
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลคา่ต่ ากว่า 
ที่ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มี 

มูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
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ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นางสาวปิยฉัตร รัตโนภาส 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นายสาธิต พงศ์ธรพิสุทธิ์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

ผูร้ับผิดชอบ 
 

นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  

รักษาราชการผู้อ านวยการกองส่งเสริม 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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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 
๐๐ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนด 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ) 

 

1.  วัตถุประสงค์  

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของ สคร. มีความรู้ 
และเข้าใจถึงขั้นตอนการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 

 

2.  ขอบเขต  

เริ่มตั้งแต่การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแลโครงการ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
และการท าสัญญาใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ  
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เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง 
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3.  ผูร้ับผิดชอบ 

ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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4.  ผังกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการ

ปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผูร้ับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลคา่ต่ ากว่า 
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5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เพ่ือให้บรรลตุามข้อก าหนดที่ส าคัญ) 

 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงานตาม
องค์ความรู้ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานการศึกษา 
และวิเคราะหโ์ครงการ และหลักการของโครงการร่วม
ลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าท่ีก าหนด 

- เพื่อให้มีข้อมูล 
ของโครงการที่ครบถ้วน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอรายงานการศึกษา 
และวิเคราะหโ์ครงการ และหลักการของโครงการร่วม
ลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าท่ีก าหนดต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันทีไ่ดร้ับ
การเสนอเรื่องจาก
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

เพื่อให้รัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัด 
มีข้อมูลของโครงการ 
ที่ครบถ้วนในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบโครงการ 

หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการ/กระทรวง
เจ้าสังกัด  

๓. ๑. โครงการที่มีมลูค่าต่ ากวา่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการนโยบายฯ 
๒. โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐  
ล้านบาทขึ้นไป แต่มีมูลค่าต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดสง่รายงานการศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการ และหลักการ 
ของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าท่ีก าหนด 
ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดมายัง สคร.  
เพื่อพิจารณาความส าคัญของโครงการร่วมลงทุน 

- เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
มีแนวทางด าเนินโครงการที่
ชัดเจน 

หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการ 

  
 
 
 
 

   



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลคา่ต่ ากว่า 
ที่ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๔. สคร. พิจารณาความส าคัญของโครงการร่วมลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. ก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐละ
เอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาว่า 
โครงการดังกล่าวสมควรด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ป ี๒๕๖๒ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ และเมื่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาแล้ว  
ให้ สคร. แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการมีแนวทางด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนที่มี
มูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป แต่มีมูลค่าต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ที่ชัดเจน 

สคร. /คณะกรรมการ
นโยบายฯ 

๕. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการคัดเลือกเอกชน
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยจดัท า
ร่างเอกสารส าหรับการคัดเอกชน และร่างสัญญาร่วม
ลงทุน รวมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง  
เพื่อด าเนินการคัดเลือกเอกชนและพิจารณาเอกสาร
ข้างต้น และส่งรา่งสัญญาร่วมลงทนุ 
ให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการส่งร่าง
สัญญาร่วมลงทุน 
ให้ภายใน ๑๕ วัน  
ให้ส านักงานอยัการ
สูงสดุตรวจพิจารณา
และส่งกลับให้
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการภายใน ๔๕ 
วันนับแต่วันที่ได้รบั
ร่างสญัญาร่วม
ลงทุน 

เพื่อให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีแนวทางการคัดเลือก 
ที่ชัดเจน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ/
คณะกรรมการ
คัดเลือก/ส านักงาน
อันการสูงสดุ 

๖. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผล 
การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านกังาน 
อัยการสูงสดุแล้ว ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

- เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ  
และกระทรวงเจ้าสังกัด 
มีแนวทางการคัดเลือก 
ที่ชัดเจน 

หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการ/กระทรวง
เจ้าสังกัด 

     



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลคา่ต่ ากว่า 
ที่ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๗. หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญา 
ร่วมลงทุนกับเอกชนท่ีไดร้ับการคดัเลือก  
และส่งสรุปสาระส าคญัของโครงการต่อ สคร.  

- เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
มีแนวทางการคัดเลือก 
ที่ชัดเจน 

หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการ/เอกชน 
ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
สคร. 

๘. ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อก ากับดูแลโครงการให้เป็นไปตาม
สัญญาร่วมลงทุน 

- เพื่อให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
มีแนวทางการก ากับดูแล 
ที่ชัดเจน 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

๙. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผล 
และความจ าเป็น ประเด็นที่ขอแกไ้ข ผลกระทบ 
จากการแก้ไข และข้อมลูอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น  
ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นก่อนเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- เพื่อให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 
มีแนวทางการแก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุน 
ที่ชัดเจน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ/
คณะกรรมการก ากับ
ดูแล/กระทรวงเจ้า
สังกัด 

 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๖.๒ ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ  

 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญตัิการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ 

http://www.ppp.sepo.go.th/tinym
ce/plugins/filemanager/thumbs//
ppp210763.PDF 

  

Y:\ร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้ร่าง พรบ 
การรว่มลงทุน พ.ศ/ร่างประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ต่ ากว่า 5000 ลบ 

 

http://www.ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/ppp210763.PDF
http://www.ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/ppp210763.PDF
http://www.ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/ppp210763.PDF


 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลคา่ต่ ากว่า 
ที่ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

8. การติดตามและประเมินผล 
 
- ไม่มี - 

 


