
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการ 

ให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 



 

คู่มือการปฏิบติังาน 
สํานัก/กลุ่มงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง  กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
เอกสารเลขท่ี   แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ห้ามนําไปใช้ภายนอก หรือทําซํ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ 
 
ตอนท่ี       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการทํางาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 
บันทึกการประกาศใช ้
 คําอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ดําเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรูข้อง สคร.  
 

แก้ไขคร้ังที ่ วัน เดือน  ป ี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 
1.  วัตถุประสงค์  
 คู่มือนี้จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการเสนอโครงการการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

2.  ขอบเขต  
กระบวนการเริ่มต้ังแต่การมีแผนจัดทําโครงการ จนถึงการเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการนโยบายการ 

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 นายวสันต์ ตามลิขิต นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบติังาน 
สํานัก/กลุ่มงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง  กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
เอกสารเลขท่ี   แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ห้ามนําไปใช้ภายนอก หรือทําซํ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

**กรณีใชง้บประมาณ/ 
เงินกู ้ให ้ครม.พิจารณาอนุมติั 

4.  ผังกระบวนการทํางาน 
 คําอธิบาย : ส่วนน้ีเป็นการอธิบายเนื้อหา ข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถ
อธิบายเป็นหัวข้อส้ันๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดทําแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน 
และเข้าใจง่าย 
 
 

ลําดบัที ่ ขั้นตอน/การปฏบิัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

จุดเริ่มต้น 

จุดส้ินสุด 

หน่วยงานเจา้ของโครงการมีแผนการจดัทาํ
โครงการ 

วา่จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือทาํรายงานผล
การศึกษาและวเิคราะห์โครงการ 

รมว. กระทรวงเจา้สังกดั พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

สคร.พิจารณาโครงการ 
- กรณีไม่เห็นชอบจะตอ้งขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก 
  เจา้ของโครงการเพ่ือใหแ้กไ้ข 
- กรณีเห็นชอบจะตอ้งส่งให ้คกก. PPP พิจารณา 
  เห็นชอบ 

สคช.ร่วมพิจารณา
โครงการ 

สงป. ร่วมพิจารณาโครงการ 
**กรณีใชง้บประมาณ/เงินกู ้

คกก. PPP  

ครม. 



 

คู่มือการปฏิบติังาน 
สํานัก/กลุ่มงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง  กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
เอกสารเลขท่ี   แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ห้ามนําไปใช้ภายนอก หรือทําซํ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 คําอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเน้ือหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงาน
ตามองค์ความรู้ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ลําดบั ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 

ทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
โดยว่าจ้างที่ปรึกษา 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๔ 
และ มาตรา ๒๕ 

 

ศึกษาวิเคราะห์โครงการ
เพื่อนาํเสนอเพื่อเขา้ร่วม
การให้เอกชนร่วมลงทนุ

ในกิจการของรัฐ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

2. 

เสนอรายงานฯ ต่อ รมว. กระทรวงเจ้าสังกัด
และพิจารณาเห็นชอบรายงาน 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๖ 
๖๐ วัน  

นับแต่วันที่
ได้รับการ
เสนอเร่ือง 

เห็นด้วยกับหลักการของ
โครงการ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

3. 

เสนอรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
รมว. กระทรวงเจ้าสังกัดแลว้เสนอให้ สคร. 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๖ 

เห็นด้วยกับหลักการของ
โครงการเพื่อเสนอ สคร. 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

4. 
สคร. พิจารณารายงานและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๖ 

๓๐ วัน  
นับแต่วันที่
ได้รับผล
การศึกษา 

เพื่อใหห้น่วยงานเข้าของ
โครงการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดของโครงการ

ให้ครบถ้วนสมบูรณ ์

สคร. 

5. 

 
สคร. และ สคช. พิจารณารายงาน และเสนอ 
คกก. PPP พิจารณา 

**กรณีใช้งบประมาณหรือเงินกู้ สงป. จะ 
ร่วมพิจารณารายงานด้วย 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๖ 
 

๖๐ วัน 
นับแต่วันที่
ได้รับผล
การศึกษา 

เห็นด้วยกับหลักการของ
โครงการและเสนอ  

คกก. PPP 

สคร., สคช., 
**สงป. 

๖. 

คกก. PPP พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใน
หลักการ 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๗ 
 เห็นชอบในหลักการ คกก. PPP 



 

คู่มือการปฏิบติังาน 
สํานัก/กลุ่มงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง  กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
เอกสารเลขท่ี   แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ห้ามนําไปใช้ภายนอก หรือทําซํ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

๗. 

**กรณีใช้งบประมาณหรือเงินกู้ 
ให้เสนอโครงการต่อ ครม. 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๘ 
 

เพื่ออนุมัติโครงการและ
วงเงินงบประมาณ 

คกก. PPP 

๘. 

**กรณีใช้งบประมาณหรือเงินกู้ 
ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการและวงเงนิ
งบประมาณ 

 พรบ.ร่วมลงทนุฯ ๒๕๓๖ มาตรา ๒๘ 

 
อนุมัติโครงการและ
วงเงินงบประมาณ 

ครม. 

       

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๖.๑ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖.๒ กฎกระทรวงกําหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖.๓ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณมูลค่า

ของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖.๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อ รายละเอียดท่ีต้องมีใน

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 คําอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ลําดบั ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.     

2.     
 

8. การติดตามและประเมินผล 
 คําอธิบาย : ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์ความรู้ 
 
 


