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พระราชบัญญัติ 

วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยท่ี เปนการสมควรใหมีกฎหมายว าดวยการให เอกชนเข าร วมงาน 

หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน 
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติ น้ีให ใชบังคับ ต้ังแต วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 109/ตอนท่ี 42/หนา 101/8 เมษายน 2535 



 

มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งอื่นใด 
ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 
ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐ เวนแตการใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการให 
ประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร 

 

มาตรา 4  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 



หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 51

๒  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“หนวยงานเจาของโครงการ” หมายความวา สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม 

หรือเทียบเทา รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นท่ีเปนเจาของ

โครงการ 
                                                 

๒ การท่ีกรมไปรษณียโทรเลขอนุญาตใหบริษัท ส. ดําเนินการโครงการใหบริการทางวิทยุ 

ติดตามตัว ภายหลังพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ  

มีผลบังคับใช เปนกรณีท่ีใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ (เรื่องเสร็จท่ี 544/2547) 

การท่ีรัฐมอบใหเอกชนไปลงทุนฝายเดียวในการกอสรางสาธารณูปโภคซึ่งมีวงเงินต้ังแต 

หนึ่งพันลานบาทขึ้นไป แลวใหเอกชนเขาบริหารและจัดการระบบสาธารณูปโภคตอไปภายในระยะเวลาหนึ่ง 

โดยเอกชนจะไดรับประโยชนตอบแทนตลอดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว ถือเปนการใหสิทธิเอกชน 

ฝายเดียวไปลงทุนอันอยูในความหมายของการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐจึงตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ (เรื่องเสร็จท่ี 127/2542) 

โครงการท่ีจะอยูในบังคับพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 

ในกิจการของรัฐฯ จะตองเปนโครงการท่ีหนวยงานเจาของโครงการประสงคจะใหเอกชนเขารวมงาน

หรือรวมดําเนินการ แตโครงการท่ีเอกชนดําเนินกิจการและจะตองรับผิดชอบในผลกําไรหรือขาดทุนเอง

แตโดยลําพัง จึงไมอยูในบังคับท่ีจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (เรื่องเสร็จท่ี 725/2537) 

การเสนอขายหุนตอประชาชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนการ

ขายใหแกประชาชนโดยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพยไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติวาดวยการให

เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ (เรื่องเสร็จท่ี 163/2536) 

การดําเนินการโครงการเคเบิลใตน้ําใยแกวของการส่ือสารแหงประเทศไทยเปนกรณีท่ี

การส่ือสารแหงประเทศไทยเปนผูลงทุนฝายเดียวมิไดมีการรวมลงทุนหรือมอบใหเอกชนลงทุน 

ในกิจการดังกลาว จึงไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัตินี้ (เรื่องเสร็จท่ี 749/2535) 



“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถิ่นตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ” หมายความวา กระทรวงหรือทบวง 

ซึ่งมีสวนราชการในสงักัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

“กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ” 

(1) กรณีบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง 

ท่ีไดรับมอบอํานาจใหใชสิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดแทนกระทรวงการคลัง 

(2) กรณีไมใชบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

เปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

ในงานของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

“กระทรวงเจาสงักัดของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา กระทรวงมหาดไทย 

“กิจการของรัฐ”2

๓ หมายความวา กิจการท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น

ของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นหนวยใดหนวยหน่ึงหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมี

อํานาจหนาท่ีตองทําตามกฎหมายหรือกิจการท่ีจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

ทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ิน

หนวยใดหนวยหน่ึงหรือหลายหนวยรวมกัน 

                                                 
๓ กิจการซึ่งใชทรัพยสินของสวนราชการ การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ดังกลาวจึงเปนการลงทุนใน “กิจการของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 

หรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ จึงตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติดังกลาว ถากิจการนั้นมีมูลคา

ต้ังแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป (เรื่องเสร็จท่ี 689/2541  โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี 324/2544 และเรื่องเสร็จท่ี 

578/2535 เพ่ิม) 



“โครงการ” 3

๔ หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนน้ัน 

มีวงเงินหรือทรัพยสินต้ังแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสิน 

ท่ีกําหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

“รวมงานหรือดําเนินการ” หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด 

หรือมอบใหเอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือ 

ใหสิทธิไมวาในลักษณะใด 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงาน

หรือดําเนินการตามมาตรา 13 

                                                 
๔ การประเมินวงเงินของการลงทุนของโครงการ จะตองนําวงเงินลงทุนในการซื้อสินคา 

เพ่ือการจําหนายเฉพาะในสวนท่ีเปนสาระสําคัญอันจะทําใหโครงการบรรลุผลตามท่ีไดประมาณการไว 

เปนสวนหนึ่งของวงเงินของการลงทุนในโครงการ (เรื่องเสร็จท่ี 4/2547  โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี 570/2542 

เพ่ิม) 

การดําเนินกิจการรถโดยสารในแตละเสนทางมีลักษณะท่ีสามารถแยกดําเนินการได กรณีท่ีมี

การดําเนินการโครงการใหมตางหากจากโครงการเดิมและมีวงเงินลงทุนไมเกินหนึ่งพันลานบาท กรณีนี้

จึงไมมีลักษณะเปนการดําเนินโครงการท่ีจะตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน 

เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ (เรื่องเสร็จท่ี 713/2536) 



หมวด 2 

การเสนอโครงการ 

   

 

มาตรา 6 4

๕  ใหหนวยงานเจาของโครงการท่ีประสงคจะใหเอกชนเขารวมงาน

หรือดําเนินการในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียด

ตามประเด็นหัวขอท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กําหนดตอกระทรวงเจาสังกัด 

 

มาตรา 7  ถาโครงการตามมาตรา 6 มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาท

หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางท่ีปรึกษามาใหคําปรึกษา และท่ีปรึกษาตองจัดทํา

รายงานเปนเอกเทศตามรายละเอียดท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติกําหนดไวในมาตรา 6 และสาระสําคัญอื่น ๆ ท่ีท่ีปรึกษาเห็นสมควร  

และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของท่ีปรึกษาไปเพ่ือใชประกอบการพิจารณา

ตามมาตรา 8 ดวย 

ท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง ตองมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๕ มาตรา 6 มีเจตนารมณท่ีจะใชบังคับกับโครงการท่ีรัฐเปนเจาของหรือเปนผูริเริ่มขึ้นเทานั้น  

การท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเขารวมทุนกับเอกชนในการประกอบกิจการผลิตน้ํามันหลอลื่น

พ้ืนฐานจึงไมอยู ในขายท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 

หรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ (เรื่องเสร็จท่ี 15/2536) 



มาตรา 8  ใหกระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเสนอ

ผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการตอสวนราชการดังน้ี 

(1) โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติพิจารณา 

(2) โครงการท่ีมีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา 

 

มาตรา 9  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หรือกระทรวงการคลังดําเนินการดังน้ี 

(1) สําหรับโครงการใหม 

(ก) หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ 

ของโครงการ 

(ข) ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ 

ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม (ข) ใหเสนอความเห็น 

หรือคําชี้แจงเพ่ิมเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน 

โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา 6 และขอมูลอื่นตามท่ีหนวยงานเจาของ

โครงการเห็นสมควร 

(2) สําหรับโครงการท่ีมีทรัพยสินอยูแลว 

(ก) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการ 



(ข) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงาน

เจาของโครงการ 

ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของกระทรวง 

การคลังตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําชี้แจงเพ่ิมเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด 

เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา 6 และขอมูล

อื่นตามท่ีหนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร 

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการตามมาตราน้ีใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี

ได รับโครงการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ 

 

มาตรา 10  ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นใดจะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหเอกชนเขารวมงาน

หรือดําเนินการ ใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 11 5

๖  โครงการใดมีวงเงินไมถึงหน่ึงพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงิน 

ท่ีกําหนดเพ่ิมขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหตองดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได 

                                                 
๖ การกําหนดใหสายการบินของเอกชนเปนสายการบินท่ีใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 

ในโครงการของรัฐ ถามีวงเงินต้ังแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป ก็จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย



 

หมวด 3 

การดําเนินโครงการ6

๗ 

   

 

มาตรา 12  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลว ใหหนวยงาน

เจาของโครงการรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขต

ของโครงการและเงื่อนไขสําคัญท่ีจะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 

 

มาตรา 13  ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึง

ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือพนักงานสวนทองถิ่น แลวแตกรณี เปนประธาน 

ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน

อัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวงอื่นอีกสองกระทรวง กระทรวงละหน่ึงคน 

ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหมีผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ

หน่ึงคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                                                                                                      
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือกรณีท่ีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท 

คณะรัฐมนตรีก็อาจกําหนดใหตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวได (เรื่องเสร็จท่ี 222/2544) 
๗ การใหเอกชนต้ังสถานีวิทยุโทรทัศนตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ การดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 

เพ่ือการอนุญาตจึงตองเปนไปตามหมวด 3 (เรื่องเสร็จท่ี 578/2535) 



มาตรา 147

๘  ใหคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงาน 

หรือดําเนินการ รางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญท่ีจะตองมีในสัญญา

รวมงานหรือดําเนินการ 

(2) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

(3) พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 

(4) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการตามท่ีเห็นสมควร 

 

มาตรา 15  การประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ 

วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล  

การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตองมีรายละเอียดอยางนอยตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 16   ในการ คัด เ ลือกให เอกชนเข าร วมงานห รือ ดํ า เ นินการ  

หากคณะกรรมการมีความเห็นว า  ไมควรใช วิธีการคัดเ ลือกโดยวิธีประมูล 

และหนวยงานเจาของโครงการเห็นชอบดวย ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการ

                                                 
๘ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ ไมมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการตออายุสัญญาของโครงการไว จึงตองนําบทบัญญัติเทาท่ีมีอยูมาใชบังคับแกการตออายุสัญญา

โดยอนุโลม กลาวคือ หนวยงานของรัฐเจาของโครงการจะตองแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการภายใน

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 14 เก่ียวกับการพิจารณาเจรจาตอรองเรื่องผลประโยชนของรัฐ 

และรางสัญญา โดยไมตองคัดเลือกเอกชนอีก (เรื่องเสร็จท่ี 124/2547) 



พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง หากสองหนวยงาน 

เห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

ถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ 

ตามวรรคหน่ึง ใหทําบันทึกความเห็นเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการพิจารณา  

หากสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือถาหนวยงานหน่ึงหนวยงานใดมีความเห็น 

ไมตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

 

มาตรา 17  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา 12 ท่ี

มีวงเงินหรือทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองใหท่ีปรึกษา

ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศตามมาตรา 7 รางขอบเขตของโครงการและใหจัดทํา

ความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการตามโครงการน้ัน 

 

มาตรา 18  การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการคร้ังใด 

ถาไมมี ผู เสนอเขารวมงานหรือดําเนินการ  ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวน 

เพ่ือดําเนินการใหม ถามีผูเสนอเพียงรายเดียวหรือหลายราย แตเสนอถูกตอง 

ตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการตามมาตรา 15  

เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได 

 

มาตรา 19  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวม

ประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 



มติท่ีประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรอง ตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุม 

กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 20  ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมงาน 

หรือดําเนินการกอนลงนาม 

 

มาตรา 21  ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นท่ีเจรจา

ตอรองเร่ืองผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารท้ังหมดเสนอตอรัฐมนตรี

กระทรวงเจาสังกัด เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันท่ี

คณะกรรมการตัดสิน 

หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเร่ืองคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวน

ความเห็น แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด 

 



หมวด 4 

การกํากับดูแลและติดตามผล 

   

 

มาตรา 22 8

๙  เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการ

จัดต้ังคณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของ

โครงการเปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลังหน่ึงคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหน่ึงคน และผูแทนจากหนวยงานอื่นซึ่งมิใช

หนวยงานเจาของโครงการหน่ึงคน ผูแทนฝายเอกชนท่ีเขารวมงานหรือดําเนินการ 

หน่ึงคน ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดหน่ึงคน และผูแทนอื่นซึ่งหนวยงานเจาของโครงการ

เห็นสมควรแตงต้ังอีกไมเกินสามคน และรวมกันไมเกินเกาคน เปนกรรมการ 

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหน่ึง และองคประชุม 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประสานงานกําหนด 

 

มาตรา 23 9

๑๐  ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 มีอํานาจและหนาท่ี

ดังน้ี 

                                                 
๙ การเสนอเรื่องของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 และการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวเปนการดําเนินการเก่ียวกับขอตกลงตอทายสัญญาอนุญาตใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี มิใชการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง จึงมิใชวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองและไมอยูภายใตบังคับหลักเกณฑการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (เรื่องเสร็จท่ี  

795/2550) 
๑๐ การท่ีบริษัท ท. ซึ่งเปนเอกชนผูดําเนินการในกิจการของรัฐกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

(กทพ.) รวมกิจการกับบริษัท ก. มีผลใหมีการเปลี่ยนคูสัญญาหรือตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 



(1) ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในสัญญา 

(2) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไข 

ตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือทราบ 

ระยะเวลาท่ีจะตองรายงานตาม (2) ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประสานงาน

กําหนด แตตองไมเกินหกเดือนตอหน่ึงคร้ัง 

 

มาตรา 24  ในกรณีท่ีปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขขอผูกพันของสัญญาท่ีลงนามไปแลว ใหผูแทนกระทรวงการคลัง 

ในคณะกรรมการประสานงานทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง              

เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 

                                                                                                                                                                                      
การดํ าเนินงานตามท่ีกําหนดในสัญญา กทพ . ตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการประสานงาน 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ พิจารณา  

(เรื่องเสร็จท่ี 584/2551) 



หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 2510

๑๑  โครงการใดท่ีใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซึ่งไดกระทําไปแลว

ในขั้นตอนใดกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเปนอันใชไดแตการดําเนินการ 

ในขั้นตอนตอไปใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท  ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๑ การท่ีกรมไปรษณียโทรเลขอนุญาตใหบริษัทเอกชน 2 แหง ดําเนินโครงการใหบริการ

ระบบส่ือสารผานดาวเทียมกอนท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 

ในกิจการของรัฐฯ มีผลบังคับใช และตอมาบริษัทท้ังสองแหง ขอปรับปรุงเง่ือนไขการใหบริการนั้น  

เปนกรณีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการดําเนินการ ไมใชการเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

(เรื่องเสร็จท่ี 544/2547) 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมาย 

วาดวยการใหสัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน 

ในปจจุบัน สวนใหญจะกําหนดให เปนอํานาจการพิจารณาของบุคคลผู เ ดียว 

หรือหนวยงานเดียว และในเร่ืองสําคัญจะกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี ทําให 

การพิจารณาอาจเปนไปโดยไมมีห ลักเกณฑ ท่ีแนนอน โดยเฉพาะอยาง ย่ิง 

การใหสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม  

พ.ศ. 2515 สวนใหญกฎหมายไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว ดังน้ัน เพ่ือใหมีแนวทาง 

การปฏิบัติและใชบังคับแกการใหสัมปทานหรือการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ของรัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการลงทุนหรือมีทรัพยสินต้ังแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไป 

สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


