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 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๑ 

๑. เหตุผลและความจําเป็น 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖) กําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) 
เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐท่ีชัดเจนและแน่นอนในการกําหนดกิจการของรัฐท่ีสมควรและท่ีรัฐส่งเสริม
ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ขอ ง รั ฐ  ต ล อดจนส ร้ า ง ค ว า มสน ใ จ และดึ ง ดู ด เ อกชน ให้ เ ข้ า ม า ร่ ว ม ล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร ขอ ง รั ฐ 
ดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเ ม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ประกอบด้วย กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ จํานวน ๒๐ กิจการ  
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ๑ กิจการท่ีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จํานวน ๖ กิจการ 
และกลุ่มท่ี ๒ กิจการท่ีรัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) จํานวน ๑๔ กิจการ และรับทราบ
การจัดทํารายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(คณะกรรมการนโยบายฯ) ปรับกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ให้สอดคล้อง

กับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และปัจจุบันสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ในข้ันตอนการจัดทําร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนั้น เพ่ือให้ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างรอบคอบและเหมาะสม เป็นไปตามข้ันตอนและมีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรา 
๑๙ ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ จึงมีความจําเป็นในการจัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ 
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 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๒ 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายฯ ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้อง
กับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเพ่ือให้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างรอบคอบและเหมาะสม เป็นไปตาม
ข้ันตอนและมีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรา ๑๙ ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  

 
๓. ขอบเขตการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือก
ประเภทและลักษณะของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และ Project Pipeline ท่ีผ่านมา 

๓.๒ ร่วมกับบุคลากรของ สคร. ในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
ท่ีเก่ียวข้องกับข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกประเภทและลักษณะของกิจการภายใต ้
แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และ Project 
Pipeline ท่ีผ่านมา จากกระทรวงเจ้าสังกัดและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้ในการทบทวน/ปรับปรุง
ข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกประเภทและลักษณะของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ  
และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline 

๓.๓ ทบทวน/ปรับปรุงข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกประเภทและลักษณะ
ของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline 

๓.๔ ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
และนโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่างๆ 

๓.๕ ร่วมกับบุคลากรของ สคร. ในการประสานงานร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ท้ังภาพรวม 
การลงทุนและโครงการลงทุนท่ีมีความจําเป็นหรือเหมาะสมท่ีจะมีการให้เอกชนร่วมลงทุน รวมท้ัง 
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนํามาใช้ในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ Project Pipeline  
และกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๓ 

๓.๖ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ Project Pipeline และกรอบแนวทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือใช้ในการเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ  

๓.๗ จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนต่อ 
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline จํานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมท้ังสิ้น 
ไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ คน พร้อมท้ังจัดทําสรุปประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะในการจัดสัมมนาดังกล่าว 

๓.๘ ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline ตามผลการรับฟังความคิดเห็น
ตามข้อ ๓.๗ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะรัฐมนตร ี

๓.๙ จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ จํานวนอย่างละ ๑๐๐ ชุด 

๓.๑๐ สนับสนุนบุคลากรของ สคร. ในการนําเสนอข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการคัดเลือกประเภทและลักษณะของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ รวมท้ังร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ  
Project Pipeline และกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบ 

๓.๑๑ ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี สคร. มอบหมาย 
๔. กําหนดการส่งมอบงาน 

การดําเนินงานของท่ีปรึกษาฯ จะสิ้นสุดสัญญาเม่ือครบกําหนด ๑๕ เดือน นับถัดจากวันท่ี 
ลงนามในสัญญา โดยท่ีปรึกษาฯ ต้องส่งมอบงาน ดังนี้ 

 

รายการ กําหนดการส่งมอบ 

๔.๑ รายงานการให้คําปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 
(Inception Report) (ตามข้อ ๕.๑) จํานวน ๑๐ ชุด และจัดทํา 
ในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด  

ภายใน ๓ เดือน หลังจาก 
วันลงนามในสัญญา 

๔.๒ ร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ และร่าง Project Pipeline (ตามข้อ ๕.๒) ภายใน ๘ เดือน หลังจาก 
วันลงนามในสัญญา หรือภายใน 
๓ เดือนหลังจากวันท่ีแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกาศ 
ใช ้โดยให้ใช้วันท่ีเกิดทีหลังเป็น
กําหนดการส่งมอบงาน 
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 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๔ 

รายการ กําหนดการส่งมอบ 

๔.๓ จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 

จํานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมท้ังสิ้นไม่ต่ํากว่า 
๓๐๐ คน (ตามข้อ ๕.๓) พร้อมท้ังรายงานสรุปผลจากการสัมมนา
ดังกล่าว จํานวน ๑๐ ชุด และจัดทําในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายใน ๒ เดือน หลังจาก
คณะกรรมการนโยบายฯ 
เห็นชอบในหลักการของ 
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ  

๔.๔ ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่าง Project Pipeline (ฉบับปรับปรุงหลัง 
การสัมมนาดังกล่าวในข้อ ๔.๓) 

ภายใน ๑ เดือน หลังจาก 
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ตามข้อ ๔.๓ 

๔.๕ จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 
อย่างละ ๑๐๐ ชุด 

ภายใน ๑ เดือน หลังจาก 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับงานท่ีต้องจัดส่ง 

๕.๑ จัดทํารายงานการให้คําปรึกษาเบื้องต้น (Inception Report) โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย  
คือ ผลศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกประเภท 
และลักษณะของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และ Project Pipeline ท่ีผ่านมา และข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือก
ประเภทและลักษณะของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project 
Pipeline รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรายงานสรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหา
อุปสรรคท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓  

๕.๒ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ดังนี ้

๕.๒.๑ นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐในสาขาต่างๆ ตลอดจนประเภทและลักษณะ
ของกิจการท่ีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน พร้อมกับกําหนดความสําคัญและความเร่งด่วน รวมท้ัง
ลําดับการดําเนินกิจการต่างๆ โดยให้พิจารณาขีดความสามารถในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 
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 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๕ 

๕.๒.๒ เป้าหมายในการให้เอกชนร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาการดําเนินการ 
๕.๒.๓ ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องแสดงการประมาณการใช้

งบประมาณของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณด้วย 
๕.๒.๔ ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการท่ีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 

รวมท้ังร่างกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานสรุปผลจากการประสานงานร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและ/หรือหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อ ๓.๔ - ๓.๖ 

๕.๓ จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนต่อ 
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline จํานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมท้ังสิ้น 
ไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ คน โดยท่ีปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาท้ังหมด และจะต้องนําเสนอหัวข้อ 
และรูปแบบการสัมมนาให้ สคร. เห็นชอบก่อนการจัดสัมมนาด้วยทุกครั้ง ท้ังนี้ ภายหลังการจัดสัมมนาเสร็จสิ้น 
จะต้องทํารายงานให้แก่ สคร. ซึ่งมีเนื้อหามาจากการสรุปประเด็น คําถาม และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการสัมมนา
ดังกล่าว ตามข้อ ๓.๗ 

๕.๔ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และ Project Pipeline (ฉบับปรับปรุงหลังการสัมมนา
ดังกล่าวในข้อ ๕.๓) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๓.๘ 

๕.๕ จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ จํานวนอย่างละ ๑๐๐ ชุด ตามข้อ ๓.๙ 

๕.๖ ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี สคร. หรือกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐมอบหมาย 

 

๖. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

 สคร. มีความประสงค์จะจ้างบริษัทท่ีปรึกษาหรือกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษาฯ) ท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญท่ีส่วนราชการเคยเห็นความสามารถและผลงานมาแล้วและเป็นผู้ให้บริการท่ีเชื่อถือได ้
โดยท่ีปรึกษาฯ จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดังต่อไปนี ้

๖.๑ เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง 
๖.๒ เป็นท่ีปรึกษาท่ีน่ าเชื่ อถือ และมีประสบการณ์หรือมีความชํานาญในการจัดทํา 

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครั ฐ ท่ี เ ก่ียว ข้องกับการลงทุน ท้ังในประเทศและต่ างประเทศ  
และในการกําหนดแนวทางในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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๖.๓ ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้
แล้ว หรือไม่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๖.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

๖.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

๖.๖ คู่สัญญาต้องสามารถรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 

๗. ข้อกําหนดเกี่ยวกับเอกสารข้อเสนอ 
 เอกสารข้อเสนอ (Proposal) ให้จัดทําเป็นภาษาไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดในการจัดทําหรือเตรียมเอกสารข้อเสนอและค่าใช้จ่ายการเตรียมการนําเสนอ ดังนี้  
๗.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปนี ้
  ๑) ประสบการณ์และผลงานของท่ีปรึกษาฯ 
  ๒) ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานของบุคลากรของท่ีปรึกษาฯ 
  ๓) ข้อเสนอทางเทคนิคในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

- ข้อเสนอ/ แนวทางและวิธีการในการดําเนนิงานโครงการฯ (Approach and 
Methodology) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าคุณภาพงานจะอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด 

- แผนงานในการดําเนินงาน (Work Plan) 
- แผนภูมิแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง (Work 

Schedule) 
- ข้อเสนออ่ืนๆ ของท่ีปรึกษาฯ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

 ๗ .๒ ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal) รวมภาษีทุกชนิดเป็นแบบ Lump sum โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

๑) จํานวนคน - วันและอัตราค่าจ้างบุคลากรท้ังหมดโดยแยกรายละเอียดแสดงอัตรา
เงินเดือนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

๒) ยอดรวมข้อเสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีอากรจะต้องเป็นราคาเดียว 
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๗.๓ การย่ืนเอกสารข้อเสนอ 

    ตามท่ี สคร. หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก สคร. กําหนด 
 

๘. ข้อเสนออ่ืนๆ 

ท่ีปรึกษาฯ อาจเสนอการสนับสนุนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ หรือ 
การดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพ่ิมเติมแก่ สคร. ได ้
 

๙. การพิจารณาข้อเสนอ 

ตามท่ี สคร. หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก สคร. กําหนด 
 

๑๐. วิธีการจ่ายค่าจ้าง 

ในการจ่ายค่าจ้างจะมีงวดการชําระเงินแบ่งเป็น ๔ งวด แต่ละงวดจะถึงกําหนดตามท่ีกําหนดไว ้
ในสัญญา และจะจ่ายชําระเงินแต่ละงวดก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับงาน ได้เห็นชอบการตรวจรับงาน
ประจํางวดถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังได้รับใบเรียกเก็บเงินจากท่ีปรึกษาแล้ว ดังนี ้
 

งวดท่ี ๑ เม่ือท่ีปรึกษาจัดส่งงาน ตามกําหนดการส่งมอบงานข้อ ๔.๑ แล้วเสร็จ (จํานวนร้อยละ ๒๐ ของ 
เงินค่าจ้าง) 

งวดท่ี ๒ เม่ือท่ีปรึกษาจัดส่งงาน ตามกําหนดการส่งมอบงานข้อ ๔.๒ แล้วเสร็จ (จํานวนร้อยละ ๓๐ ของ 
เงินค่าจ้าง) 

งวดท่ี ๓ เม่ือท่ีปรึกษาจัดส่งงาน ตามกําหนดการส่งมอบงานข้อ ๔.๓ แล้วเสร็จ (จํานวนร้อยละ ๒๐ ของ 
เงินค่าจ้าง) 

งวดท่ี ๔ เม่ือท่ีปรึกษาจัดส่งงาน ตามกําหนดการส่งมอบงานข้อ ๔.๔ และ ข้อ ๔.๕ แล้วเสร็จ (จํานวน 
ร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้าง) 

 


