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ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ลงชื่อ วันที่ 

ผู้จัดท า 
 

นายชวเจต สุนทรวิทย์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ช านาญการพิเศษ 
นายวสันต์ ตามลิขิต 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
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สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
๓.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.       ผังกระบวนการท างาน 
๕.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๗.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
๘.       การติดตามและประเมินผล 

 
บันทึกการประกาศใช้ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. วัตถุประสงค ์ 

 คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 
๒๕๖๒) 
 
๒. ขอบเขต  

กระบวนการเริ่มตั้งแต่การมีแผนจัดท าโครงการจนถึงการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
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๓. ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เป็นผู้รับผิดชอบ เรื่อง กระบวนการและข้ันตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๔. ผังกระบวนการท างาน 
   ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบาย 
เป็นหัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

  ๖๐ วัน 
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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. (มาตรา ๒๑ ๒๒ ๒๓ และ ๒๗) จัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ (รายงานฯ) ด้วยการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาจัดท ารายงานฯ โดยน าความเห็นของหน่วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณาจดัท า
รายงานฯ ด้วย 
(มาตรา ๒๕) กรณีไม่ใช้วิธีการประมูล หรือมีการก าหนด
มาตรการสนับสนุนให้ระบุไว้ในรายงานฯ ด้วย 
(มาตรา ๒๖) เพื่อประโยชน์และความรวดเร็ว 
ในการเสนอโครงการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ)  
อาจให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณารายงานฯ ก็ได้ 

- 

หลักการของโครงการและ
รายงานฯ มีความครบถ้วน

ตามที ่พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ก าหนด 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๒. (มาตรา ๒๘) เสนอหลักการของโครงการและรายงานฯ  
ต่อรัฐมนตรีว่าการ (รมว.) กระทรวงเจ้าสังกัด  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- 
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด 

พิจารณาเห็นชอบ  
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 

๓. (มาตรา ๒๘) รมว. กระทรวงเจ้าสงักัด พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการและรายงานฯ 
 กรณไีม่เห็นชอบแจ้งเหตุผลและระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแก่หน่วยงานเจา้ของโครงการเพื่อน าเสนอ  
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้ง (เริ่มขั้นตอนที่ ๒ อีกครั้ง) 

๖๐ วัน 

รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด
เห็นชอบหลักการของ
โครงการและรายงานฯ  

เพื่อเสนอ สคร. 

 รมว. กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

๔. (มาตรา ๒๘) เสนอหลักการและรายงานฯ ที่ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจาก รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดแล้วเสนอ 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) 

๑๕ วัน 

เสนอ สคร.  
เพื่อพิจารณาความครบถ้วน
ของหลักการของโครงการ

และรายงานฯ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๕. (มาตรา ๒๙) สคร. ตรวจสอบความครบถ้วน 
ของหลักการของโครงการและรายงานฯ 
 - โดยวิธีการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมจัดประชุมหารือร่วมกัน 

๓๐ วัน 
ร่วมพิจารณาความครบถ้วน
ของหลักการของโครงการ

และรายงานฯ 
สคร. 
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ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา* เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๖. (มาตรา ๒๙) สคร. เสนอหลักการของโครงการ 
และรายงานฯ  ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยใหม้ีความเห็นของ สคช.  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 กรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ของแผ่นดิน ให้มีความเห็นของส านักงบประมาณ  (สงป.) 
หรือกรณีที่ต้องใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ท่ีเป็นหนี้สาธารณะ 
ให้มีความเห็นของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 
ประกอบการพิจารณาด้วย 

๖๐ วัน 

เสนอหลักการของโครงการ
และรายงานฯ 

ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ   
เพื่อพิจารณา 

สคร. 
 

๗. (มาตรา ๒๙) คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบในหลักการของโครงการ 
 กรณีเห็นชอบหลักการของโครงการ  
ใหค้ณะกรรมการนโยบายฯ แจ้งผลการพิจารณา 
ให้ รมว. กระทรวงเจา้สังกัดน าเสนอหลักการ 
ของโครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ด าเนินโครงการตามหลักการต่อไป 
 กรณไีม่เห็นชอบกับหลักการของโครงการ  
ใหค้ณะกรรมการนโยบายฯ แจ้งเหตุผลที่ไมเ่ห็นชอบ 
แก่ รมว. กระทรวงเจา้สังกัด พร้อมก าหนดระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไขเพิม่เติมหลักการของโครงการ 
เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการและเสนอ 
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดอีกครั้ง (เริ่มขั้นตอนที่ ๒ อีกครั้ง) 
 กรณไีม่ใช้วิธีการประมูล มีการเสนอมาตรการ
สนับสนุน หรือแนวทางแก้ไขปัญหา ต้องเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วย 

๑๕ วัน 
แจง้ผลการพิจารณา 

ให้ รมว. กระทรวงเจา้สังกัด 
คณะกรรมการ

นโยบายฯ 

       

หมายเหตุ : *ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการ เสนอโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



 

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

เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
๖.๒ ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๓ ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการค านวณมูลค่า

ของโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖.๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์

โครงการและหลักเกณฑ์และวิธีการในการน าความเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณาจัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๖.๕ ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง 

รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย
ล าดับรอง  

www.ppp.sepo.go.th/contents/
65 
 

  

 
๘. การติดตามและประเมินผล 

 
- ไม่มี -  
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