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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงาน

หรือดําเนินการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ขอเสนอ” หมายความวา ขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ 
“ผูย่ืนขอเสนอ” หมายความรวมถึงผูซึ่งย่ืนขอเสนอรวมกันทุกรายในกรณีที่เปน

การยื่นขอเสนอเปนกลุม 
 

ขอ ๒  ประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
อยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี ้

(๑) สรุปสาระสําคัญของขอบเขตของโครงการ ซึ่งประกอบดวย 
(ก) ความเปนมาของโครงการ 
(ข) วัตถุประสงค 
(ค) ขอบขายของงาน 
(ง) ระยะเวลาที่ผูเขารวมหรือดําเนินการมีความผูกพันตองปฏิบัติตาม

โครงการ 
(๒) สาระสําคัญเกี่ยวกับผูย่ืนขอเสนอซึ่งตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความ

คุมกันซึ่งอาจไมยอมขึ้นศาลไทย หากเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน รัฐบาลผูย่ืนขอเสนอ
ตองมีหนังสือแสดงการสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

(๓) คุณสมบัติทางดานเทคนิค การเงิน ประสบการณ และผลงานของผูมีสิทธิ์
เขารวมงานหรือดําเนินการ หรือรายละเอียดอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการกําหนดใน
เอกสารประกอบการจัดทําข้ึนเสนอ 

(๔) ราคาเอกสารประกอบการจัดทําขอเสนอ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๑๐/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) สถานที่ วัน เวลา ที่เปดขายเอกสารประกอบการจัดทําขอเสนอซึ่งจะตองเปน
สถานที่ที่ผูสนใจสามารถติดตอไดสะดวก 

(๖) สถานที่ วัน เวลา เปดการรับซอง ปดการรับซอง และการเปดซองเอกสาร
ขอเสนอ  ทั้งนี้ โดยใหคณะกรรมการรับซองซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง เปนผูรับซอง 

(๗) หลักประกันซอง โดยใหระบุช่ือเง่ือนไขในการคืนหรือริบหลักประกันซอง
ดวย 

(๘) หลักเกณฑในการพิจารณาการคัดเลือก โดยใหระบุวิธีการและหลักเกณฑใน
การตัดสินใหชัดเจนเปนคะแนนในดาน 

(ก) ความสอดคลองของขอเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน 
(ข) ความนาเช่ือถือของรายการตาม (๓) 
(ค) ขอเสนอในแงของผลประโยชนที่ รัฐจะไดรับ ทั้งในรูปตัวเงินและ

ประโยชนอ่ืน ๆ 
(๙) การสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกาศเชิญชวนโดยไมพิจารณาคัดเลือกผูย่ืน

ขอเสนอรายใดเลย หรือจะไมคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอที่เสนอใหผลประโยชนตอบแทนสูงสุดก็ได 
 

ขอ ๓  เอกสารประกอบการจัดทําขอเสนอ อยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการตามขอ ๒(๑) 
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผูย่ืนขอเสนอ 
(๓) รายละเอียดที่กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอแสดงการมีผูซึ่งมีประสบการณในงาน

ตามโครงการ โดยกําหนดจํานวนปข้ันต่ํา จํานวนโครงการ และวงเงินที่เคยดําเนินการมาแลว โดย
ใหแสดงหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน บุคลากร บุคลากรหลักที่จะดําเนินงานตามโครงการ และ
รายละเอียดของประสบการณดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ ผูซึ่งมีประสบการณในกลุมตองมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงานตามโครงการ 

(๔) ในกรณีที่โครงการใดมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมเพ่ือดําเนินงานหลังจากที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเขารวมงานหรือดําเนินการแลว ใหระบุใหชัดเจนวาผูย่ืนขอเสนอตองใหคํา
รับรองวาจะค้ําประกันหรือประกันการดําเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งข้ึนใหมดวย 

(๕) รายละเอียดที่กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอแสดงแผนทางธุรกิจ เปนขอเสนอทาง
การเงินของโครงการ เชน 

(ก) การคาดคะเนทางการเงิน โดยแสดงงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และงบดุล 

(ข) อัตราสวนทางการเงิน ตามที่หนวยงานเจาของโครงการกําหนด เชน 
อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนหนี้สิน อัตราสวนแสดงสมรรถภาพในการดําเนินการ อัตราสวน
ความสามารถทํากําไร 

(ค) ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน 
(ง) การจัดหาเงินทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) รายละเอียดที่กําหนดใหผู ย่ืนขอเสนอตองระบุแผนการดําเนินงานและ
ผลประโยชนที่จะเสนอใหแกรัฐทั้งในรูปตัวเงินและผลประโยชนอ่ืน ๆ โดยชัดเจน 

(๗) เง่ือนไขสําคัญในการเขารวมงานหรือดําเนินการ อยางนอยตองครอบคลุม
ถึงเร่ือง ดังตอไปนี้ 

(ก) ผลประโยชนที่จะใหแกรัฐ 
(ข) ระยะเวลาของสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 
(ค) ภาษ ี
(ง) หลักประกันสัญญา โดยใหระบุเง่ือนไขในการคืนหรือริบหลักประกัน

สัญญาดวย 
(จ) เหตุสุดวิสัย 
(ฉ) สกุลเงิน 
(ช) กฎหมายที่จะใชบังคับ 
(ซ) การระงับขอพิพาท 
(ฌ) ภาษาของสัญญารวมงานหรือดําเนินการที่จะใช 

(๘) เร่ืองอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการกําหนดใหการใหจัดทําขอเสนอ 
 

ขอ ๔๒  ใหหนวยงานเจาของโครงการปดประกาศเชิญชวนโดยเปดเผย ณ ที่ทํา
การของหนวยงานเจาของโครงการ และประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน รวมทั้งลง
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่มีการจําหนายแพรหลายทั่วไปในประเทศอยางนอย
หนึ่งฉบับติดตอกันไมนอยกวาสามวัน และถาเห็นวาควรคัดเลือกผูเขารวมงานหรือดําเนินการจาก
บุคคลหรือคณะบุคคลตางประเทศ ใหหนวยงานเจาของโครงการแจงไปยังสถานทูตที่เก่ียวของ
และจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนดวยก็ไดโดยจะตองดําเนินการกอนวันเปดการรับซองขอเสนอไมนอยกวา
หกสิบวัน และสําหรับกรณีการจําหนายหุนใหดําเนินการกอนวันเปดการรับซองขอเสนอไมนอย
กวาสามสิบวัน 
 

ขอ ๕  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องตนของผูเขารวมงานหรือดําเนินการกอนการออกประกาศเชิญชวนใหย่ืนขอเสนอก็
ได และถาเปนโครงการที่ตองดําเนินการเปนประจําและจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูซึ่ งมี
ความสามารถ จะพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนเพื่อข้ึนทะเบียนไวก็ได 
 

ขอ ๖  การพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามขอ ๕ ใหหนวยงาน
เจาของโครงการออกประกาศเปนการทั่วไปใหเอกชนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของตนเพื่อขอเขา
รับการคัดเลือก 

                                                 
๒ ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุประสงคของการจัดใหมีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนรวมทั้งลักษณะ

โดยสรุปของงานที่ประสงคจะใหมีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน ในกรณีที่เปนการคัดเลือกเพ่ือ
ข้ึนทะเบียนไว ใหระบุเง่ือนไขดังกลาวไวในประกาศดวย 

(๒) คุณสมบัติทางดานเทคนิค การเงิน ประสบการณและผลงานของผูมีสิทธิเขา
รวมงานหรือดําเนินการ หรือรายละเอียดอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการกําหนด 

(๓) ฐานะการเงิน 
(๔) สถานที่ วัน เวลา ที่จะขอรับหรือขอซ้ือเอกสารแสดงคุณสมบัติ ซึ่งจะตอง

เปนสถานที่ที่ผูสนใจสามารถติดตอไดสะดวก 
(๕) สถานที่ วัน เวลา เปดการรับซอง ปดการรับซอง และเปดซองเอกสารแสดง

คุณสมบัติ 
(๖) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๔ กอนวันเปด

การรับซองเอกสารแสดงคุณสมบัติไมนอยกวาสามสิบวัน๓ 
 

ขอ ๗  เมื่อพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนไดแลว ใหหนวยงานเจาของ
โครงการประกาศรายชื่อผูซึ่งผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนใหทราบเปนการทั่วไป 

ในกรณีที่เปนการคัดเลือกเพื่อข้ึนทะเบียนไว ใหหนวยงานเจาของโครงการเปด
โอกาสใหผูซึ่งประสงคจะขอเขารับการพิจารณาการคัดเลือก ย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติโดยมี
รายละเอียดตามรายการที่กําหนดในขอ ๖ ไดตลอดเวลา และใหหนวยงานเจาของโครงการ
พิจารณาทบทวนทะเบียนรายชื่อผูซึ่งผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แตอยางนอยตองกระทําทุกรอบสองป 
 

ขอ ๘๔  ในกรณีที่มีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน เมื่อมีการออกประกาศ
เชิญชวนแลวใหหนวยงานเจาของโครงการจัดสงสําเนาประกาศเชิญชวน ใหผูซึ่งผานการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องตนกอนวันเปดการรับซองเอกสารขอเสนอไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน และสําหรับกรณี
การจําหนายหุนใหดําเนินการกอนวันเปดการรับซองเอกสารไมนอยกวาสามสิบวัน การจําหนาย
เอกสารประกอบการจัดทําขอเสนอใหจําหนายแกผูซึ่งผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนแลว
เทานั้น 
 

ขอ ๙  เอกสารขอเสนอ อยางนอยตองมีรายการครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 

                                                 
๓ ขอ ๖ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓ แตถาผูย่ืนขอเสนอมีขอเสนออื่นใดที่เก่ียวของโดยตรงกับโครงการนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว 
ก็ใหระบุใหชัดเจนในเอกสารขอเสนอดวย 
 

ขอ ๑๐  เมื่อพนกําหนดเวลารับซองเอกสารขอเสนอแลว หามรับซองเอกสาร
ขอเสนอหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารประกอบการจัดทําขอเสนอจาก
ผูใดผูหนึ่งอีก 
 

ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกดังนี้ 
(๑) เปดซองเอกสารขอเสนอโดยเปดเผยตอหนาผูย่ืนขอเสนอหรือผูแทนซึ่งอยู

ในเวลาเปดซอง 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซอง 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ย่ืนขอเสนอและเอกสารตาง ๆ ที่ระบุไวใน

เอกสารขอเสนอ 
(๔) พิจารณาประเมินขอเสนอตามหลักเกณฑที่ระบุไวในประกาศเชิญชวนตาม

ขอ ๒ และคณะกรรมการอาจสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูย่ืนขอเสนอรายใดก็ได แตจะใหผูย่ืน
ขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๕) เจรจาตอรองในเรื่องที่เปนผลประโยชนของประเทศ 
 
ขอ ๑๒  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางใดอยาง

หนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ในกรณีที่เปนการประกาศ

เชิญชวนบุคคลหรือคณะบุคคลจากตางประเทศ จะใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ตางประเทศที่มีหลักฐานดีและหนวยงานเจาของโครงการเชื่อถือก็ได 

(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย 
หลักประกันซองใหนํามามอบใหกับหนวยงานเจาของโครงการในวันยื่นซอง สวน

หลักประกันสัญญาใหนํามามอบใหกับหนวยงานเจาของโครงการในวันทําสัญญา 
หลักประกันซองใหคืนแกผูย่ืนขอเสนอซึ่งไมไดรับการคัดเลือกภายในสิบวันนับ

แตวันที่คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกตามมาตรา ๑๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ สวนผูซึ่งไดรับการ
คัดเลือกใหคืนหลักประกันซองเมื่อมีการลงนามในสัญญาและมอบหลักประกันสัญญาแลว สําหรับ
หลักประกันสัญญาใหคืนตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยคํานึงถึงผลงานการประกันความ
รับผิดตามสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ธารินทร  นิมมานเหมินท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติใหการประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ วิธีประกาศเชิญชวน 
และวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงานหรือดําเนินการซึ่งจะตอง
ใชวิธีประมูลและการกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตองมีรายละเอียดอยางนอย
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนดรายละเอียดและหลักประกันดังกลาว เพ่ือให
หนวยงานเจาของโครงการและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงานหรือดําเนินการมีวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในแนวเดียวกัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงาน หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดระยะเวลา
สําหรับการปดประกาศเชิญชวน การใหเอกชนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
และการสงสําเนาประกาศเชิญชวนใหแกผูผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน เพ่ือใหผูที่เขา
รวมงานหรือดําเนินการกับหนวยงานเจาของโครงการทราบทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ
ตามโครงการประกอบกับปจจุบันเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารกระทําไดโดยสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการติดตอส่ือสารดวยระบบคอมพิวเตอรและโดยที่การจําหนาย
หุนจําเปนตองดําเนินการดวยความรวดเร็วเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอราคาของหุน ในกรณีที่มีการ
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