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(สําเนา)

พระราชบัญญัติ
วาดวย การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งอื่นใดในสวนที่บญ
ั ญัติ
ไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
เวนแตการใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการใหประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

คัดจากราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานเจาของโครงการ” หมายความวา สวนราชการทีม่ ีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาของโครงการ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
“กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ” หมายความวา กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีสวนราชการ
ในสังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
“กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ”
(๑) กรณีบริษทั จํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวง
ที่ไดรับมอบอํานาจใหใชสิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดแทนกระทรวงการคลัง
(๒) กรณีไมใชบริษัทจํากัด
หมายความวา กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
เปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจ
นั้น
“กระทรวงเจาสังกัดของราชการสวนทองถิ่น”
หมายความวา กระทรวงมหาดไทย
“กิจการของรัฐ” หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตองทําตามกฎหมาย
หรือกิจการทีจ่ ะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน
“โครงการ” หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ
ทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึน้ โดยพระราชกฤษฎีกา
“รวมงานหรือดําเนินการ”
หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือ
มอบใหเอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงานหรือ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๓
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หมวด ๒
การเสนอโครงการ
มาตรา ๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ประสงคจะใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวขอที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจาสังกัด
มาตรา ๗ ถาโครงการตามมาตรา ๖ มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาทหนวยงาน
เจาของโครงการตองวาจางทีป่ รึกษามาใหคําปรึกษา และที่ปรึกษาตองจัดทํารายงานเปนเอกเทศตามรายละเอียด
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดไวในมาตรา ๖ และสาระสําคัญอื่น ๆ
ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของที่ปรึกษาไปเพื่อใชประกอบ
การพิจารณาตามมาตรา ๘ ดวย
ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ ใหกระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการตอสวนราชการดังนี้
(๑) โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติพจิ ารณา
(๒) โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา
มาตรา ๙ ใหสาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือกระทรวง
การคลัง ดําเนินการดังนี้
(๑) สําหรับโครงการใหม
(ก) หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นดวยกับ
โครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
(ข) ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมเห็นดวยกับ
โครงการใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ
ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําชีแ้ จงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินโดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และขอมูลอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร
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(๒) สําหรับโครงการที่มีทรัพยสินอยูแ ลว
(ก) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบในหลักการของโครงการ
(ข) ในกรณีที่กระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของ
โครงการ
ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังตาม (ข)
ใหเสนอความเห็นหรือคําชีแ้ จงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินโดยตองแจง
ขอมูลตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และ
ขอมูลอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลัง
พิจารณาโครงการตามมาตรานี้ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับโครงการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นใด
จะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ ใหหนวยงานดังกลาว
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ โครงการใดมีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
หมวด ๓
การดําเนินโครงการ
มาตรา ๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการ
รางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมี
ในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ
มาตรา ๑๓ ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยผูแทน
กระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานอื่นของรัฐหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวงอื่นอีกสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน
เปนกรรมการ และใหมีผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
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มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ มีอํานาจและหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเงือ่ นไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ
(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
(๓) พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
(๔) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๕ การประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ วิธีการ
ประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล การกําหนดหลักประกันซอง
และหลักประกันสัญญา ตองมีรายละเอียดอยางนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ หากคณะกรรมการมี
ความเห็นวาไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลและหนวยงานเจาของโครงการเห็นชอบดวย ใหรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง หากสองหนวยงาน
เห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่
ใหทําบันทึกความเห็นเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวง
การคลังเพื่อประกอบการพิจารณา หากสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือถาหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด
มีความเห็นไมตรงกันใหใชวธิ ีคัดเลือกโดยวิธีประมูล
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา ๑๒ ที่มีวงเงิน
หรือทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองใหทปี่ รึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ
ตามมาตรา ๗ รางขอบเขตของโครงการและใหจดั ทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการตามโครงการนั้น
มาตรา ๑๘ การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการครั้งใด ถาไมมีผูเสนอ
เขารวมงานหรือดําเนินการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม ถามีผูเสนอเพียงรายเดียว
หรือหลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงานหรือการดําเนินการตามมาตรา ๑๕
เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได
มาตรา ๑๙ การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติที่ประชุมเกีย่ วกับการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรอง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม
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กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมงานหรือดําเนินการ
กอนลงนาม
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรองเรื่อง
ผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน
หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น
แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด
หมวด ๔
การกํากับดูแลและติดตามผล
มาตรา ๒๒ เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานขึน้ คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง
หนึ่งคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหนึ่งคน และผูแทนจากหนวยงานอื่น
ซึ่งมิใชหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคน ผูแทนฝายเอกชนที่เขารวมงานหรือดําเนินการหนึ่งคน ผูแ ทนกระทรวง
เจาสังกัดหนึ่งคน และผูแทนอื่นซึ่งหนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรแตงตั้งอีกไมเกินสามคน และรวมกัน
ไมเกินเกาคน เปนกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองคประชุมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา
(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอรัฐมนตรี
กระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบ
ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกําหนดแตตอง
ไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหผแู ทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงานทํารายงาน
เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ โครงการใดที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซึ่งไดกระทําไปแลว
ในขั้นตอนใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดแตการดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการใหสัมปทานหรือ
ใหสิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชนในปจจุบัน สวนใหญจะกําหนดใหเปนอํานาจการพิจารณา
ของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียว และในเรื่องสําคัญจะกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี ทําใหการพิจารณา
อาจเปนไปโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ สวนใหญกฎหมายไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว ดังนัน้ เพื่อใหมีแนวทาง
การปฏิบัติและใชบังคับแกการใหสัมปทานหรือการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสนิ ตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

