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ใหไว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 
          โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รฐัสภา ดังตอไปนี ้
         มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
         มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
          มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดในสวนที่
บัญญัติ ไวแล วใน พร ะราชบัญญัตินี้  หรือ ซึ่ ง ขัดหรือ แยง กับพร ะร าชบัญญัตินี้ ให ใช
พระราชบัญญัตินี้แทน 
          พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของ
รัฐ เวนแตการใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการใหประทานบัตรตามกฎหมาย
วาดวยแร 
         มาตรา 4  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หมวด 1 
บททั่วไป 

------ 
 
          มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
          หนวยงานเจาของโครงการ หมายความวา  สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาของโครงการ 
          รัฐวิสาหกิจ หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
          ราชการสวนทองถิ่น หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
          กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ หมายความวา กระทรวง   หรือทบวงซึ่งมีสวน
ราชการในสังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
          กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 
          (1) กรณีบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือ กระทรวงหรือทบวงที่ไดรับ
มอบอํานาจใหใชสิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัด แทนกระทรวงการคลัง 
          (2) กรณีไมใชบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงหรือทบวง ซึ่งรัฐมนตรีวาการเปนผู
รักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น 
          กระทรวงเจาสังกัดของราชการสวนทองถิ่น หมายความวา  กระทรวงมหาดไทย 
          กิจการของรัฐ หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตองทําตาม
กฎหมายหรือกิจการที่จะตองใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน 
          โครงการ หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ
ทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 
          รวมงานหรือดําเนินการ หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือมอบให
เอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต  หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด 



          คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เอกชนรวมงานหรือ
ดําเนินการตามมาตรา 13 
 

หมวด 2 
การเสนอโครงการ 

------ 
 
          มาตรา 6  ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ประสงคจะใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็น
หัวขอที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจา
สังกัด 
          มาตรา 7  ถาโครงการตามมาตรา 6 มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาทหนวยงาน
เจาของโครงการตองวาจางที่ปรึกษามาใหคําปรึกษาและที่ปรึกษาตองจัดทํารายงานเปนเอกเทศ
ตามรายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดไวใน
มาตรา 6 และสาระสําคัญอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และใหหนวยงานเจาของโครงการสง
รายงานของที่ปรึกษาไปเพื่อใชประกอบการพิจารณาตามมาตรา 8 ดวย 
          ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลังกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          มาตรา 8  ใหกระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการ พิจารณาเสนอผล
การศึกษาและวิเคราะหโครงการตอสวนราชการดังนี ้
          (1) โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติพิจารณา 
          (2) โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา 
          มาตรา 9  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ หรือ
กระทรวงการคลังดําเนินการดังนี้ 
          (1) สําหรับโครงการใหม 
              (ก) หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นดวยกับ
โครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ 



              (ข) ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติไมเห็นดวยกับ
โครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ 
          ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติมตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินโดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามที่
สํานักงาน  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา 6 
   และขอมูลอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร 
          (2) สําหรับโครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว 
              (ก) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบในหลักการของโครงการ 
              (ข) ในกรณีที่กระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของ
โครงการ 
              ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็น ของกระทรวงการคลัง
ตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตัดสิน โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา 6 และขอมูลอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการ
เห็นสมควร 
          ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลัง
พิจารณาโครงการตามมาตรานี้ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับโครงการ หากพน
กําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ 
          มาตรา 10  ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นใดจะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
ใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
          มาตรา 11  โครงการใดมีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงินที่กําหนด
เพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนด ใหตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ก็ได 
 
 



หมวด 3 
การดําเนินโครงการ 

----- 
 
          มาตรา 12  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลวใหหนวยงานเจาของ
โครงการรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและ
เงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 
          มาตรา 13  ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย
ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจําพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานอื่น
ของรัฐหรือพนักงานสวนทองถิ่นแลวแตกรณี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณผูแทนกระทรวง
อื่นอีกสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหมี
ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 
          มาตรา 14  ใหคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี ้
          (1) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ ราง
ขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 
          (2) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
          (3) พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
          (4) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการตามที่เห็นสมควร 
          มาตรา 15  การประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ วิธีการ
ประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล การกําหนด
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตองมีรายละเอียดอยางนอยตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
          มาตรา 16  ในการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการหากคณะกรรมการมี
ความเห็นวา ไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลและ หนวยงานเจาของโครงการเห็นชอบ
ดวย ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
กระทรวงการคลัง หากสอง หนวยงานเห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 



          ถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ใหทําบันทึกความเห็นเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณา หากสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือถาหนวยงาน
หนึ่งหนวยงานใดมีความเห็นไมตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล 
          มาตรา 17  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา 12 ที่มีวงเงิน
หรือทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของ โครงการตองใหที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามประกาศตามมาตรา 7 ราง   ขอบเขตของโครงการและใหจัดทําความเห็นประเมินการ
คัดเลือกใหเอกชน เขารวมงานหรือดําเนินการตามโครงการนั้น 
          มาตรา 18  การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการครั้งใด ถาไมมีผู
เสนอเขารวมงานหรือดําเนินการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม ถามีผูเสนอ
เพียงรายเดียวหรือ หลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงานหรือ
ดําเนินการตามมาตรา 15 เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได 
          มาตรา 19  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
          มติที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรองตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม 
          กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
          มาตรา 20  ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมงานหรือดําเนินการ
กอนลงนาม 
          มาตรา 21  ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรองเรื่อง
ผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน 
          หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น 
แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินช้ีขาด 
 
 
 
 



หมวด 4 
การกํากับดูแลและติดตามผล 

------ 
 
          มาตรา 22  เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปน
ประธาน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติหนึ่งคนและผูแทนจากหนวยงานอื่นซึ่งมิใชหนวยงานเจาของโครงการหนึ่ง
คน ผูแทนฝายเอกชนที่เขารวมงานหรือดําเนินการหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดหนึ่งคน 
และผูแทนอื่นซึ่งหนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรแตงตั้งอีกไมเกินสามคน และรวมกันไม
เกินเกาคน เปนกรรมการการประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองค
ประชุมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกําหนด 
          มาตรา 23  ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 มีอํานาจ และหนาที่ดังนี ้
          (1) ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา 
          (2) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอรัฐมนตรี
กระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบ 
          ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (2) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกําหนด 
แตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
          มาตรา 24  ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
ประสานงานทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

------ 
 
          มาตรา 25  โครงการใดที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซึ่งไดกระทําไปแลวใน
ขั้นตอนใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการในขั้นตอน
ตอไปใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้



 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       อานันท ปนยารชุน 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
หมายเหต:ุ-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการให
สัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชนในปจจุบัน สวนใหญจะ
กําหนดใหเปนอํานาจการพิจารณาของ บุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียว และในเรื่องสําคัญจะ
กําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี ทําใหการพิจารณาอาจเปนไปโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ.2515 สวนใหญกฎหมายไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว  ดังนั้น เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติและ
ใชบังคับแกการใหสัมปทานหรือการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะ
โครงการที่มีการลงทุน หรือมีทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป สมควรใหมีกฎหมายวา
ดวยการให เอกชนเขารวมงานหรือดํา เนิน การในกิจการของรัฐ  จึงจํ า เปนตองตร า 
พระราชบัญญัตินี ้
 
 
 


