
 

 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
(Public – Private Partnership : PPP) 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2 

  การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดท าโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าที่ ให้ภาคเอกชน
ด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญาร่วมลงทุน 
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ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

Privatization การจัดซื้อจัดจ้าง 
ของภาครัฐ 
Traditional 

Procurement 

การจ้างเหมาบริการเอกชน 
Outsources & 
Management 

Contracts 

การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

(PPP) 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
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ท าไมต้องมีการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน ? 

ภาครัฐมีหน้าที่จัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ เช่น ทางด่วน การสื่อสาร รถไฟฟ้า และด้านสังคม 
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่ด้วยภาครัฐมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรในการตอบสนองความต้องการ

ข้างต้นพร้อมกัน ดังนั้น รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยอมรับในนานาประเทศ จึงถูกน ามาใช้เพื่อจัดท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

ที่เป็นหน้าทีข่องรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าทีใ่ห้เอกชนด าเนินการแทนผา่นสัญญาร่วมลงทุน  
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
หรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2535 
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พัฒนาการกฎหมาย PPP ของประเทศไทยในอดีต 

ก่อน พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

ใช้บังคับเมื่อ 4 เม.ย. 2556 ใช้บังคับเมื่อ 9 เม.ย. 2535 

10 หมวด 72 มาตรา 

สาระส าคัญ 

5 หมวด 25 มาตรา 

อดีต รมว. ของกิจการสาธารณูปโภคมีอ านาจ 
แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้สัมปทานเอกชน 
และไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นธรรมแกเ่อกชน   

เพื่อการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เอกชน
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัจึงเกดิกฎหมายนี้ 

พระราชบัญญัต ิ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบ 

ถึงความปลอดภัยหรือผาสุก
แห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 

ประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 58 

พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2515 

การประกอบกิจการค้าขาย 
ที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศ 
จะท าไม่ได้ถ้าไม่ได้รบัอนุญาต 

หรือสัมปทานจากพระมหากษัตรยิ์ 

จอมพลถนอม กิตติขจร  หัวหน้าคณะปฏิวตัิ
ประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุมกิจการค้าขายฯ 
เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจ านวนมาก 
และไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการ

ดังกล่าว จึงเป็นเหตุในการปรับปรุงกฎหมาย 
และบังคับใช้ประกาศฯ โดยสาธารณูปโภค 

จะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาต 
หรือรับสัมปทานจากรัฐมนตรีเท่านัน้ 

กิจการที่ถือเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
1. การรถไฟ 
2. การรถราง 
3. การขุดคลอง 
4. การเดินอากาศ 
5. การประปา 
6. การชลประทาน 

7.  การไฟฟ้า 
8. การผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหนา่ย    

 ก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆ 
9. บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือน 

 ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของ 
 ประชาชนตามทีร่ะบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกา 

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติ 
และใช้บังคับแก่การให้สัมปทาน 
หรือการร่วมงานหรือด าเนินการ 

ในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีการลงทุน หรือมีทรัพย์สิน 
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

ยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 
เนื่องจากบทบัญญัติไม่มคีวามชัดเจน ขาดทิศทาง 

และความเป็นเอกภาพ ขาดหน่วยงานกลางที่ก ากบัดูแล
โครงการ ไม่มีก าหนดเวลาในการพิจารณาทีช่ัดเจน 
ไม่มีกระบวนการแกไ้ขสัญญาและการต่ออายุสัญญา 

เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐ 
ที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชน

เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน 
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน  

สาระส าคัญ 
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มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  

มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน 
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า 
ในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน  

มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้ง 
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
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มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตโครงการ 
อย่างกว้างขวางส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้ 

อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

ขาดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชนอันส่งผลให้การด าเนินโครงการ 

มีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจ 
ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร 

ขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุน้ส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 
ที่ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน  

ความจ าเป็นในการยกร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562   

 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 7 

พระราชบัญญัตกิารร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  



โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
มีลักษณะดังนี้ 

ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 
โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน 

หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

โครงการลงทุนของรัฐในกิจการ 
ที่หน่วยงานของรัฐมหีน้าที่และอ านาจ 

ต้องท าตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่ 
และอ านาจต้องท าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

ด้านเศรษฐกิจ 8 กิจการ ด้านสังคม 3 กิจการ 

กิจการอื่นตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 

กิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 

เปรียบเทียบโครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี  2562  

มาตรา 7 วรรคสอง กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่อง 
ทีจ่ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

โครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  
มี 3 ลักษณะดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจการที่หน่วยงานของรัฐ 
มีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

กิจการที่ต้องใช้ทรัพย์สินของรัฐ 
 

กิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

การร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่า 
โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

นิยาม “กิจการของรัฐ” นิยาม “ร่วมลงทุน” 
นิยาม “โครงการ” ตามมาตรา 4 นิยาม “ร่วมลงทุน” ตามมาตรา 4 

8 



หมวด 1 บททั่วไป : เป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 6)    

- ความสอดคล้องกับ 
แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

- ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน  
ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์

ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม  
- การรักษาวินัยการเงินการคลัง 

- การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และการ

ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ 

- ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง  
- สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการ 

หมวด 2  : แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (มาตรา 12)  

คณะกรรมการนโยบายฯ 

PPP 

1. รายการโครงการที่รัฐประสงค์จะร่วมลงทุนกับเอกชนตามเป้าหมาย นโยบาย  
และทิศทางท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคม 
ของประเทศที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าขึ้น 

2. ล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4. ข้อมูลของโครงการโดยสังเขป  

5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  

6. วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ  

7. กรอบระยะเวลาในการจัดท าและด าเนินโครงการ 

9 
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นายก 
รัฐมนตรี 

ประธาน 

รมว. 
การคลัง 

รองประธาน 

ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

กรรมการ 

เลขาธิการ 
สคก. 

กรรมการ 

เลขาธิการ 
สศช. 

กรรมการ 

ผอ. ส านัก 
งบประมาณ 

กรรมการ กรรมการ 

อัยการ
สูงสุด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการ 

ผอ. สคร. 

กรรมการ+เลขาฯ 

ข้าราชการ สคร.  
ไม่เกิน 2 คน 

ผู้ช่วยเลขาฯ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 20) 

(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรกีอ่นมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรอืการออกกฎกระทรวงตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้
(2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน และก าหนดแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
(3) พิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตามมาตรา 10 
(4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารในการจดัท าโครงการรว่มลงทุนที่มมีูลค่าต่ ากวา่ห้าพันล้านบาทหรือต่ ากวา่มลูค่าที่ก าหนดเพิ่มขึน้โดยกฎกระทรวง 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน 
(6) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน และกรอบระยะเวลาเร่งรัดการด าเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญารว่มลงทุนตามมาตรา 48 
(8) ออกประกาศตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(9) วินิจฉัยกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(10) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ด าเนินโครงการรว่มลงทุนเขา้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการรว่มลงทุน 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  

ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 19 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนโุลม 
(12) ปฏิบัติการอื่นตามทีพ่ระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรฐัมนตรีมอบหมาย 

หมวด 3 : คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (มาตรา 13) 

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ 
นโยบายฯ 

ไม่เกิน 17 คน 

 
 

ประธาน 
สภาอุตฯ 

เลขาธิการ
BOI 

ประธาน 
สภาหอฯ 

ประธาน 
สมาคม

ธนาคารไทย  

กรรมการ กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ 
เพิ่มเติมองค์ประกอบจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556   

โดยไม่มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ผอ.สบน. 
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อ านาจหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 

จัดท าและเสนอแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น และเผยแพร่ 
อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหน่วยงานของรัฐ 
เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ให้ความเห็น ค าแนะน า หรือวางแนวทางปฏิบัติ 
แกห่น่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  

ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด 3 : อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 21)  
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หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
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ค านวณมูลค่าโครงการ 

โครงการที่มีมูลค่า 
ต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท 

โครงการที่มีมูลค่า 
ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 

 มาตรา 8 โครงการร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป
หรื อมู ลค่ า ท่ี ก าหนด เพิ่ มขึ้ นโดยกฎกระทรวง ต้ องด า เนิ นการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

 มาตรา 9 โครงการร่วมลงทุนท่ีมีมูลค่าต่ ากว่า 
ห้าพันล้านบาทหรือต่ ากว่ามูลค่าท่ีก าหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการรว่มลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีค านวณมูลค่า 

    ของโครงการการร่วมลงทุน พ.ศ. .... (มาตรา 8 วรรคาสอง) 
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ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ (มาตรา 22 - มาตรา 31) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

รายงานการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการ  

(Business case) 

เห็นชอบหลักการ 
+Business Case  

น าเสนอ คกก. PPP 
เห็นชอบหลักการ  

น าเสนอ ครม. 
เห็นชอบหลักการ 

จ้างที่ปรึกษา 

Market 
Sounding 

+ 

+ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. คกก. PPP 

มาตรา 28 หลักการของโครงการร่วมลงทุนให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(2) ขอบเขตของโครงการ 
(3) รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินโครงการ ระยะเวลา 
ของโครงการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(4) มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 23 
(5) เหตุผลและความจ าเป็นของการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลตามมาตรา 25 
(6) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความพร้อม
ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 
(7) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

คณะท างาน (ถ้ามี) 
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ครม. เห็นชอบหลักการของทุกโครงการ
แตกต่างจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556   

แจ้งผลการพิจารณาให้ 
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน (มาตรา 32 - มาตรา 42) 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

ร่างประกาศเชิญชวน 
+ 

ร่าง  TOR 
+ 

ร่างสัญญา 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

คัดเลือก 

คัดเลือกเอกชน   
+  

เจรจา 

ตรวจ 
ร่างสัญญา 

เปิดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะ 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบ 

Market  
Sounding 

จ้างท่ีปรึกษา 

+ 

คกก. คัดเลือก อส. 
รมว. กระทรวง 

เจ้าสังกัด   
ครม.  

คกก. คัดเลือก 
ประธาน :  
ผู้แทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
กรรมการ :  
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด  
ผู้แทน สคร. 
ผู้แทน อส.  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
ผู้แทน สงป.  
(กรณีใช้งบประมาณ) 
ผู้แทน สบน.  
(กรณีใช้เงินกู้) 
กรรมการและ
เลขานุการ :  
ผู้แทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

+ 
เอกชน 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
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ลงนาม  
ในสัญญา 

เห็นชอบ  
ผลการคัดเลือก  
+ร่างสัญญาฯ 

+ เง่ือนไขส าคัญ 
ของสัญญาฯ 

เห็นชอบ  
ผลการคัดเลือก  
+เงื่อนไขส าคัญ 
ของสัญญาฯ 

หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
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ส่วนที่ 3 และ 4 การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน + การท าสัญญาใหม่ (มาตรา 43 – มาตรา 45 และมาตรา 49)  
 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ก ากับดูแล 
ก ากับดูแล เสนอ 

โครงการใหม่ 
เห็นชอบ  

ให้ร่วมลงทุน 

ด าเนินการ
เสมือน

โครงการใหม่ 

คกก. ก ากับดูแล 
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 
รมว. กระทรวง 

เจ้าสังกัด 
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 
คกก. ก ากับดูแล 
ประธาน :   
ผู้แทน ก. เจ้าสังกัด 
กรรมการ :   
ผู้แทน สคร. 
ผู้แทน อส.  
กรรมการและ
เลขานุการ :  
ผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

หมวด 4 การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

เป็นข้าราชการในกระทรวง 
เจ้าสังกัดที่มิใช่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการและมี
ต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าประเภท
บริหารระดับต้น 

ก่อนสัญญาสิ้นสุด 5 ปี 
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เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจาก 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน 
และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ 

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองทุน 

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 

การว่าจ้างท่ีปรึกษาตามที ่
ก าหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  
และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน 

ระหว่างรัฐและเอกชน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

กองทุน 

รับเข้า จ่ายออก 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ วัตถุประสงค์ 

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

หมวด 6 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
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PPP Project Pipeline in Health Sector Responsible Agency 

Estimated 
Total 

Investment  
(Mil. THB) 

Current Status 

Development of Public Health Infrastructure  

• Health Care and Elderly Care for the Lower Northern Region, Naresuan 
University Hospital   

Naresuan University 3,900.00 PPP Identification  

• Medical Service Building and Car Park, Nakhon Pathom Hospital 
Office of the Permanent 
Secretary of the Ministry 
of Public Health (MOPH) 

403.00 PPP Preparation 

• Specialized Medical Center, Hatyai Hospital, Songkhla Province 1,670.00 PPP Identification  

• Specialized Medical  Center & Car Park Building, Ratchaburi  Hospital  757.00 PPP Identification  

• Specialized Medical Center, Department of Medical Services Department of  
Medical Services 

9,366.86 
Propose PPP 

Proposal to SEPO 
• Quarantine Center for people who have been in direct contact  

with patients with contagious and/or infectious disease 
Department of  
Disease Control 704.00 n.a. 

Development of Pharmaceutical and Medical Equipment Facilities 

• Hi-tech Radiology Diagnostic Service, Suratthani Hospital 
Office of the Permanent 
Secretary of the MOPH 

125.20 PPP Preparation 

• Hemodialysis Service for Patients with chronic kidney failure, 
Ratchaburi Hospital 30.90 PPP Preparation 

Demand for 
Healthcare 

By 2020, Thailand will become  
an aging society  
The population > 60 yrs equals to 
19% of total population 

 Increasing trend toward Medical 
Tourism in Thailand  
(increase averagely by 17.5% per 
year from 2007 - 2011) 

Healthcare infrastructure remains 
inadequate especially  
in rural area. 
(636 population/1 bed in 
Northeastern Thailand compared to 
230 population/1 bed in BKK) 

More healthcare professionals  
are needed. 
In 2016, a doctor-patient ratio  
in Thailand is  1 : 2,065   
(1 doctor for 2,065 population) 



Specialized Medical Center, Department of Medical Services 
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PROJECT OWNER : Department of Medical Services (DMS) – Ministry of Public Health 
      The project includes the construction of the DMS Medical Center under the principle of PPP to increase public access to public health services and 
reduce congestion in public hospitals. The center will provide about 500 beds. 

 
                  PROJECT DEVELOPMENT :  

EXPECTED PPP SCHEME :   
The private sector will finance the construction and preparation  
of all medical equipment as well as operation and maintenance.  
PPP Gross cost Model (Availability Payment Contract Model )  
PPP contract period is expected to be 30 years. 

TOTAL INVESTMENT COST :   

EXPECTED PRIVATE INVESTMENT :   

9,366.86 Million Baht 

8,392.18 Million Baht 

PROJECT BACKGROUND :   

• A Medical Center comprises of a wide range  
of services and functional units, such as  
In Patient department (IPD), Intensive care unit 
Coronary care, Hemodialysis center  
and etc.  

• Center of Expertise and Medical Specialists from 
all institutions of DMS 

• It is located near The Bang Sue Central Station in 
Phaholyothin Area.  
(total area of 15 rai (6 acres)) 
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