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 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีารด าเนินการโครงการร่วมลงทุนทีม่มีูลค่าต ่ากว่าทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัิ
การร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน 

 

เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนไดป้ระกาศ หลกัเกณฑ์
และวธิกีารด าเนินการโครงการรว่มลงทุนทีม่มีลูค่าต ่ากว่าทีก่ าหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุน
ระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 (“พระราชบญัญติัฯ”) พ.ศ. 2563 (“ประกาศฯ”) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ใหโ้ครงการร่วมลงทุนทีม่มีลูค่าต ่ากว่าทีก่ าหนด (“โครงการรว่มลงทุน” หรอื “โครงการ”) หมายถงึ
โครงการร่วมลงทุนที่มวีงเงินมูลค่าต ่ากว่าห้าพนัล้านบาทหรือต ่ากว่ามูลค่าที่ก าหนดเพิม่ขึ้นโดย
กฎกระทรวงตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัฯิ 

 ในการด าเนินงานโครงการร่วมลงทุน ใหร้ฐัมนตรกีระทรวงเจา้สงักดัเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณา
การร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนในโครงการดงักล่าวและให้ความเหน็ชอบในเรื่อง ต่างๆ ของ
โครงการ อนัไดแ้ก่ 
o หลกัการของโครงการ  
o การคดัเลอืกเอกชนโดยไม่ใชว้ธิปีระมลู  
o การร่างสญัญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขส าคญัของสญัญาร่วมลงทุน 
o การแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล 
o การแกไ้ขสญัญาร่วมลงทุน และ 
o แนวทางการด าเนินโครงการต่อเนื่อง ภายหลงัจากทีส่ญัญาร่วมลงทุนสิน้สดุ 



 ในการเสนอโครงการทีจ่ะใหม้กีารร่วมลงทุน หน่วยงานเจา้ของโครงการร่วมลงทุนตอ้งจดัท ารายงาน
การศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการโดยตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีด เช่น  
o ความเป็นมาของโครงการ หลกัการและเหตุผลในการจดัท าโครงการ 
o สาระส าคัญของโครงการ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและระยะเวลาของ

โครงการ ประมาณการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ และรายละเอยีดการค านวณ
มลูค่าของโครงการร่วมลงทุน 

o ความพร้อมในการจดัท าและด าเนินโครงการที่แสดงให้เหน็ถึงผลกระทบต่อความส าเรจ็ของ
โครงการ รวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิห์รือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน 
ผลกระทบต่อประชาชนจากการด าเนินโครงการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสัง่ ทีส่ง่ผลกระทบต่อความส าเรจ็โครงการ 

o ความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นเทคนิค ดา้นเทคโนโลย ีดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นกฎหมาย ดา้น
การเงนิ หรอื ดา้นเศรษฐศาสตร ์ 

o ความเสีย่งของโครงการ รวมถงึการระบุความเสีย่ง การพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 
ผลกระทบในกรณีทีเ่กดิความเสีย่งขึน้และวธิบีรหิารจดัการความเสีย่งในดา้นต่างๆ 

ทัง้นี้ ประกาศฯ ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป  
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