
การเสนอโครงการท่ีสามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 

ตามหนังสือที่ ศธ 0503(2)/ ว 368 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แจ้งว่า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา (ศป.ศธ) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอโครงการท่ี
สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ      
พ.ศ. 2558-2562 เพ่ิมเติม โดยให้ส่งโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 น้ัน 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งภายหลังระยะเวลาที่กําหนด และจากการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง ศป.ศธ  พบว่า มหาวิทยาลัยยังสามารถส่งโครงการฯ ได้เป็นระยะๆ 
เน่ืองจากจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือพิจารณา
โครงการฯ เพ่ิมเติมทุกๆ 3 เดือน 

รายละเอียดโครงการฯ 
ด้วยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  (เอกสารแนบ 1) 

กําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  (เอกสารแนบ 2) เพ่ือใช้
เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนและแน่นอน ในการกําหนดกิจการของรัฐที่สมควรและที่รัฐส่งเสริมให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ตลอดจนสร้างความสนใจ และดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐดังกล่าว โดย
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  

มีการจัดทํารายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562  (Project Pipeline) จํานวนทั้งสิ้น 66 โครงการ มีประมาณการมูลค่าเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 1,576,529.27 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการมูลค่าเงินลงทุนของเอกชน 639,304.37 ล้านบาท 
(เอกสารแนบ 3)  ซึ่งในของสถานบันอุดมศึกษา  มีมหาวิทยาลัยที่มีโครงการที่อยู่ในรายการโครงการฯ จํานวน 
4 แห่ง 8 โครงการ คือ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอุทยานการศึกษาและการบริการวิชาการ เงินลงทุน  690 ล้านบาท

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
- โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท 
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์  เงินลงทุน 100 ล้านบาท 
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- โครงการศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ เขตพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2559-2562  เงินลงทุน 3,900 ล้านบาท 

- โครงการพัฒนาศูนย์ที่ปรึกษาและบริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการปนเป้ือน
สารอันตรายสิ่งแวดล้อม สําหรับนิคมอุตสาหกรรมเหมือง การขุดเจาะปิโตรเลียม 
หลุมฝังกลบขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และชุมชนในระดับภูมิภาคอาเซียน  
งบลงทุน 270 ล้านบาท 

- โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
วิจัยและแข่งขันให้กับภาคเอกชนระดับสากล งบลงทุน 300 ล้านบาท 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
- โครงการ Modern Town Chiang Rai Rajabhat University  

เงินลงทุน 8,407.85 ล้านบาท 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

- โครงการสวนนวัตกรรมเพ่ือการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on) งบลงทุน 12,000 ล้านบาท 

  

ประเด็นทีเ่สนอพิจารณา 
 พิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอโครงการที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตาม
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
2. แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 
3. รายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (Project Pipeline) ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 
4. แบบฟอร์มข้อมูลโครงการท่ีสามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตามแผน

ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (เพ่ิมเติม) 
 
 

กองแผนงาน 
25 เม.ย. 59 

 
 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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พระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐ 

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า  “พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการของรัฐ”  หมายความว่า  กิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันมีอํานาจหน้าที่ต้องทําตามกฎหมาย 
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(๒) กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน 

“ร่วมลงทุน”  หมายความว่า  ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด  หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว  
โดยวิธีการอนุญาต  หรือให้สัมปทาน  หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

“โครงการ”  หมายความว่า  การลงทุนในกิจการของรัฐ 
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า  

รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงจะให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐตามกฎหมาย

ที่จัดตั้งกิจการนั้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
“หน่วยงานอ่ืนของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานในกํากับของรัฐ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงาน 

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงอยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“กระทรวงเจ้าสังกัด”  หมายความว่า 
(๑) กรณีส่วนราชการ  ได้แก่  กระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีส่วนราชการในสังกัดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
 (ก) สําหรับรัฐวิสาหกิจอ่ืนนอกจากบริษัท  ได้แก่  กระทรวงหรือทบวง  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

 (ข) สําหรับบริษัท  ได้แก่  กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง  ซ่ึงกระทรวงการคลัง 
ได้มอบอํานาจให้ใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กรณีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ได้แก่  กระทรวงหรือทบวงซ่ึงรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้น  หรือรัฐมนตรีว่าการผู้รบัผิดชอบในงานของหน่วยงานนั้น 

(๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย 
“เอกชน”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐบาลไทย 
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“แผนยุทธศาสตร์”  หมายความว่า  แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคํานึงถึงหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ 
(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 
(๓) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดําเนินโครงการ 
(๔) ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้อง 
(๕) การจัดสรรความเส่ียงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน 
(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
(๗) การส่งเสริมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน 
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  เว้นแต่

การให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและการให้ประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ในกรณีที่กิจการของรัฐในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดกระบวนการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุน

และการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการไว้อย่างเพียงพอแล้ว  จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้น
ไม่ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐในเรื่องนั้นก็ได้ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  



หน้า   ๔ 
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เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้อํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  อัยการสูงสุด  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน  
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการและ
ข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๙ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจาก
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการสรรหา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๕) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือจาก

หน่วยงานเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่ืน  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๘) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเคยถูกวุฒิสภามีมติ 

ให้ถอดถอนหรือให้พ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี 

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๐ 
(๕) ขาดการประชุมของคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และ

ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  ว่างลงก่อนวาระ  ให้ดําเนินการเพื่อให้มีการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  ซ่ึงได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  แต่ถ้าทั้งประธานและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องดังกล่าวมิได้ 

มาตรา ๑๕ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง  ห้ามมิให้กรรมการตามมาตรา  ๘  
กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกรรมการ  ผู้มีอํานาจในการจัดการ  หรือที่ปรกึษาในกิจการของเอกชนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักการในระหว่างที่ตนดํารงตําแหน่งกรรมการ 

(๒) เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม  (๑)  เป็นจํานวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ  ผู้มีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา  

หรือถือหุ้นเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ชําระแล้ว  ในนิติบุคคลที่เอกชนตามวรรคหนึ่งถือหุ้นอยู่เกินรอ้ยละ
ยี่สิบห้า  หรือในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนตามวรรคหนึ่งเกินร้อยละยี่สิบห้า 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนด

ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๔) พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินชี้ขาดการไม่ใช้วธิีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตามมาตรา  ๓๘ 
(๕) ให้คําแนะนําหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๗ 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนด 

ในมาตรา  ๒๓  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรา  ๕๘ 
(๗) ออกประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) จัดทํารายงานตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณท์ีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่
หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
ให้นํามาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  

และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๓) จัดทําร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในกรณีไม่ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตามมาตรา  ๓๘ 
(๕) จัดทําร่างประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   

ในโครงการที่มีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  เสนอต่อคณะกรรมการตามมาตรา  ๕๘ 
(๖) ร่วมมือทางด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานวิจัยและพัฒนา

และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  และดําเนินการ 
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ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ   เพื่อให้มีความรู้  และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๗) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
เพื่อเผยแพร่  ให้ความรู้  และคําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  และบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(๘) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
แผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซ่ึงมีระยะเวลาครั้งละห้าปี 

แผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่าง ๆ  ตลอดจนประเภทและลักษณะของกิจการ 

ที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  พร้อมกับกําหนดความสําคัญและความเร่งด่วน  รวมทั้งลําดับ
การดําเนินกิจการต่าง ๆ  โดยให้พิจารณาขีดความสามารถในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

(๒) เป้าหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาการดําเนินการ 
(๓) ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงต้องแสดงการประมาณการใช้งบประมาณ

ของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณด้วย 
(๔) ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 
มาตรา ๒๐ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบนโยบาย

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงต่อคณะกรรมการตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ 

กรอบนโยบายที่แต่ละกระทรวงเสนอ  ให้แสดงภาพรวม  ลักษณะของโครงการ  และลําดับความสําคัญ
ของกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จําเป็นหรือเหมาะสมที่จะมีการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชน 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๑ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา  ๑๙  แล้ว  ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

แผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐในการจัดทําและเสนอโครงการ 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  โดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต้องยึดถือแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 

ในกรณีที่สมควรต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ได้  
และเม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

มาตรา ๒๒ เม่ือครบกําหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์  ให้คณะกรรมการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยต้องแสดงปัญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินการ  และเสนอแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาและอุปสรรคนั้นเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ในคราวต่อไป 

หมวด  ๔ 
การเสนอโครงการ 

 
 

มาตรา ๒๓ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๔ ในการเสนอโครงการ  หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผล  ความจําเป็น  และประโยชน์ของโครงการ  รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
(๒) ต้นทุนการดําเนินการ  โดยในกรณีที่เป็นโครงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินร่วมด้วย  

ให้แสดงงบประมาณแผ่นดินที่จําเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการด้วย 
(๓) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินการระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดิน

หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน 
(๔) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งความสนใจและความพร้อม

ของเอกชนในแต่ละรูปแบบ 
(๕) ผลกระทบของโครงการ 
(๖) ความเส่ียงที่เก่ียวข้องและแนวทางการบริหารความเส่ียงของโครงการ 
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(๗) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดําเนินการ  ให้แสดง
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน  แหล่งที่มาของงบประมาณ  ภาระงบประมาณโดยรวมที่ต้องใช้ในโครงการอ่ืน  ๆ 
และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของหน่วยงาน 

มาตรา ๒๕ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ  และที่ปรึกษาต้องจัดทํารายงานเป็นเอกเทศตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนด 
ในมาตรา  ๒๔  และสาระสําคัญอ่ืน ๆ  ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร  และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งรายงาน
ของที่ปรึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๒๖  ด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให้สํานักงานจัดให้มีบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๖ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการต่อ

รฐัมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการเสนอเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ  แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
สํานักงานต่อไป 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  สํานักงานอาจขอให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการหรือจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม
และหากการดําเนินการดังกล่าวทําให้มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ให้สอดคล้องกัน  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการไปในคราวเดียวกัน  และเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการจัดส่งต่อสํานักงานตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

มาตรา ๒๗ เม่ือสํานักงานได้รับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  และเอกสารที่เก่ียวข้อง
ครบถ้วน  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถ้าสํานักงานเห็นด้วยกับโครงการ  ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการของโครงการต่อไป 

(๒) ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับโครงการ  ให้แจ้งความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดและ
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  และหากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของสํานักงาน  ให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินต่อไป  

ในการเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน  
และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน  ให้มีความเห็นของสํานักงบประมาณ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
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ให้สํานักงานพิจารณาโครงการตามมาตรานี้  ให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วน  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
สํานักงานเห็นด้วยกับโครงการ 

มาตรา ๒๘ หากโครงการใดจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินหรืองบประมาณ
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการแล้ว  ให้เสนอ
โครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้
ในการก่อหนี้ของโครงการนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  ในส่วนที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับ
กิจการของรัฐที่แผนยุทธศาสตร์กําหนดว่าสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  แต่หน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้เสนอโครงการเพื่อให้เอกชนร่วมลงทนุ  ให้สํานักงานประเมินความเป็นไปได้เบ้ืองต้นในการจัดทําโครงการ
เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนและประสานกับหน่วยงานของรัฐนั้นเพื่อให้เสนอโครงการ  และเม่ือหน่วยงานของรัฐนั้น 
ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการได้จัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แล้ว  
ให้เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาก่อนเสนอสํานักงาน  และให้นํามาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  
และมาตรา  ๒๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าโครงการใดมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงานและตกลงกันไม่ได้  
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณากําหนดหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบกิจการของรัฐที่จะให้เอกชน 
ร่วมลงทุนมากที่สุดเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ  และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามนั้น 

ในการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๕  ก็ได้ 

การว่าจ้างที่ปรึกษาตามวรรคสาม  หากสํานักงานมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการดําเนินการ  สํานักงานอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้ 

มาตรา ๓๐ กรณีโครงการที่มีลักษณะของกิจการและอยู่ในประเภทและสาขาตามที่กําหนด 
ในแผนยุทธศาสตร์  แต่หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการประสงค์จะดําเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นเปรียบเทียบต้นทุน  ความเส่ียง  และ
ความคุ้มค่าในการดําเนินการดังกล่าวกับกรณีที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
พร้อมกับการเสนอโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เอกชนรว่มลงทนุ  ให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับหน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการ  ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

การเปรียบเทยีบตน้ทนุ  ความเส่ียง  และความคุ้มค่าในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
จะกระทํากิจการของรัฐ  และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ให้หน่วยงานดังกล่าว
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๕ 
การดําเนินโครงการ 

 
 

มาตรา ๓๒ การประกาศเชิญชวน  เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน  วิธีการประกาศเชิญชวน  
วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก  การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  ตลอดจน
หลักเกณฑ์อ่ืนที่จําเป็นในการให้เอกชนร่วมลงทุน  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ในประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ต้องกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล 
(๒) ค่าธรรมเนยีมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน 
(๓) ค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน 
มาตรา ๓๓ เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเม่ือคณะรัฐมนตรี 

ได้อนุมัติกรณีตามมาตรา  ๒๘  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน  
ร่างขอบเขตของโครงการ  และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป 

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน  ร่างขอบเขตของโครงการ  
และร่างสัญญาร่วมลงทุนได้ 

มาตรา ๓๔ ร่างสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา  ๓๓  ต้องประกอบด้วยข้อกําหนดมาตรฐาน 
ของสัญญาร่วมลงทุนที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซ่ึงอย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาของโครงการ 
(๒) การให้บริการและการดาํเนินการของโครงการ 
(๓) อัตราค่าบริการ  วิธีการชําระเงินของเอกชนหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนต้องให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(๔) การเปล่ียนลักษณะการให้บริการของโครงการ  การเปล่ียนตัวคู่สัญญา  ผู้รับเหมา  ผู้รับเหมาช่วง  

และการโอนสิทธิเรียกร้อง 
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(๕) สินทรัพย์ของโครงการซ่ึงรวมถึงกรรมสิทธิ์และการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการ 
(๖) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  รวมทั้งการชําระค่าตอบแทน 
(๗) เหตุแห่งการเลิกสัญญา  วิธีการบอกเลิกสัญญา  และการชําระค่าเสียหาย 
(๘) การค้ําประกัน  การประกันภัยและการชดใช้ค่าเสียหาย 
(๙) การระงับข้อพิพาท 
มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  

ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินส่ีคน  เป็นกรรมการ  
และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพิจารณาโครงการ  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน  ร่างขอบเขตของโครงการ  

และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
(๓) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 
(๔) เรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรอืเอกชนเข้าชี้แจงหรอืจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
(๕) พิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับโครงการตามที่เห็นสมควร   
ให้นํามาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  เพื่อประเมินความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียง  
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกได้ 

มาตรา ๓๘ ในการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  ให้เสนอสํานักงานพิจารณา  หากสํานักงาน
เห็นพ้องด้วยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นไม่ตรงกันว่าไม่ควรใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  ให้เสนอสํานักงานพิจารณา  และถ้าสํานักงานเห็นว่าควรใช้วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีประมูล  ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  แต่ถ้าสํานักงานเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  
ให้เสนอคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด 

มาตรา ๓๙ การประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนครั้งใด  ถ้ามีผู้เสนอเพียงรายเดียว 
หรือหลายราย  แต่เสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนเพียงรายเดียว   



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป 

มาตรา ๔๐ ภายในสิบห้าวนันับแต่เม่ือได้ผลการคดัเลือกเอกชน  และผลการเจรจา  และได้จัดทาํ
ร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้วเสร็จ  ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําผลการคัดเลือกเอกชน  ประเด็นที่เจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ  ร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนและเอกสารที่เก่ียวข้องเสนอสํานักงาน  โดยให้
สํานักงานเสนอความเห็นเก่ียวกับผลการคัดเลือกเอกชนและภาระการเงินการคลังภาครัฐและส่งความเห็น
และเอกสารที่เก่ียวข้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผลการคัดเลือกเอกชน
จากคณะกรรมการคัดเลือก  และ 

(๒) ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุน  ให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา  โดยให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุน
ที่ตรวจพิจารณาแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน 

มาตรา ๔๑ เม่ือรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้รับความเห็นและเอกสาร  พร้อมกับร่างสัญญา
ร่วมลงทุนตามมาตรา  ๔๐  แล้ว  ให้พิจารณาเสนอความเห็นประกอบเรื่องทั้งหมดแล้วนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน 

มาตรา ๔๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน  ภาระการเงินการคลังของภาครัฐ  
ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  ตลอดจนความเห็นของรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว  หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อแจ้ง
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน  โดยให้นํามาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
แล้วนําผลการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด 

เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วม
ลงทุนต่อไป 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแลและติดตามผล 

 
 

มาตรา ๔๓ เม่ือได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซ่ึงเป็นข้าราชการ 
ในสังกัดกระทรวงเจ้าสังกัดซ่ึงมีตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการ   
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  
และผู้ทรงคุณวฒุิซ่ึงรัฐมนตรกีระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งอีกไม่เกินส่ีคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้แทนหน่วยงาน



หน้า   ๑๔ 
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เจ้าของโครงการซ่ึงเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินโครงการ 

ให้นํามาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามกํากับดูแลโครงการให้มีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน  แผนการปฏิบัติ

ตามสัญญาร่วมลงทุน  และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการต่อหน่วยงาน

เจ้าของโครงการ  โดยอาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการและจัดทําแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการได้ 

(๓) เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 

(๔) รายงานผลการดําเนินงาน  ความคืบหน้า  ปัญหา  และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ  และให้ส่งสําเนารายงานและเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังสํานักงาน 

(๕) พิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามหมวด  ๗ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกําหนดอย่างน้อย

หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 
ให้นํามาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  สํานักงาน

อาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
และให้เอกชนจัดทําแผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนด้วยก็ได้ 

ในการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน  หากปรากฏว่ามีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนได้  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ข้อผูกพันของสัญญาร่วมลงทุน  ให้คณะกรรมการกํากับดูแลทํารายงานพร้อมด้วยความเห็นเสนอต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อส่ังการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน 
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ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการกํากับดูแล
รายงานต่อสํานักงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป  และหากเป็นกรณีที่ มีเหตุร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

หมวด  ๗ 
การแก้ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่ 

 
 

มาตรา ๔๗ ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผล
และความจําเป็นในการขอแก้ไขต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ  ให้คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข  ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  
และรายละเอียดอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาด้วย  และถ้าคณะกรรมการกํากับดูแล
เห็นด้วยกับการแก้ไข  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตรวจพิจารณา  ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ 
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อให้คําปรึกษาในการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนได้ 
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจาก

สัญญาร่วมลงทุนส้ินสุดโดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการเอง  
กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน   และกรณีให้เอกชนรายเดิมร่วมลงทุน  เสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อยห้าปี
ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะส้ินสุดลง  โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการของรัฐ
เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดําเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาร่วมลงทุนส้ินสุดโดยการให้เอกชน
ร่วมลงทุน  และหากปรากฏว่าโครงการมีมูลค่าตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๓  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่  และให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตามหมวด  ๔  การเสนอโครงการ  โดยให้
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดในมาตรา  ๒๔  (๔)  (๕)  และ  (๖) 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หมวด  ๘ 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 
 

มาตรา ๔๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า  “กองทุนส่งเสริม 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”  เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และสนับสนุน 
หน่วยงานของรัฐในการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์   การจัดทําผลการศึกษาและ 
วิเคราะห์โครงการ  และการจ้างที่ปรึกษา 

มาตรา ๕๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการประมูล  ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน  

และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินงานของกองทุน 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธี 

การงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
มาตรา ๕๑ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสํารวจข้อมูลและจัดทําหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
(๒) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน 
มาตรา ๕๒ เงินของกองทุนให้นําฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่

คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
มาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการกองทุน  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นกรรมการกองทุน 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการกองทุนและเลขานุการ
และข้าราชการในสํานักงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งหนึ่งคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๔ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือคําส่ังเก่ียวกับการบริหารกิจการของกองทุน  หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน  ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานของกองทุน 

ให้นํามาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๕ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ  และการบัญชีของกองทุนให้จัดทํา 

ตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุ

ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงิน  เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ของกองทุนเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชี 
ให้คณะกรรมการกองทนุส่งงบการเงินที่สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว  พร้อมกับ

รายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

หมวด  ๙ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 

มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  ทั้งนี้   
หากสํานักงานเห็นว่าโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนใดมีมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  แต่เป็น
โครงการที่มีความสําคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสมควรดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้สํานักงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  โดยนํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําระบบฐานข้อมูลสัญญาร่วมลงทุน  ให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการจัดส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนและเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการต่อสํานักงานภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาร่วมลงทุนแล้ว 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏต่อสํานักงานว่า  โครงการใดมิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  การเสนอโครงการ  หรือหมวด  ๕  การดําเนินโครงการ  ให้สํานักงานแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาส่ังการ  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะและผลกระทบต่อประชาชนด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน  ให้เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการให้ดําเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขหรือมี 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามวรรคสองแล้ว  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๖  การกํากับดูแลและติดตามผล   
มาใช้บังคับแก่การดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๖๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๔๓  ต้องเป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  ที่สํานักงานจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๖๒ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๗  หากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาได้ 

การขอรับจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทนุกําหนด 
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อจ้างที่ปรึกษา

ตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๗  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งเงินค่าธรรมเนียม 
การขายเอกสารการประมูล  ค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน  และค่าธรรมเนียมการลงนาม 
ในสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  เข้ากองทุนภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม 

มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา  โดยเอกชนหรือบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว 
ไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคู่ สัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

เอกชนและบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการ 
ของเอกชนและบุคคลดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  คณะกรรมการคัดเลือก  
คณะกรรมการกํากับดูแล  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  คณะอนุกรรมการ
และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๗  ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๖ กรรมการในคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการคัดเลือก  หรือคณะกรรมการกํากับดูแล  
ผู้ใด  ฝ่าฝืนมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ประกอบกับมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๔๔  วรรคส่ี  
ประกอบกับมาตรา  ๑๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๗ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙  เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี  
และให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ดังกล่าว 

ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มีการเสนอโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้นําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และเม่ือดําเนินการออกกฎกระทรวง
และประกาศที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๙ โครงการใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน 
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๒  การเสนอโครงการ  หรือหมวด  ๓   
การดําเนินโครงการ  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามบทบัญญัตใินหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
และให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) โครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด  ๔  การกํากับดูแลและติดตามผลแห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และในระหว่างที่ยัง
มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนส้ินสุด
โดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจการของรัฐกรณทีี่หนว่ยงานของรัฐดําเนนิการเอง  กรณีให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน  
และกรณีให้เอกชนรายเดิมเข้าร่วมลงทุน  เสนอกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรตี่อไป  เว้นแต่
โครงการดังกล่าวยังเหลือระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุนเกินกว่าห้าปี  ให้นํามาตรา  ๔๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๑ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้ทําสัญญาให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ   



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และยังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานตามโครงการ  จัดส่งสําเนาสัญญา  และรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสํานักงานภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าโครงการใดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แต่มิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วนในขั้นตอนใดโดยยังไม่มีการดําเนนิกระบวนการระงับข้อพิพาทตามสัญญาหรือยื่นฟ้องต่อศาล
ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ  และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซ่ึงเป็นข้าราชการ  
พนักงานหรือผู้บริหารของหน่วยงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ 
ที่เหมาะสม  ซ่ึงรวมถึงการยกเลิก  การแก้ไขสัญญาและการให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเสนอผลการพิจารณาและความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการ  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๐  วรรคหนึ่ง  มาประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

ให้นํามาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  ซึ่งใช้บังคับมาต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่ชัดเจน  
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก  อีกทั้งยังมิได้มีการกําหนดข้ันตอน
และหลักเกณฑ์การดําเนินการที่สาํคัญบางประการไว้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา  ประกอบกับ
ในปัจจุบันประเทศไทยมคีวามจาํเป็นต้องจดัทาํโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ   เพิ่มมากข้ึน  
ซึ่งการดําเนินการดังกลา่วจาํเปน็ต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก  ทําให้รัฐยังไม่สามารถดําเนินการให้เพียงพอ
แก่ความต้องการของประชาชนได้  ดังน้ัน  การมอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐเพื่อจัดทํา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  จึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําใหม้ีการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะข้ึน  อีกทั้งยังส่งผลเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วย  ทําให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและเกดิประสทิธิภาพและเปน็การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีการเปิดเสรี
ด้านการค้าและการลงทุนกบัประเทศต่าง ๆ   ด้วย  สมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้ารว่มงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ  เพื่อให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ  การกําหนดหลกัเกณฑ์และข้ันตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน  โดยมี
ความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหลักวินัยการเงินการคลัง  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  รวมทั้งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน  กํากับดูแล  
ส่งเสริม  และสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ตลอดจนพัฒนาวินัยการเงินการคลังของประเทศ 
ในการให้เอกชนร่วมลงทุน  เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2558-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ระยะเวลา
คร้ังละห้าปี  เพื่อกําหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๗)  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  
และได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยมีสาระสําคัญ  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 



แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒               หน้าที่ ๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 
 
ด้วยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ . ๒๕๕๖ กําหนดให้ 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐ 
ที่ชัดเจนและแน่นอนในการกําหนดกิจการของรัฐท่ีสมควรและที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 
ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนสร้างความสนใจ 
และดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐดังกล่าว โดยแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเภทและลกัษณะของกิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีสว่นร่วมในการลงทนุ 

กลุ่มที ่๑ กิจการที่สมควรให้เอกชนมีสว่นร่วมในการลงทุน  (Opt-out)  จํานวน ๖ กิจการ ได้แก่ 
๑.๑ กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง 
๑.๒ กิจการพัฒนาถนนที่มีการเกบ็ค่าผ่านทางในเมือง 
๑.๓ กิจการพัฒนาท่าเรือขนส่งสนิค้า 
๑.๔ กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
๑.๕ กิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม 
๑.๖ กิจการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

กลุ่มที ่๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  (Opt-in)  จํานวน ๑๔ กิจการ ไดแ้ก่ 
๒.๑ กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง 
๒.๒ กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 
๒.๓ กิจการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
๒.๔ กิจการพัฒนาธุรกิจและบริหารพ้ืนที่ท่าอากาศยาน 
๒.๕ กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพนํ้า 
๒.๖ กิจการพัฒนาระบบชลประทาน 
๒.๗ กิจการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
๒.๘ กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ 
๒.๙ กิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข 
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๒.๑๐ กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๒.๑๑ กิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๒.๑๒ กิจการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๑๓ กิจการพัฒนาศูนย์การประชมุขนาดใหญ ่
๒.๑๔ กิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยผูม้ีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 

 
เป้าหมายการให้เอกชนรว่มลงทุนและกรอบระยะเวลา 

ภายใต้กรอบระยะเวลา ๕ ปี ของแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ รัฐมีเป้าหมายที่จะดําเนินโครงการท่ีอยู่ภายใต้ ๖ กิจการในกลุ่มท่ี ๑ ในลักษณะ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลัก และจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่อยู่ภายใต้ ๑๔ กิจการ 
ในกลุ่มที่ ๒ เพ่ือให้ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน โดยสามารถลดข้อจํากัด 
การลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ รวมทั้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
แก่ประชาชนในกิจการน้ัน ๆ 
 

ประมาณการลงทุนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

ประมาณการมูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในกิจการของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่คาดว่าจะให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีมูลค่ารวมประมาณ ๑.๔๑ ล้านล้านบาท 

สําหรับงบประมาณการลงทุนของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา 
รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้ง จะต้องเป็นไปตามข้ันตอนต่าง ๆ 
ตามวิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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ความเชื่อมโยงของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

การพัฒนาโครงการในแต่ละกิจการต้องคํานึงถึงความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและระยะเวลา 
ในการพัฒนาและดําเนินโครงการ เพ่ือที่จะไม่ให้มีการลงทุนซ้ําซ้อนและให้ประชาชนสามารถได้รับบริการ
สาธารณะอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง เพ่ือให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความเชื่อมโยงของกิจการ 
มี ๓  ระดับ  ได้แก่ 

๑. ความเชื่อมโยงภายในกิจการเดียวกัน เช่น ในการพัฒนาและดําเนินโครงการในกิจการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองควรคํานึงถึงการเชื่อมโยงของรถไฟฟ้าสายต่างๆซึ่งจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
จากการเชื่อมต่อสถานีและปริมาณการขนส่งระหว่างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 

๒. ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขา เช่น ในการพัฒนาและดําเนินโครงการในกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง กิจการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 
กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง และกิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ควรคํานึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่ง รวมท้ัง ไม่ให้เกิด 
การลงทุนที่ซ้ําซ้อนระหว่างกิจการ 

๓. ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการกับกิจการในสาขาอื่น เช่น ในการพัฒนาและดําเนินโครงการ 
ในกิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐซึ่งอยู่ในสาขาการศึกษา ควรคํานึงถึงกิจการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ซึ่งอยู่ในสาขาการสื่อสาร เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการพัฒนาระบบ
การศึกษาได้ 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนรว่มลงทนุในกิจการของรัฐ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายการโครงการในกิจการภายใตแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน       

รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (Project Pipeline)  

ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (Project Pipeline) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุนท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุน 
ของเอกชน 
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจุบัน 

กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) 
๑.๑ กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง 
๑) โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว  

ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๒๗,๘๓๔.๙๗ ๙,๑๒๙.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว  
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๕๘,๓๘๗.๓๐ ๒๐,๐๕๕.๘๗ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม  
ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๑๑๐,๓๒๕.๗๖ ๑๔,๖๑๓.๕๒ จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔) โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม  
ส่วนตะวันตก ช่วงตล่ิงชัน- 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๘๕,๓๑๖.๐๔ ๑๗,๔๒๕.๙๖ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๕) โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง  
ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๑๓๑,๑๗๑.๙๗ ๒๖,๔๑๘.๐๐ จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๖) โครงการรถไฟฟูาสายสีชมพู  
ช่วงแคราย–มีนบุรี 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๕๖,๗๒๕.๐๐ ๔๙,๘๔๔.๐๐ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๗) โครงการรถไฟฟูาสายสีเหลือง  
ช่วงลาดพร้าว–สําโรง 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๕๔,๗๖๘.๔๕ ๔๘,๖๓๑.๐๐ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๘) โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน  
ช่วงหัวลําโพง-บางแค  
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 

การรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

คมนาคม ๘๒,๔๙๓.๖๑ ๒๒,๑๔๑.๐๐ คัดเลือกเอกชน 

๑.๒ กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางในเมือง 
๑) โครงการทางพิเศษ 

สายกะทู้-ปุาตอง จังหวัดภูเก็ต 
การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย 
คมนาคม ๑๒,๘๐๕.๐๐ ๑๐,๒๑๗.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๑.๓ กิจการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า 
๑) โครงการพัฒนาท่าเรือ 

แหลมฉบัง ขั้นท่ี ๓ 
การท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย 
คมนาคม ๘๘,๑๓๑.๗๐ ๕๓,๑๗๓.๕๗ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการก่อสร้างท่าเรือ 
คลองใหญ่ จังหวัดตราด 

กรมเจ้าท่า คมนาคม ๑,๒๙๕.๐๐ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลา 
แห่งท่ี ๒ 

กรมเจ้าท่า คมนาคม ๑๖,๓๘๘.๑๔ ๒,๔๔๘.๑๔ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔) โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร กรมเจ้าท่า คมนาคม ๔,๐๐๓.๐๐ ๗๘๙.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
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โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุนท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุน 
ของเอกชน 
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจุบัน 

๕) โครงการก่อสร้างท่าเรือ 
ปากบารา จังหวัดสตูล 

กรมเจ้าท่า คมนาคม ๒๐,๓๒๒.๙๐ ๒,๖๙๒.๙๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๖) โครงการพัฒนาปรับปรุง 
ท่าเรือสงขลา 

กรมธนารักษ์ การคลัง ๑,๘๕๔.๐๐ ๑,๘๕๔.๐๐ คัดเลือกเอกชน 

๗) โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต กรมธนารักษ์ การคลัง ๑๖๐.๘๗ ๑๖๐.๘๗ คัดเลือกเอกชน 
๑.๔ กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
๑) โครงการรถไฟความเร็วสูง  

สายกรุงเทพฯ – ระยอง 
การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย 
คมนาคม ๑๕๒,๔๔๘.๐๐ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการรถไฟความเร็วสูง  
สายกรุงเทพฯ - หัวหิน 

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง 

และจราจร 

คมนาคม ๘๑,๑๓๖.๒๐ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๑.๕ กิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม 
๑) การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  

๔G-LTE 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม      
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และ 
การสื่อสาร 

๔๗,๕๕๙.๐๐ ๒๔,๒๕๕.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
รับโอนตามสัญญาสัมปทาน 

บมจ. กสท 
โทรคมนาคม      

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และ 
การสื่อสาร 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๑.๖ กิจการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
๑) การขยายพื้นท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม      
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และ 
การสื่อสาร 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

กลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) 
๒.๑ กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง 
๑) โครงการทางหลวงพิเศษ 

ระหว่างเมือง สายนครปฐม–ชะอํา 
กรมทางหลวง คมนาคม ๘๐,๐๖๐.๐๐ ๗๖,๔๘๗.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก–
ราชบุรี (ปากท่อ) (ทางยกระดับบน
ทางหลวงหมายเลข ๓๕) 

กรมทางหลวง คมนาคม ๘๙,๒๙๒.๐๐ ๘๗,๔๓๒.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
สายหาดใหญ่–ชายแดนไทย/มาเลเซีย 

กรมทางหลวง คมนาคม ๓๐,๐๕๘.๐๐ ๒๖,๔๕๙.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข  
ช่วงรังสิต–บางปะอิน 

กรมทางหลวง คมนาคม ๒๔,๐๑๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๕) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน–นครราชสีมา 

กรมทางหลวง คมนาคม ๘๔,๖๐๐ ไม่มีข้อมูล จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
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โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุนท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุน 
ของเอกชน 
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจุบัน 

๖) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่–กาญจนบุรี 

กรมทางหลวง คมนาคม ๕๕,๖๒๐ ไม่มีข้อมูล จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๒ กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 
๑) โครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้า

กล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 
การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย 
คมนาคม ๔,๔๑๗.๒๒ ๑,๕๑๗.๒๒ คัดเลือกเอกชน 

๒) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

กรมการขนส่ง
ทางบก 

คมนาคม ๓,๖๙๑.๔๒ ๘๖๖.๓๕ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการศูนย์การขนส่งสินค้า
ชายแดนจังหวัดนครพนม 

กรมการขนส่ง
ทางบก 

คมนาคม ๑,๕๓๒.๖๐ ๓๙๙.๒๕ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก 

กรมการขนส่ง
ทางบก 

คมนาคม ๑๒,๘๘๑.๖๕ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๓ กิจการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
๑) โครงการจัดหาผู้บริหารจัดการ 

และบํารุงรักษาระบบตั๋วร่วม 
สํานักงาน

นโยบายและ
แผนการขนส่ง 

และจราจร 

คมนาคม ๙๓๗.๙๕ ๖๐๐.๐๐ จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๔ กิจการพัฒนาธุรกิจและบริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน 
-------------------------- ไม่มี ------------------------------ 

๒.๕ กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้้า 
๑) โครงการบําบัดนํ้าเสียคลองเตย กรุงเทพ 

มหานคร 
มหาดไทย ๑๔,๖๘๗.๐๐ ๑๔,๖๘๗.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการบําบัดนํ้าเสียธนบุรี กรุงเทพ 
มหานคร 

มหาดไทย ๑๐,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๙๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการบําบัดนํ้าเสียบึงหนองบอน กรุงเทพ 
มหานคร 

มหาดไทย ๗,๙๓๙.๐๐ ๗,๙๓๙.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔) โครงการการจัดให้เอกชน เช่า/
บริหาร ระบบท่อส่งน้ําสายหลัก 
ในภาคตะวันออก 

กรมธนารักษ์ การคลัง ๓,๑๘๒.๑๕ ๓,๑๘๒.๑๕ คัดเลือกเอกชน 

๕) โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทศบาลนครสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

องค์การจัดการ
นํ้าเสีย 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

๖,๕๒๕.๘๐ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๖) โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 

องค์การจัดการ
นํ้าเสีย 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๒๐๓.๘๒ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๗) โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

องค์การจัดการ
นํ้าเสีย 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๖๔๖.๐๖ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 
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โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุนท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุน 
ของเอกชน 
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจุบัน 

๘) โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

องค์การจัดการ
นํ้าเสีย 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

๔๔๓.๑๒ ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๖ กิจการพัฒนาระบบชลประทาน 
-------------------------- ไม่มี ------------------------------ 

๒.๗ กิจการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
๑) โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการ 

มูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตันต่อวัน  
ท่ีศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

กรุงเทพ 
มหานคร 

มหาดไทย ๓,๕๐๔.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง
และบริหารจัดการระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนนทบุรี 

อบจ. นนทบุรี มหาดไทย ๔,๑๔๒.๐๐ ๔,๑๔๒.๐๐ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี ๒๕๓๕ 

๓) โครงการก่อสร้างระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอย ระยะท่ี ๒  
(ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน) 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

มหาดไทย ๒,๒๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๘ กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ 
๑) โครงการอุทยานการศึกษา 

และการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(Green Nimmarn @ CMU) 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

ศึกษาธิการ ๖๙๐.๐๐ ๖๙๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการอุทยานสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก  
(King Naresuan The Great Park) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ศึกษาธิการ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ออนไลน์ 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ศึกษาธิการ ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔) โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทะเลสาบ
สงขลา ระยะท่ี ๒ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

ศึกษาธิการ ๕๗๓.๐๐ ๒๖๙.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๕) โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม
อาชีวศึกษานานาชาติ 
(International Vocational 
Training Center) ระยะท่ี ๒ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

ศึกษาธิการ ๒,๑๖๙.๐๐ ๒,๑๖๙.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๖) โครงการ Modern Town  
Chiang Rai Rajabhat University 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย 

ศึกษาธิการ ๘,๔๐๗.๘๕ ๘,๔๐๗.๘๕ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๗) โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อการผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา 

ศึกษาธิการ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๘๕๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

      



- ๕ - 
 

โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุนท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุน 
ของเอกชน 
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจุบัน 

๒.๙ กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
๑) โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ปุวย

พิเศษและอาคารจอดรถ 
สํานักงานปลัด 

กระทรวง
สาธารณสุข 

สาธารณสุข ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒) โครงการพัฒนายาและสาร 
ชีวภัณฑ์ทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์
เพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศ
กิจกรรม -พัฒนา HIV Vaccine  
และวัคซีนอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพ 
ให้สามารถผลิตได้ในประเทศ 

ศูนย์ 
ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยา

ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑,๓๐๐.๐๐ ๖๕๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓) โครงการศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ เขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ศึกษาธิการ ๓,๙๐๐.๐๐ ๓,๔๖๐.๐๐ จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๑๐ กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๑)  โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์

การตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง

สาธารณสุข 

สาธารณสุข ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒)  โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
พร้อมระบบสารสนเทศ 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง

สาธารณสุข 

สาธารณสุข ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓)  โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
การบริการในศูนย์ไตเทียม 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง

สาธารณสุข 

สาธารณสุข ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๑๑ กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๑)  โครงการ Geo-Spatial  

Industrial Park  
สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 
 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒)  โครงการการรวมกลุ่มดาวเทียม
สํารวจโลก (Satellite Constellation) 

สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๓)  โครงการการขยายเขตนวัตกรรม
สุขภาพเวชนคร (Medicopolis) 
ระดับภูมิภาค 

ศูนย์ 
ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยา

ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๕๐๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๔)  โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม
สุขภาพเวชนคร (Medicopolis) 
ระยะท่ี ๓ 

ศูนย์ 
ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยา

ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

 
 

     



- ๖ - 
 

โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุนท้ังหมด 
(ล้านบาท) 

ประมาณการ
มูลค่าเงิน

ลงทุน 
ของเอกชน 
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจุบัน 

๕)  โครงการพัฒนาศูนย์ท่ีปรึกษา 
และบริการวิชาการ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนสารอันตราย
สิ่งแวดล้อม สําหรับนิคมอุตสาหกรรม 
เหมือง การขุดเจาะปิโตรเลียม 
หลุมฝังกลบขยะ โรงไฟฟูาถ่านหิน 
และชุมชนในระดับภูมิภาคอาเซียน 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ศึกษาธิการ ๒๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๖)  โครงการการพัฒนาศูนย์ทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการวิจัยและแข่งขันให้กับภาคเอกชน
ในระดับสากล 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ศึกษาธิการ ๓๐๐.๐๐ ๑๘๐.๐๐ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๑๒ กิจการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
๑)  Public Wi-Fi บมจ. ทีโอที เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และ 

การสื่อสาร 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒)  International Gateway ทางบก บมจ. ทีโอที เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และ 
การสื่อสาร 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๑๓ กิจการพัฒนาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ 
๑)  โครงการบริหารศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ 
กรมธนารักษ์ การคลัง ๒,๗๓๒.๗๒ ๒,๗๓๒.๗๒ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

๒.๑๔ กิจการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๑)  โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชน (Transit-Oriented 
Development: TOD) 

การเคหะ
แห่งชาติ 

การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์ 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตาม  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

รวม ๖๖ โครงการ 1,576,529.27 639,304.37  
หมายเหต:ุ  ประมาณการมูลค่าเงินลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 



 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบฟอรมขอมูลโครงการที่สามารถใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ 

ตามแผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2558-2562 (เพิ่มเตมิ) 
















