ ้นในเรื ่องใด อย่างไร และ เพียงใด หร ือเป็น 
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงจะส่งผลให้ มี โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ การสาธารณูปโภค โทรคมนาคม 
การสื่อสาร โรงพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ และด้านอ่ืนๆ ที่จะมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดต่อไป ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 

• ในด้านเศรษฐกิจ กฎหมายฉบับปรับปรุงจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนโดยจะส่งผล 
ให้มีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการสื่อสารในประเทศไทย ช่วยลด
ต้นทุนและลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าและบริการ และท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก
ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและความเจริญของจังหวัดและเมืองต่างๆ 
ของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด ท าให้เกิดเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดท าและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยจะมีการน าเอาเงินทุน ทรัพย์สิน ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนมาสนับสนุนรัฐในการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน ลดภาระการก่อหนี้สาธารณะและการใช้งบประมาณของรัฐ เพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ 
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• ในด้านสังคม รัฐจะสามารถใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนได้ โดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เชิ งสั งคม เช่น การพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้ านการสาธารณสุข  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ  

การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงจะส่งเสริมให้รัฐสามารถใช้กลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์และเกิดการบูรณาการ
ด้านคมนาคมมากยิ่งขึ้น ท าให้การประกอบกิจการต่างๆ เป็นไปโดยสะดวก และลดต้นทุน 
ในการผลิตสินค้าและบริการ 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 

• จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน และรายงานคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (The Global Competitiveness Report 2016 - 2017) ซึ่งจัดท า
โดย World Economic Forum ความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๓๔ 
จากทั้งหมด ๑๓๘ ประเทศ ซึ่งเป็นการถูกปรับอันดับลงมาจากปีก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ ๓๒ ซึ่งบ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทยยังปรับตัวขึ้นได้น้อยมาก  
โดยคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวมของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๔๙  
จากทั้งหมด ๑๓๘ ประเทศ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับรายงานการจัดอันดับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๗ (Evaluating the 
Environment for Public-Private Partnerships in Asia-Pacific: The 2014 Infrascope) 
ที่จัดท าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยอยู่เพียงระดับกลางในเรื่องการใช้ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในช่วง 
ที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักท้ังในเรื่องคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดีและการคมนาคม
ขนส่งขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์ น าไปสู่ปัญหาต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการที่สูง  
ไม่ส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจในประเทศ ไม่สามารถดึงดูด
ผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศเพ่ือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เท่าที่ควร การตรากฎหมายฉบับปรับปรุง จะช่วยให้รัฐสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ ผ่านกลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ  
และเอกชน ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 
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และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงได้ก าหนดเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ให้โครงการร่วมลงทุนมุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม  
ของเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของโครงการร่ วมลงทุน  
และมีการถ่ายทอดการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมดังกล่าว 
ไปยังบุคลากรของภาครัฐ นอกเหนือจากนี้ กฎหมายฉบับปรับปรุงได้มีการก าหนดให้กิจการ 
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เช่น กิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการการสื่อสาร เป็นกิจการส่งเสริมภายใต้กฎหมายดังกล่าว และก าหนดให้มีกองทุน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถจัดสรรไปใช้สนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได ้

๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร  

• ในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุงจะมีการให้ความส าคัญ 
ในการใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะ เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและเอกชนคู่สัญญาท างานร่วมกัน  
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ จะเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และนวัตกรรมดังกล่าวไปยังบุคลากรของภาครัฐ ซึ่งจะท าให้บุคลากรของภาครัฐมีความรู้  
และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่การส่งเสริมประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงจะช่วยลดภาระการก่อหนี้สาธารณะและภาระการใช้งบประมาณของรัฐ
อย่างมีนัยส าคัญจากการที่รัฐอาศัยกลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการน าเอา 
เงินลงทุนและทรัพย์สินของเอกชนมาช่วยในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยเฉพาะการจัดท า
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง โดยจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีความต้องการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวนมาก ซึ่งในระยะ ๘ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕  
มีการก าหนดวงเงินลงทุนไว้กว่า ๑.๙ ล้านล้านบาท ในการด าเนินการตามแผนนี้ รัฐจะต้องใช้
งบประมาณและก่อหนี้สาธารณะเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐมีงบประมาณที่จ ากัด  
และจากรายงานข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างปี ๒๕๖๐ รัฐมีหนี้สาธารณะคงค้างกว่าประมาณ  
๖ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณร้อยละ ๔๓ 
ซึ่งจากการคาดการณ์ของกระทรวงการคลัง หนี้สาธารณะจะมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี การที่รัฐ
อาศัยกลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยน าเอาเงินลงทุนและทรัพย์สินของเอกชน 
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มาใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะ จะช่วยรัฐลดการพ่ึงพางบประมาณและเงินกู้ในการจัดท า
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างมีนัยส าคัญ  

๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม 
จะได้รับ  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ จะสามารถพิจารณา
ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนดได้จาก 

• จ านวนโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ใช้กลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชนที่เพ่ิมสูงขึ้น  

• ระยะเวลาในการท าโครงการที่ลดน้อยลง โดยนับตั้งแต่ท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการจนกระทั่งโครงการเริ่มเปิดให้บริการ   

• อันดับที่ดีขึ้นในรายงานการจัดอันดับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (Evaluating the Environment for Public-Private Partnerships in Asia-
Pacific: The 2014 Infrascope) ซึ่งจัดท าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย  

• อันดับที่ดีขึ้นในรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันและรายงานคุณภาพ 
ของ โคร งสร้ า ง พ้ืนฐ าน  (The Global Competitiveness Report)  ซึ่ ง จั ดท า โ ดย  
World Economic Forum  

๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงมีการปรับเปลี่ยนให้โครงการที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง 
หมายถึง โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นกิจการเพ่ือจัดท า โครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะเท่านั้น ไม่รวมถึงโครงการที่เพียงแต่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งในช่วงแรกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขาดความรู้และความเข้าใจ
และจัดท าและด าเนินโครงการโดยมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ฉบับปรับปรุง   

• กฎหมายฉบับปรับปรุงก าหนดให้โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
แต่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง ด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ใน เรื่ องนั้ น ไว้ เป็ นการ เฉพาะ หรื อให้ ด า เนิ นการตามหลั กเกณฑ์ และขั้ นตอน 
ทีค่ณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ จะประกาศก าหนด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินโครงการ  
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๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

• การด าเนินการตามกฎหมายฉบับปรับปรุงจะช่วยลดการใช้งบประมาณและช่วยลดภาระ 
ทางการเงินการคลังของรัฐ ในการพัฒนาโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งเชิงพาณิชย์ 
และเชิงสังคม โดยอาศัยเงินลงทุนจากภาคเอกชน นอกจากนี้ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ  
และเอกชนไม่ได้ก่อภาระหน้าที่กับประชาชน หรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพอย่างเกินควรเมื่อเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับแต่อย่างใด 

๖. ความพร้อมของรัฐ  

๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 

(ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช ้ 

• สคร. ได้ก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังของกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๕ คน เป็น ๒๒ คน โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
และส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือรองรับการด าเนินงาน 
ในช่วงแรกหลังจากกฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลใช้บังคับ แต่ในอนาคตเมื่อกฎหมายฉบับปรับปรุง
มีผลใช้บังคับสามารถส่งเสริมและท าให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้เพ่ิมขึ้นตามวัตถุประสงค์ สคร. อาจจะต้องมีการเพ่ิม
อัตราก าลังคนในอนาคต เพ่ือรองรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในแต่ละพ้ืนที ่

(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

• เนื่องจากมีความรับผิดชอบตามภารกิจและความยุ่งยากของงานที่เพ่ิมขึ้น คุณวุฒิและประสบการณ์
ของเจ้าหน้าที่ในระดับต่ ากว่าส่วนลงมาควรมีความหลากหลายในแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการลงทุน การเงิน โครงการนโยบายสาธารณะ และกฎหมาย 

(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นงบด าเนินงาน
จ านวนและงบลงทุนจ านวน 

(๑) ในช่วงต้น สคร. ใช้งบประมาณด้านบุคลากร เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเช่นเดิม แต่หากมีโครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้นได้มากตามวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย 
อาจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 

(๒) ในช่วงต้น สคร. ยังไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณส าหรับกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
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ปี ๒๕๕๖ แต่อาจมีการใช้จ่ายเงินกองทุนจากค าขอใช้เงินกองทุนส าหรับโครงการที่คาดว่า 
จะเพ่ิมข้ึน เมื่อกฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลใช้บังคับ 

๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร  

• ไม่มี 

๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

• สคร. มีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ผ่านวิธีการในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการร่วมลงทุนระหว่า งรัฐ 
และเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการเชิญหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และหน่วยงานที่สามารถเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ รวมทั้ง 
มีการเผยแพร่ข้อมูล เช่น กฎหมายฉบับปรับปรุงและกฎหมายล าดับรอง แผนยุทธศาสตร์ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน เป็นต้น ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย  

๗.๑  มีหน่วยงาน อ่ืนใดที่ปฏิบั ติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้ เคี ยงกันหรือไ ม่  มีข้ อ เสนอแนะ 
ในการด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

• ไม่มี 

๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน เช่น หน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับปรับปรุง กล่าวคือ  

o หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ และอยู่ภายใต้การด าเนินการกฎหมายฉบับปรับปรุง จะต้องเปลี่ยนมา
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับปรับปรุง  

o หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ แต่ไม่อยู่ภายใตก้ฎหมายฉบับปรับปรุง จะต้องเปลี่ยนไปด าเนินการตามกฎหมาย 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะ และตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง  

 

http://www.sepo.go.th/
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ และตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายฉบับปรับปรุง จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่กฎหมายทั้งสองฉบับยังคง 
มีหลักการเดียวกนัและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น กฎหมายฉบับปรับปรุงจึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ  

๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงมีการก าหนดให้มีการท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ดังต่อไปนี้ 

o ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท า
แผนพัฒนาโครงการของประเทศ โดยให้หน่วยงานของรัฐและกระทรวงเจ้าสังกัดมีหน้าที่ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการของประเทศตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

o ก าหนดให้ สคร. จัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
โครงการของประเทศ และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและกระทรวงเจ้าสังกัดมีหน้าที่ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามที่
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ก าหนด 

o ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐต่างๆ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน ส าหรับ
โครงการร่วมลงทุนที่จ าเป็นต้องมีคณะท างานดังกล่าว 

o ก าหนดให้มีการหารือและประสานงานระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้สิทธิและประโยชน์ตามที่ก าหนดในหมวดที่เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมโครงการร่วมลงทุน 

o ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  

๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่  

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 

• การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับภาครัฐ  
การจัดสรรความเสี่ยงในโครงการร่วมลงทุน งบประมาณ การก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ 
ซ่ึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงการคลังตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งบัญญัติ
ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการเงินการคลังแผ่นดิน  
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• สคร. เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
งานธุรการของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ตามกฎหมายฉบับปรับปรุง 

๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  

๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 

• กฎหมายฉบับปรับปรุงมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้  

o ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาโครงการของประเทศ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าแผนพัฒนาโครงการของประเทศ และ
น าเสนอแผนพัฒนาโครงการของประเทศให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และให้หน่วยงาน
ของรัฐและกระทรวงเจ้าสังกัดมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนา
โครงการของประเทศตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก าหนด 

o ขั้นตอนการจัดท าแผนการร่วมลงทุน ให้ สคร. จัดท าแผนการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโครงการของประเทศ และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐและกระทรวงเจ้าสังกัดมีหน้าที่ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท าและปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามที่
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ ก าหนด 
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o ขั้นตอนการเสนอโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมกันกับที่ปรึกษาเพ่ือจัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ความเห็นต่อรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน ก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ พิจารณา และเมื่อคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
เห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ  
น าเสนอรายละเอียดหลักการของโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อไป 

o ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าร่างประกาศเชิญชวน  
ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
ด าเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ 
ประกาศก าหนด เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณา 
ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอผลการคัดเลือก  
ร่างสัญญาร่วมลงทุน และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป 

o ขั้นตอนการก ากับดูแล เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลเพ่ือติดตามและก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 
ตามหน้าที่และอ านาจคณะกรรมการก ากับดูแลต่อไป 

o ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจ าเป็น 
ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ความเห็น
ของคณะกรรมการก ากับดูแล และร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณา 
ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยในกรณีที่การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวแตกต่างจากหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการร่วมลงทุนไว้ ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ืออนุมัติด้วย  

o ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน  
หรือสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ ไข หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการ  
(๑) จัดส่งส าเนาสัญญาร่วมลงทุนหรือส าเนาสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขแล้วแต่กรณี  
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ สคร. (๒) จัดท าข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการ
คัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญา 
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ร่วมลงทุน เพ่ือให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
และ (๓) เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชน 
ให้ทราบเป็นการทั่วไปโดยประกาศเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลให้ค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

แต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 

• จะมีการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป  
โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้โครงการร่วมทุนเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาโครงการของประเทศ   

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร 

• ในการด าเนินการตามกฎหมายฉบับปรับปรุง เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา 
ตามขั้นตอนต่างๆ โดยจะต้องอยู่ในกรอบที่ก าหนดโดยกฎหมายฉบับปรับปรุง และกฎหมายล าดับรอง
และแนวทางปฏิบัติ ที่ จะมีการประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้  การใช้ดุลพินิจในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมายฉบับปรับปรุง จะมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อ านาจซึ่งกันและกัน เนื่องจากกรรมการมีทั้งที่มาจากหน่วยงานต่างๆ และกรรมการ 
ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 

• การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับปรับปรุง เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด
โดยไม่สามารถกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจได้ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ
การให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด 

๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง  

๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

• มีการก าหนดให้การจัดท าโครงการร่วมลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัด คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุง และต้องได้รับอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนจากคณะรัฐมนตรี  

• การด าเนินการตามกฎหมายฉบับปรับปรุง มีการตรวจสอบและคานอ านาจด้วยวิธีการ
ด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมฯ  
จะมผีู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

• มีการก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการ
คัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
เพ่ือให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
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๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

• กฎหมายฉบับปรับปรุง  มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียน 
จากบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายฉบับปรับปรุง ได้โดยอาศัยกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคุมการใช้อ านาจรัฐ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 

๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ 
ของกฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 

• สคร. อยู่ระหว่างการจัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง รวมถึงการแก้ไขกฎหมายล าดับรอง
ทีม่ีอยู่ กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง ในเรื่องดังต่อไปนี้  

พระราชกฤษฎีกา 
๑. พระราชกฤษฎีกาในเรื่องการก าหนดกิจการส่งเสริมเพ่ิมเติม (มาตรา ๔ และมาตรา ๗ 

ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาท 
(มาตรา ๘ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน (มาตรา ๘ ของกฎหมาย 
ฉบับปรับปรุง) 

๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง 
แนวทางในการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน (มาตรา ๑๐ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง)  

๔. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอโครงการร่วมลงทุน (มาตรา ๓๑  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 
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๕. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (มาตรา ๓๒ 
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๖. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธีการประมูล (มาตรา ๓๓  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๗. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
รายละเอียดการประกาศเชิญชวน รายละเอียดของเอกสารคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญา
ร่วมลงทุน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเอกชน (มาตรา ๓๖  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๘. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (มาตรา ๔๗  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๙. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน (มาตรา  ๕๐  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๑๐. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา (มาตรา ๕๐ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๑๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการก ากับดูแลและติดตามผล และการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ของโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินโครงการตามหมวด ๕ หรือขั้นตอน 
การก ากับดูแลและติดตามผลตามหมวด ๖ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี  ๒๕๕๖  
(มาตรา ๕๗ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
๑. ประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา ๑๒ 
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๒. ประกาศกระทรวงการคลั ง ในเรื่ องประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการคัด เลือก คณะกรรมการก ากับดูแล คณะกรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฉบับปรับปรุง 
(มาตรา ๕๑ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท า  ปรับปรุ ง  และติดตามผลการด า เนินการ 

ตามแผนพัฒนาโครงการของประเทศ (มาตรา ๙ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 
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ระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
๑. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง 

การบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา ๒๙  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๒. การก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนน าส่ง 
เงินค่าธรรมเนียมการขายซอง ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ และค่าธรรมเนียม
การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเข้ากองทุน (มาตรา ๔๙ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๓. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา ๔๙ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 

• สคร. ได้ด าเนินการยกร่างกฎหมายล าดับรองตามแผนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จ านวน ๘ ฉบับ คือ  

o ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (มาตรา ๓๒  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

o ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
รายละเอียดการประกาศเชิญชวน รายละเอียดของเอกสารคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญา 
ร่วมลงทุน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเอกชน (มาตรา ๓๖ ของกฎหมาย
ฉบับปรับปรุง) 

o ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
ลักษณะของเอกชนที่ ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน ( มาตรา ๕๐  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

o ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา (มาตรา ๕๐ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

o ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการก ากับดูแลและติดตามผล และการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
ของโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินโครงการตามหมวด ๕ หรือขั้นตอน 
การก ากับดูแลและติดตามผลตามหมวด ๖ แห่ง พ.ร .บ. ร่วมลงทุนฯ ปี  ๒๕๕๖  
(มาตรา ๕๗ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 
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o ร่างประกาศกระทรวงการคลั ง ในเรื่ องประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการคั ด เ ลื อก  คณะกรรมการก า กั บ ดู แล  คณะกรรมการกองทุ น 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฉบับปรับปรุง  
(มาตรา ๕๑ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

o ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในเรื่อง 
การบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา ๒๙  
ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

o ร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้ันตอนการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา ๔๙ ของกฎหมายฉบับปรับปรุง) 

๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร 

• มีกรอบในการตราอนุบัญญัติก าหนดให้การด าเนินการใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป
เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน คือ การก าหนดให้การจัดท า
และด าเนินโครงการร่วมลงทุนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน
ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการดังกล่าว และมีการค านึงถึงความส าเร็จของโครงการ  
ร่วมลงทุนประโยชน์ของประชาชนและผู้รับบริการที่จะได้รับจากโครงการร่วมลงทุน รวมทั้ง
หลักวินัยการเงินการคลัง ให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน ที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้โครงการ 
ร่วมทุนเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาโครงการของประเทศ และให้มีการแข่งขันระหว่างเอกชน 
ที่ประสงค์จะร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม 

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 

 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 

๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น 

หน่วยงานภาครัฐ 

 ส านักงบประมาณ  ส านักงาน ก.พ. 

 ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
และกระทรวงเจ้าสังกัด  

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

• การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

• การประปาส่วนภูมิภาค 

• การรถไฟแห่งประเทศไทย 

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• กรมธนารักษ ์

• กรมทางหลวง 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• กรุงเทพมหานคร 

• องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

• ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

• ส านักนายกรัฐมนตรี 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงคมนาคม 

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงการคลัง 

• กรมการขนส่งทางบก 
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หน่วยงานที่สามารถเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
และกระทรวงเจ้าสังกัด  

• บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

• การประปานครหลวง 

• การไฟฟ้านครหลวง 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

• การเคหะแห่งชาติ 

• องค์การเภสัชกรรม 

• องค์การจัดการน้ าเสีย 

• องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

• สภาการศึกษา 

• คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• คณะกรรมการขับเคลื่อนและกลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ 

• ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• กรมทางหลวงชนบท 

• กรมเจ้าท่า 

• กรมการแพทย์ 

• กรมควบคุมโรค 

http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id=61
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• กรมควมคุมมลพิษ 

• กระทรวงพลังงาน 

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานซึ่งเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

• ส านักงบประมาณ 

• กรมบัญชีกลาง 

• ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

• ส านักงานอัยการสูงสุด 

• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

• ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• กรมท่ีดิน 

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

• ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

• ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

• ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

• ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

• ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

 ประชาชนทั่วไป 

 องค์กรอ่ืน ได้แก่ 

ภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วย บริษัทเอกชนคู่สัญญา สถาบันการเงิน และบริษัทที่ปรึกษา
โครงการร่วมลงทุน  

สถาบันการเงิน  

• ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น 

• ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ 

• ธนาคาร มิซูโฮ จ ากัด 

• ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

• ธนาคารเกียรตินาคิน 

• บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
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หน่วยงานต่างประเทศ 

• คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชีย  และแปซิฟิก 
(UNESCAP) 

• ส านักงานธนาคารโลก (World Bank) ประจ าประเทศไทย 

• ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 

• ส านักงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย (JICA) 

• บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) 

บริษัทที่ปรึกษาโครงการร่วมลงทุน  

• บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

• บริษัท ไพร์ม แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

• บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

• บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอฟเอเอส จ ากัด 

• บริษัท เอชดับบลิวแอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 

• บริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด 

• บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัท เอินส์ทแอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด 

• บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

• บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จ ากัด 

• บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ ากัด 

• บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

• สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บริษัทเอกชนคู่สัญญา  

• บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด 

• บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

• บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จ ากัด 

• บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด 

• บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จ ากัด 

• บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ ากัด 

• บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ ากัด 

• บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ ากัด 

• บริษัท เอเอสไอจี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

• บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด 

• บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 

• บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด 

• บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท สยามสแควร์ทาวเวอร์ จ ากัด 

• บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
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• บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

• บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

• บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ และคณะกรรมการก ากับดูแล 
ตามมาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  

คณะกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง  

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 

• โครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง 

• โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

• การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ต าบลบางพระและต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี   

• โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 

คณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  

• โครงการทางหลวงสัมปทาน ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิตตอนดินแดง 
- ดอนเมือง และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ 

• โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ  

• โครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด 

• โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วน D)  

• โครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

• โครงการสัญญาเช่าพื้นที่เพ่ือด าเนินการโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง 

• โครงการสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า B๕ ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง 



- ๔๘ - 
 

 

• โครงการสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า C๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

• โครงการสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ A๓ C๑ C๒ D๑ D๒ 
และ D๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

• โครงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน 

• โครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

• โครงการอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการซ่อมบ ารุง ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

• โครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

• โครงการระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (Into-plane Services) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

• โครงการอนุญาตให้ด าเนินการให้บริการระบบส่งน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อ 
แบบ Hydrant 

• สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  

• สัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 

• โครงการตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๑.๕ ล้านเลขหมาย 
ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค  

• โครงการตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๒.๖ ล้านเลขหมาย 
ในเขตโทรศัพท์นครหลวง 

• สัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี 

• สัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 

• โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

• สัญญาให้ใช้สิทธิด าเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ  

• โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม  

• การบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

• การจัดการให้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) เช่า/
บริหาร ระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออก โครงการท่อส่งน้ าดอกกราย 

• สัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม  



- ๔๙ - 
 

 

• สัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) 

• สัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาพ้ืนที่หมอน ๒๑ - ๒๒ (บริเวณหัวมุมสี่แยกสามย่าน) 

๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร   

• มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนในเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย 
(www.lawamendment.go.th)  

๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 จัดท า  ไม่มีการจัดท า 

 ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 

 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 

 พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 

 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

 ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา  
จดัท าร่างกฎหมาย 

 


