
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นางสาวปิยฉัตร รัตโนภาส 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นางสาวธนวรรณ ช้างเผือก 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
ต าแหน่ง : ผู้อ้านวยการส้านักกฎหมาย  

รักษาราชการผู้อ้านวยการกองส่งเสริม 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

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 

 
1.  วัตถุประสงค ์ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสามารถ 
รู้และเข้าใจถึงขัน้ตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และหน้าที่ของ สคร. ในฐานะในกระบวนการขอรับการจัดสรร
เงินจากกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) ดังกล่าว 
 
2.  ขอบเขต  

เริ่มตั้งแต่การขอรับการจัดสรรเงิน จนถึงขั้นตอนการน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ  
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    
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3.  ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนพัฒนาระบบการให้ เอกชนร่ วมลงทุน ในกิจการของรั ฐ  กองส่ ง เสริมการให้ เอกชนร่ วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีกระบวนการในการท างาน 
โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้  

๑. กรณี สคร. ขอรับจัดสรรเงิน ด้วยวัตถุประสงค์การว่าจ้างที่ปรึกษาของ สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน 
การจัดท าโครงการร่วมลงทุน ตามมาตรา ๑๒ และการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน รวมทั้งการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ส านักงาน 
อาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือว่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่ง สคร. อาจด าเนินการเองหรือว่าจ้างที่ปรึกษา ตามมาตรา ๖๒ แล้วแต่กรณี 

๒. กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับจัดสรรเงิน ส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาส าหรับโครงการร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการที่ออกตามความในมาตรา ๙  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
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4.  ผังกระบวนการท างาน 

ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น
หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เพ่ือให้บรรลตุามข้อก้าหนดที่ส้าคัญ) 

ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ที่สามารถขอรับจดัสรรเงิน จัดทา้ค้าขอรับ 
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

- ท้าค้าขอรับการจดัสรร
เงินจากกองทุนฯ 

สคร. /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

๒. 
 

สคร. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
- กรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน  

สคร. แจ้งเป็นหนังสือแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ  

ภายใน ๓๐ วันท้าการ 
ภายใน ๓๐ วันท้าการ 
นับจากวันที่ได้รับข้อมูล  

เพื่อให้มีความครบถ้วน
ของเอกสารและข้อมูล  

สคร.  

๓. 
 

(กรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน) หน่วยงาน
เจ้าของโครงการด้าเนินการปรับปรุงหรือจัดส่งเอกสาร
หรือข้อมูลเพิม่เตมิ  

ภายใน ๓๐ วันท้าการนับ
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือ 

เพื่อให้มีความครบถ้วน
ของเอกสารและข้อมูล 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๔. 
 

เมื่อเอกสารข้อมูลครบถ้วนแล้ว สคร. เสนอ 
ค้าขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
กรอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

โดยเร็ว เพื่อพิจารณาค้าขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๕. 
 

แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบเป็นหนังสือ 

ภายใน ๑๕ วันท้าการ 
นับจากวันที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ มีมต ิ

เพื่อแจ้งผลการพิจารณา 
(เป็นท่ีสุด)  

สคร.  

๖. 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยัน 
การขอรับจัดสรรเงินตามกรอบวงเงินและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก้าหนดและด้าเนินการ 
จัดจ้างที่ปรึกษา  

-  หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๗. จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ รายงานผลการจ้าง 
ที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงจัดส่งสัญญาจา้งที่ปรึกษาให้ สคร.  

ภายใน ๓๐ วันท้าการนับ
จากวันที่ลงนามในสัญญา
จ้างที่ปรึกษา 

เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
เงินกองทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

  
 
 

   



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๘. - กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ติดตามและ
ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  
และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตาม
แผน ให ้สคร. ทราบ ทั้งนี้ หากไมส่ามารถด้าเนินการ
ได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ให้
ผู้อ้านวยการ สคร. พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ ทราบ 
- กรณี สคร. ให้รายงานผลการปฏบิัติงาน  
และการใช้จ่ายเงินตามแผนให้คณะกรรมการกองทุนฯ 
ทราบ ท้ังนี้ หากไม่สามารถด้าเนินการไดต้าม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น
แผนปฏิบัติงานหรือน้าส่ง
เงินค่าธรรมเนียมเข้า
กองทุน 
 

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายเงินกองทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ / สคร. 

๙. การน้าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร 
ส้าหรับการคัดเลือกเอกชน และคา่ธรรมเนียมการ
ประเมินข้อเสนอเข้ากองทุนฯ โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี ้
- หนังสือน้าส่งค่าธรรมเนียม 
- ส้าเนาใบเสร็จรบัเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ออกให้เอกชน 
- ส้าเนามตคิณะกรรมการคดัเลือก 

ภายใน ๑๔ วันท้าการนับ
จากครบก้าหนด 
การรับเงินค่าธรรมเนียม  

 หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๑ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน 

ระหว่างรัฐและเอกชน 
๖.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  

รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารของกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 
๖.๔ กรอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
๖.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการรับ/จ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน

จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอนุโลม 

 
7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน  
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Y:\กองทุน 

 
8. การติดตามและประเมินผล 

 
- ไม่มี -  

 
 
 

 

 


