
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการคัดเลอืกเอกชน   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนส าหรับ
โครงการร่วมลงทุน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๘)  และมาตรา  ๓๒  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชนออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ข้อเสนอ”  หมายความว่า  ข้อเสนอการร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน 
“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา  ๓๖   

แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และตามประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

“ผู้ยื่นข้อเสนอ”  หมายความว่า  เอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
และให้หมายความรวมถึงเอกชนที่ได้ยื่นข้อเสนอร่วมกันทุกรายในกรณีที่เป็นการยื่นข้อเสนอเป็น  
กลุ่มนิติบุคคล 

ข้อ ๔ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน   
ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน  และร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงกา ร
ประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผยไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเปิดรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยอย่างน้อยต้องมีช่องทาง  ดังนี้ 

(๑) ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(๒) ประกาศ  ณ  ที่ท าการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ   
(๓) ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศทั่วประเทศไม่น้อยกว่าสามวัน 
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(๔) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีการจ าหน่ายแพร่หลายทั่วไปในประเทศอย่างน้อย  
หนึ่งฉบับติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควรให้มีการคัดเลือก
เอกชนต่างประเทศดว้ย  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชิญชวนโดยแจ้งไปยังสถานทูตที่เกี่ยวขอ้ง
ประจ าประเทศไทยและจะโฆษณาโดยวิธีอื่นด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการดังกล่าวตามระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยไม่ใช้วิธีประมูล 
ตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือกรณีรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้เห็นชอบให้ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้ 
วิธีประมูลตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความใน
มาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่ใช้วิธีประมูลและเหตุผลที่ เลือกผู้มีสิทธิดังกล่าว   
ซึ่งรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดที่ให้ใช้
วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิ
เบื้องต้น  (Pre-qualification)  ของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ  และคณะกรรมการคัดเลือกเห็นชอบด้วย
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)  ให้ชัดเจน 

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการออกประกาศเป็นการทั่วไปให้ผู้สนใจยื่นเอกสารแสดง
คุณสมบัติของตนเพ่ือขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)  ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวันเปิดรับซองเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ  ตามช่องทางที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๔  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)   
 (ข) สรุปสาระส าคัญของโครงการร่วมลงทุน   
 (ค) รายละเอียดที่ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ  

เช่น  คุณสมบัติทางด้านเทคนิค  การเงิน  ประสบการณ์และผลงานของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ  
หรือรายละเอียดอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกก าหนด   

 (ง) หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)  
ตาม  (๑)   
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 (จ) สถานที่  วัน  เวลา  เปิดการรับซอง  ปิดการรับซองและเปิดซองเอกสารแสดงคุณสมบัติ
ของผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ   

 (ฉ) การสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)   
(๓) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารแสดงคุณสมบัติของ 

ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)  ตาม  (๑)   

(๔) เมื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)  ได้แล้ว  ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)   
ให้ทราบเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตามวิธีการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเหมาะสม   

(๕) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งประกาศเชิญชวน  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้น  (Pre-qualification)  ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันก่อนวันเปิดรับซองเอกสารข้อเสนอของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ   

ข้อ ๗ เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองเอกสารข้อเสนอแล้วห้ามไม่ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และคณะกรรมการคัดเลือกรับซองเอกสารข้อเสนอหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในประกาศเชิญชวน  จากผู้ยื่นข้อเสนอหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอีก 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ  ดังนี้   
(๑) เปิดซองเอกสารข้อเสนอโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้แทนของผู้ยื่นข้อเสนอ  

ซึ่งอยู่ในเวลาเปิดซองเอกสารข้อเสนอ 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซอง 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารต่าง ๆ 
(๔) พิจารณาประเมินข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศเชิญชวน  

โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้  แต่ห้ามไม่ให้
คณะกรรมการคัดเลือกอนุญาตให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ  
ที่มีการเสนอไว้อย่างมีสาระส าคัญ   

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควร  คณะกรรมการคัดเลือกและหน่วยงาน
เจ้าของโครงการสามารถเจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินเพ่ือประกอบการคัดเลือกได้มากกว่า
หนึ่งรายแต่ทั้งนี้ไม่เกินสองราย 

(๕) พิจารณาผลการเจรจาที่คณะกรรมการคัดเลือกและหน่วยงานเจ้าของโคร งการเจรจา
ต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินตาม  (๔)  เพ่ือให้เป็นผลประโยชน์ของรัฐและเป็นประโยชน์ 
ต่อโครงการร่วมลงทุน 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือไม่มีผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอในการด าเนินโครงการ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนอีกครั้ง  พร้อมทั้งพิจารณา
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ทบทวนเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชนเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกและด าเนินการประกาศ  
เชิญชวนใหม่อีกครั้ ง  ทั้งนี้   หากจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน   
และหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่า  อาจส่งผลกระทบต่อ
หลักการของโครงการร่วมลงทุนที่ผู้มีอ านาจได้อนุมัติไว้  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอต่อ  
ผู้มีอ านาจพิจารณาอีกครั้ง 

ข้อ  ๑๐ ให้ส านักงานมีอ านาจวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือด าเนินการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายการรว่มลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน 
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