
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงนิจากกองทุนฯ 

 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

สารบัญ 
 
ตอนที ่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค ์
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 
บันทึกการประกาศใช้ 

แก้ไขครั้งที ่ วัน เดือน  ป ี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 

1.  วัตถุประสงค์  

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสามารถ 

รู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และหน้าที่ของ สคร. ในฐานะในกระบวนการขอรับการจัดสรร

เงินจากกองทุนส่งเสรมิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กองทุนฯ) ดังกล่าว 

2.  ขอบเขต  

เริ่มตั้งแต่การขอรับการจัดสรรเงิน จนถึงขั้นตอนการน าส่งเงินคืนเข้ากองทุนฯ  

3.  ผูร้ับผิดชอบ 

ส่ วนพัฒนาระบบการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรั ฐ  กองส่ ง เสริมการให้ เอกชนร่ วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมีกระบวนการในการท างาน

โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้  



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑. กรณี สคร. ขอรับจัดสรรเงิน ด้วยวัตถุประสงค์การส ารวจข้อมูลและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์ของ สคร. ตามมาตรา ๒๑ (เงินให้เปล่า) 

๒. กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับจัดสรรเงิน ส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษา ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

ปี ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดบัที ่ ขั้นตอน/การปฏบิัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ) 

ล าดบั ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ที่สามารถขอรับจัดสรรเงิน (สคร. (เงินให้เปล่า)/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ (เงินให้ยืม)) จัดท า 
ค าขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

- ท าค าขอรับการจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ 

สคร./หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

๒. 
 

สคร. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
 

- กรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน  
สคร. แจ้งเป็นหนังสือแก่หนว่ยงานเจ้าของ
โครงการ  

ภายใน ๓๐ วัน 
 
ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับ
ข้อมูล  

เพื่อให้มีความครบถ้วน
ของเอกสารและข้อมูล  

สคร.  

๓. 
 

(กรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน)หน่วยงาน
เจ้าของโครงการด าเนินการปรับปรุงหรือจัดส่ง
เอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม  

ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือ 

เพื่อให้มีความครบถ้วน
ของเอกสารและข้อมูล 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๔. 
 

เมื่อเอกสารข้อมูลครบถ้วนแลว้ สคร. เสนอค า
ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเอกสาร
ประกอบพิจารณาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 

ภายใน ๓๐ วัน 
นับแตว่ันที่ได้รับ
เอกสารและ
ข้อมูลครบถ้วน 

เพื่อพิจารณาค าขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๕. 
 

แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบเป็นหนังสือ 

ภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วันที่
คณะกรรมการ
กองทุนฯ มีมติ 

เพื่อแจ้งผลการพิจารณา 
(เป็นที่สุด) และกรณี
การได้รับจัดสรร ให้
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

สคร.  

๖. 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยัน 
การขอรับจัดสรรเงินตามกรอบวงเงินและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนดและด าเนินการ 
จัดจ้างที่ปรึกษา  

-  หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๗. จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ รายงานผลการจ้างที่
ปรึกษา ซึ่งรวมถึงจัดส่งสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้ 
สคร.  

ภายใน ๓๐ วัน  หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ล าดบั ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๘. หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามและควบคุม 
การใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน และการใชจ้่ายเงินตามแผน 
ให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ  

ภายใน ๑๕ วัน 
นับแตว่ัน 
สิ้นไตรมาส  
จนเสร็จ
แผนงานหรือ
น าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมคืน
กองทุน 
จนครบจ านวนที่
ยืมไป 

เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินกองทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ  

๙. การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสารการ
ประมูลค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอการร่วม
ลงทุน และค่าธรรมเนียมการลงนามในสญัญาร่วม
ลงทุนเข้ากองทุนฯ 

ภายใน ๑๔ วัน
นับจากวันที่
ได้รับเงิน
ค่าธรรมเนียม  

 หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๑๐. สคร. จัดท าบญัชีและรายงานต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

  สคร. 

 
6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๘ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

๖.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖.๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจดัสรรเงินจากกองทุนฯ 
๖.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการรับ/จ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 
 
8. การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 


