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ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 

  โดยที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๕๖) มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวาง
อันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะซึ่ง
เป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดทําเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ 
กฎหมายปัจจุบันยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ 
ที่ชัดเจน ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อันส่งผลให้การดําเนินโครงการมีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้
ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าท่ีควร จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจน  และแน่นอนในการจัดทํา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน  
ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน กําหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือความล่าช้าในการจัดทํา 
หรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนรวมทั้ง  
การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การจัดทําโครงการร่วมลงทุนยังคงกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) 
 

  ๒. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
  ๒.๑ บทนิยาม (มาตรา ๔)  
 พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้กําหนดบทนิยามต่างๆ เพ่ือใช้บังคับใน พ.ร.บ. การร่วม 
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้แก่ “โครงการ” “ร่วมลงทุน” “โครงการร่วมลงทุน” “หน่วยงานของรัฐ” “รัฐวิสาหกิจ” 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” “กระทรวงเจ้าสังกัด” 
“เอกชน” “กองทุน” “คณะกรรมการ” “คณะกรรมการกองทุน” “สํานักงาน” และ “รัฐมนตรี” ซึ่งจาก 
บทนิยามข้างต้นจะเป็นการกําหนดโครงการร่วมลงทุนที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ การดําเนินโครงการใดที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ กล่าวคือ ต้องเป็น
โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกัน  
มีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามกฎหมายหรือกฎหรือที่มีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ตามนิยามคําว่า “โครงการ” และต้องมีการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดตามนิยามคําว่า “ร่วมลงทุน” ด้วย  
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โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทําโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
    ๒.๒ หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๖ - มาตรา ๑๑) 
   (๑) กําหนดให้การดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
ความสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน การรักษาวินัย
การเงินการคลังของรัฐ การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงาน
และบุคลากรของภาครัฐ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการ 
ร่วมลงทุน (มาตรา ๖) 
   (๒) กําหนดโครงการที่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐ
ในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอํานาจต้องทํา
ตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และเป็นกิจการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามที่กําหนดในมาตรา ๗ เช่น ถนน ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้า  
การโทรคมนาคม การสื่อสาร หรือกิจการอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๗) 
     โดยแบ่งการดําเนินโครงการเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
     ๑) โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยกฎกระทรวง 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๘) 
     ๒) โครงการที่มีมูลค่าต่ํากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ํากว่ามูลค่าที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยกฎกระทรวง 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๙) 
   (๓) กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหากรณีโครงการร่วมลงทุนใดมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน และไม่สามารถตกลงกําหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ
นโยบายฯ) พิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบในโครงการร่วมลงทุนนั้นมากที่สุดเป็นหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ (มาตรา ๑๐) 
   (๔) กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความล่าช้าในการจัดทํา
หรือดําเนินโครงการร่วมลงทุน โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความล่าช้าดังกล่าว เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 
หรือเสนอกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดําเนินการใดๆ เพ่ือความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
พิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (มาตรา ๑๑) 
   ๒.๓ หมวด ๒ แผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน (มาตรา ๑๒) 
    กําหนดให้ สคร. จัดทําแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสังคมของประเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทําขึ้น 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุนต่อไป 
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  ๒.๔ หมวด ๓ คณะกรรมการนโยบายฯ (มาตรา ๑๓ - มาตรา ๒๑)  
  (๑) กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายฯ โดยประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
และให้ผู้อํานวยการ สคร. เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการ สคร. 
แต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๑๓) 
 (๒) กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีหน้าที่และอํานาจให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ความเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการ
ร่วมลงทุน พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่าห้าพัน  
ล้านบาท ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการนโยบายฯ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๒๐) 
  (๓) กําหนดให้ สคร. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายฯ และมีหน้าที่และอํานาจจัดทํา
และเสนอแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน เสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐ
เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ  พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จําเป็น และเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการร่วมลงทุน  ให้ความเห็น  คําแนะนํา หรือวางแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
และปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายฯ มอบหมาย (มาตรา ๒๑) 
  ๒.๕ หมวด ๔ การจัดทําและดําเนินโครงการ (มาตรา ๒๒ - มาตรา ๔๙) 
 (๑) ส่วนที่ ๑ การเสนอโครงการ 

 กําหนดขั้นตอนการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน ดังนี้ 
 ๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่

คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกําหนด โดยนําความเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณา
จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการด้วย (มาตรา ๒๒) และอาจเสนอมาตรการสนับสนุนเพ่ือให้โครงการ
ร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน สิทธิการเช่าที่ดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๕๐ ปี หรือมาตรการสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอ่ืน 
(มาตรา ๒๓) และกรณีท่ีเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุเหตุผล
และความจําเป็น ข้อดีและข้อเสีย และประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับไว้ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการด้วย (มาตรา ๒๕) ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ อาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งคณะทํางาน
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ หรือกําหนดกรอบระยะเวลา
การเสนอโครงการสําหรับโครงการใดเป็นการเฉพาะด้วยก็ได้ (มาตรา ๒๖) 
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 ๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําหลักการของโครงการร่วมลงทุนเสนอต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (มาตรา ๒๘ 
วรรคหนึ่ง) 
   ๓) เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
และรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
และรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ สคร. นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ  
เพ่ือพิจารณาต่อไป (มาตรา ๒๘ วรรคสาม) 

 ๔) เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน  
ให้คณะกรรมการนโยบายฯ แจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอหลักการของโครงการร่วมลงทุน
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนตามหลักการนั้นต่อไป (มาตรา ๒๙) 

 ทั้งนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการได้
กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกําหนดต่อไป 
  (๒) ส่วนที่ ๒ การคัดเลือกเอกชน 
 กําหนดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ดังนี้ 
 ๑) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน สคร. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุนจํานวนสองคน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(มาตรา ๓๖) โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน 
ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน กําหนดค่าธรรมเนียม กําหนดหลักประกันซอง 
และหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชน รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน ตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา ๓๘) 

๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน 
และร่างสัญญาร่วมลงทุน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๓๕) 

๓) เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร 
สําหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด 
(มาตรา ๓๙) 

๔) เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งร่างสัญญา 
ร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกแล้วให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน และให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา  
ร่างสัญญาร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จและส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน (มาตรา ๔๑) 
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๕) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน
และเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป (มาตรา ๔๒) 
 (๓) ส่วนที่ ๓ การกํากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 

 เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว กําหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่มิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทบริหารระดับต้น เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทน สคร. เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ (มาตรา ๔๓) โดยมีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุน เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา 
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ 
และพิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน (มาตรา ๔๔) 

(๔) ส่วนที่ ๔ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการทําสัญญาใหม่ 
 ๑) กรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ได้กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เสนอเหตุผลและความจําเป็น ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไข และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จําเป็น ต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนําส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
และเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด  
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป  
ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนมีหลักการแตกต่างจากหลักการของโครงการ
ร่วมลงทุนหรือทําให้เงื่อนไขสําคัญของสัญญาแตกต่างจากเงื่อนไขสําคัญที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เมื่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอ
คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อไป (มาตรา ๔๖  
- มาตรา ๔๘) 

 ๒) กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการมีการจัดทําแนวทางการดําเนินโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาสิ้นสุด โดยให้เปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการเองและกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๕ ปี ก่อนที่สัญญา
ร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง (มาตรา ๔๙) 

๒.๖ หมวด ๕ การใช้อํานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 กําหนดบทบัญญัติการใช้อํานาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในกรณีเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ความม่ันคงของประเทศ  
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หรือมีเหตุที่ทําให้การดําเนินโครงการหยุดชะงักลงจนทําให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเข้าดําเนินโครงการ
หรือมอบให้ผู้อ่ืนเข้าดําเนินโครงการเป็นระยะเวลาชั่วคราว แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรมด้วย (มาตรา ๕๐) 

๒.๗ หมวด ๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
กําหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการว่าจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่ 
อบรม ให้ความรู้ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน (มาตรา ๕๑ - มาตรา ๕๙) 

๒.๘ หมวด ๗ บทเบ็ดเตล็ด 
(๑) กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการจัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนหรือสําเนา

สัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ สคร. จัดทําข้อมูลของโครงการร่วมลงทุน กระบวนการ
คัดเลือกเอกชน ผลการคัดเลือกเอกชน และสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เพ่ือให้หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่และอํานาจตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
ต่อสาธารณชนให้ทราบเป็นการทั่วไป (มาตรา ๖๐) 

(๒) กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการกํากับดูแล 
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๖๑) 

(๓) กําหนดให้ สคร. จัดทําแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน และแผนงานดําเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับ  
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือให้โครงการร่วมลงทุนเกิดขึ้นและเป็นไปตามแผนการจัดทําโครงการ
ร่วมลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๖๒) 

๒.๙ หมวด ๘ บทกําหนดโทษ 
กําหนดบทกําหนดโทษในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ใดฝ่าฝืน

มาตรา ๓๗ การห้ามเป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการ
ร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก หรือถือหุ้นในเอกชนที่ได้รับคัดเลือก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ (มาตรา ๖๓) 

๒.๑๐ บทเฉพาะกาล 
(๑) กําหนดบทบัญญัติรองรับให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตาม 

พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ โดยต้องดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่จําเป็นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๖๔) 
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(๒) กําหนดบทบัญญัติรองรับให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา ๖๕) 

(๓) กําหนดให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนส่งเสริม 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖๖) 

(๔) กําหนดบทบัญญัติรองรับในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ให้ถือว่าการอ้างอิง
ดังกล่าวในกฎหมายนั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖๗) 

(๕) กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๕๖ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และโครงการนั้นเป็นโครงการภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ม ี
การดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ (มาตรา ๖๘) 

(๖) กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนตาม
หมวด ๕ การดําเนินโครงการ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ แต่โครงการนั้นไม่เป็นโครงการภายใต้
บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ และให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการนั้น 
(มาตรา ๖๙) 

(๗) กําหนดบทบัญญัติรองรับให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งข้ึนตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสั่งการตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าว (มาตรา ๗๐) 

 

 ๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
  ๓.๑ มาตรา ๖ (๖) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ กรณีการกําหนดให้การดําเนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ 
สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน 
  ๓.๒ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้มีการกําหนดกลไก
การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และการจัดทําร่าง
ประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๓) 
ได้กําหนดให้มีความพร้อมในการจัดทําและดําเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อประชาชน  
จากการดําเนินโครงการ 
  ๓.๓ มาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ กรณีการใช้อํานาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
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 ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑ กฎหมายล าดับรองตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
   ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ  
 (๑) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่อง
ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(มาตรา ๗ วรรคสอง) 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่อง
ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๗ 
วรรคสอง) 
 (๓) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่อง
ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(มาตรา ๗ วรรคสอง) 
 (๔) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่อง 
ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการท่าเรือและการขนส่งทางน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๗ วรรคสอง) 
 (๕) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการคํานวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๘  วรรคสอง) 
  (๖) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการดําเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๙) 
  (๗) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียด 
ที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการนําความเห็นของหน่วยงาน 
ของรัฐและภาคเอกชน มาประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(มาตรา ๒๒) 
  (๘) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณากรณีไม่ใช้การคัดเลือกโดยวิธีประมูล พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๒๕ วรรคสอง) 
  (๙) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง คุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๒๗ วรรคสอง) 
  (๑๐)  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๓๑) 
 (๑๑) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๓๒ วรรคสอง) 
  (๑๒) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะ 
ของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ประกาศคณะกรรมการนโยบาย 



- ๙ - 
  

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน  
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (มาตรา ๓๓) 
  (๑๓) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับฟังความเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๕ วรรคสอง) 
  (๑๔) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียด
ของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระสําคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน  
พ.ศ. ๒๕๖๓  (มาตรา ๓๕ วรรคสี่) 
  (๑๕) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง เงื่อนไขสําคัญ
ของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ ๒๕๖๓ (มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ) 
 ประกาศกระทรวงการคลัง  
 (๑๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (๑๗) ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิ ธี การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 (๑๘) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนว่าด้วย
การบริหารกิจการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 (๑๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนําส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 แนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน 

   คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดรายละเอียดของแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน และแนวทางการจัดทํา ปรับปรุง  
และติดตามผลการดําเนินการตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๔.๒ กฎหมายอ่ืน 
   - ไม่มี - 
 ๕. ค าพิพากษาศาลฎีกา 
  - ไม่มี -  
 ๖. ค าพิพากษา/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
  - ไม่มี - 
 ๗. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ไม่มี – 



- ๑๐ - 
  

 ๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 เนื่องจาก พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประกาศใช้บังคับ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ที่มีการพิจารณาความหมายของนิยามคําว่า “กิจการของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕) และ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
ในส่วนของกิจการที่หน่วยงานของรัฐมีอํานาจหน้าที่ต้องทําตามกฎหมาย และนิยามคําว่า “ร่วมงานหรือ
ดําเนินการ” แห่ง พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕ และ “ร่วมลงทุน”แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ในบางส่วน 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าโครงการลักษณะใดเป็นโครงการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันเป็นหลัก  
 

 ๙. การตีความ การตอบข้อหารือ หรือแนวทางปฏิบัติ 
  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับคํานวนมูลค่า
ของโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ๑๐. เอกสารอ่ืน 
   - ไม่มี - 
 
หมายเหตุ - คําอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสําคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทําความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบท
กฎหมายเป็นสําคัญ 
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