หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงิน
และการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
และกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงิน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

ผู้ที่สามารถขอรับจัดสรรเงิน

***

สคร. ดาเนินการเอง
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน (ม. 62)
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ม.62)

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

ว่าจ้างที่ปรึกษา
จัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน (ม.12)
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน (ม. 62)
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (ม.62)

ว่าจ้างที่ปรึกษา*

จัดทารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (ม.27) **
จัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่าง RFP ร่างสัญญา และสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของ คกก. คัดเลือก (ม.35) **
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการร่วมลงทุน
แก้ไขสัญญา หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก. กากับ
ดูแล (ม.44) ***

* รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562
** หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติการใช้เงินกองทุน ให้นาส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชนและค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอเข้ากองทุน
*** สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติการใช้เงินกองทุน ให้ถือเป็นเงินให้เปล่า
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
กรณี สคร.
การว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทา
หรือปรับปรุงแผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุน (ม.12)

กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ
• ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก คกก. นโยบาย ก่อน

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน โดย สคร.
อาจดาเนินการเองหรือว่าจ้าง
ที่ปรึกษาก็ได้ (ม.62)

• ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ผอ. สคร. ก่อน

การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน โดย สคร.
อาจดาเนินการเองหรือว่าจ้าง
ที่ปรึกษาก็ได้ (ม.62)

• ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ผอ. สคร. ก่อน

การว่าจ้างที่ปรึกษา
จัดทารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ (ม.27)

• ต้องเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุนในขณะนั้น
• ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน

การว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทาร่างประกาศ
เชิญชวน ร่าง RFP ร่างสัญญา
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการคัดเลือก (ม.35)

• ต้องเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุนในขณะนั้น
• ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกก. คัดเลือก
และกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน

การว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการ
ร่วมลงทุน แก้ไขสัญญา หรือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กากับดูแล (ม.44)

• ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกก. กากับดูแล
และกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน

* สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องไม่สามารถใช้เงินของหน่วยงานได้ และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินก่อนหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินการ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
วิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
กรณี สคร.

กรณีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

1. เหตุผลความจาเป็นในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษา





2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทุนฯ





3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เงินกองทุนฯ





4. ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ /วงเงิ น ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
+แหล่งที่มาของเงิน





กรณี
มีการจ้างที่ปรึกษา



7. ระยะเวลาในการดาเนินการ





8. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน





9. ประมาณการค่าธรรมเนียม (การขายเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน
และการประเมินข้อเสนอ) + กรอบระยะเวลาที่จะนาส่งเงินเข้ากองทุนฯ

-

**

10. ความเสี่ยง+ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใช้เงินกองทุนฯ





รายละเอียด

5. ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และวิธีการจ้าง

6. รายละเอียดการคานวณราคาค่าจ้างที่ปรึกษา

*



* หน่วยงานเจ้าของโครงการควรระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
** ยกเว้นกรณีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินการร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลตามมาตรา ๔๔
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
วิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
กรณี สคร.

ยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
ต่อ คกก. กองทุนฯ

คกก.
กองทุนฯ
พิจารณา

หากไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
+ แผนการใช้จ่ายเงิน ให้เสนอ คกก. กองทุนฯ
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงาน +
แผนการใช้จ่ายเงินต่อไป

ได้รับ
จัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ

สคร. รายงานผลการปฏิบัติงาน
+ การใช้จ่ายตามแผน
ให้ คกก. กองทุนฯ ทราบ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
หากไม่จัดส่งให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว
ถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

วิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการ

สคร. แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภายใน 30 วันทาการนับจาก
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล

ไม่ครบ
หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
ยื่นเอกสาร
ผ่าน สคร.

สคร. ตรวจสอบ
ข้อเสนอ+เอกสาร

ครบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา
+ ส่งสัญญาจ้าง ให้ สคร. ภายใน
30 วันทาการนับจากวันที่ลงนาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการควบคุมการใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ + รายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้ สคร. ทราบ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จนเสร็จแผนงาน
หรือนาส่งเงินค่าธรรมเนียมแล้ว

สคร. เสนอ คกก. กองทุนฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
โดยนากรอบแนวทางในการพิจารณา
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลความคุ้มค่าเบื้องต้น ความพร้อม
และความเสี่ยงในการดาเนินโครงการ
มาประกอบการพิจารณาโดยเร็ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดจ้างที่ปรึกษาตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
จากกองทุนฯ ตามที่ได้รับแจ้ง
ให้ชาระหนี้

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
แจ้งยืนยัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปรับปรุง/จัดส่งเพิ่มเติม ภายใน
30 วันทาการนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง

คกก.
กองทุนฯ
พิจารณา

สคร. แจ้งผล
การพิจารณา
อนุมัตภิ ายใน
15 วันทาการนับจาก
วันที่มีมติ

ได้รับ
การอนุมัติ
การใช้เงินกองทุน

กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินให้ ผอ. สคร. พิจารณา
การปรับแผนและรายงาน คกก. กองทุนฯ ทราบ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ

นาส่งเงินค่าธรรมเนียมตามจานวนที่ได้รับ
ทั้งหมดให้แก่กองทุนฯ ภายใน 14 วันทาการ
นับจากวันครบกาหนดการรับ
เงินค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม:
• การขายเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน
• การประเมินข้อเสนอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหนังสือนาส่งพร้อมหลักฐาน
ประกอบการนาส่ง ดังนี้
- หนังสือนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
- สาเนาใบเสร็จรับเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการออกให้
เอกชน
- สาเนามติ คกก. คัดเลือกรับทราบการรับเงิน

หมายเหตุ : กรณีจาเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ หรือเห็นสมควรให้มี การปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์นี้
ให้เสนอ คกก. กองทุนฯ พิจารณากาหนดเป็นรายกรณี

บทเฉพาะกาล
การดาเนินการใด ๆ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
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