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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. คํานิยาม 

      การใหความชวยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) ของ สพพ. เปนการใหความชวยเหลือ

ทางการเงินในรูปแบบเงินใหเปลา (Grant) และเงินกูเง่ือนไขผอนปรน (concessional loan)  ใหแกประเทศ

เพ่ือนบานท่ีอยูภายใตขอบเขตการใหความชวยเหลือของ สพพ. ไดแก กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม ศรีลังกา ภูฏาน ติมอร-เลสเต โดยการใหความชวยเหลือประเทศดังกลาว

จะตองเปนความชวยเหลือท่ีใหหนวยงานภาครัฐตาง ๆ รวมท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน หรือโดย

หนวยงานบริหารของรัฐ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา 

 

2. หลักการและเหตุผล 

     สพพ. เปนหนวยงานดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพ่ือนบาน

โดยการดําเนินงานดังกลาวเปนกลไกหนึ่งท่ีสงเสริมและสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศเพ่ือเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานรวมถึง การรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ท่ีอยูภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ เชน GMS ACMECS และ BIMSTEC ท่ีมีวัตถุประสงคหลัก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีความเชื่อมโยง

ระบบคมนาคมขนสง รวมถึงการขยายตัวดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียวในระหวางกลุมประเทศสมาชิก 

นอกจากนี้ การใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพ่ือนบานเปนเรื่องความสัมพันธ

ระหวางประเทศ การดําเนินการจึงตองอยู บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติท่ีเสมอภาคและใหเกียรติระหวางกัน 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนใหแกเจาหนาท่ี สพพ. ท้ังนี้ เพ่ือมิให

การใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการสงผลกระทบและสรางความเสียหายในความสัมพันธอันดี

ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

3. วัตถุประสงค 

     สพพ. ไดจัดทําแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ.แก 

ประเทศเพ่ือนบาน(Guideline for Financial Assistance from NEDA) เพ่ือ 

     3.1 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี สพพ. ท่ีมีภารกิจหนาท่ีเก่ียวกับกิจกรรม/แผนงาน

การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามข้ันตอน 

 

     3.2 ใชเปนแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานดังกลาวสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให

ไดตามมาตรฐานเชนเดียวกับแหลงเงินกูอ่ืนๆ 

     3.3 ใหสอดคลองกับหลักการควบคุมภายใน ท่ีใหความสําคัญในการปฏิบัติท่ีโปรงใสและ

ตรวจสอบไดรวมท้ังบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหเสียหายนอยท่ีสุดหรือไมเสียหายเลย 

     3.4 ให สพพ. สามารถกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงาน 
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โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวตามแผน รวมท้ังสามารถแกไขปญหาท่ี

อาจเกิดข้ึนไดทันเวลา  

 

4. นโยบายของ สพพ.  

• ใหความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบานดานการเงินและวิชาการ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและพัฒนาประเทศ

ใหเทาเทียมในภูมิภาค 

• เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือตอบสนองนโยบายการ

ตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

• สรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(Connectivity) 

• เสริมสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมและสรางผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit) 

รวมท้ังสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และความสมานฉันท เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุขในภูมิภาค 

• สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ เพ่ือใหประเทศไทย

ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ไดรับประโยชนจากการเปนภาคีของความตกลงระหวางประเทศ และ

ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศ 

5. ยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

• ยุทธศาสตรท่ี 1 รวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาความรวมมือดานการเงินและวิชาการกับประเทศเพ่ือนบาน ใหมี 

คุณภาพไดมาตรฐานสากล 

• ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารการเงินใหม่ันคงเพียงพอตอการดําเนินงาน 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสูการเปนองคกรแหงธรรมาภิบาลและการเรียนรู 

6. นิยาม คพพ. 

  คพพ. หมายถึง คณะกรรมการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
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                                                         บทที่ 2 

การใหความชวยเหลือทางการเงิน 
 

หลักการและเหตุผล 

การใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. มีสาเหตุสําคัญ คือ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในฐานะท่ี

ประเทศไทยมีฐานะทางดานเศรษฐกิจท่ีดีกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค และผลประโยชนตางๆ ท่ีประเทศไทย

จะไดรับกลับคืนจากการใหความชวยเหลือประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงนอกจากประเทศเพ่ือนบานจะไดรับ

ประโยชนโดยตรงจากการมีโครงการแลว จะสงใหเกิดผลประโยชนในทางออมแกท้ังภูมิภาคและประเทศไทย

ซ่ึงเปนประเทศผูใหดวย รวมท้ังจะเกิดการพัฒนาประเทศในภูมิภาคและสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

ในขณะท่ีประเทศไทยจะมีความม่ันคงและเจริญรุงเรืองท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

          สําหรับประเทศไทยนอกจากจะไดรับผลตอบแทนกลับในรูปดอกเบี้ยเงินกูแลว ยังไดรับประโยชนจาก

การใชสินคาและบริการจากประเทศไทย ซึ่งไดกําหนดไวเปนเงื่อนไขในการใหความชวยเหลือ โดยการให

ความชวยเหลือของไทย ประเทศเพ่ือนบานจะตองมีการใชสินคาและบริการจากประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 

ของมูลคาสินคาและบริการท้ังหมด อีกท้ังยังเปนการสงเสริมธุรกิจการคาของภาคเอกชนใหสามารถเขาไป

ดําเนินการในตางประเทศ ผานการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบานของ สพพ. ซ่ึงสรุป

รายละเอียดได ดังนี้ 

1. การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบานมีอยู 3 ลักษณะ 

  1.1 การใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปเงินกูท่ีมีเง่ือนไขผอนปรน (Concessional Loan) 

เปนการใหเงินกูแกประเทศเพ่ือนบานในลักษณะท่ีมีเง่ือนไขทางการเงินผอนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ํา เวลาชําระ

คืนเงินตนและเวลาปลอดหนี้มีระยะเวลายาวกวาปกติ 

  1.2 การใหเงินใหเปลา (Grant) เปนเงินใหเปลา ท่ีสนับสนุนประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ

การดําเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ หรือตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ 

  1.3 การใหเงินชวยเหลือแบบผสมระหวางเงินกูและเงินใหเปลา (Mixed Credit) เปนการใหความ

ชวยเหลือแกประเทศเพ่ือนบานโดยมีสัดสวนของเงินกูเง่ือนไขผอนปรนและเงินใหเปลาผสมกัน เชน รัฐบาล

ไทยไดเคยใหความชวยเหลือแก สปป. ลาว ในสัดสวนของเงินกูและเงินใหเปลาในอัตรา 70 : 30 

 

2. การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบานสพพ. สามารถดําเนินการใหกูใน 5 สถานะ  

  2.1 ผูใหกู (Lender) : เปนผูใหกู (เปนคูสัญญา) ใชเงินทุนของ สพพ. หรือใชงบประมาณแผนดินท่ี

ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 

  2.2 ตัวแทนผูใหกู (Lender’s Agent) ไมไดเปนคูสัญญา แตเปนผูบริหารจัดการโครงการตามสัญญาเงิน

กู ใชเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐ เชน ธสน. ธนาคารกรุงไทย ขอรับการจัดสรร

งบประมาณรายป เพ่ือชดเชยสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหแกแหลงเงินทุน 

  2.3 ผูคํ้าประกัน (Guarantor) เปนผูคํ้าประกันการกูเงินใหแกประเทศเพ่ือนบานไดรับคาธรรมเนียม

การคํ้าประกัน  

 2.4 การรวมระดมทุนสมทบในโครงการ (Co-finance) สพพ. เปนผูใหกูรวมกับหนวยงานผูใหกูอ่ืนๆ 

 2.5  การรวมลงทุน (Investment) 



 4 

3. หลักเกณฑการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงินเปนไปตามประกาศ สพพ. ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 

ซ่ึงแบงประเภทของโครงการและมีหลักเณฑการพิจารณา ดังนี้ 

  3.1 โครงการท่ีสามารถขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

• โครงการท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน 

• โครงการท่ีเก่ียวกับความรวมมือทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

• โครงการท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนสง 

• โครงการท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ 

• โครงการท่ีเก่ียวกับการสนบัสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

• โครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง 

3.2 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ 

                โครงการท่ีจะขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จะตองผานเกณฑการพิจารณาทุกขอ 

ตามท่ีกําหนดไวใน “ประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

เรื่อง หลักเกณฑการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการท่ีเก่ียวเนื่อง รวมถึงการคัดเลือกและจัดลําดับ

สําคัญของโครงการ” (ภาคผนวก 1) 

 

4. เง่ือนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

สพพ. มีสัญญามาตรฐาน (ภาคผนวก 2) ซ่ึงมีเง่ือนไขการใหความชวยเหลือทางการเงินอยู 2 ลักษณะ 

คือ 

4.1 เง่ือนไขท่ัวไป 

• ตองใชผูรับเหมากอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางจากประเทศไทย 

• ตองใชสินคาและบริการจากประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาท้ังหมด 

• ตองใชวิธีประกวดราคจําเปนอันดับแรก ในการจัดจางผูรับเหมากอสรางและวิธีคัดเลือก 

     ในการจัดจางวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง 

 

 

• สัญญาเงินกูตองอยูภายใตกฎหมายไทย 

• ตองไมนําเงินกูภายใตสัญญาเงินกูไปจายเปนคาภาษีอากรตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศผูกู 

• ตองจัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการเปนรายเดือนและรายไตรมาส 

• ตองจัดทํารายงานปดโครงการภายใน 6 เดือน หลังจากการกอสรางแลวเสร็จ 

• ตองมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และแผนการโยกยายประชากร 

• ตองจัดใหมีแผนการบํารุงรักษาโครงการเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนไดคุมคามากท่ีสุด 

     4.2 เง่ือนไขทางการเงินของ สพพ.  
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  4.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ   

•  ตองไมนําเงินชวยเหลือไปชําระเปนคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมใดๆ ท่ีรัฐบาลผูขอรับ

ความชวยเหลือเรียกเก็บจากสินคาและบริการท่ีนําเขามาใชในโครงการ 

• ประเทศผูรับความชวยเหลือจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีประเทศ

ไทยเปนผูกําหนด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหเปนไปตามประกาศของ สพพ. ดวย

ความเห็นชอบของ คพพ. 
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บทที่ 3 

แนวทางและขัน้ตอนปฏิบัติในการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
 

รูปภาพแสดงวัฏจักรโครงการ (Project Cycle) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. เริ่มดําเนินการโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับความชวยเหลือทางการเงิน 

วัฏจักรโครงการ 
(Project Cycle)

1. การพิจารณา
โครงการให

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สํานักงาน

2. สํารวจโครงการ
เบ้ืองตน

3. ศึกษาความ
เหมาะสม/ออกแบบ
เบ้ืองตน/ออกแบบ
รายละเอียดของ

โครงการ

4. รายงานผล
การศึกษาให รมว. 

กค. 

5. ปท. พบ. ขอรับ 
FA อยางเปน

ทางการ 

6. เจรจาเง่ือนไข
สัญญาฯ

7. เสนอ ครม. 
อนุมัติการให FA 

8. ลงนามในสัญญาฯ

9. ดําเนินโครงการ

10. สพพ. ติดตาม
ความกาวหนา

โครงการ และเบิก
จายเงิน

11. รายงานปด
โครงการ

12. การประเมิน
โครงการแลวเสร็จ 

3-5 ป

สบค. 1-2 

เตรียมความพรอม

โครงการ Appraisal 

       สบค. 1-2 

การอนุมัติโครงการ 

 

สบค. 1-2 + สบท. 

+ สอก. 

ดําเนินโครงการ 

สนผ. 

ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ประเทศผูกูสามารถสงคําขอรับความชวยเหลือทางการเงินอยางเปนทางการ (Formal Request) 

โดยสามารถดําเนินการได 3 ชองทาง ดังนี้ 

 
หมายเหตุ: คําขอรับความชวยเหลือ (Formal Request) จะตองมาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเรื่อง 

การกอหนี้ตางประเทศ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงวางแผน ของประเทศเพ่ือนบาน 

2. หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ 

 2.1 ความพรอมโครงการ 

 1) ตองมีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพิจารณาโครงการ ซ่ึงประกอบดวย  

• ความเปนมาโครงการ 

• นโยบายหลักของรัฐบาลผูขอรับความชวยเหลือในสวนท่ีเก่ียวกับโครงการ อาทิ 

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ และแผนความรวมมือการใหความชวยเหลือทางการเงิน และ

ทางวิชาการระหวาง สพพ. และประเทศเพ่ือนบาน เปนตน 

• วัตถุประสงคโครงการ 

• การวิเคราะหความจําเปนโครงการ เชน การวเิคราะหอุปสงค-อุปทาน (Demand-Supply) 

• การประมาณการวงเงินลงทุนโครงการ 

• การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ของประเทศผูขอรับความชวยเหลือ 

• การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

• การออกแบบเบื้องตน 

• แผนการดําเนินงานโครงการ 

• แผนการบริหารโครงการอยางยั่งยืนในอนาคต 

• การประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 2) สําหรับโครงการขนาดใหญ ตองมีผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการท้ังทางดาน

เทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบคําขอรับความชวยเหลือ (Formal Request) โดยผลการศึกษา

ดังกลาวตองจัดทําแลวเสร็จกอนการจัดทําคําขอการขอรับความชวยเหลือไมเกิน 2 ป ทั้งนี้ เพื่อให

ขอมูลท่ีไดรับเปนปจจุบันและเหมาะสมสําหรับนํามาประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ   

 2.2 ความพรอมของหนวยงาน 

     ประเทศผูขอรับความชวยเหลือตองกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ท้ังหนวยงาน

ดานการดําเนินการ การกอสราง การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

โครงการ ท้ังนี้ หนวยงานดังกลาวตองมีความพรอมดําเนินโครงการไดดวย 



 8 

 2.3 ขนาดวงเงินลงทุนโครงการ 

       วงเงินลงทุนของโครงการตองไมเกิน 2,000 ลานบาท ไมรวมคากรรมสิทธิ์ท่ีดิน คาบริหารจัดการ 

และคาจางท่ีปรึกษา ท้ังนี้ หากโครงการมีมูลคาเกิน 2,000 ลานบาท ให สพพ. เสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบโครงการดังกลาวตามความเหมาะสมและจําเปน 

 2.4 ผลตอบแทนโครงการ 

      โครงการท่ีเสนอตองมีการศึกษาความคุมคาของโครงการท้ังในรูปแบบตัวเงิน อาทิ B/C Ratio 

Net Present Value (NPV) และ Internal Rate of Return (IRR) และมิใชตัวเงิน และมีความคุมคาในการลงทุน 

 2.5 ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมระหวางประเทศ 

      โครงการตองมีผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมระหวางประเทศอยางเหมาะสม

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ คือ สามารถสงเสริมการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน 

การทองเท่ียว และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันรวมกันมากข้ึน 

 

 2.6 ผลตอความสัมพันธระหวางประเทศ  

      โครงการตองสนองตอนโยบายของประเทศไทยในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 2.7 ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

       โครงการตองไมกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญตอศีลธรรม วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเตรียมความพรอมโครงการ (Project Appraisal) 

 3.1 ชวงประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องตน แนวทางปฏบิัติในข้ันตอนนี้สามารถแบงไดเปน 2 กรณี 

       3.1.1 กรณไมมีผลการศึกษาโครงการ 

                         เจาหนาท่ี สพพ. ตองดําเนินการ ดังนี้ 

• ประสานงานกับประเทศผูกู  เ พื ่อจัดส ง Formal Request ให  สพพ. เพื่อขอ

ความชวยเหลือทางวิชาการอยางเปนทางการเพ่ือจัดเตรียมความพรอมของโครงการ 

• เดินทางไปสํารวจพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ 

• ประเมินโครงการในเบื้องตน (Project Appraisal)  

• ประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของประเทศผูกูเพ่ือรับทราบเหตุผล ความจําเปน

และความเรงดวนในการใชเงินกู  

• รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานสรุปเหตุผลและความจําเปนในการดําเนินโครงการ

เบื้องตน ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม พรอมเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณา 
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• เสนอ คพพ. อนุมัติใหความชวยเหลือทางวิชาการในกรณีท่ีโครงการมีความเหมาะสม

เบื้องตนและมีศักยภาพท่ีจะพัฒนจําเปนโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินตอไปได 

• กรณี คพพ. ไมเห็นชอบ ใหแจงประเทศผูกู เพ่ือรับทราบผลการพิจารณา 

กรณีท่ีโครงการมีผลการศึกษาและความพรอมท่ีจะรับความชวยเหลือทางดานการเงิน โดยมีขอมูลประกอบ

การพิจารณาครบถวนทุกดาน พรอมท้ังมีแบบรายละเอียดสําหรับการกอสราง และ สพพ. ไดประเมิน

โครงการแลวเห็นวา โครงการดังกลาวมีประโยชนท้ังแกประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังอยูภายใต

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ใหนําเสนอ คพพ. เห็นชอบในโครงการดังกลาว หาก คพพ. เห็นชอบแลว 

ให สพพ. มีหนังสือแจงประเทศเพ่ือนบานใหดําเนินการตามแนวทางและข้ันตอนการใหความชวยเหลือทาง

การเงินตอไป 

3.1.2 กรณีมีผลการศึกษาโครงการ 

                        ใหเจาหนาท่ี สพพ. ดําเนินการ ดังนี้ 

• เดินทางไปสํารวจพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงาน 

• ประเมินโครงการในเบื้องตน (Project Appraisal) โดยใชแบบฟอรมการประเมิน

โครงการ (Project Appraisal Sheet) เปนแนวทางปฏิบัติและจัดเก็บขอมูล 

• ประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของประเทศผูกูเพ่ือรับทราบเหตุผล ความจําเปน

และความเรงดวนในการใชเงินกู 

• นําเรื่องเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ FA  

  3.2 การเตรียมความพรอมของโครงการผานการใหความชวยเหลือทางวิชาการ (การศึกษา

ความเหมาะสม/ออกแบบเบื้องตน/ออกแบบรายละเอียดของโครงการ) 

        3.2.1 สรุปข้ันตอนการดําเนินงานของการเตรียมความพรอมโครงการ  

• สบค. 1 และ 2 แตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายใหเจาหนาที่หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งจัดทํารางขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา (TOR)  

• สพพ. รวมลงนามในบันทึกขอตกลง (ROD) กับหนวยงานเจาของโครงการของ

ประเทศเพ่ือนบาน 

• สบค. 1 และ 2 เสนอขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ท่ี สพพ. และหนวยงานเจาของ

โครงการเห็นชอบแลว พรอมดวยรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจาง

ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาใหผูอํานวยการ

สํานักอํานวยการ เพ่ือมอบหมายใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอจางท่ีปรึกษาและ

เสนอผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือพิจารณา 

• ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา และนําเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่ออนุมัติการจาง

ท่ีปรึกษา  

• ลงนามสัญญาจางและแจงเริ่มปฏิบัติงาน 

• กํากับและตรวจรับผลงานของท่ีปรึกษา (ท้ังฝายไทยและฝายประเทศเพ่ือนบาน) 

โดยจะเบิกจายคาบริการที่ปรึกษาเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง   

ท่ีปรึกษาเห็นชอบรายงานในแตละงวด 

• เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
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• รายงานผลการศึกษาไปยัง รมว.กค.   

• สงรายงานฉบับสมบูรณใหประเทศเพ่ือนบาน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใชพิจารณาในการดําเนินงานข้ันตอไป 

ท้ังนี้ ในการดําเนินงานยกราง TOR/คัดเลือกท่ีปรึกษา และตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

สพพ. จะแตงตั้งคณะกรรมการรวมกับหนวยงานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับลักษณะโครงการนั้นๆ 

เพ่ือใหการศึกษามีความครอบคลุมและมีประโยชนสูงสุด พรอมท้ัง รวมดําเนินงานกับหนวยงานของประเทศ

เพ่ือนบานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือชี้แจงความกาวหนาโครงการและความถูกตองสมบูรณของผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

  3.2.2 องคความรู/ปจจัยท่ีใชพิจารณาประกอบ 

• ประเมินความจําเปนและลําดับความสําคัญของโครงการในสาขาเศรษฐกิจ 

(Sector)  

• ประเมินเศรษฐกิจและศักยภาพในการกูเงินของประเทศเพ่ือนบาน(Debt Service 

Ratio) 

• วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการ 

• วงเงินลงทุนโครงการ และแนวทางการลงทุนของโครงการ 

• ความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรและแผนการใหความชวยเหลือของรัฐบาล

และ สพพ. รวมถึงกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ 

• ความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม และ/หรือดานสถาปตยกรรม 

• ความเหมาะสมของโครงการทางการเงิน และทางเศรษฐศาสตร 

• ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการท้ังทางตรงและทางออมของประเทศ

ไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

• ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม การโยกยายประชากรและการเวนคืนท่ีดิน 

 

  3.3 การนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ 

                3.3.1 เสนอ คพพ. อนุมัติหลักการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบานตาม

รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหและประเมินโครงการเบื้องตน 

                3.3.2 เสนอรายงานผลการศึกษาให คพพ. และ ครม. เห็นชอบในหลักการเบื้องตน กอนท่ีจะ

ดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

4. การจัดหาแหลงเงินท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

 สพพ. จะศึกษาแหลงเงินทุน รูปแบบการใหเงินกู และเง่ือนไขทางการเงินท่ีเหมาะสม รวมถึงขอดี  

ขอเสีย และความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชเงินของแหลงเงินทุนตางๆ ท้ังนี้ สพพ. ตองดําเนินการติดตอ 
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ประสานงานกับแหลงเงินทุนตางๆ เพ่ือนําขอมูลและเง่ือนไขทางการเงินมาพิจารณาเปรียบเทียบเพ่ือใหได

เง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอ สพพ. มากท่ีสุด และระดมทุนไดตามแนวทาง ดังนี้ 

 4.1 งบประมาณแผนดนิ 

 4.2 สพพ. กูสถาบันการเงิน 

 

 

      4.2.1 สพพ. กูตรงจากสถาบันการเงินโดยรัฐบาลรับภาระจายสวนตางดอกเบี้ย 

      4.2.2 สพพ. กูจากสถาบันการเงิน และรับภาระดอกเบี้ยเงินกูยืม 

 4.3 การออกตราสารหนี้ 

 4.4 ใชเงินสะสม สพพ. 

 4.5 กูกระทรวงการคลังตามกฎหมายหนี้สาธารณะ 

  

5. ข้ันตอนการพิจารณารูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

 สพพ. จะเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาสัดสวนใหความชวยเหลือทางการเงิน ซ่ึงจะพิจารณาจาก

ผลประโยชนท่ีประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาคจะไดรับ โดยเฉพาะประโยชนในการเชื่อมโยง

ทางดานคมนาคมบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และ

การทองเท่ียว รวมถึง การเขาถึงตลาดและแหลงวัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบาน นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึง

ความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการ และความพรอมของโครงการ ท้ังนี้ โดยไดใหความสําคัญของโครงการ

ท่ีอยูภายใตกรอบความรวมมือ GMS ACMECS BIMSTEC และโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะแบง

ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

  5.1 การใหความชวยเหลือแบบเงินกูแบบมีเง่ือนไขผอนปรน 

  5.2 การใหความชวยเหลือแบบเงินใหเปลา 

  5.3 การใหความชวยเหลือแบบผสมระหวางเงินใหเปลาและเงินกูเง่ือนไขผอนปรน  

  5.4 สพพ. เปนตัวแทนการกูยืมเงิน (Lender’s Agent) 

  5.5 ใหกูรวมกับหุนสวนการพัฒนาอ่ืนๆ 

 

6. การเสนอและอนุมัติใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบาน 

  สพพ. จะเปนผูเสนอรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหโครงการ รูปแบบ แหลงเงินทุน และเง่ือนไข

ทางการเงินท่ีเหมาะสมให คพพ. พิจารณาอนุมัติ  

 

7. การเจรจารายละเอียดและเง่ือนไขรางสัญญาเงินกูกับประเทศเพ่ือนบาน 

  สพพ. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือเจรจาสัญญาฯ ประกอบดวย (1) ผูอํานวยการ สพพ./รองผูอํานวยการ สพพ. 

(2) ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ 1 หรือ 2 (3) นิติกร และ (4) เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ สพพ. จะ

ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือกําหนดวันเจรจาในรายละเอียดเง่ือนไขของรางสัญญาเงินกู โดยจัดสง

คณะผูแทน สพพ. เดินทางไปเจรจารายละเอียดเง่ือนไขสัญญา วงเงิน และรายละเอียดท่ีเก่ียวของในสัญญาอยาง

เปนทางการ พรอมท้ังจัดสงรางสัญญาการใหความชวยเหลือทางการเงินตามท่ี คพพ. อนุมัติใหประเทศเพ่ือนบาน

พิจารณาลวงหนากอน พรอมท้ังมีการลงนามในบันทึกขอตกลงผลการเจรจา (Record of Discussion) 
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ภายหลังการเจรจารางสัญญาดังกลาวระหวางหัวหนาคณะผูแทนจาก สพพ. กับคณะผูแทนของประเทศเพ่ือนบาน 

ซึ่งเปนคูเจรจาประกอบดวย (1) กระทรวงการเงิน/กระทรวงวางแผน หรือกระทรวงท่ีไดรับมอบหมายจาก

รัฐบาล (2) หนวยงานปฏิบัติ และ(3) หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

8. การรายงานผลการเจรจาและขออนุมัติดําเนินการใหความชวยเหลือและลงนามในสัญญาเงินกู 

 สพพ. จะเปนผูจัดทํารายงานสรุปผลการเจรจาสัญญาเงินกูกับผูแทนรัฐบาลประเทศเพ่ือนบานและ

นําเสนอ คพพ. เพ่ือขอความเห็นชอบผลการเจรจาดังกลาว หลังจากนั้น สพพ. จะเปนผูเสนอผลการเจรจา

ตามนัยท่ีกลาว พรอมท้ังสรุปรายละเอียดผลการศึกษาให รมว.กค. เพ่ือลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีในการขอ

ความเห็นชอบใหเสนอตอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยกรณีใชเงินงบประมาณเปน

แหลงเงินทุน สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให สพพ. ใหความชวยเหลือทางการเงินแก

ประเทศเพ่ือนบาน พรอมท้ังเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะให ครม. พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงหาก ครม. อนุมัติ

แลว สพพ. จะดําเนินการนัดหมายผูแทนของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือกําหนดวันลงนามในสัญญาฯ ระหวาง

ผูอํานวยการ สพพ. และผูมีอํานาจลงนามในสัญญาฯ ของประเทศเพ่ือนบานตอไป  

 

9. ข้ันตอนหลังจากการลงนามในสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน 

 สัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินจะมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ผูกูและ สพพ. ตองดําเนินการ ดังนี้ 

9.1 จัดสงความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ให สพพ. ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนาม 

  9.2 จัดสงรายชื่อผูมีอํานาจเบิกจายเงินกู (Evidence of Authority) พรอมท้ังตัวอยางลายมือชื่อ 

(Specimen Signature) ใหแก สพพ.  

  9.3 เจาหนาท่ี สพพ. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารตางๆ 

  

10. ข้ันตอนการขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบาน 

      ภายหลังจากการลงนามในสัญญาการใหความชวยเหลือทางการเงินระหวาง สพพ. กับ ประเทศ 

เพ่ือนบานแลว ในการดําเนินการเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินใหแกประเทศเพ่ือนบาน 

จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการใหความชวยเหลือทางการเงินท่ีเปนเงินบาทใหกับ

ประเทศเพ่ือนบานกอน โดย สพพ. จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

      10.1 จัดทําหนังสือขออนุญาตใหความชวยเหลือทางการเงินท่ีเปนเงินบาทใหกับประเทศเพ่ือนบาน

พรอมแนบเอกสารรายละเอียดโครงการท่ีจะขออนุญาตดังกลาว อาทิ มติคณะรัฐมนตรี สัญญาการใหความ

ชวยเหลือทางการเงิน เปนตน 

 

 

 

      10.2 รายงานขอมูลผลการเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบาน

ของ สพพ. ใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบเปนรายไตรมาส (ปปฏิทิน) 

 

 

 
มติคณะรัฐมนตร ีและสัญญา

การใหความชวยเหลือทาง

การเงิน (FA) ท่ีลงนามแลว 

ธนาคารแหงประเทศไทย ดําเนินการเบิกจายเงิน FA 

ขออนุญาต อนุญาต 
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11. ข้ันตอนการเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบาน 

     11.1 ข้ันตอนการเบิกจาย 

  1) ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายของผูกูสรุปได ดังนี้ 

      หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจลงนามในหนังสือขอเบิกจายเงินตรวจสอบความถูกตอง และ

รวบรวมเอกสารขอเบิกจายท่ีไดรับจากหนวยงานปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดเตรียมเอกสาร และใหผูมีอํานาจเบิกจายเงิน

ท่ีไดสงตัวอยางลายมือชื่อ (Specimen Signature) ใน Annex 6 ของสัญญาฯ ใหแก สพพ. ลงนามในหนังสือ

ตามแบบฟอรมในสัญญาฯ (Form No.3) เพ่ือจัดสงให สพพ. พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินตอไป 

   2) สพพ. ดําเนินการ ดังนี้ 

       (1) สบค. 1 และ 2 ตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมเอกสารขอเบิกจายท่ีไดรับจาก

ประเทศเพ่ือนบาน เชน ใบคําขอเบิกจายเงินงวดแตละงวด หลักฐานการตรวจรับงาน เอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของ เชน ใบแจงหนี้ ใบรับสงของ Interim Payment Report หรือรายละเอียดสรุปคาใชจาย 

               (2) ในกรณีเบิกจายคางานกอสรางและที่ปรึกษา สบค. 1 และ 2 จะตองขอความเห็น

จากท่ีปรึกษาดานโครงการและวิศวกรรม สพพ. ฝายวิศวกรรม และ/หรืออาจใหวิศวกรของสํานักงานเปน

ผูตรวจสอบแทน เพ่ือใชประกอบการขออนุมัติเบิกจายเงิน 

       (3) สบค. 1 และ 2 จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติยอด

เบิกจายเงิน พรอมยกราง Notice of Disbursement (Form no. 4) เพ่ือประกอบการพิจารณา  

       (4) สบค. 1 และ 2 รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ผ านการอนุมัติใหเบิกจายจาก

ผูอํานวยการ สพพ. ไปท่ี 

                             - สํานักอํานวยการ (สอก.) ฝายการเงินและบัญชี ทันทีหรือไมนอยกวา 5 วันทําการ

กอนวันเบิกจายตามรอบจาย (ฉบับจริง) 

           - สํานักบริหารเงินทุน (สบท.) ไมนอยกวา 8 วันทําการ (กรณีใชเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน) และไมนอยกวา 5 วันทําการ (กรณีใชเงินสะสม สพพ.) กอนวันเบิกจายตามรอบจาย (สําเนา) 

   3) สํานักอํานวยการ ฝายการเงินและบัญชี (สอก.) ดําเนินการ ดังนี้ 

       (1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน พรอมดวย Notice of Disbursement (Form no. 4) 

ท่ีไดรับการเห็นชอบแลว เสนอผูอํานวยการ สพพ. ภายใน 5 วันทําการนับจากไดรับเอกสารหลักฐานท่ีผาน

การอนุมัติใหเบิกจายจากผูอํานวยการ สพพ. ท่ีไดรับจาก สบค. 1 และ สบค. 2 ซ่ึงสามารถดําเนินการเบิกจาย

ได 3 วิธี ตามท่ีประเทศเพ่ือนบานแจงใหเบิกจายเทานั้น ประกอบดวย 

• การจายเช็ค  

• โอนเงินผานระบบบาทเนต 

รายงานผลการเบิกจายเงิน 

FA เปนรายไตรมาส (ปปฏิทิน) 
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• ทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 

ตามท่ีประเทศเพ่ือนบานระบุไวในคําขอเบิกเงิน ท้ังนี้ การเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน

จะไมมีการหักภาษี ณ ท่ีจาย เนื่องจากเปนเงินไดท่ีผูประกอบการไดรับจากประเทศเพ่ือนบาน โดย สพพ. 

เปนผูดําเนินการจาย 

       (2) ฝายบัญชีบันทึกบัญชี สงใหสมุหบัญชีตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีใน

ใบสําคัญรับและจายกอนดําเนินการจายเงินตามรอบจาย 

       (3) รวบรวมเอกสารท่ีเบิกจายเงินเรียบรอยแลว พรอมสรุปใบแจงยอดการเบิกจายไปท่ี 

สบค. 1 และ สบค. 2 เพ่ือตรวจสอบกอนสงให สบท. สําหรับยืนยันยอดการเบิกจายอีกครั้ง 

       (4) สอก. จายเงินใหผูประกอบการ พรอมท้ังจัดสง Notice of Disbursement (Form 

no. 4)  หรือใบแจงการเบิกจายเงินใหประเทศเพ่ือนบานเพ่ือใหยืนยันยอดเงินท่ีเบิกจาย และจัดสงเอกสาร

การเบิกจายฉบับจริงให สบค. 1 และ สบค. 2 จัดเก็บ พรอมท้ังสําเนาเอกสารการเบิกจายให (ฝายบัญชี) 

บันทึกบัญชี 

   4) สํานักบริหารเงินทุน (สบท.) ดําเนินการ ดังนี้ 

              ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือท่ีมีอยู ในบัญชีออมทรัพย  และจัดทําบันทึกขออนุมัติ

ผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลงการฝากเงิน โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

              กรณีท่ี 1  ใชเงินงบประมาณหรือเงินสะสมของ สพพ. สําหรับการเบิกจาย 

  (1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการฝากเงิน เสนอผูอํานวยการ สพพ. ภายใน 5 วัน

ทําการนับจากไดรับแจงสรุปวงเงินที่ตองเบิกจายพรอมหลักฐาน (สําเนาเอกสารการอนุมัติใหเบิกจายเงิน) 

ในรอบจายจาก สบค. 1 และ/หรือ สบค. 2 

    (2) สถาบันการเงินโอนเงินจากบัญชีสํารองสําหรับเบิกจายไปท่ีบัญชีออมทรัพย สําหรับ

เบิกจายเงินกูโครงการ (บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง เลขท่ี 068-

1-06111-1) ภายใน 1 – 2 วันทําการกอนวันเบิกจายตามรอบจาย 

  กรณีท่ี 2  กูเงินจากสถาบันการเงิน สําหรับการเบิกจาย 

  (1) จัดทําบันทึกขออนุมัติกูเงินจากสถาบันการเงิน/เปลี่ยนแปลงการฝากเงิน เสนอ

ผูอํานวยการ สพพ. และสงหนังสือแจงขอกูเงินไปยังสถาบันการเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญากู 

ภายใน 8 วันทําการนับจากไดรับแจงสรุปวงเงินท่ีตองเบิกจายพรอมหลักฐาน (สําเนาเอกสารการอนุมัติให

เบิกจายเงิน) ในรอบจายจาก สบค. 1 และ สบค. 2 

  (2) สถาบันการเงินโอนเงินกูเขาบัญชี (ภายใน 1 – 2 วันทําการกอนรอบการจาย) : 

                  - บัญชีออมทรัพย สําหรับสํารองไวใชจายของ สพพ. (บัญชีออมทรัพยกับสถาบัน

การเงินท่ีเสนออัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถนําฝากได ตามประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการลงทุน 

และการบริหารเงินสะสมของ สพพ.) 

                 - บัญชีออมทรัพย สําหรับเบิกจายเงินกูโครงการ (บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทยฯ 

สาขากระทรวงการคลัง เลขท่ี 068-1-06111-1) 

 11.2 วิธีการจัดสงและติดตามเอกสารสําคัญทางการเงินกับประเทศเพ่ือนบาน  

             1) Notice of Disbursement (Form no. 4) หรือใบแจงการเบิกจายเงิน 

            (1) สอก. จะเปนผูจัดสง Notice of Disbursement (Form no. 4) หรือใบแจงการเบิกจายเงิน

ใหประเทศเพ่ือนบานเพ่ือใหยืนยันยอดเงินท่ีเบิกจายทุกครั้ง หลังมีดําเนินการเบิกจายเงินแลวเสร็จ 



 15 

            (2) ประเทศเพื่อนบานจะตองจัดสง Notice of Disbursement (Form no. 4) ที่ผู มี

อํานาจไดลงนามแลว ให สบค.1 และ 2 เพ่ือใหยืนยันยอดเงินท่ีเบิกจายทุกครั้งกอนมีการเบิกจายครั้งถัดไป

หรือจนกวาจะเบิกจายเงินงวดสุดทาย 

            (3) เม่ือไดรับ Form no. 4 จากประเทศเพื่อนบานแลว สบค.1 และ 2 จะตองจัดเก็บ

เอกสารตัวจริงและสงสําเนาให สบท. เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหนี้ 

            (4) กรณีไมไดรับเอกสาร Notice of Disbursement (Form no.  4 )  สบค.1 และ  2 

จะตองเปนผูติดตามใหไดรับเอกสารดังกลาวครบถวน ถูกตอง สมบูรณตามงวดการเบิกจายเงิน โดยการ

จัดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และ/หรือหนังสือติดตามอยางเปนทางการ แลวแตกรณี  

             2) Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) หรือใบแจงการส้ินสุดการเบิกจาย 
           (1) สบค. 1 และ 2 จะเปนผูจัดสง Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) 

หรือใบแจงการสิ้นสุดการเบิกจายใหประเทศเพ่ือนบาน พรอมดวยตารางชําระหนี้เงินตน (Principal 

Repayment Schedule) ใหประเทศเพ่ือนบาน ภายหลังจาก สบท. ตรวจสอบและผูอํานวยการ สพพ. 

พิจารณาเห็นชอบลงนามแลว 

                 (2) เม่ือไดรับ Form no. 5 จากประเทศเพื่อนบานแลว สบค.1 และ 2 จะตองจัดเก็บ

เอกสารตัวจริงและสงสําเนาให สบท. เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหนี้ 

            (3) กรณีไมไดรับเอกสาร Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) สบค.1 และ 2 

จะตองเปนผูติดตามใหไดรับเอกสารดังกลาว โดยการจัดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และ/หรือ

หนังสือติดตามอยางเปนทางการ แลวแตกรณี  

             3) Financial Statement หรือรายงานทางการเงิน 

           (1) ประเทศเพ่ือนบานจะตองจัดสง Financial Statement หรือรายงานทางการเงิน ซ่ึงผานการ

ตรวจสอบรายปโดยผูตรวจสอบอิสระตามเง่ือนไขในสัญญาฯ ของ สพพ. ตามเง่ือนไขของสัญญาฯ ใน ARTICLE 4 

เรื่อง Particular Covenants ขอ 4.5 (a) ไมเกิน 6 เดือน หลังจากสิ้นปงบประมาณของแตละประเทศ  
                (2) เม่ือไดรับ Financial Statement จากประเทศเพื่อนบานแลว สบค.1 และ 2 จะตอง

จัดเก็บเอกสารตัวจริง เพ่ือใชเปนหลักฐานทางการเงิน 

           (3) กรณีไมไดรับเอกสาร สบค.1 หรือ 2 จะตองเปนผูติดตามใหไดรับเอกสารดังกลาว โดยการจัดสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และ/หรือหนังสือติดตามอยางเปนทางการ แลวแตกรณี  
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บทที่ 4 

แนวทางการบรหิารสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงนิ 

 

 เม่ือสัญญาฯ มีผลบังคับใช เจาหนาท่ี สพพ. มีภารกิจสําคัญตองดําเนินการในการจัดทําแผนติดตาม

การบริหารจัดการโครงการตามสัญญาประจําป เพ่ือใชประโยชนในการติดตามและเรงรัดประเทศผู กู  

ประมาณการและเบิกจายเงินตามความกาวหนาของโครงการ รายงานผลความกาวหนาของโครงการและ

ผลการเบิกจายเงินตามโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือเสนอ ผอ. สพพ. ทุกเดือน และ คพพ. 

ทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกสิ้นป รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของใน

เรื่องการเบิกจายเงินในแตละรอบของเดือนตามคําขอของประเทศเพ่ือนบาน พรอมท้ังประสานงานกับท่ีปรึกษา

และผูรับเหมากอสราง เพื่อชวยเหลือในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการ 

สรางฐานขอมูลและปรับปรงุฐานขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 

 ในการนี้ การบริหารสัญญาของ สพพ. แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนกอนดําเนินการกอสราง ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

1.1 การพิจารณาเอกสารประกวดราคาผูรับเหมากอสรางและเอกสารคัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษา 

   1) ตองประสานงานกับผูกูใหนําเสนอเอกสารประกวดราคาจัดจางผูรับเหมากอสรางและ

คัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางตามแผนโดยเร็ว 

      2) ผูกู จะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา (Tender Document) จัดสงให สพพ. 

พิจารณาความถูกตองของเอกสารและเห็นชอบโดยเร็ว 

   3) เม่ือไดรับเอกสารตามขอ 2) แลว เจาหนาท่ี สพพ. ตองพิจารณาและจัดทําสรุปเง่ือนไข

เอกสารประกวดราคาจางผูรับเหมากอสรางและคัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางของผูกู โดยจะตอง

พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

• ความสอดคลองของเอกสารประกวดราคากับเง่ือนไขสัญญาเงินกู 

• ขอบเขตการดําเนินโครงการ 

• รายละเอียดและเทคนิคทางวิศวกรรม (Specification) ของโครงการ 

• ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

• หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ (Executing Agency) 

   4) สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

หรือใหผูกูแกไขเอกสารประกวดราคา โดยมีหนังสือแจงไปยังผูกู 
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 1.2 การพิจารณารายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและรายชื่อวิศวกรท่ีปรึกษามากราย 
(Long List) 

1) สพพ. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมรายชื่อผูประกอบการงานกอสราง 
และรายชื่อวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง ดังนี้ 

 

ผูประกอบการงานกอสราง 
- ประสานงานไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือรวบรวมรายชื่อผูประกอบการงานกอสราง ท่ีไดลงทะเบียน 

ในระบบจั ด ซ้ือจั ดจ างภาครั ฐด วยอเล็ กทรอนิ กส  (Electronic Government Procurement:  e – GP)  
ของกรมบัญชีกลางและมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูประกอบการงาน
กอสรางท่ีมีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน 
ผูประกอบการกําหนด โดยจะตองเปนผูประกอบการงานกอสรางชั้นพิเศษ หรือในลําดับชั้นท่ีต่ํากวาชั้นพิเศษ โดย
สพพ. จะพิจารณาจากวงเงินโครงการ ท่ีใหความชวยเหลือ  ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการออกประกาศกําหนดในสาขางานดังตอไปนี ้

(1.1) สาขางานกอสรางทาง 
(1.2) สาขางานกอสรางสะพาน 
(1.3) สาขางานกอสรางชลประทาน 
(1.4) สาขางานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งและชายฝง 
(1.5) สาขางานกอสรางสิ่งปลูกสรางในทะเล 
(1.6) สาขางานกอสรางขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําชายฝงทะเล 
(1.7) สาขางานกอสรางขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําภายในประเทศ 

หรือตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการออกประกาศกําหนดประเภทสาขางาน
กอสรางเพ่ิมเติม 

- กรณีท่ีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางท่ีมีสิทธิเปน 
ผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ไมไดกําหนดสาขางานท่ีเก่ียวของกับงานของ สพพ. ให สพพ. ขอบัญชี
ผูประกอบการงานกอสรางชั้นสูงสุด หรือในลําดับชั้นท่ีต่ํากวาชั้นสูงสุด โดย สพพ. จะพิจารณาจากวงเงิน
โครงการ ท่ีใหความชวยเหลือ ท้ังนี้ใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนวยงานรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

วิศวกรท่ีปรึกษา 
- ประสานงานกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  

เพ่ือรวบรวมรายชื่อวิศวกรท่ีปรึกษาชั้นสูงสุดในสาขาท่ีเก่ียวของกับงานของ สพพ. 
 

2) สพพ. จัดทํารายงานสรุปรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและรายชื่อวิศวกรท่ีปรึกษา
ดังกลาว เสนอใหผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือลงนามเห็นชอบและจัดสงรายชื่อดังกลาวใหหนวยงานปฏิบัติเพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษานอยรายตอไป ท้ังนี้ ตองระบุท่ีมา
ของรายชื่อดังกลาวใหหนวยงานปฏิบัติรับทราบดวย 
 1.3 การพิจารณารายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและรายชื่อวศิวกรท่ีปรึกษานอยราย (Short List) 
     1) ตองประสานงานกับผูกูใหนําเสนอสรุปผลการคัดเลือกผูประกอบการงานกอสรางและ
รายชื่อวิศวกรท่ีปรึกษานอยราย และรายละเอียดเง่ือนไขการพิจารณาดังกลาวให สพพ. พิจารณาโดยเร็ว 
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                   2) เม่ือไดรับเอกสารตามขอ 1) แลว เจาหนาท่ี สพพ. ตองพิจารณาและจัดทํารายงานสรุป
คุณสมบัติของผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางนอยรายของผูกู โดยมี
ประเด็นการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• จะตองเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยและอยูภายใตกฎหมายไทย 

• หากเปนการรวมทุน (Joint Venture or Consortium) ระหวางนิติบุคคลไทยกับ 
นิติบุคคลของประเทศผูกูจะตองมีนิติบุคคลไทยเปนบริษัทหลัก (Lead Firm) และตองอยูใน
บัญชีรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางมากราย 

• ผูยื่นเอกสารประกวดราคานอยราย จะตองเปนผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกร 
ท่ีปรึกษา ท่ียังคงมีสถานะเดิมตามรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรท่ี
ปรึกษามากรายท่ี สพพ. ไดสงรายชื่อไป  

3) รายงานสรุปผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือ
ใหทบทวนรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและท่ีปรึกษานอยราย โดยมีหนังสือแจงไปยังผูกู 

 

  1.4 การพิจารณาผลการประกวดราคาผูประกอบการงานกอสราง และคัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษา
ควบคุมงานกอสราง พรอมรางสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษา 
     1) ประสานงานกับผู กูใหนําเสนอผลการประกวดราคาจัดจางผูประกอบการงานกอสราง และ
คัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง พรอมรางสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรท่ี
ปรึกษาโดยเร็ว 

2) เม่ือไดรับเอกสารตามขอ 1) แลว สพพ. ตองพิจารณาและจัดทํารายงานสรุปผลการประกวดราคา
จัดจางผูประกอบการงานกอสราง และผลคัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง รวมท้ังสาระสําคัญของราง
สัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษา เสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณา 
 3) รางสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และสัญญาบริการวิศวกรท่ีปรึกษา มีประเด็นการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้  

• รางสัญญาจางเหมากอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษา จะตองสอดคลองกับเง่ือนไขของสัญญาเงินกู 

• กําหนดระยะเวลาทํางานของผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุม
งานกอสรางจะตองสอดคลองกับเง่ือนไขของสัญญาเงินกู 

• วงเงินค าจางของผู ประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสราง จะตองไมเกินวงเงินคาใชจายของหมวดนั้นๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาเงินกู 

• ผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษา ซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญากับผูกู 
จะตองเปนผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษา ท่ียังคงมีสถานะเดิมตามรายชื่อผูประกอบการงาน
กอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษานอยรายท่ี สพพ. ไดอนุมัติรายชื่อไป  

• กอนเสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการประกวดราคาผูประกอบการงานกอสราง
หรือผลการคัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษา หาก สพพ. ตรวจสอบพบหรือไดรับแจงจากหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ
วาผูประกอบการงานกอสราง หรือวิศวกรท่ีปรึกษา ดอยสถานะลงจากเดิม หรือถูกเพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทะเบียน สพพ. จะแจงไปยังผูกูใหตัดสิทธิ์ผูประกอบการงานกอสราง หรือวิศวกรท่ีปรึกษารายนั้น 
    4) สรุปผลการพิจารณาของ คพพ. เสนอผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือลงนามในหนังสือแจงเห็นชอบ 
หรือใหทบทวนผลการประกวดราคาผูประกอบการงานกอสราง และการคัดเลือกวิศวกรท่ีปรึกษา รวมถึง
เห็นชอบหรือใหทบทวนรางสัญญาเหมาจางกอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษา ตามมติของ คพพ. ไปยังผูกู  
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**ท้ังนี้ หากผูกูไมสามารถดําเนินการประกวดราคาจางผูประกอบการงานกอสราง และคัดเลือกท่ีปรึกษาไดสําเร็จ
ใหผูกูจัดทําคําชี้แจงและเหตุผลเพ่ือเสนอขอจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษาโดยวิธีอ่ืนแทน 
 

              1.5 การพิจารณาสัญญาจางเหมากอสรางและวิศวกรท่ีปรึกษา 
 1) ประสานงานกับผูกูใหนําเสนอสัญญาจางเหมากอสราง และสัญญาจางวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุม
งานกอสรางท่ีไดลงนามแลวโดยเร็ว 
                   2) เมื่อไดรับเอกสารตามขอ 1) แลว สพพ. ตองพิจารณาและตรวจสอบความสอดคลอง
และถูกตองของสัญญาจางที่ลงนามแลวกับรางสัญญาจางเหมากอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางท่ี คพพ. ไดเห็นชอบไว โดยมีประเด็นการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• สัญญาจางเหมากอสรางและสัญญาบริการวิศวกรท่ีปรึกษา จะตองสอดคลองกับเง่ือนไข
ของสัญญาเงินกู 

• กําหนดระยะเวลาทํางานของผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุม
งานกอสรางจะตองสอดคลองกับเง่ือนไขของสัญญาเงินกู 

• วงเงินค าจางของผู ประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสราง จะตองไมเกินวงเงินคาใชจายของหมวดนั้นๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาเงินกู 

 3) สรุปรายงานผลการพิจารณาและนําเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพ่ือรับทราบ และดําเนินการ
ดังนี้ 

• ในกรณีสัญญาจางที่ลงนามแลว ไมขัดหรือแยงกับรางสัญญาจางที่ คพพ. เคยให
ความเห็นชอบไว และไมมีความบกพรองในการดําเนินการ ให สพพ. จัดทําหนังสือ
เสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อลงนามเห็นชอบในสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง
และวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางไปยังประเทศผูกู 

• ในกรณีท่ี สพพ. ตรวจสอบแลวพบวา สัญญาจางท่ีลงนามแลว ขัดหรือแยงกับ 
รางสัญญาจางท่ี คพพ. เคยใหความเห็นชอบไว หรือมีความบกพรองในการดําเนินการ 
ให สพพ. นําเสนอสัญญาจางท่ีลงนามดังกลาวให คพพ. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

• หาก คพพ. เห็นวาขอแตกตางระหวางสัญญาจางท่ีลงนามแลวกับรางสัญญาจางท่ี 
คพพ. เคยใหความเห็นชอบ หรือความบกพรองในการดําเนินการนั้น ไมเปน
สาระสําคัญ คพพ. อาจมีมติใหความเห็นชอบและให สพพ. แจงประเทศผูกูทราบ 

• หาก คพพ. เห็นวาขอแตกตางระหวางสัญญาจางท่ีลงนามแลวกับรางสัญญาจางท่ี 
คพพ. เคยใหความเห็นชอบ หรือความบกพรองในการดําเนินการ เปนสาระสําคัญ 
คพพ. อาจมีมติไมใหความเห็นชอบ พรอมแสดงเหตุผล กับท้ังมีขอเสนอแนะใหประเทศ
ผูกู ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือแกไขความขัดของดังกลาว ท้ังนี้ ประเทศผูกูตอง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของประเทศผูกูดวย โดยให 
สพพ. แจงมติดังกลาวใหประเทศผูกูทราบ  

2. ข้ันตอนดําเนินโครงการ 
      2.1 การกํากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการโครงการในข้ันตอนระหวางการกอสราง 
     1) จัดทําแผนการติดตามความกาวหนางานกอสรางของโครงการประจําทุกป จนกวา
โครงการจะเบิกจายเงินคาจางผูประกอบการงานกอสราง  คาจางวิศวกรท่ีปรึกษา และคาใชจายอ่ืนๆ จน
แลวเสร็จ ท้ังนี้ แผนดังกลาวมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

• กําหนดการเดินทางติดตามโครงการในภาคสนาม 
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• ขอบเขตในการติดตามความกาวหนาโครงการและการเบิกจายเงิน 

• การจัดทํารายงานผลความกาวหนาโครงการ 

• ประมาณการคาใชจายท่ีใชในการติดตามโครงการ 
    2) เสนอแผนดังกลาวใหผูอํานวยการ สพพ. อนุมัติกอนดําเนินการ 
         3) ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ 
         4) จัดทํารายงานผลการติดตามความกาวหนาโครงการในภาคสนามโดยสรุปผลประเด็นตางๆ  
ท่ีกําหนดไวในแผนท่ีกลาวใหผูอํานวยการ สพพ. พิจารณาและรับทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินโครงการ ทั้งในสวนของผูกูและผูใหกู  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา
ในการดําเนินงาน ปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม เปาหมายการเบิกจายและอ่ืนๆ 
         5) จัดทํารายงานผลการตดิตามความกาวหนาโครงการและการเบิกจายเงินกู พรอมท้ัง
เปรียบเทียบผลการเบิกจายเงินจริงกับวงเงินท่ีประมาณการไว รวมท้ังความกาวหนาของโครงการ ให คพพ. รับทราบ
เปนรายเดือน 
         6) จัดทําฐานขอมูลโครงการในระบบสารสนเทศใหทันสมัยตลอดเวลา โดยรวบรวมขอมูล
ของโครงการท่ีสําคัญ 
   2.2 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงิน 
            ข้ันตอนและวิธีการเบิกจายเงินกู ใหเปนไปตาม “ประกาศสํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.) เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินของ สพพ.”  
 
 
  2.3 กระบวนการและการอนุมัติการปรบัเปลี่ยนงาน 
             การปรับเปลี่ยนงาน หมายความวา การแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนใดสวนหนึ่งของงาน
กอสรางท่ีระบุไวในสัญญา ซ่ึงหมายความรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้  

1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณของงานรายการใดๆ ท่ีระบุไวในสัญญา 
2) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและคุณลักษณะอ่ืนๆ ของงานดังกลาว 
3) การเปลี่ยนแปลงระดับ ตําแหนง และ/หรือขนาดของงานสวนใดๆ  
4) การยกเลิกงาน ยกเวนงานดังกลาวจะดําเนินการโดยผูอ่ืน 
5) การดําเนินการงานเพ่ิมเติมใดๆ รวมท้ังโรงงาน วัสดุ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองาน

กอสรางท่ีสมบูรณ รวมถึงงานทดสอบท่ีเก่ียวของ อาทิ หลุมทดสอบ และงานสํารวจ 
ตรวจสอบอ่ืนๆ  

6) การเปลี่ยนแปลงข้ันตอนของงาน หรือระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
กระบวนการและการอนุมัติการปรับเปลี่ยนงานตามนัยท่ีกลาวขางตนใหเปนไปตาม “ประกาศคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เรื่อง หลักเกณฑการขอปรับเปลี่ยน พ.ศ. 2559” 
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บทที่ 5 

แนวทางการทบทวนยอดเงนิกูที่เกิดขึน้จริง 
 

เม่ือประเทศเพ่ือนบานดําเนินการเบิกจายเงินกูแลวเสร็จ เจาหนาท่ี สบค. 1 และ 2 มีภารกิจตองดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบและทบทวนยอดเงินกูท่ีเบิกจายแลวท้ังหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงวันสิ้นสุดการเบิกจาย 

  2. ประสานงานภายในกับผูกูเก่ียวกับยอดเงินกูท่ีเบิกจายจริงท้ังหมด เพ่ือนํามาจัดทําตารางยอดการชําระ

เงินตนของแตละงวด (Amortization Schedule) 

 3. เจาหนาที่ สบค. 1 และ 2 ประสานกับสํานักบริหารเงินทุน (สบท.) เพื่อตรวจสอบตารางยอด

การชําระเงินตนและยืนยันความถูกตอง 

  4. เสนอตารางยอดการชําระเงินตนของแตละงวดให ผอ. สพพ. เพ่ือพิจารณาสั่งการให สบท. จัดเก็บหนี้

ท่ีกลาวตอไป 

  5. จัดสงเอกสารตารางยอดการชําระเงินตนของแตละงวดใหผูกูยืนยันความถูกตองอยางเปนทางการ 

  6. จัดทําฐานขอมูลใหถูกตองและแจหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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บทที่ 6 

แนวทางการจัดทํารายงานปดโครงการ 
      

      เจาหนาท่ี สพพ. มีภารกิจตองดําเนินการจัดทํารายงานปดโครงการ ซ่ึงมีข้ันตอนปฏิบัติงาน

สรุปได ดังนี้ 

  1. รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของโครงการท้ังหมดจากรายงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานความกาวหนา

ของโครงการระหวางการกอสราง และรายงานการเบิกจายเงิน รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ       

ท่ีปรึกษา ผูรับเหมากอสราง และผูกู 

  2. ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีในหนวยงานเจาของโครงการและ

กระทรวงการคลัง เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรคในการเบิกจายเงิน รวมถึงบริการของวิศวกร           

ท่ีปรึกษาและผูรับเหมากอสราง 

  3. จัดทํารายงานปดโครงการใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากวันท่ีผูกูเบิกจายเงินงวดสุดทาย 

(ไมรวมการเบิกจายเงินคาประกันผลงาน) โดยรายงานปดโครงการจะตองมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดตางๆ 

เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการประเมินผลโครงการในระยะตอไป ดังนี้ 

3.1 หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคในการจัดทํารายงานปดโครงการ 

3.2 ยุทธศาสตรของ สพพ. 

3.3 ความเปนมาของโครงการ 

3.4 ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

3.5 ผลการดําเนินงานโครงการ 

3.5.1 การจัดหาผูรับเหมาและวิศวกรท่ีปรึกษา 

3.5.2 การเบิกจายเงินตามสัญญาฯ 

3.5.3 ตนทุนคากอสราง 

3.5.4 การกอสรางและควบคุมงานกอสราง 

3.5.5 ศักยภาพของผูรับเหมากอสราง วิศวกรท่ีปรึกษาและ สพพ. 

3.5.6 ศักยภาพของหนวยงานปฏิบัติ (Executing Agency) และผูกู  

3.5.7 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ 

3.6 ผลการใชสินคาและบริการจากประเทศไทย 

3.7 ปญหาและอุปสรรคกอน ระหวาง และภายหลังการดําเนินโครงการ 

3.8 ผลประโยชนและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดจากโครงการ 

3.9 สรุปผลการปดโครงการ 

3.10 ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยตรง 

        3.10   ผลประโยชนท่ีคาดวาประเทศไทยจะไดรับ 

     3.11  ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (อาทิ การโยกยายถ่ินฐาน สิ่งแวดลอม และการจราจร) 

         3.12   ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการในอนาคต 

       3.13   ภาคผนวก (เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ เชน มติ ครม. สัญญาฯ และเอกสาร 

การเบิกจาย) 
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  4. สรุปรายงานปดโครงการเสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพ่ือพิจารณาและรับทราบ 

  5. สงรายงานดังกลาวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

          6. ปรับปรุงฐานขอมูลและจัดเก็บเพ่ือการเผยแพรในระบบสารสนเทศตอไป 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหความชวยเหลือทางวิชาการและเงินและของ สพพ 

1. การใหความชวยเหลือทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท.พบ. จัดสง 
Formal Request 

เพ่ือขอรับ TA

สํารวจสภาพพ้ืนท่ี
Fact Finding

สรุปประเมินโครงการ
เบื้องตน

เสนอ คพพ. 
พิจารณาให TA

(1 เดือน กรณี
เห็นชอบ)

ยกราง TOR และ
ประมาณการ

คาใชจาย
(2 เดือน)

เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา 
TOR วงเงิน วิธีการจาง 

ทปษ. และหลักเกณฑการ
พิจารณาขอเสนอ (1 

เดือน กรณีเห็นชอบ)

คัดเลือก ทปษ. ตาม 
พรบ. จัดซ้ือจัดจางฯ

(4 เดือน)

เสนอ ผอ.สพพ. 
พิจารณาผลการ
คัดเลือก ทปษ.

(1 เดือน)

ลงนามสัญญาจาง ทปษ.+
ออกหนังสือแจงเริ่ม

ปฏิบัติงาน            
(2 สัปดาห)

กํากับและตรวจรับผลงานของ 
ทปษ. บริหารสัญญาโดย คกก. 
ตรวจรับพัสดุในงานจาง ทปษ. 

และปท.พบ.  (6-18 เดือน 
ข้ึนอยูกับแตละโครงการ)

เสนอ คพพ. 
พิจารณาผล
การศึกษา 

รายงานผลการศึกษา
ไปยัง รมว.กค. 

สงรายงานฉบับ
สมบูรณให ปท. พบ. 

/ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

1 เดือน 

ศึกษาเพ่ิม 
ไมเห็นชอบ 

แจง ปท.พบ. 

1 เดือน 

ลงนาม ROD 

รวมกับ ปท.พบ. 

คพพ. เห็นชอบ 
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2. การใหความชวยเหลือทางการเงิน 

 

ปท.พบ. จัดสง Formal Request 
เพ่ือขอรบั FA

สํารวจสภาพพ้ืนท่ี Fact 
Finding

สรุปประเมินโครงการเบ้ืองตน

เสนอ คพพ. พิจารณาให FA

(1 เดือน กรณีเห็นชอบ)

เจรจาเง่ือนไข FA กับ ปท. พบ.

สพพ. นําเสนอให รมว.กค. 
พิจารณาอนุมัติการให FA (1 

เดือน)

สพพ. นําเสนอให  ครม. พิจารณา
อนุมัติการให FA (2-3 เดือน)

ลงนามในสัญญา FA

หนวยงานปฏิบัติของ ปท.พบ. ขอรับ
Long list ผรม./ทปษ. จาก สพพ. 

สพพ. จัดสงรายช่ือ ผรม./ทปษ. ให
หนวยงานปฏิบัติ

หนวยงานปฏิบัติพิจารณารายช่ือ ผรม./
ทปษ. ใหเหลือนอยรายและแจง สพพ. เพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ

หนวยงานปฏิบัติพิจารณา ผรม./ทปษ. และ
แจงสรุปผลการจัดจาง+รางสัญญาจาง ให 

สพพ. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

หนวยงานปฏิบัติลงนามในสัญญาจาง 
และจัดสงให สพพ. พิจารณา

สพพ.เห็นชอบสัญญาจาง หนวยงาน
ปฏิบัติ/ผรม./ทปษ. เริ่มงานกอสราง 

ทปษ./ ผรม. ดําเนินงานกอสรางบริหาร
สัญญาโดยหนวยงานปฏิบัติ (ระยะเวลา 

2-4 ป)

โครงการแลวเสร็จ + จัดทํารายงาน
ปดโครงการ

จัดทํารายงานประเมินโครงการ 3-
5 ป

ลงนาม ROD 

รวมกับ ปท.พบ. 

ควบคุมงาน 

3 เดือน 
กรณีไมได

ขอรับ TA จาก 

สพพ. มากอน 
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หมายเหตุ: ประเทศเพ่ือนบานจะตองสงคืน Form no. 4 มาให สพพ. ทุกครั้งกอนมีการเบิกจายครั้งถัดไป เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหน้ี กรณี ไมไดรับ สบค. 1 และ/หรือ 2 จะตองเปนผูติดตาม 

 

3.  การเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

3.1 ชวงจัดทํา Notice of Disbursement (NOD): 

ผอ. สพพ. 

พิจารณา+อนุมัติ 

 

สบค.1 และ 2 ตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสาร 

 

ประเทศเพื่อนบานสงเอกสาร

ขอเบิกจายเงิน 

(Form no. 3 และอื่นๆ) 

 

ขอความเห็นจาก     

ทปษ. ดานโครงการ

และวิศวกรรม สพพ. 

(คากอสราง+คา ทปษ.)  จัดทําบันทึกเสนอ ผอ. สพพ. 

+ ราง Form no. 4  

(ภายใน 3 วัน ทําการ) 

สบค. 1 หรือ 2  

รวบรวมเอกสารผาน 

การอนุมัติจาก ผอ. สพพ. 

 

รวบรวมเอกสารที่ผาน 

การอนุมัติจาก ผอ. สพพ. 

(สําเนา) 

และจัดทําสรุปวงเงิน 

ที่ตองเบิกจายแจง สบท. 

กอน 8 วัน ทําการ 

สํานักบริหารเงินทุน 
 

สบค 1 และ 2 จัดสง

เอกสารที่ 

อนุมัติจาก ผอ. สพพ. 

(ฉบับจริง) ไปที่ สอก. 

ฝายการเงินและบัญชี ทันท ี

สํานักอํานวยการ 
 

จัดทําบันทึกขออนุมัติ

เบิกจายเสนอ ผอ. สพพ.  

(ภายใน 5 วันทาํการนับ

จากไดรับแจง) 

- บันทึกบัญช ี

- สมุหบัญชีตรวจสอบ 

- ดําเนินการจายเงิน 

ตามรอบจาย 

รวบรวมเอกสารการ

เบิกจาย (ฉบบัจริง) + 

แจงยอดการเบิกจาย

ไปยัง สบค. 1 และ 2 

และจัดสง Form no. 

4 ให ปท.พบ.  

ผอ. สพพ. อนุมัติ 

+ ลงนาม  

Form no. 4 

 

แจงยนืยันยอด 

การเบิกจายไป

ยัง สบท. 

กรณีท่ี 1 ใชเงินสะสม สพพ. 

กรณีท่ี 2 กูเงินจากสถาบันการเงิน 
ตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือในบัญชีสํารอง 

สําหรับเบิกจาย 

 

จัดทําบันทึกขออนุมัติเปล่ียนแปลง 

การฝากเงิน เสนอ ผอ. สพพ. 

(ภายใน 5 วันทาํการนับจาก 

ไดรับแจงจาก สบค. 1/สบค. 2) 

จัดทําบันทึกขออนุมัติกูเงินเสนอ 

ผอ. สพพ./หนังสือแจงขอกูเงิน 

ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 

กูเงิน/เปล่ียนแปลงการฝากเงิน 

(ภายใน 8 วันทาํการนับจาก 

ไดรับแจงจาก สบค. 1/สบค. 2) 

โอนเงินจากบัญชีสํารองที่

บัญชี 

ออมทรัพย สําหรับเบิกจาย

เงินกูโครงการ 

(ภายใน 1 – 2 วันทําการกอน

วันจายเงินตามรอบจาย) 

สอก. ตรวจสอบ

ยอดเงินในบัญชี 

 



 
28 

  
3.2 ชวงจัดทํา Notice of Completion of Disbursement (NOCD): 

หมายเหตุ: ประเทศเพ่ือนบานจะตองสงคืน Form no. 5 มาให สพพ. เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหน้ี กรณี ไมไดรับเอกสารดังกลาว สบค. 1 และ/หรือ 2 จะตองเปนผูติดตาม 

 

จัดทําบันทึกเสนอ ผอ. 

สบท. + Form no. 5 

+ ตารางชําระเงินตน 

สบท. ตรวจสอบตาราง

ชําระเงินตน+ยืนยัน

ความถูกตอง 

จัดทําบันทึกเสนอ ผอ. 

สพพ. + Form no. 5 

+ ตารางชําระเงินตน 

ผอ. สพพ. 

พิจารณา+ลงนาม 
 

สบค. 1 หรือ 2 จัดสง Form no. 5 + 

ตารางชําระหน้ีเงินตน ให ปท.พบ. + 

e-mail สําเนาเอกสารตางๆ ให สบท. 

และ สอก. (ฝายการเงินและบัญชี) 
 

ปท. พบ. จัดสง Form no. 5 

ให สพพ. เพื่อใชเปนหลักฐาน

ยืนยันยอดหนี ้

 

ปท.พบ. เบิกจาย

เงินงวดสุดทาย 


