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(สําเนา) 

พระราชบัญญัติ 
วาดวย การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

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

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอืดําเนินการในกิจการ 
ของรัฐ 
  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ 
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
  มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งอื่นใดในสวนที่บญัญัติ 
ไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบญัญัตินี้แทน 
  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนนิการในกิจการของรัฐ 
เวนแตการใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการใหประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร 
  มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
คัดจากราชกจิจานุเบกษา  เลม ๑๐๙  ตอนที ่๔๒  วันที่ ๘  เมษายน  ๒๕๓๕ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “หนวยงานเจาของโครงการ” หมายความวา สวนราชการทีม่ีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา 
รัฐวิสาหกจิ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินที่เปนเจาของโครงการ 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  “กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ” หมายความวา กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีสวนราชการ 
ในสังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
  “กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวสิาหกิจ” 
  (๑) กรณีบริษทัจํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง 
ที่ไดรับมอบอํานาจใหใชสิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากดัแทนกระทรวงการคลัง 
  (๒) กรณีไมใชบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงหรือทบวง ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ 
เปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกจินั้น หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกจิ 
นั้น 
  “กระทรวงเจาสังกัดของราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา กระทรวงมหาดไทย 
  “กิจการของรัฐ” หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตองทําตามกฎหมาย 
หรือกิจการทีจ่ะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ของรัฐ 
หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน 
  “โครงการ” หมายความวา การลงทุนในกจิการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ 
ทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพนัลานบาทขึ้นไปหรอืตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึน้โดยพระราชกฤษฎีกา 
  “รวมงานหรือดําเนินการ” หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือ 
มอบใหเอกชนลงทุนแตฝายเดยีว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกเอกชนรวมงานหรือ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๓ 
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หมวด ๒ 
การเสนอโครงการ 

 
  มาตรา ๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ประสงคจะใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนนิการ 
ในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นหวัขอที่สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจาสังกัด 
  มาตรา ๗ ถาโครงการตามมาตรา ๖ มีวงเงนิหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาทหนวยงาน 
เจาของโครงการตองวาจางทีป่รึกษามาใหคําปรึกษา และที่ปรึกษาตองจดัทํารายงานเปนเอกเทศตามรายละเอียด 
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติกําหนดไวในมาตรา ๖ และสาระสําคัญอื่น ๆ 
ที่ที่ปรึกษาเหน็สมควร และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของที่ปรึกษาไปเพื่อใชประกอบ 
การพิจารณาตามมาตรา ๘ ดวย 
  ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๘ ใหกระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการตอสวนราชการดังนี ้

(๑) โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม 
แหงชาติพจิารณา 

(๒) โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา 
มาตรา ๙ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือกระทรวง 

การคลัง ดําเนนิการดังนี ้
(๑) สําหรับโครงการใหม 

(ก) หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นดวยกบั 
โครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ 

             (ข) ถาสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติไมเหน็ดวยกับ 
โครงการใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ 
  ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเหน็ดวยกับความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําชีแ้จงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรพีิจารณาตัดสนิโดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และขอมูลอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร 
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(๒) สําหรับโครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว 
        (ก) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

เห็นชอบในหลักการของโครงการ 
        (ข) ในกรณีที่กระทรวงการคลังไมเหน็ดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของ 

โครงการ 
ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเหน็ดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังตาม (ข)  

ใหเสนอความเห็นหรือคําชีแ้จงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาตัดสนิโดยตองแจง 
ขอมูลตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และ 
ขอมูลอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร 
  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และกระทรวงการคลัง
พิจารณาโครงการตามมาตรานี้ใหเสร็จภายในหกสิบวนันับแตวนัที่ไดรับโครงการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว  
ใหถือวาสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเหน็ดวยกับโครงการ 
  มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินใด 
จะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรมีีมติใหเอกชนเขารวมงานหรอืดําเนินการ ใหหนวยงานดงักลาว  
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบตัิตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๑๑ โครงการใดมีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้น 
ตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหตองดาํเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
   

หมวด ๓ 
การดําเนินโครงการ 

 
  มาตรา ๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการ  
รางประกาศเชญิชวนเอกชนเขารวมงานหรอืดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองม ี
ในสัญญารวมงานหรือดําเนนิการ 
  มาตรา ๑๓ ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยผูแทน 
กระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจาํ พนักงานรัฐวิสาหกจิ พนกังานหนวยงานอื่นของรัฐหรือพนักงาน 
สวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทน 
สํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวงอื่นอกีสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน 
เปนกรรมการ และใหมีผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 
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  มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ มีอํานาจและหนาทีด่ังตอไปนี ้
     (๑) พจิารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือ 

ดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเงือ่นไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 
    (๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
    (๓) พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
    (๔) พจิารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๕ การประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ วิธีการ 
ประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล การกําหนดหลักประกนัซอง 
และหลักประกันสัญญา ตองมีรายละเอียดอยางนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๑๖ ในการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ หากคณะกรรมการมี 
ความเหน็วาไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลและหนวยงานเจาของโครงการเห็นชอบดวย ใหรายงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง หากสองหนวยงาน 
เห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัต ิ
  ถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกบัความเหน็ของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่  
ใหทําบันทกึความเหน็เสนอสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิละกระทรวง 
การคลังเพื่อประกอบการพจิารณา หากสองหนวยงานเหน็พองดวยหรือถาหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด 
มีความเหน็ไมตรงกันใหใชวธีิคัดเลือกโดยวิธีประมูล 
  มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา ๑๒ ที่มีวงเงิน 
หรือทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองใหทีป่รึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ 
ตามมาตรา ๗ รางขอบเขตของโครงการและใหจดัทําความเห็นประเมนิการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการตามโครงการนั้น 
  มาตรา ๑๘ การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรอืดําเนินการครั้งใด ถาไมมีผูเสนอ 
เขารวมงานหรอืดําเนินการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม ถามีผูเสนอเพียงรายเดียว 
หรือหลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงานหรือการดําเนินการตามมาตรา ๑๕  
เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได 
  มาตรา ๑๙ การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา 
สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  มติที่ประชุมเกีย่วกับการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรอง ตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม 
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  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธาน 
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสญัญารวมงานหรือดําเนินการ 
กอนลงนาม 
  มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรองเร่ือง 
ผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด เพื่อนําเสนอ 
คณะรัฐมนตรพีิจารณาภายในเกาสิบวนันบัจากวนัที่คณะกรรมการตัดสิน 
  หากคณะรัฐมนตรีไมเหน็ดวยใหสงเรื่องคนืคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น 
แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด 
 

หมวด ๔ 
การกํากับดแูลและติดตามผล 

 
  มาตรา ๒๒ เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ประสานงานขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง 
หนึ่งคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหนึ่งคน และผูแทนจากหนวยงานอื่น
ซ่ึงมิใชหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคน ผูแทนฝายเอกชนที่เขารวมงานหรือดําเนนิการหนึ่งคน ผูแทนกระทรวง
เจาสังกัดหนึ่งคน และผูแทนอื่นซึ่งหนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรแตงตั้งอีกไมเกินสามคน และรวมกัน 
ไมเกินเกาคน เปนกรรมการ 
  การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองคประชุมใหเปนไปตามที่ 
คณะกรรมการประสานงานกาํหนด 
  มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

      (๑) ติดตามกํากับดแูลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา 
                   (๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอรัฐมนตรี 

กระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบ 
  ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกาํหนดแตตอง 
ไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
  มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงานทํารายงาน 
เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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หมวด ๕  
บทเฉพาะกาล 

 
  มาตรา ๒๕ โครงการใดที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซึ่งไดกระทําไปแลว 
ในขั้นตอนใดกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดแตการดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท  ปนยารชุน 
            นายกรฐัมนตรี 
 
 
หมายเหต:ุ-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการใหสัมปทานหรือ 
ใหสิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชนในปจจุบัน สวนใหญจะกําหนดใหเปนอํานาจการพจิารณา
ของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียว และในเรื่องสําคัญจะกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี ทําใหการพิจารณา
อาจเปนไปโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ สวนใหญกฎหมายไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว ดังนัน้ เพื่อใหมีแนวทาง 
การปฏิบัติและใชบังคับแกการใหสัมปทานหรือการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ 
ที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพนัลานบาทขึ้นไป สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


