
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

             (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที ่       หัวข้อ 

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

 
บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งที ่ วัน เดือน  ป ี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 

1.  วัตถุประสงค์  
 คู่มือ น้ีจัดท าขึ้น เพื่ อแสดงให้ เห็นถึ งขั้นตอนการด า เนินโครงการ (การคัดเลือกเอก ชน) ภายหลั งจาก 
การที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการแล้ว 
เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกเอกชนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
กฎหมายล าดับรอง  

2.  ขอบเขต  
การด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชน) เริ่มตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้า

ร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน จนถึง
ขึ้นตอนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสญัญากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก   
3.  ผูร้ับผิดชอบ 
 นางสาวพรทิพย์  อาชาพิทักษ์  นักวิ เคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ กองส่งเสริมการให้ เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
  

 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถ
อธิบายเป็นหัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน 
และเข้าใจง่าย 
 
 

ล าดบัที ่ ขั้นตอน/การปฏบิัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ล าดบัที ่ ขั้นตอน/การปฏบิัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้
ของท่าน เพื่อให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดบั ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
 

ภายหลังคณะกรรมการนโยบายฯ หรือ 
คณะรัฐมนตรเีห็นชอบหลักการโครงการ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท้าร่างประกาศ 
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่าง TOR และร่าง
สัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุน  

 ได้ร่างประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้าร่วมลงทุน  
ร่างขอบเขตโครงการ และ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
(ด้าเนินการเอง 
หรือว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อจัดท้าร่าง)  

2. 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือก 

 เพื่อมีคณะกรรมการ
คัดเลือก 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

3. 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณาวิธีการได้มาซึ่งเอกชน  

 ได้วิธีการคัดเลือกเอกชน 
(ประมูล/ไม่ประมูล) 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

4. 
 

การคัดเลือกเอกชน  ได้เอกชนที่ได้รับ 
การคัดเลือก และร่าง
สัญญาร่วมลงทุน  

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

5. 
 

- น้าผลการคัดเลือกเอกชน ประเด็นที่เจรจา
ต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ ร่างสญัญา
ร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ร่วมลงทุน และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเสนอ สคร.  

ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่เมื่อได้ผล
การคัดเลือก
เอกชน และผล
การเจรจา 
และได้จัดท้า
ร่างสัญญาร่วม
ลงทุนกับ
เอกชนที่ได้รับ
คัดเลือกให้ร่วม
ลงทุนแล้ว
เสร็จ 

 หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

- ส่งร่างสัญญารว่มลงทุนที่ผ่านการเจรจากับ
เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกใหร้่วมลงทุนให้
ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 

 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ล าดบั ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๖ สคร. เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการคัดเลอืก
เอกชน และภาระการเงินการคลังภาครัฐ และส่ง
ความเห็นและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัด  

ภายใน ๔๕
วัน นับแต่
วันที่ได้รับผล
การคัดเลือก
เอกชนจาก
คณะกรรมกา
รคัดเลือก 

ความเห็นเกี่ยวกับผลการ
คัดเลือกเอกชนและภาระ
การเงินการคลังภาครัฐ 
และความเห็นและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สคร. 

๗ ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาสัญญาร่วม
ลงทุน และเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ตรวจ
พิจารณาแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด 

ภายใน ๔๕
วันนับแต่
วันที่ได้รับ
สัญญาร่วม
ลงทุน 

ร่างสัญญาร่วมลงทุน 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
แล้ว 

ส้านักงานอัยการ 

๘ รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอ
ความเห็นประกอบเรื่องทั้งหมด และน้าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ภายใน ๓๐ 
วัน นับจาก
ได้รับ
ความเห็น
และเอกสาร 

น้าเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

๙ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน 
ภาระการเงินการคลังของภาครัฐ ร่างสัญญาร่วม
ลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส้านักงาน
อัยการสูงสุด ตลอดจนความเห็นของรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว  

 

 - คณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย 
ให้ส่งเรื่องคืนรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัด 
เพื่อแจ้งคณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณา
ทบทวน 

- คณะรัฐมนตร ี
ให้ความเห็นชอบ  
ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด้าเนินการลง
นามในสัญญาร่วม
ลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 



 

คู่มือการปฏิบตังิาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งที่  ๐๐ ฉบับที่  
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6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖.๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอ  

การร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซอง 
และหลักประกันสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖.๓ ประกาศส านั ก ง านคณะกรรมการน โยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ  เ รื่ อ ง  ข้ อก าหนดมาตรฐานของสัญญา 
ร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดบั ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.     

2.     
 

8. การติดตามและประเมินผล 
 
 
 


