ฉบับที่ 45/2561

วันที่ 3 เมษายน 2561

ครม. เห็นชอบร่ าง พ.ร.บ. PPP ฉบับใหม่ ยกระดับการส่ งเสริมการร่ วมลงทุนระหว่ างรัฐและเอกชน
ให้ ชัดเจน กระชับ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
________________________
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ มการร่ วมลงทุนระหว่าง
รั ฐและเอกชน พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนฯ) และส่ งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจ
พิจารณาต่อไป โดยร่ างกฎหมายดังกล่าวเป็ นการปรับปรุ งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพื่อให้มีการกําหนดนโยบายของรั ฐที่ชัดเจนและแน่ นอนในการจัดทําโครงสร้ างพื้นฐานและบริ การ
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่ วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างรัฐและ
เอกชน และมีมาตรการส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนให้แก่โครงการร่ วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินยั การเงินการ
คลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนโดยคํานึ งถึงความสําเร็ จของโครงการร่ วมลงทุน
รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทําโครงการร่ วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิ ดเผย และตรวจสอบได้ และ
สามารถสร้ างแรงจู งใจให้เอกชนร่ วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและบริ การสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
นายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่ าง พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนฯ มีสาระสําคัญสรุ ปได้น้ ี
1. “Facilitation” การส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนระหว่ างภาครั ฐและเอกชน ให้ มีความสะดวกรวดเร็ ว
มากขึ้น โดยทํา ให้ ข้ั น ตอนง่ า ย กํา หนดให้ มี ม าตรการสนับ สนุ น โครงการร่ ว มลงทุ น (PPP Promotion) และให้
คณะรั ฐมนตรี สามารถพิจารณาแก้ไขปั ญหา อุ ปสรรค หรื อความล่ าช้าเกี่ ยวกับโครงการร่ วมลงทุนที่ เกิ ดขึ้ นจาก
กฎหมายหรื อระเบียบ ยกระดับกองทุน PPP ให้สามารถสนับสนุนโครงการ PPP ได้มากขึ้น
2. “Alignment” ทําให้ โครงการร่ วมลงทุ นสอดคล้ องกับแผนพัฒนาโครงการของประเทศ
และเป็ นไปตามหลัก PPP สากล ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (National
Infrastructure Plan) ที่ชัดเจน มุ่งเน้นการร่ วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและบริ การสาธารณะ
กําหนดเป้ าประสงค์ของการจัดทําและดําเนิ นโครงการร่ วมลงทุนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างรัฐ
และเอกชน (Partnership) ซึ่งรวมถึงเรื่ องการจัดสรรความเสี่ ยงและผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน

-23. “Streamline” มีข้ันตอนกระชั บ ชั ดเจน รวมถึงเป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ
กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทําโครงการร่ วมลงทุนให้กระชับ มีการนําเอาหลักการของมาตรการ PPP
Fast Track มาบัญญัติไว้ในขั้นตอนการจัดทําโครงการร่ วมลงทุน คณะกรรมการ PPP สามารถกําหนด
กรอบระยะเวลาเร่ งรัดการจัดทําและดําเนินโครงการร่ วมลงทุนได้
4. “Transparency” มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน กําหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการจัดทําโครงการร่ วมลงทุนที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน จัดให้มีการรับ
ฟั งความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ในทุกขั้นตอน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิ ดเผยสรุ ปข้อมูล
โครงการร่ วมลงทุนในรู ปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชน และหน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ
นายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กล่าวสรุ ปว่า เมื่อร่ าง พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนฯ มีผลใช้บงั คับ จะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและบริ การสาธารณะของภาครัฐให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและทัว่ ถึง โดยการใช้ความรู ้ ความสามารถ และนวัตกรรมของเอกชน ซึ่งจะ
ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะที่จาํ เป็ นได้อย่างทัว่ ถึง สะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่อไป
___________________________________

กองส่ งเสริ มการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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