เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๕ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ระยะเวลา
ครั้งละห้าปี เพื่อกําหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ข้อ ๔ แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
มีรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สมคิด จาตุศรีพทิ ักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ด้วยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้มีการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนและแน่นอน
ในการกาหนดกิจการของรัฐที่สมควรและที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้กรอบระยะเวลา
ของแผนยุ ทธศาสตร์ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนสร้างความสนใจและดึงดูดเอกชน
ให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติว่าด้ว ยแนวนโยบายแห่ งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทและลักษณะของกิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน จานวน ๔ กิจการ ได้แก่
๑.๑ กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง
๑.๒ กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางในเมือง
๑.๓ กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสาหรับขนส่งสินค้า
๑.๔ กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
กลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน จานวน ๑๙ กิจการ ได้แก่
๒.๑ กิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม
๒.๒ กิจการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
๒.๓ กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง
๒.๔ กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า
๒.๕ กิจการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
๒.๖ กิจการพัฒนาธุรกิจและบริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน
๒.๗ กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้า
๒.๘ กิจการพัฒนาระบบชลประทาน
๒.๙ กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ
๒.๑๐ กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
๒.๑๑ กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
๒.๑๒ กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หน้าที่ ๑

๒.๑๓ กิจการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล
๒.๑๔ กิจการพัฒนาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่
๒.๑๕ กิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๒.๑๖ กิจการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางราง
๒.๑๗ กิจการพัฒนาท่าอากาศยาน
๒.๑๘ กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสาหรับขนส่งผู้โดยสาร
๒.๑๙ กิจการพัฒนาด้านพลังงาน
เป้าหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลา
ภายใต้ ก รอบระยะเวลา ๕ ปี ข องแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รั ฐ มีเป้ าหมายที่จะดาเนินโครงการที่อยู่ภ ายใต้ ๔ กิจการในกลุ่ มที่ ๑ ในลั กษณะ
การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น เป็ น หลั ก และจะส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนมี ส่ ว นร่ ว มในการลงทุ น โครงการที่ อ ยู่ ภ ายใต้
๑๙ กิ จ การในกลุ่ ม ที่ ๒ เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ สามารถลงทุ น พั ฒ นากิ จ การดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มากขึ้ น
และสามารถลดข้ อ จ ากั ด การลงทุ น จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น กู้ จ ากภาครั ฐ รวมทั้ ง สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินกิจการ การใช้ทรัพยากรของรัฐ และการให้บริการแก่ประชาชน
ในกิจการนั้นๆ
ประมาณการลงทุนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ประมาณการลงทุนของโครงการลงทุนในกิจการของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่คาดว่าจะให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
มีมูลค่ารวมประมาณ ๑.๖๒ ล้านล้านบาท
สาหรับงบประมาณการลงทุน ของภาครัฐในแต่ล ะปีงบประมาณจะขึ้นอยู่กับการพิจารณารู ปแบบ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้ง จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ตามวิธีการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี

หน้าที่ ๒

ความเชื่อมโยงของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การพัฒ นาโครงการในแต่ล ะกิ จ การต้ อ งคานึง ถึ ง ความเชื่ อ มโยงของขอบเขตงานและระยะเวลา
ในการพั ฒ นาและด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ มี ก ารลงทุ น ซ้ าซ้ อ นและให้ ป ระชาชนสามารถได้ รั บ
บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อให้การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความเชื่อมโยง
ของกิจการมี ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ความเชื่อมโยงภายในกิจ การเดียวกัน เช่น ในการพัฒนาและดาเนินโครงการในกิจการพัฒ นา
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองควรคานึงถึงการเชื่อมโยงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
จากการเชื่อมต่อสถานีและปริมาณการขนส่งระหว่างรถไฟฟ้าสายต่างๆ
๒. ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขา เช่น ในการพัฒนาและดาเนินโครงการในกิจการที่เกี่ยวข้อง
กั บ การขนส่ ง กิ จ การพั ฒ นาท่ า เรื อ สาธารณะส าหรั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า กิ จ การพั ฒ นาสถานี ข นส่ ง บรรจุ แ ยก
และกระจายสิน ค้า กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่ านทางระหว่างเมือง และกิจการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็ ว สู ง ควรค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งโครงการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างระบบขนส่ง รวมทั้ง ไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้าซ้อนระหว่างกิจการ
๓. ความเชื่ อ มโยงระหว่างกิ จ การกั บกิ จ การในสาขาอื่ น เช่ น ในการพั ฒ นาและด าเนิ นโครงการ
ในกิจการพัฒ นาสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งอยู่ในสาขาการศึกษา ควรคานึงถึงกิจการพัฒนาระบบอินเตอร์เ น็ต
ความเร็วสูงซึ่งอยู่ในสาขาการสื่อสาร เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็ว สู ง
ในการพัฒนาระบบการศึกษาได้

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ธันวาคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓

รายการโครงงการลงทุนในนกิจการตามแแผนยุทธศาสตร์การให้เอกกชนร่วมลงทุนในกิ
น จการขอองรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒
– ๒๕๖๖๔
(Project Pipeeline)
ประมาณกการ
มูลค่า
หน่วยงาน
กรระทรวง
โครรงการ
เงินลงทุน
เจจ้าของโครงการร
เจ้จ้าสังกัด
ทั้งหมด
(ล้านบาทท)
กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้
ม
เอกชนนมีส่วนร่วมในกการลงทุน
๑.๑๑ กิจการพัฒนาาระบบขนส่งมววลชนทางรางใในเมือง
การรถไฟฟ้าขนสส่ง
๑) โครงการรถไฟฟฟ้าสายสีเขียว
คคมนาคม
๓๘,๐๑๑.๕๕๗
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มวลชชนแห่งประเทศศไทย
การรถไฟฟ้าขนสส่ง
๒) โครงการรถไฟฟฟ้าสายสีส้ม
คคมนาคม
๑๑๓,๗๙๐.๔๐
มวลชชนแห่งประเทศศไทย
ส่วนตะวันออกก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
น
แห่งประเทศไททย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์
น )
๓) โครงการรถไฟฟฟ้าสายสีส้ม
คคมนาคม
๑๒๔,๒๔๙.๐๐
การรถไฟฟ้าขนสส่ง
ส่วนตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน –
มวลชชนแห่งประเทศศไทย
ศูนย์วัฒนธรรมมแห่งประเทศไททย
๔) โครงการรถไฟฟฟ้าสายสีม่วง
การรถไฟฟ้าขนสส่ง
คคมนาคม
๑๒๘,๒๓๕.๐๐
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
มวลชชนแห่งประเทศศไทย
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
๕) โครงการระบบบขนส่งมวลชน
การรถไฟฟ้าขนสส่ง
คคมนาคม
๓๙,๔๐๖.๐๐๖
มวลชชนแห่งประเทศศไทย
จังหวัดภูเก็ต
๖) โครงการระบบบรถไฟฟ้ารางคู่
ก งเทพมหานครร
กรุ
มหหาดไทย
๒๗,๘๙๒.๐๐๐
ขนาดเบา (Ligght Rail)
สายบางนา – ทท่าอากาศยานสุวรรณภู
ร มิ
๗) โครงการรถไฟฟฟ้ารางเดี่ยว
ก งเทพมหานครร
กรุ
มหหาดไทย
๔๕,๙๒๕.๐๐๐
(Monorail) สายสี
ส เทา
ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ
และช่วงพระโขขนง – พระรามม ๓
๑.๒๒ กิจการพัฒนาาถนนที่มีการเก็ก็บค่าผ่านทางใในเมือง
๑) โครงการทางพิพิเศษ
การทางพิเศษ
คคมนาคม
๑๒,๘๐๔.๙๙๕
สายกะทู้ – ป่าาตอง จังหวัดภูเก็
เต
แ งประเทศไทยย
แห่
๑.๓๓ กิจการพัฒนาาท่าเรือสาธารณ
ณะสําหรับขนสส่งสินค้า
๑) โครงการพัฒนาท่
น าเรือแหลมฉฉบัง
การท่าเรือ
คคมนาคม
๑๔๑,๓๕๗.๖๐
ขั้นที่ ๓
แ งประเทศไทยย
แห่
๒) โครงการก่อสร้ร้างท่าเรือปากบบารา
กรมเจ้าท่า
คคมนาคม
๒๐,๕๒๕.๕๕๒
จังหวัดสตูล
๓) โครงการก่อสร้ร้างท่าเรือน้ําลึก
กรมเจ้าท่า
คคมนาคม
๑๖,๕๕๐.๐๐๐
สงขลาแห่งที่ ๒
เตรียมความมพร้อมก่อนจัดทํารายงานผลการศึ
ร
ก
กษาและวิ
เคราะห์โครงการตาม
โ
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
จัดทํารายงาานผลการศึกษาแลละวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุ
ว
นฯ ปี ๒๕๕๕๖
เสนอผลการรศึกษาและวิเคราะะห์โครงการตาม พ.ร.บ.
พ ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
คัดเลือกเอกกชน

ประมมาณการ
มูลค่า
เงินลงทุ
น น
ของงเอกชน
(ล้านบาท)
ไม่มีมีข้อมูล
๒๐,๗๗๐๙.๐๐
๑๒,๗๗๓๘.๐๐
๒๖,๔๔๘๖.๐๐
ไม่มีมีข้อมูล
๘,๖๑๖.๐๐
๒๐,๒๒๒๐.๐๐

๑๐,๒๒๑๑.๗๕
๘๗,๐๐๐๔.๔๗
๒,๗๐๗.๖๒
๒,๔๔๗๒.๓๑

ส
สถานะ
ปัจจุบัน

-๒-

โครรงการ

หน่วยงาน
เจจ้าของโครงการร

กรระทรวง
เจ้จ้าสังกัด

ประมาณกการ
มูลค่า
เงินลงทุน
ทั้งหมด
(ล้านบาทท)
๓,๐๐๐.๐๐

อุตสาหกรรม
๔) โครงการบริหารจั
า ดการ
การรนิคมอุตสาหกรรรม
ส
ท่าเรือสาธารณ
ณะแห่งที่ ๒
แ งประเทศไทยย
แห่
๕) โครงการบริหารจั
า ดการ
การรนิคมอุตสาหกรรรม
ส
๑๓,๐๐๐.๐๐๐
อุตสาหกรรม
ท่าเทียบเรือสาาธารณะ
แ งประเทศไทยย
แห่
เพื่อขนถ่ายสินนค้าเหลว
อุตสาหกรรม
๖) โครงการพัฒนาท่
น าเรืออุตสาหหกรรม การรนิคมอุตสาหกรรรม
ส
๑๐,๐๐๐.๐๐๐
มาบตาพุด ระยะที่ ๓
แ งประเทศไทยย
แห่
๑.๔๔ กิจการพัฒนาาระบบรถไฟคววามเร็วสูง
๑) โครงการรถไฟฟความเร็วสูง
การรถไฟ
คคมนาคม
๑๕๒,๔๔๘.๐๐
สายกรุงเทพฯ – ระยอง
แ งประเทศไทยย
แห่
๒) โครงการรถไฟฟความเร็วสูง
การรถไฟ
คคมนาคม
๑๐๐,๑๒๕.๐๗
สายกรุงเทพฯ – หัวหิน
แ งประเทศไทยย
แห่
กลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่สงเสริมให้เอกชชนมีส่วนร่วมในนการลงทุน
๒.๑๑ กิจการพัฒนาาโครงข่ายโทรคคมนาคม
– ไม่มี –
๒.๒๒ กิจการพัฒนาาระบบอินเตอร์ร์เน็ตความเร็วสูง
– ไม่มี –
๒.๓๓ กิจการพัฒนาาถนนที่มีการเก็ก็บค่าผ่านทางรระหว่างเมือง
๑) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๘๙,๐๐๐.๐๐๐
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหหานคร
ด้านตะวันตก – ราชบุรี (ปากกท่อ)
(ทางยกระดับบนนทางหลวงหมายเเลข ๓๕)
๒) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๘๐,๖๐๐.๐๐๐
สายนครปฐม – ชะอํา
๓) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๓๐,๕๐๐.๐๐๐
สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย
๔) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๒๙,๔๐๐.๐๐๐
ร มขุ
ส่วนต่อขยายททางยกระดับอุตราภิ
ช่วงรังสิต – บางปะอิน
๕) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๑๑๖,๖๐๐.๐๐
สายบางปะอิน – นครราชสีมา
๖) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๘๔,๑๒๐.๐๐๐
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
๗) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวง
คคมนาคม
๔๐,๐๐๐.๐๐๐
สายบางปะอิน – นครสวรรค์
เตรียมความมพร้อมก่อนจัดทํารายงานผลการศึ
ร
ก
กษาและวิ
เคราะห์โครงการตาม
โ
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
จัดทํารายงาานผลการศึกษาแลละวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุ
ว
นฯ ปี ๒๕๕๕๖
เสนอผลการรศึกษาและวิเคราะะห์โครงการตาม พ.ร.บ.
พ ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
คัดเลือกเอกกชน

ประมมาณการ
มูลค่า
เงินลงทุ
น น
ของงเอกชน
(ล้านบาท)
ไม่มีมีข้อมูล
ไม่มีมีข้อมูล
ไม่มีมีข้อมูล
๑๕๐,๓๕๕.๐๐
๙๕,๒๒๗๖.๙๗

ไม่มีมีข้อมูล

ไม่มีมีข้อมูล
ไม่มีมีข้อมูล
ไม่มีมีข้อมูล
๔๐,๐๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐๐.๐๐
ไม่มีมีข้อมูล

ส
สถานะ
ปัจจุบัน

-๓-

โครรงการ

หน่วยงาน
เจจ้าของโครงการร

กรระทรวง
เจ้จ้าสังกัด

ประมาณกการ
มูลค่า
เงินลงทุน
ทั้งหมด
(ล้านบาทท)

ประมมาณการ
มูลค่า
เงินลงทุ
น น
ของงเอกชน
(ล้านบาท)

คคมนาคม

๔,๘๔๗.๔๔๖

๒,๐๑๒.๐๖

คคมนาคม

๓,๕๒๔.๙๙๓

๒,๐๔๔.๖๙

คคมนาคม

๑๘,๓๖๑.๒๒๑

๒,๘๙๔.๔๕

คคมนาคม

๑,๓๕๕.๓๓๔

๑,๐๑๗.๓๙

คคมนาคม

๑๐,๐๐๐.๐๐๐

ไม่มีมีข้อมูล

๒.๔๔ กิจการพัฒนาาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกรระจายสินค้า
กรมมการขนส่งทางบก
๑) โครงการศูนย์เปลี
เ ่ยนถ่าย
รูปแบบการขนนส่งสินค้าเชียงขของ
จังหวัดเชียงราาย
๒) โครงการศูนย์การขนส่
ก
งชายแดน
กรมมการขนส่งทางบก
จังหวัดนครพนนม
๓) โครงการพัฒนาสถานี
น
ขนส่งสินค้
น า
กรมมการขนส่งทางบก
ภูมิภาค
๒.๕๕ กิจการพัฒนาาระบบตั๋วร่วม
๑) โครงการจัดตั้งงผู้บริหารจัดการร
สํานั
า กงานนโยบาย
และบํารุงรักษษาระบบตั๋วร่วม
แลละแผนการขนสส่ง
และจราจร
๒.๖๖ กิจการพัฒนาาธุรกิจและบริหารพื
ห ้นที่ท่าอากกาศยาน
๑) โครงการพัฒนาศู
น นย์ซ่อมบํารุง
บริษิ ัท การบินไททย
อากาศยาน (M
Maintenance
จํจากัด (มหาชน))
Repair & Oveerhaul: MRO))
ณ ท่าอากาศยยานอู่ตะเภา
บริษัท ท่าอากาศยานนไทย
๒) โครงการคลังสินค้า (Cargo)
และโครงการออุปกรณ์บริการภภาคพื้น
จํจากัด (มหาชน))
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการซ่อมบํบํารุง (GSE)
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒.๗๗ กิจการพัฒนาาระบบจัดการคคุณภาพน้ํา
๑) โครงการบําบัดดน้ําเสียคลองเตตย
ก งเทพมหานครร
กรุ

คคมนาคม

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีมีข้อมูล

มหหาดไทย

๑๘,๖๙๙.๐๐๐

๑๘,๖๖๙๙.๐๐

๒) โครงการบําบัดดน้ําเสียธนบุรี

ก งเทพมหานครร
กรุ

มหหาดไทย

๑๓,๘๒๐.๐๐๐

๑๓,๘๘๒๐.๐๐

๓) โครงการบําบัดดน้ําเสียบึงหนอองบอน

ก งเทพมหานครร
กรุ

มหหาดไทย

๑๐,๗๒๖.๕๕๐

๑๐,๗๗๒๖.๕๐

๔) โครงการปรับปรุ
ป งและพัฒนา
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสียเคคหะชุมชนร่มเกล้า
๕) โครงการก่อสร้ร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครสสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสสาคร

ก งเทพมหานครร
กรุ

มหหาดไทย

๑,๕๘๗.๐๐

๑,๕๕๘๗.๐๐

องคค์การจัดการน้ําเสี
เย

ทรัพยาากรธรรมชาติ
และสิสิ่งแวดล้อม

๖,๕๒๕.๘๘๐

๔,๕๕๖๘.๐๖

เตรียมความมพร้อมก่อนจัดทํารายงานผลการศึ
ร
ก
กษาและวิ
เคราะห์โครงการตาม
โ
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
จัดทํารายงาานผลการศึกษาแลละวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุ
ว
นฯ ปี ๒๕๕๕๖
เสนอผลการรศึกษาและวิเคราะะห์โครงการตาม พ.ร.บ.
พ ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
คัดเลือกเอกกชน

ส
สถานะ
ปัจจุบัน

-๔-

โครรงการ
๖) โครงการก่อสร้ร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองกกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสสาคร
๗) โครงการก่อสร้ร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองบบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรรีี
๘) โครงการก่อสร้ร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครรัรังสิต จังหวัดปทุทุมธานี
๒.๘๘ กิจการพัฒนาาระบบชลประททาน

ประมาณกการ
มูลค่า
เงินลงทุน
ทั้งหมด
(ล้านบาทท)
๓,๒๐๓.๘๘๒

ประมมาณการ
มูลค่า
เงินลงทุ
น น
ของงเอกชน
(ล้านบาท)
๒,๒๔๒.๖๗

หน่วยงาน
เจจ้าของโครงการร

กรระทรวง
เจ้จ้าสังกัด

องคค์การจัดการน้ําเสี
เย

ทรัพยาากรธรรมชาติ
และสิสิ่งแวดล้อม

องคค์การจัดการน้ําเสี
เย

ทรัพยาากรธรรมชาติ
และสิสิ่งแวดล้อม

๔,๖๔๖.๐๖

๓,๒๕๒.๒๔

เย
องคค์การจัดการน้ําเสี

ทรัพยาากรธรรมชาติ
และสิสิ่งแวดล้อม

๔๔๓.๑๒๒

๓๑๑๐.๑๘

ศึกษาธิ
ก การ

๓,๐๐๐.๐๐

๑,๘๐๐.๐๐

ศึกษาธิ
ก การ

๒,๑๖๙.๐๐

๒,๑๖๙.๐๐

ศึกษาธิ
ก การ

๑๒,๐๐๐.๐๐๐

๑๑,๘๘๕๐.๐๐

ศึกษาธิ
ก การ

๓,๙๐๐.๐๐

๓,๙๐๐.๐๐

สาธารณสุข

๔๐๓.๐๐๐

๔๐๐๓.๐๐

สาธารณสุข

๑,๖๗๐.๐๐

๑,๖๗๐.๐๐

– ไม่มี –
๒.๙๙ กิจการพัฒนาาสถานศึกษาของรัฐ
๑) โครงการอุทยยานสมเด็จพระนนเรศวร มหหาวิทยาลัยนเรศศวร
มหาราช จังหหวัดพิษณุโลก
(King Naresuuan The Great Park)
๒) โครงการจัดตั้ังศูนย์ฝึกอบรม
สํานักงาน
อาชีวศึกษานาานาชาติ
คณะกรรมการ
(Internationnal Vocational
ก
การอาชี
วศึกษาา
Training Cennter) ระยะที่ ๒
สถาบันการอาาชีวศึกษาภาคกกลาง ๑
วิทยาลัยการออาชีวศึกษาปทุมธานี
ม
๓) โครงการสวนนนวัตกรรมเพื่อกาารผลิต มหาาวิทยาลัยเทคโนนโลยี
บัณฑิตด้านวิททยาศาสตร์และเทคคโนโลยี
ร
ราชมงคลล้
านนาา
(บัณฑิตนักปฏิฏิบัติ Hands onn)
๒.๑๑๐ กิจการพัฒนาโครงสร้
น
างพื้นฐานด้านสาธธารณสุข
มหหาวิทยาลัยนเรศศวร
๑) โครงการศูนย์กลางการให้บรการ
ริ
สุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
โรงพยาบาลมมหาวิทยาลัยนเรรศวร
๒) โครงการอาคาารบริการการแพพทย์
สํานักงานปลัด
และที่จอดรถ โรงพยาบาลนคครปฐม กระะทรวงสาธารณ
ณสุข
๓) โครงการอาคาารศูนย์การแพททย์
สํานักงานปลัด
เฉพาะทาง โรรงพยาบาลหาดใใหญ่
กระะทรวงสาธารณ
ณสุข
จังหวัดสงขลาา

เตรียมความมพร้อมก่อนจัดทํารายงานผลการศึ
ร
ก
กษาและวิ
เคราะห์โครงการตาม
โ
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ว
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ส
สถานะ
ปัจจุบัน

-๕-

โครรงการ

หน่วยงาน
เจจ้าของโครงการร

กรระทรวง
เจ้จ้าสังกัด

ประมาณกการ
มูลค่า
เงินลงทุน
ทั้งหมด
(ล้านบาทท)
๗๕๗.๐๐๐

สาธารณสุข
๔) โครงการอาคาารศูนย์การแพททย์
สํานักงานปลัด
เฉพาะทางแลละอาคารจอดรถถ
กระะทรวงสาธารณ
ณสุข
โรงพยาบาลรราชบุรี
๕) โครงการศูนย์การแพทย์เฉพาาะทาง
กรมการแพทย์
สาธารณสุข
๙,๓๖๖.๘๘๖
กรมการแพทย์
๖) โครงการศูนย์เฝ้าระวังและกักกั
กน
ก
กรมควบคุ
มโรคค
สาธารณสุข
๗๐๔.๐๐๐
(Quarantinee Center) ผู้สัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วยโโรคติดต่ออุบัติใหม่
ใ
และโรคติดต่อออันตรายร้ายแรง
๒.๑๑๑ กิจการพัฒนาด้
น านยาและออุปกรณ์ทางการแพทย์
สาธารณสุข
๑) โครงการร่วมลลงทุนการจัดบริริการ
สํานักงานปลัด
๑๒๕.๒๐๐
กระะทรวงสาธารณ
ตรวจวินิจฉัยทางรั
ท งสีวิทยา
ณสุข
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โรงพยาาบาล
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎรร์ธานี
สาธารณสุข
๒) โครงการร่วมลลงทุนการจัดบริริการ
สํานักงานปลัด
๓๐.๙๐
ฟอกเลือดผู้ปว่วยโรคไตวายเรื้อรัง
กระะทรวงสาธารณ
ณสุข
ด้วยเครื่องไตเเทียม
โรงพยาบาลรราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒.๑๑๒ กิจการพัฒนาโครงสร้
น
างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
ย
เทคโโนโลยี และนวัตกรรม
ต
๑) โครงการ Geoo-Spatial
สํสานักงานพัฒนาา
๓,๒๕๐.๐๐
วิทยาศาสตร์
Industrial Paark
เททคโนโลยีอวกาศศ
และเทคโนโลยี
แลละภูมิสารสนเททศ
๒.๑๑๓ กิจการพัฒนาที
น ่เกี่ยวข้องกักับเศรษฐกิจดิจิจิทัล
– ไม่มี –
๒.๑๑๔ กิจการพัฒนาศู
น นย์การประะชุมขนาดใหญ
ญ่
– ไม่มี –
๒.๑๑๕ กิจการพัฒนาที
น ่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยแลละปานกลาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการร และผู้ด้อยโออกาส
๑) โครงการพัฒนนาที่อยู่อาศัย
พัฒนาสั
ฒ งคม
ไม่มีข้อมูล
การเคหะแห่งชาติ
ตามเส้นทางโคครงข่ายระบบรถถไฟฟ้า
และคความมั่นคง
ขนส่งมวลชน (Transit – Oriented
ขอองมนุษย์
Development: TOD) ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลล ระยะที่ ๒

เตรียมความมพร้อมก่อนจัดทํารายงานผลการศึ
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ก
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โ
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ประมมาณการ
มูลค่า
เงินลงทุ
น น
ของงเอกชน
(ล้านบาท)
๗๕๕๗.๐๐
๘,๓๙๒.๑๘
ไม่มีมีข้อมูล

๑๒๒๕.๒๐

๓๐๐.๙๐

๑,๗๕๐.๐๐

ไม่มีมีข้อมูล

ส
สถานะ
ปัจจุบัน

-๖-

โครรงการ

หน่วยงาน
เจจ้าของโครงการร

๒) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
การเคหะแห่งชาติ
ระยะที่ ๓ แลละระยะที่ ๔
(รองรับผู้อยูอ่อาศัยใหม่)
การเคหะแห่งชาติ
๓) โครงการพัฒนนาที่อยู่อาศัย
สวัสดิการข้ารราชการและโครรงการ
เชิงพาณิชย์บนที
น ่ดินแปลงว่าง
การเคหะแห่งชาติ
๔) โครงการพัฒนนาที่อยู่อาศัย
และเชิงพาณิชชย์ บนที่ดินแปลลงว่าง
ในโครงการเคคหะชุมชนเชียงใใหม่
(หนองหอย)
๒.๑๑๖ กิจการพัฒนาระบบขนส่
น
งสินค้าทางราง
๑) โครงการเพิ่มบบทบาทภาคเอกกชน
การรถไฟ
ในการเดินรถขขนส่งสินค้า
แ งประเทศไทยย
แห่
เส้นทางขอนแแก่น – แหลมฉบับัง
๒.๑๑๗ กิจการพัฒนาท่
น าอากาศยาาน

ประมาณกการ
มูลค่า
เงินลงทุน
ทั้งหมด
(ล้านบาทท)
ไม่มีข้อมูล

ประมมาณการ
มูลค่า
เงินลงทุ
น น
ของงเอกชน
(ล้านบาท)
ไม่มีมีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีมีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีมีข้อมูล

คคมนาคม

๑๙,๑๙๓.๗๗๐

ไม่มีมีข้อมูล

คคมนาคม

๕,๓๗๖.๓๓๖

๓,๒๕๘.๙๐

๑,๖๑๗,๒๒๖๖.๔๓

๖๑๑,๐๗๗.๕๔

กรระทรวง
เจ้จ้าสังกัด
พัฒนาสั
ฒ งคม
และคความมั่นคง
ขอองมนุษย์
พัฒนาสั
ฒ งคม
และคความมั่นคง
ขอองมนุษย์
พัฒนาสั
ฒ งคม
และคความมั่นคง
ขอองมนุษย์

– ไม่มี –
๒.๑๑๘ กิจการพัฒนาท่
น าเรือสาธารณะสําหรับขนนส่งผู้โดยสาร
๑) โครงการท่าเทีทียบเรือสําราญ
กรมเจ้าท่า
ขนาดใหญ่ (Crruise) อําเภอเกาาะสมุย
จังหวัดสุราษฎฎร์ธานี
๒.๑๑๙ กิจการพัฒนาด้
น านพลังงานน
– ไม่มี –
รวม ๕๕ โคครงการ
หมายยเหตุ : ๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาาคม ๒๕๖๐
๒. ประมาณการมูลค่าเงินลงงทุนอาจเปลี่ยนแปปลงตามผลการศึกษาและวิ
ก
เคราะห์โโครงการ
ที่มา : กรอบนโยบายกาารให้เอกชนร่วมลงงทุนในกิจการของงรัฐของกระทรวงเจจ้าสังกัด
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