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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนนิการในกจิการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ

ดําเนินการในกิจการของรัฐ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา

รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคําส่ังอ่ืนใดใน

สวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ เวนแตการใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการใหประทานบัตรตาม
กฎหมายวาดวยแร 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หนา ๑๐๑/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บททั่วไป 
   

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หนวยงานเจาของโครงการ”  หมายความวา สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือ

เทียบเทา รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินที่เปนเจาของโครงการ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
“ราชการสวนทองถ่ิน”  หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถ่ินตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
“กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ”  หมายความวา กระทรวงหรือทบวงซึ่งมี

สวนราชการในสังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
“กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ” 
(๑)  กรณีบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง

ที่ไดรับมอบอํานาจใหใชสิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดแทนกระทรวงการคลัง 
(๒)  กรณี ไม ใชบริษัทจํ า กัด  หมายความว า  กระทรวงหรือทบวง  ซึ่ ง

รัฐมนตรีวาการเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 

“ก ร ะ ท ร ว ง เ จ า สั ง กั ด ข อ ง ร า ช ก า ร ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ”  หม า ย ค ว า ม ว า 
กระทรวงมหาดไทย 

“กิจการของรัฐ”  หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตอง
ทําตามกฎหมายหรือกิจการที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวย
รวมกัน 

“โครงการ”  หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงิน
หรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

“รวมงานหรือดําเนินการ”  หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด 
หรือมอบใหเอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาใน
ลักษณะใด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงาน
หรือดําเนินการตามมาตรา ๑๓ 

 
หมวด ๒ 

การเสนอโครงการ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ประสงคจะใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวขอ
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจาสังกัด 

 
มาตรา ๗  ถาโครงการตามมาตรา ๖ มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาท

หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางที่ปรึกษามาใหคําปรึกษา และท่ีปรึกษาตองจัดทํารายงานเปน
เอกเทศตามรายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด
ไวในมาตรา ๖ และสาระสําคัญอื่นๆ ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และใหหนวยงานเจาของโครงการสง
รายงานของที่ปรึกษาไปเพื่อใชประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘ ดวย 

ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘  ใหกระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเสนอผล

การศึกษาและวิเคราะหโครงการตอสวนราชการดังนี ้
(๑)  โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติพิจารณา 
(๒)  โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา 
 
มาตรา ๙  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หรือกระทรวงการคลังดําเนินการดังนี ้
(๑)  สําหรับโครงการใหม 
(ก)  หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็น

ดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ 
(ข)  ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมเห็น

ดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ 
ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจง
เพ่ิมเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินโดยตองแจงขอมูลตางๆ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และ
ขอมูลอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร 

(๒)  สําหรับโครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว 
(ก)  ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการ 
(ข)  ในกรณีที่กระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงาน

เจาของโครงการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ หน ว ย ง าน เจ า ของ โครงกา ร ไม เ ห็นด วยกั บความ เห็ นของ
กระทรวงการคลังตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน โดยตองแจงขอมูลตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และขอมูลอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการ
เห็นสมควร 

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการตามมาตรานี้ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
โครงการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการ

สวนทองถ่ินใดจะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการ ใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  โครงการใดมีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงินที่

กําหนดเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินโครงการ 
   

 
มาตรา ๑๒  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลว ใหหนวยงาน

เจาของโครงการรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการ
และเง่ือนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 

 
มาตรา ๑๓  ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง

ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
หนวยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวง
อ่ืนอีกสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหมี
ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการ รางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือ
ดําเนินการ 

(๒)  กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
(๓)  พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
(๔)  พิจารณาดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของกับโครงการตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๕  การประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ 

วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล การกําหนด
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตองมีรายละเอียดอยางนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ หาก

คณะกรรมการมีความเห็นวา ไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลและหนวยงานเจาของ
โครงการเห็นชอบดวย ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และกระทรวงการคลัง หากสองหนวยงานเห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

ถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกความเห็นเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและกระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการพิจารณา หากสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือถา
หนวยงานหนึ่งหนวยงานใดมีความเห็นไมตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา ๑๒ ที่

มีวงเงินหรือทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองใหที่ปรึกษาซ่ึงมี
คุณสมบัติตามประกาศตามมาตรา ๗ รางขอบเขตของโครงการและใหจัดทําความเห็นประเมิน
การคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการตามโครงการนั้น 

 
มาตรา ๑๘  การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการครั้งใด ถา

ไมมีผูเสนอเขารวมงานหรือดําเนินการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม ถามีผู
เสนอเพียงรายเดียวหรือหลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงาน
หรือดําเนินการตามมาตรา ๑๕ เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไป
ได 

 
มาตรา ๑๙  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวม

ประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรอง ตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมงานหรือ

ดําเนินการกอนลงนาม 
 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจา

ตอรองเรื่องผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจา
สังกัด เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน 

หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเร่ืองคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวน
ความเห็น แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด 

 
หมวด ๔ 

การกํากับดูแลและตดิตามผล 
   

 
มาตรา ๒๒  เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการ

จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปน
ประธาน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติหนึ่งคน และผูแทนจากหนวยงานอื่นซึ่งมิใชหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคน 
ผูแทนฝายเอกชนที่เขารวมงานหรือดําเนินการหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดหนึ่งคน และ
ผูแทนอื่นซึ่งหนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรแตงตั้งอีกไมเกินสามคน และรวมกันไมเกินเกา
คน เปนกรรมการ 

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองคประชุมให
เปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอํานาจและหนาที่

ดังนี้ 
(๑)  ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา 
(๒)  รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอ

รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบ 
ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงาน

กําหนด แตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
ประสานงานทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
หมวด ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๕  โครงการใดที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซึ่งไดกระทําไป

แลวในขั้นตอนใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดแตการดําเนินการในขั้นตอน
ตอไปใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการให
สัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชนในปจจุบัน สวนใหญจะ
กําหนดใหเปนอํานาจการพิจารณาของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียว และในเรื่องสําคัญจะ
กําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี ทําใหการพิจารณาอาจเปนไปโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๑๕ สวนใหญกฎหมายไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว ดังนั้น เพ่ือใหมีแนวทางการปฏิบัติและ
ใชบังคับแกการใหสัมปทานหรือการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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