
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
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ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน 
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ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นายชวเจต สุนทรวิทย์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ช้านาญการพิเศษ 
นางสาวพรทิพย์ อาชาพิทักษ์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
ต าแหน่ง : ผู้อ้านวยการส้านักกฎหมาย 
 รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการ 
 กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน 
 ในกิจการของรัฐ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 
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สารบัญ 
 

ตอนที่       หัวข้อ 
๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
ค าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน 

สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. วัตถุประสงค์  
คู่มือนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด้าเนินโครงการ ในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายล้าดับรอง  
 

๒. ขอบเขต  
การด้าเนินโครงการ ในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่าง

รัฐและเอกชนให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการแล้ว   
จนถึงขัน้ตอนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก 
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๓. ผูร้ับผิดชอบ 
ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

เป็นผู้รับผิดชอบ เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔. ผังกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น

หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 
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๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการ

ปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๑. 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก 

- เพื่อใหม้ีคณะกรรมการ
คัดเลือก 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท้ารา่งประกาศ 
เชิญชวน ร่างเอกสารส้าหรับการคดัเลือกเอกชน 
และร่างสัญญาร่วมลงทุน (มีการรบัฟังความคิดเห็น
ของภาคเอกชนมาพิจารณาประกอบการจัดท้า
เอกสาร)  

- ได้ร่างประกาศเชิญชวนร่าง
เอกสารส้าหรับการคดัเลือก
เอกชน และร่างสญัญาร่วม
ลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
(อาจว่าจ้างที่ปรึกษา
ร่วมด้าเนินการ)  

๓. เสนอร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส้าหรับการ
คัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

- ได้ร่างประกาศเชิญชวนร่าง
เอกสารส้าหรับการคดัเลือก
เอกชน และร่างสญัญาร่วม
ลงทนุท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการคดัเลือก 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ และ
คณะกรรมการ
คัดเลือก 

๔.  ด้าเนินการคดัเลือกเอกชนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก้าหนดตามมาตรา ๓๒ 
(ใช้วิธีประมูล หรือไม่ใช้วิธีประมลู) 

 ได้เอกชนท่ีไดร้ับการคัดเลือก 
และร่างสัญญาร่วมลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ  
และคณะกรรมการ
คัดเลือก 

๕. 
 

น้าส่งผลการคดัเลือกเอกชน และรา่งสัญญาร่วม
ลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนท่ีได้รับการ
คัดเลือก ส่งให้ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา  

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
เมื่อได้ผลการคัดเลือก
เอกชน และร่างสัญญา 
ร่วมลงทนุ 

ส่งให้ส้านักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
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เร่ือง กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน 
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ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๖. ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
ร่วมลงทุน และส่งกลับให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

ภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่ไดร้ับ 
ร่างสัญญาร่วมลงทุน 

ร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ที่ผ่านการพจิารณาจาก
ส้านักงานอัยการสูงสุด 

ส้านักงานอยัการสูงสุด 

๗. เสนอผลการคดัเลือกเอกชน ร่างสญัญา 
ร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส้านักงาน
อัยการสูงสุด และเง่ือนไขส้าคัญของสัญญาร่วมลงทุน 
ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  

- เสนอรัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๘. รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผล 
การคัดเลือกเอกชน ร่างสญัญาร่วมลงทุน และ
เงื่อนไขส้าคญัของสัญญาร่วมลงทุน 

ภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันท่ีได้รบัผลการ
คัดเลือกเอกชน  
ร่างสัญญาร่วม
ลงทุน และเง่ือนไข
ส้าคัญของสญัญา
ร่วมลงทุน 

 รัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัด 

๘.๑ กรณีเห็นชอบ 
ผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสญัญาร่วมลงทุน 
และเงื่อนไขส้าคัญของสญัญา  

 ได้ผลการคัดเลือกเอกชน ร่าง
สัญญาร่วมลงทุน และเง่ือนไข
ส้าคัญของสญัญาทีไ่ด้รบัความ
เห็นชอบ 

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัด 

๘.๒  กรณไีม่เห็นชอบ 
ผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสญัญาร่วมลงทุน 
และเงื่อนไขส้าคัญของสญัญา 
 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการและ
คณะกรรมการคัดเลือกไดร้ับแจ้ง
เหตผุลที่ไม่เหน็ชอบ  
พร้อมก้าหนดเวลาในการทบทวน 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัดอีกครั้ง 

๘.๒.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกทบทวน ผลการคดัเลือกเอกชนหรือร่าง
สัญญาร่วมลงทุน 

ภายในก้าหนด 
เวลาที่รัฐมนตรี
กระทรวง 
เจ้าสังกัดก้าหนด 

ได้ผลการคัดเลือกเอกชน  
ร่างสัญญาร่วมลงทุน  
และเงื่อนไขส้าคัญของสญัญาที่
ได้รับความเห็นชอบ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
คณะกรรมการ
คัดเลือก 

๘.๒.๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
ยืนยันผลการคัดเลือกเอกชนหรือร่างสัญญาร่วมลงทุน 

ความเห็นกระทรวง 
เจ้าสังกดั 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน 
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า  

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๙. เสนอผลการคดัเลือกเอกชนหรือรา่งสัญญา 
ร่วมลงทุน และเงื่อนไขส้าคัญของสัญญาร่วมลงทุน 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (กรณีตามข้อ ๘.๒.๒ 
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนา้เสนอ  
พร้อมความเห็นกระทรวงเจ้าสังกดั) 

 เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวง 
เจ้าสังกัด 

๑๐.  คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน 
ร่างสัญญาร่วมลงทุน และเงื่อนไขส้าคัญ 
ของสัญญาร่วมลงทุน 

-  คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ คณะรัฐมนตร ี

๑๑.  ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

- สัญญาร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

       

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๖.๒ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๖.๓ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชน  
ที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๖.๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓  

๖.๕ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดของร่างประกาศ

เชิญชวน ร่างเอกสารส้าหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระส้าคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓  

๖.๖ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง เงื่อนไขส้าคัญของสัญญา 

ร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนของโครงการร่วมลงทุน 
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า  

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย
ล าดับรอง  
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8. การติดตามและประเมินผล 
 
- ไม่มี -  
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