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บทที่ 1
บทนํา
1. คํานิยาม

การใหความชวยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) ของ สพพ. เปนการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินในรูปแบบเงินใหเปลา (Grant) และเงินกูเงื่อนไขผอนปรน (concessional loan) ใหแกประเทศ
เพื่ อนบ านที่ อยู ภายใต ขอบเขตการให ความช วยเหลื อของ สพพ. ได แก กั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม ศรีลังกา ภูฏาน ติมอร-เลสเต โดยการใหความชวยเหลือประเทศดังกลาว
จะตองเปนความชวยเหลือที่ใหหนวยงานภาครัฐตาง ๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น หรือโดย
หนวยงานบริหารของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
สพพ. เปนหนวยงานดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน
โดยการดําเนินงานดังกลาวเปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานรวมถึง การรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ที่อยูภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ เชน GMS ACMECS และ BIMSTEC ที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีความเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมขนสง รวมถึงการขยายตัวดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวในระหวางกลุมประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ การใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบานเปนเรื่องความสัมพันธ
ระหวางประเทศ การดําเนินการจึงตองอยู บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่เสมอภาคและใหเกียรติระหวางกัน
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหแกเจาหนาที่ สพพ. ทั้งนี้ เพื่อมิให
การใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการสงผลกระทบและสรางความเสียหายในความสัมพันธอันดี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
3. วัตถุประสงค
สพพ. ไดจัดทําแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ.แก
ประเทศเพื่อนบาน(Guideline for Financial Assistance from NEDA) เพื่อ
3.1 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สพพ. ที่มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรม/แผนงาน
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามขั้นตอน
3.2 ใชเปนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกลาวสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให
ไดตามมาตรฐานเชนเดียวกับแหลงเงินกูอื่นๆ
3.3 ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การควบคุ ม ภายใน ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ที่ โ ปร ง ใสและ
ตรวจสอบไดรวมทั้งบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหเสียหายนอยที่สุดหรือไมเสียหายเลย
3.4 ให สพพ. สามารถกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงาน
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โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวตามแผน รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา
4. นโยบายของ สพพ.
• ใหความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบานดานการเงินและวิชาการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและพัฒนาประเทศ
ใหเทาเทียมในภูมิภาค
• เร งส งเสริ มและพั ฒ นาความสั มพัน ธกับ ประเทศเพื่อนบาน เพื่อตอบสนองนโยบายการ
ตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
• สรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภู มิภาคเพื่ อสร างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั ง คม
(Connectivity)
• เสริมสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมและสรางผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit)
รวมทั้งสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และความสมานฉันท เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขในภูมิภาค
• สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ เพื่อใหประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ไดรับประโยชนจากการเปนภาคีของความตกลงระหวางประเทศ และ
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศ
5. ยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ 1 รวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
• ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาความรวมมือดานการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล
• ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารการเงินใหมั่นคงเพียงพอตอการดําเนินงาน
• ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสูการเปนองคกรแหงธรรมาภิบาลและการเรียนรู
6. นิยาม คพพ.
คพพ. หมายถึง คณะกรรมการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
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บทที่ 2
การใหความชวยเหลือทางการเงิน
หลักการและเหตุผล
การใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. มีสาเหตุสําคัญ คือ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่
ประเทศไทยมีฐานะทางดานเศรษฐกิจที่ดีกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และผลประโยชนตางๆ ที่ประเทศไทย
จะได รั บ กลั บ คื น จากการให ความช ว ยเหลื อ ประเทศเพื่ อนบ าน ซึ่งนอกจากประเทศเพื่ อนบ า นจะได รั บ
ประโยชนโดยตรงจากการมีโครงการแลว จะสงใหเกิดผลประโยชนในทางออมแกทั้งภูมิภาคและประเทศไทย
ซึ่งเปนประเทศผูใหดวย รวมทั้งจะเกิดการพัฒนาประเทศในภูมิภาคและสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
ในขณะที่ประเทศไทยจะมีความมั่นคงและเจริญรุงเรืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
สําหรับประเทศไทยนอกจากจะไดรับผลตอบแทนกลับในรูปดอกเบี้ยเงินกูแลว ยังไดรับประโยชนจาก
การใชสินคาและบริการจากประเทศไทย ซึ่งไดกําหนดไวเปนเงื่อนไขในการใหความชวยเหลือ โดยการให
ความชวยเหลือของไทย ประเทศเพื่อนบานจะตองมีการใชสินคาและบริการจากประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50
ของมูลคาสินคาและบริการทั้งหมด อีกทั้งยังเปนการสงเสริมธุรกิจการคาของภาคเอกชนใหสามารถเขาไป
ดําเนินการในตางประเทศ ผานการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบานของ สพพ. ซึ่งสรุป
รายละเอียดได ดังนี้
1. การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบานมีอยู 3 ลักษณะ
1.1 การให ความชว ยเหลื อ ทางการเงิน ในรูป เงิน กู ที่มีเงื่อนไขผอนปรน (Concessional Loan)
เปนการใหเงินกูแกประเทศเพื่อนบานในลักษณะที่มีเงื่อนไขทางการเงินผอนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ํา เวลาชําระ
คืนเงินตนและเวลาปลอดหนี้มีระยะเวลายาวกวาปกติ
1.2 การใหเงินใหเปลา (Grant) เปนเงินใหเปลา ที่สนับสนุนประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
การดําเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ หรือตามวัตถุประสงคอื่นๆ
1.3 การใหเงินชวยเหลือแบบผสมระหวางเงินกูและเงินใหเปลา (Mixed Credit) เปนการใหความ
ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานโดยมีสัดสวนของเงินกูเงื่อนไขผอนปรนและเงินใหเปลาผสมกัน เชน รัฐบาล
ไทยไดเคยใหความชวยเหลือแก สปป. ลาว ในสัดสวนของเงินกูและเงินใหเปลาในอัตรา 70 : 30
2. การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบานสพพ. สามารถดําเนินการใหกูใน 5 สถานะ
2.1 ผูใหกู (Lender) : เปนผูใหกู (เปนคูสัญญา) ใชเงินทุนของ สพพ. หรือใชงบประมาณแผนดินที่
ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล
2.2 ตัวแทนผูใหกู (Lender’s Agent) ไมไดเปนคูสัญญา แตเปนผูบริหารจัดการโครงการตามสัญญาเงิน
กู ใชเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐ เชน ธสน. ธนาคารกรุงไทย ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายป เพื่อชดเชยสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหแกแหลงเงินทุน
2.3 ผูค้ําประกัน (Guarantor) เปนผูค้ําประกันการกูเงินใหแกประเทศเพื่อนบานไดรับคาธรรมเนียม
การค้ําประกัน
2.4 การรวมระดมทุนสมทบในโครงการ (Co-finance) สพพ. เปนผูใหกรู วมกับหนวยงานผูใหกอู ื่นๆ
2.5 การรวมลงทุน (Investment)
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3. หลักเกณฑการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงินเปนไปตามประกาศ สพพ. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
ซึ่งแบงประเภทของโครงการและมีหลักเณฑการพิจารณา ดังนี้
3.1 โครงการที่สามารถขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จะตองมีลักษณะ ดังนี้
• โครงการที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน
• โครงการที่เกี่ยวกับความรวมมือทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
• โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนสง
• โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ
• โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
• โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และเมือง
3.2 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
โครงการที่จะขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จะตองผานเกณฑการพิจารณาทุกขอ
ตามทีก่ ําหนดไวใน “ประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
เรื่อง หลักเกณฑการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการคัดเลือกและจัดลําดับ
สําคัญของโครงการ” (ภาคผนวก 1)
4. เงื่อนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน
สพพ. มีสัญญามาตรฐาน (ภาคผนวก 2) ซึ่งมีเงื่อนไขการใหความชวยเหลือทางการเงินอยู 2 ลักษณะ
คือ
4.1 เงื่อนไขทั่วไป
• ตองใชผูรับเหมากอสรางและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางจากประเทศไทย
• ตองใชสินคาและบริการจากประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาทั้งหมด
• ตองใชวิธีประกวดราคจําเปนอันดับแรก ในการจัดจางผูรับเหมากอสรางและวิธีคัดเลือก
ในการจัดจางวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
• สัญญาเงินกูตองอยูภายใตกฎหมายไทย
• ตองไมนําเงินกูภายใตสัญญาเงินกูไปจายเปนคาภาษีอากรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศผูกู
• ตองจัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการเปนรายเดือนและรายไตรมาส
• ตองจัดทํารายงานปดโครงการภายใน 6 เดือน หลังจากการกอสรางแลวเสร็จ
• ตองมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และแผนการโยกยายประชากร
• ตองจัดใหมีแผนการบํารุงรักษาโครงการเพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดคุมคามากที่สุด
4.2 เงื่อนไขทางการเงินของ สพพ.
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4.3 เงื่อนไขอื่นๆ
• ตองไมนําเงินชวยเหลือไปชําระเปนคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมใดๆ ที่รัฐบาลผูขอรับ
ความชวยเหลือเรียกเก็บจากสินคาและบริการที่นําเขามาใชในโครงการ
• ประเทศผูรับความชวยเหลือจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางตามที่ประเทศ
ไทยเปนผูกําหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหเปนไปตามประกาศของ สพพ. ดวย
ความเห็นชอบของ คพพ.
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บทที่ 3
แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบัติในการใหความชวยเหลือทางการเงิน
รูปภาพแสดงวัฏจักรโครงการ (Project Cycle)
สนผ.
ติดตามและประเมินผลโครงการ
12. การประเมิน
โครงการแลวเสร็จ
3-5 ป

1. การพิจารณา
โครงการให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สํานักงาน

2. สํารวจโครงการ
เบื้องตน
3. ศึกษาความ
เหมาะสม/ออกแบบ
เบื้องตน/ออกแบบ
รายละเอียดของ
โครงการ

11. รายงานปด
โครงการ

สบค. 1-2 + สบท.
+ สอก.
ดําเนินโครงการ

10. สพพ. ติดตาม
ความกาวหนา
โครงการ และเบิก
จายเงิน

วัฏจักรโครงการ
(Project Cycle)

4. รายงานผล
การศึกษาให รมว.
กค.

5. ปท. พบ. ขอรับ
FA อยางเปน
ทางการ

9. ดําเนินโครงการ

8. ลงนามในสัญญาฯ

สบค. 1-2
เตรียมความพรอม
โครงการ Appraisal

7. เสนอ ครม.
อนุมัติการให FA

6. เจรจาเงื่อนไข
สัญญาฯ

สบค. 1-2
การอนุมัติโครงการ

การใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. เริ่มดําเนินการโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การยื่นขอเสนอเพื่อขอรับความชวยเหลือทางการเงิน
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ประเทศผูกสู ามารถสงคําขอรับความชวยเหลือทางการเงินอยางเปนทางการ (Formal Request)
โดยสามารถดําเนินการได 3 ชองทาง ดังนี้

หมายเหตุ: คําขอรับความชวยเหลือ (Formal Request) จะตองมาจากหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่อง
การกอหนี้ตางประเทศ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงวางแผน ของประเทศเพื่อนบาน
2. หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
2.1 ความพรอมโครงการ
1) ตองมีขอมูลพื้นฐานสําหรับการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบดวย
• ความเปนมาโครงการ
• นโยบายหลักของรัฐบาลผูขอรับความชวยเหลือในสวนที่เกี่ยวกับโครงการ อาทิ
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ และแผนความรวมมือการใหความชวยเหลือทางการเงิน และ
ทางวิชาการระหวาง สพพ. และประเทศเพื่อนบาน เปนตน
• วัตถุประสงคโครงการ
• การวิเคราะหความจําเปนโครงการ เชน การวิเคราะหอุปสงค-อุปทาน (Demand-Supply)
• การประมาณการวงเงินลงทุนโครงการ
• การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ของประเทศผูขอรับความชวยเหลือ
• การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
• การออกแบบเบื้องตน
• แผนการดําเนินงานโครงการ
• แผนการบริหารโครงการอยางยั่งยืนในอนาคต
• การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2) สําหรับโครงการขนาดใหญ ตองมีผลการศึ กษาความเหมาะสมของโครงการทั้ งทางด าน
เทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบคําขอรับความชวยเหลือ (Formal Request) โดยผลการศึกษา
ดัง กลา วตอ งจัด ทํา แลว เสร็จ กอ นการจัด ทํา คํา ขอการขอรับ ความชว ยเหลือ ไมเ กิน 2 ป ทั้ง นี้ เพื่อ ให
ขอมูลที่ไดรับเปนปจจุบันและเหมาะสมสําหรับนํามาประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ
2.2 ความพรอมของหนวยงาน
ประเทศผูขอรับความชวยเหลือตองกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน ทั้งหนวยงาน
ดานการดําเนินการ การกอสราง การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวตองมีความพรอมดําเนินโครงการไดดวย
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2.3 ขนาดวงเงินลงทุนโครงการ
วงเงินลงทุนของโครงการตองไมเกิน 2,000 ลานบาท ไมรวมคากรรมสิทธิ์ที่ดิน คาบริหารจัดการ
และคาจางที่ปรึกษา ทั้งนี้ หากโครงการมีมูลคาเกิน 2,000 ลานบาท ให สพพ. เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบโครงการดังกลาวตามความเหมาะสมและจําเปน
2.4 ผลตอบแทนโครงการ
โครงการที่เสนอตองมีการศึกษาความคุมคาของโครงการทั้งในรูปแบบตัวเงิน 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
การทองเที่ยว และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันรวมกันมากขึ้น
2.6 ผลตอความสัมพันธระหวางประเทศ
โครงการตองสนองตอนโยบายของประเทศไทยในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
2.7 ผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการตองไมกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญตอศีลธรรม วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชุมชนที่อยูในพื้นที่โครงการและพื้นที่ตอเนื่อง

3. การเตรียมความพรอมโครงการ (Project Appraisal)
3.1 ชวงประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องตน แนวทางปฏิบัติในขั้นตอนนี้สามารถแบงไดเปน 2 กรณี
3.1.1 กรณไมมีผลการศึกษาโครงการ
เจาหนาที่ สพพ. ตองดําเนินการ ดังนี้
• ประสานงานกับ ประเทศผู ก ู เ พื่อ จัด ส ง Formal Request ให สพพ. เพื่อ ขอ
ความชวยเหลือทางวิชาการอยางเปนทางการเพื่อจัดเตรียมความพรอมของโครงการ
• เดินทางไปสํารวจพื้นที่โครงการเพื่อจัดเก็บขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ
• ประเมินโครงการในเบื้องตน (Project Appraisal)
• ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศผูกูเพื่อรับทราบเหตุผล ความจําเปน
และความเรงดวนในการใชเงินกู
• รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานสรุปเหตุผลและความจําเปนในการดําเนินโครงการ
เบื้องตน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม พรอมเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณา
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• เสนอ คพพ. อนุมัติใหความชวยเหลือทางวิชาการในกรณีที่โครงการมีความเหมาะสม
เบื้องตนและมีศักยภาพที่จะพัฒนจําเปนโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินตอไปได
• กรณี คพพ. ไมเห็นชอบ ใหแจงประเทศผูกู เพื่อรับทราบผลการพิจารณา
กรณีที่โครงการมีผลการศึกษาและความพรอมที่จะรับความชวยเหลือทางดานการเงิน โดยมีขอมูลประกอบ
การพิ จ ารณาครบถ ว นทุ กด า น พร อมทั้ งมีแบบรายละเอีย ดสําหรับ การกอสราง และ สพพ. ไดป ระเมิน
โครงการแลวเห็นวา โครงการดังกลาวมีประโยชนทั้งแกประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งอยูภ ายใต
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ใหนําเสนอ คพพ. เห็นชอบในโครงการดังกลาว หาก คพพ. เห็นชอบแลว
ให สพพ. มีหนังสือแจงประเทศเพื่อนบานใหดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการใหความชวยเหลื อทาง
การเงินตอไป
3.1.2 กรณีมีผลการศึกษาโครงการ
ใหเจาหนาที่ สพพ. ดําเนินการ ดังนี้
• เดินทางไปสํารวจพื้นที่โครงการเพื่อจัดเก็บขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน
• ประเมินโครงการในเบื้องตน (Project Appraisal) โดยใชแบบฟอรมการประเมิน
โครงการ (Project Appraisal Sheet) เปนแนวทางปฏิบัติและจัดเก็บขอมูล
• ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศผูกูเพื่อรับทราบเหตุผล ความจําเปน
และความเรงดวนในการใชเงินกู
• นําเรื่องเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ FA
3.2 การเตรีย มความพร อมของโครงการผ านการใหความชวยเหลื อทางวิชาการ (การศึกษา
ความเหมาะสม/ออกแบบเบื้องตน/ออกแบบรายละเอียดของโครงการ)
3.2.1 สรุปขั้นตอนการดําเนินงานของการเตรียมความพรอมโครงการ
• สบค. 1 และ 2 แตง ตั้ง คณะทํา งานหรือ มอบหมายใหเ จา หนา ที่ห รือ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจัดทํารางขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา (TOR)
• สพพ. รวมลงนามในบันทึกขอตกลง (ROD) กับหนวยงานเจาของโครงการของ
ประเทศเพื่อนบาน
• สบค. 1 และ 2 เสนอขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ที่ สพพ. และหนวยงานเจาของ
โครงการเห็นชอบแลว พรอมดวยรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ที่ป รึกษา และคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุในงานจางที่ปรึกษาใหผูอํานวยการ
สํานักอํานวยการ เพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษาและ
เสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณา
• ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา และนําเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่ออนุมัติการจาง
ที่ปรึกษา
• ลงนามสัญญาจางและแจงเริ่มปฏิบัติงาน
• กํากับและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษา (ทั้งฝายไทยและฝายประเทศเพื่อนบาน)
โดยจะเบิก จายคาบริก ารที่ป รึก ษาเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุในงานจาง
ที่ปรึกษาเห็นชอบรายงานในแตละงวด
• เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
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• รายงานผลการศึกษาไปยัง รมว.กค.
• สงรายงานฉบับสมบูรณใหประเทศเพื่อนบาน และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
เพื่อใชพิจารณาในการดําเนินงานขั้นตอไป
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานยกราง TOR/คัดเลือกที่ปรึกษา และตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
สพพ. จะแตงตั้งคณะกรรมการรวมกับหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับลักษณะโครงการนั้นๆ
เพื่อใหการศึกษามีความครอบคลุมและมีประโยชนสูงสุด พรอมทั้ง รวมดําเนินงานกับหนวยงานของประเทศ
เพื่อนบานอยางสม่ําเสมอ เพื่อชี้แจงความกาวหนาโครงการและความถูกตองสมบูรณของผลการศึกษา

3.2.2 องคความรู/ปจจัยที่ใชพิจารณาประกอบ
• ประเมินความจําเปนและลําดับความสําคัญของโครงการในสาขาเศรษฐกิจ
(Sector)
• ประเมินเศรษฐกิจและศักยภาพในการกูเงินของประเทศเพื่อนบาน(Debt Service
Ratio)
• วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการ
• วงเงินลงทุนโครงการ และแนวทางการลงทุนของโครงการ
• ความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรและแผนการใหความชวยเหลือของรัฐบาล
และ สพพ. รวมถึงกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ
• ความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม และ/หรือดานสถาปตยกรรม
• ความเหมาะสมของโครงการทางการเงิน และทางเศรษฐศาสตร
• ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการทั้งทางตรงและทางออมของประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบาน
• ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม การโยกยายประชากรและการเวนคืนที่ดิน
3.3 การนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
3.3.1 เสนอ คพพ. อนุมัติหลักการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่ อนบา นตาม
รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหและประเมินโครงการเบื้องตน
3.3.2 เสนอรายงานผลการศึกษาให คพพ. และ ครม. เห็นชอบในหลักการเบื้องตน กอนที่จะ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
4. การจัดหาแหลงเงินที่เหมาะสมสําหรับโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
สพพ. จะศึกษาแหลงเงินทุน รูปแบบการใหเงินกู และเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงขอดี
ขอเสีย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชเงินของแหลงเงินทุนตางๆ ทั้งนี้ สพพ. ตองดําเนินการติดตอ
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ประสานงานกับแหลงเงินทุนตางๆ เพื่อนําขอมูลและเงื่อนไขทางการเงินมาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อใหได
เงื่อนไขที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอ สพพ. มากที่สุด และระดมทุนไดตามแนวทาง ดังนี้
4.1 งบประมาณแผนดิน
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. ขั้นตอนการพิจารณารูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน
สพพ. จะเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาสัดสวนใหความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งจะพิจารณาจาก
ผลประโยชนที่ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาคจะไดรับ โดยเฉพาะประโยชนในการเชื่อมโยง
ทางดานคมนาคมบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว รวมถึง การเขาถึงตลาดและแหลงวัตถุดิบของประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึง
ความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการ และความพรอมของโครงการ ทั้งนี้ โดยไดใหความสําคัญของโครงการ
ที่ อยู ภ ายใต กรอบความร วมมื อ GMS ACMECS BIMSTEC และโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะแบง
ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
5.1 การใหความชวยเหลือแบบเงินกูแบบมีเงื่อนไขผอนปรน
5.2 การใหความชวยเหลือแบบเงินใหเปลา
5.3 การใหความชวยเหลือแบบผสมระหวางเงินใหเปลาและเงินกูเงื่อนไขผอนปรน
5.4 สพพ. เปนตัวแทนการกูยืมเงิน (Lender’s Agent)
5.5 ใหกูรวมกับหุนสวนการพัฒนาอื่นๆ
6. การเสนอและอนุมัติใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
สพพ. จะเปนผูเสนอรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหโครงการ รูปแบบ แหลงเงินทุน และเงื่อนไข
ทางการเงินที่เหมาะสมให คพพ. พิจารณาอนุมัติ
7. การเจรจารายละเอียดและเงื่อนไขรางสัญญาเงินกูกับประเทศเพื่อนบาน
สพพ. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อเจรจาสัญญาฯ ประกอบดวย (1) ผูอํานวยการ สพพ./รองผูอํานวยการ สพพ.
(2) ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ 1 หรือ 2 (3) นิติกร และ (4) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ สพพ. จะ
ประสานงานกับประเทศเพื่อนบานเพื่อกําหนดวันเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไขของรางสัญญาเงินกู โดยจัดสง
คณะผูแทน สพพ. เดินทางไปเจรจารายละเอียดเงื่อนไขสัญญา วงเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวของในสัญญาอยาง
เปนทางการ พรอมทั้งจัดสงรางสัญญาการใหความชวยเหลือทางการเงินตามที่ คพพ. อนุมัติใหประเทศเพื่อนบาน
พิ จารณาล วงหน าก อน พร อ มทั้ ง มี ก ารลงนามในบั น ทึ ก ข อ ตกลงผลการเจรจา (Record of Discussion)
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ภายหลังการเจรจารางสัญญาดังกลาวระหวางหัวหนาคณะผูแทนจาก สพพ. กับคณะผูแทนของประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งเปน คู เ จรจาประกอบดวย (1) กระทรวงการเงิน/กระทรวงวางแผน หรือกระทรวงที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐบาล (2) หนวยงานปฏิบัติ และ(3) หนวยงานที่เกี่ยวของ
8. การรายงานผลการเจรจาและขออนุมัติดําเนินการใหความชวยเหลือและลงนามในสัญญาเงินกู
สพพ. จะเปนผูจัดทํารายงานสรุปผลการเจรจาสัญญาเงินกูกับผูแทนรัฐบาลประเทศเพื่อนบานและ
นําเสนอ คพพ. เพื่อขอความเห็นชอบผลการเจรจาดังกลาว หลังจากนั้น สพพ. จะเปนผูเสนอผลการเจรจา
ตามนัยที่กลาว พรอมทั้งสรุปรายละเอียดผลการศึกษาให รมว.กค. เพื่อลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีในการขอ
ความเห็นชอบใหเสนอตอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยกรณีใชเงินงบประมาณเปน
แหลงเงินทุน สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให สพพ. ใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะให ครม. พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหาก ครม. อนุมัติ
แลว สพพ. จะดําเนินการนัดหมายผูแทนของประเทศเพื่อนบาน เพื่อกําหนดวันลงนามในสัญญาฯ ระหวาง
ผูอํานวยการ สพพ. และผูมีอํานาจลงนามในสัญญาฯ ของประเทศเพื่อนบานตอไป
9. ขั้นตอนหลังจากการลงนามในสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน
สัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินจะมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ผูกูและ สพพ. ตองดําเนินการ ดังนี้
9.1 จัดสงความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ให สพพ. ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนาม
9.2 จัดสงรายชื่อผูมีอํานาจเบิกจายเงินกู (Evidence of Authority) พรอมทั้งตัวอยางลายมือชื่อ
(Specimen Signature) ใหแก สพพ.
9.3 เจาหนาที่ สพพ. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารตางๆ
10. ขั้นตอนการขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
ภายหลังจากการลงนามในสัญญาการใหความชวยเหลือทางการเงินระหวาง สพพ. กับ ประเทศ
เพื่อนบานแลว ในการดําเนินการเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินใหแกประเทศเพื่อนบาน
จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เปนเงินบาทใหกับ
ประเทศเพื่อนบานกอน โดย สพพ. จะตองดําเนินการ ดังนี้
10.1 จัดทําหนังสือขออนุญาตใหความชวยเหลือทางการเงินที่เปนเงินบาทใหกับประเทศเพื่อนบาน
พรอมแนบเอกสารรายละเอียดโครงการที่จะขออนุญาตดังกลาว อาทิ มติคณะรัฐมนตรี สัญญาการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน เปนตน

10.2 รายงานขอมูลผลการเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
ของ สพพ. ใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบเปนรายไตรมาส (ปปฏิทิน)
มติคณะรัฐมนตรี และสัญญา
การใหความชวยเหลือทาง
การเงิน (FA) ที่ลงนามแลว

ขออนุญาต

อนุญาต

ธนาคารแหงประเทศไทย

ดําเนินการเบิกจายเงิน FA
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รายงานผลการเบิกจายเงิน
FA เปนรายไตรมาส (ปปฏิทิน)

11. ขั้นตอนการเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
11.1 ขั้นตอนการเบิกจาย
1) ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายของผูกสู รุปได ดังนี้
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจลงนามในหนังสือขอเบิกจายเงินตรวจสอบความถูกตอง และ
รวบรวมเอกสารขอเบิกจายที่ไดรับจากหนวยงานปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และใหผูมีอํานาจเบิกจายเงิน
ที่ไดสงตัวอยางลายมือชื่อ (Specimen Signature) ใน Annex 6 ของสัญญาฯ ใหแก สพพ. ลงนามในหนังสือ
ตามแบบฟอรมในสัญญาฯ (Form No.3) เพื่อจัดสงให สพพ. พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินตอไป
2) สพพ. ดําเนินการ ดังนี้
(1) สบค. 1 และ 2 ตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมเอกสารขอเบิกจายที่ไดรับจาก
ประเทศเพื่อนบาน เชน ใบคําขอเบิกจายเงินงวดแตละงวด หลักฐานการตรวจรับงาน เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ เชน ใบแจงหนี้ ใบรับสงของ Interim Payment Report หรือรายละเอียดสรุปคาใชจาย
(2) ในกรณีเบิกจายคางานกอสรางและที่ปรึกษา สบค. 1 และ 2 จะตองขอความเห็น
จากที่ปรึกษาดานโครงการและวิศวกรรม สพพ. ฝายวิศวกรรม และ/หรืออาจใหวิศวกรของสํานักงานเปน
ผูต รวจสอบแทน เพื่อใชประกอบการขออนุมัติเบิกจายเงิน
(3) สบค. 1 และ 2 จัด ทํา บัน ทึก เสนอผูอํา นวยการ สพพ. เพื่อ พิจ ารณาอนุมัติย อด
เบิกจายเงิน พรอมยกราง Notice of Disbursement (Form no. 4) เพื่อประกอบการพิจารณา
(4) สบค. 1 และ 2 รวบรวมเอกสารหลัก ฐานที ่ผ า นการอนุม ัต ิใ หเ บิก จา ยจาก
ผูอํานวยการ สพพ. ไปที่
- 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)
ที่ไดรับการเห็นชอบแลว เสนอผูอํานวยการ สพพ. ภายใน 5 วันทําการนับจากไดรับเอกสารหลักฐานที่ผาน
การอนุมัติใหเบิกจายจากผูอํานวยการ สพพ. ที่ไดรับจาก สบค. 1 และ สบค. 2 ซึ่งสามารถดําเนินการเบิกจาย
ได 3 วิธี ตามที่ประเทศเพื่อนบานแจงใหเบิกจายเทานั้น ประกอบดวย
• การจายเช็ค
• โอนเงินผานระบบบาทเนต
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• ทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
ตามที่ประเทศเพื่อนบานระบุไวในคําขอเบิกเงิน ทั้งนี้ การเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
จะไมมีการหักภาษี ณ ที่จาย เนื่องจากเปนเงินไดที่ผูประกอบการไดรับจากประเทศเพื่อนบาน โดย สพพ.
เปนผูดําเนินการจาย
(2) ฝ า ยบั ญ ชี บั นทึ กบั ญ ชี สงใหส มุหบัญ ชีตรวจสอบความถู กตองของการลงบัญชีใน
ใบสําคัญรับและจายกอนดําเนินการจายเงินตามรอบจาย
(3) รวบรวมเอกสารที่เบิกจายเงินเรียบรอยแลว พรอมสรุปใบแจงยอดการเบิกจายไปที่
สบค. 1 และ สบค. 2 เพื่อตรวจสอบกอนสงให สบท. สําหรับยืนยันยอดการเบิกจายอีกครั้ง
(4) สอก. จ า ยเงิ น ให ผูประกอบการ พร อมทั้ งจัดสง Notice of Disbursement (Form
no. 4) หรือใบแจงการเบิกจายเงินใหประเทศเพื่อนบานเพื่อใหยืนยันยอดเงินที่เบิกจาย และจัดสงเอกสาร
การเบิกจายฉบับจริงให สบค. 1 และ สบค. 2 จัดเก็บ พรอมทั้งสําเนาเอกสารการเบิกจายให (ฝายบัญชี)
บันทึกบัญชี
4) สํานักบริหารเงินทุน (สบท.) ดําเนินการ ดังนี้
ตรวจสอบยอดเงิ น คงเหลื อ ที่ มี อ ยู ใ นบั ญ ชี อ อมทรั พ ย และจั ด ทํ า บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ
ผูอํานวยการ สพพ. เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงการฝากเงิน โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ใชเงินงบประมาณหรือเงินสะสมของ สพพ. สําหรับการเบิกจาย
(1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการฝากเงิน เสนอผูอํานวยการ สพพ. ภายใน 5 วัน
ทําการนับจากไดรับแจงสรุปวงเงินที่ตองเบิกจายพรอมหลักฐาน (สําเนาเอกสารการอนุมัติใหเบิกจายเงิน)
ในรอบจายจาก สบค. 1 และ/หรือ สบค. 2
(2) สถาบันการเงินโอนเงินจากบัญชีสํารองสําหรับเบิกจายไปที่บัญชีออมทรัพย สําหรับ
เบิกจายเงินกูโครงการ (บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง เลขที่ 0681-06111-1) ภายใน 1 – 2 วันทําการกอนวันเบิกจายตามรอบจาย
กรณีที่ 2 กูเงินจากสถาบันการเงิน สําหรับการเบิกจาย
(1) จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ กู เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น /เปลี่ ย นแปลงการฝากเงิ น เสนอ
ผูอํานวยการ สพพ. และสงหนังสือแจงขอกูเงินไปยังสถาบันการเงินตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญากู
ภายใน 8 วันทําการนับจากไดรับแจงสรุปวงเงินที่ตองเบิกจายพรอมหลักฐาน (สําเนาเอกสารการอนุมัติให
เบิกจายเงิน) ในรอบจายจาก สบค. 1 และ สบค. 2
(2) สถาบันการเงินโอนเงินกูเขาบัญชี (ภายใน 1 – 2 วันทําการกอนรอบการจาย) :
- บั ญ ชี ออมทรั พย สําหรับ สํารองไวใชจายของ สพพ. (บัญ ชีออมทรัพยกับ สถาบัน
การเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถนําฝากได ตามประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการลงทุน
และการบริหารเงินสะสมของ สพพ.)
- บัญชีออมทรัพย สําหรับเบิกจายเงินกูโครงการ (บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทยฯ
สาขากระทรวงการคลัง เลขที่ 068-1-06111-1)
11.2 วิธีการจัดสงและติดตามเอกสารสําคัญทางการเงินกับประเทศเพื่อนบาน
1) Notice of Disbursement (Form no. 4) หรือใบแจงการเบิกจายเงิน
(1) สอก. จะเปนผูจัดสง Notice of Disbursement (Form no. 4) หรือใบแจงการเบิกจายเงิน
ใหประเทศเพื่อนบานเพื่อใหยืนยันยอดเงินที่เบิกจายทุกครั้ง หลังมีดําเนินการเบิกจายเงินแลวเสร็จ
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(2) ประเทศเพื ่ อ นบ า นจะตอ งจัด สง Notice of Disbursement (Form no. 4) ที่ผู มี
อํานาจไดล งนามแลว ให สบค.1 และ 2 เพื่อใหยืนยันยอดเงินที่เบิกจายทุกครั้งกอนมีการเบิกจายครั้งถัดไป
หรือจนกวาจะเบิกจายเงินงวดสุดทาย
(3) เมื่อไดรับ Form no. 4 จากประเทศเพื่ อ นบา นแลว สบค.1 และ 2 จะตอ งจัด เก็ บ
เอกสารตัวจริงและส งสําเนาให สบท. เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหนี้
(4) กรณี ไ ม ไ ด รั บ เอกสาร 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) หรือใบแจงการสิ้นสุดการเบิกจาย
(1) สบค. 1 และ 2 จะเปนผูจัดสง Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5)
หรื อ ใบแจ ง การสิ้ น สุ ด การเบิ ก จ า ยให ป ระเทศเพื่ อ นบ า น พร อ มด ว ยตารางชํ า ระหนี้ เ งิ น ต น (Principal
Repayment Schedule) ให ป ระเทศเพื่ อนบาน ภายหลังจาก สบท. ตรวจสอบและผูอํานวยการ สพพ.
พิจารณาเห็นชอบลงนามแลว
(2) เมื่อไดรับ Form no. 5 จากประเทศเพื่อ นบา นแลว สบค.1 และ 2 จะตอ งจั ด เก็ บ
เอกสารตัวจริงและส งสําเนาให สบท. เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหนี้
(3) กรณีไมไดรับเอกสาร Notice of Completion of Disbursement (Form no. 5) สบค.1 และ 2
จะตองเปน ผูติดตามใหไดรับเอกสารดังกลาว โดยการจัดสงจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส (E-Mail) และ/หรือ
หนังสือติดตามอยางเปนทางการ แลวแตกรณี
3) Financial Statement หรือรายงานทางการเงิน
(1) ประเทศเพื่ อนบ านจะต องจัดสง Financial Statement หรือรายงานทางการเงิน ซึ่งผานการ
ตรวจสอบรายปโดยผูตรวจสอบอิสระตามเงื่อนไขในสัญญาฯ ของ สพพ. ตามเงื่อนไขของสัญญาฯ ใน ARTICLE 4
เรื่อง Particular Covenants ขอ 4.5 (a) ไมเกิน 6 เดือน หลังจากสิ้นปงบประมาณของแตละประเทศ
(2) เมื่อไดรับ Financial Statement จากประเทศเพื่อ นบา นแลว สบค.1 และ 2 จะตอ ง
จัดเก็บเอกสารตัวจริ ง เพื่อใชเปนหลักฐานทางการเงิน
(3) กรณีไมไดรับเอกสาร สบค.1 หรือ 2 จะตองเปนผูติดตามใหไดรับเอกสารดังกลาว โดยการจัดสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และ/หรือหนังสือติดตามอยางเปนทางการ แลวแตกรณี
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บทที่ 4
แนวทางการบริหารสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน
เมื่อสัญญาฯ มีผลบังคับใช เจาหนาที่ สพพ. มีภารกิจสําคัญตองดําเนินการในการจัดทําแผนติดตาม
การบริ ห ารจั ดการโครงการตามสั ญ ญาประจํา ป เพื่อใชป ระโยชน ในการติด ตามและเร งรั ดประเทศผู กู 
ประมาณการและเบิกจายเงินตามความกาวหนาของโครงการ รายงานผลความกาวหนาของโครงการและ
ผลการเบิกจายเงินตามโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อเสนอ ผอ. สพพ. ทุกเดือน และ คพพ.
ทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกสิ้นป รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภายในที่เกี่ยวของใน
เรื่องการเบิกจายเงินในแตละรอบของเดือนตามคําขอของประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งประสานงานกับที่ปรึกษา
และผูรับเหมากอสราง เพื่อชวยเหลือในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการ
สรางฐานขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา
ในการนี้ การบริหารสัญญาของ สพพ. แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกอนดําเนินการกอสราง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
1.1 การพิจารณาเอกสารประกวดราคาผูรับเหมากอสรางและเอกสารคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา
1) ตองประสานงานกับผูกูใหนําเสนอเอกสารประกวดราคาจัดจางผูรับเหมากอสรางและ
คัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางตามแผนโดยเร็ว
2) ผู กู จะต อ งจั ด เตรี ย มเอกสารประกวดราคา (Tender Document) จั ด ส ง ให สพพ.
พิจารณาความถูกตองของเอกสารและเห็นชอบโดยเร็ว
3) เมื่อไดรับเอกสารตามขอ 2) แลว เจาหนาที่ สพพ. ตองพิจารณาและจัดทําสรุปเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาจางผูรับเหมากอสรางและคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางของผูกู โดยจะตอง
พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้
• ความสอดคลองของเอกสารประกวดราคากับเงื่อนไขสัญญาเงินกู
• ขอบเขตการดําเนินโครงการ
• รายละเอียดและเทคนิคทางวิศวกรรม (Specification) ของโครงการ
• ระยะเวลาดําเนินโครงการ
• หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ (Executing Agency)
4) สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือใหผูกูแกไขเอกสารประกวดราคา โดยมีหนังสือแจงไปยังผูกู
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(Long List)

1.2 การพิจารณารายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษามากราย

1) สพพ. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูประกอบการงานกอสราง
และรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง ดังนี้
ผูประกอบการงานกอสราง
- ประสานงานไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อรวบรวมรายชื่อผูประกอบการงานกอสราง ที่ไดลงทะเบียน
ในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอเล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Government Procurement: e – GP)
ของกรมบัญชีกลางและมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงาน
ก อสร างที่ มี สิ ทธิ เป น ผู ยื่ น ข อเสนอต อหน วยงานของรั ฐ ตามที่ คณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะเบี ยน
ผูประกอบการกําหนด โดยจะตองเปนผูประกอบการงานกอสรางชั้นพิเศษ หรือในลําดับชั้นที่ต่ํากวาชั้นพิเศษ โดย
สพพ. จะพิจารณาจากวงเงินโครงการ ที่ใหความชวยเหลือ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการออกประกาศกําหนดในสาขางานดังตอไปนี้
(1.1) สาขางานกอสรางทาง
(1.2) สาขางานกอสรางสะพาน
(1.3) สาขางานกอสรางชลประทาน
(1.4) สาขางานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและชายฝง
(1.5) สาขางานกอสรางสิ่งปลูกสรางในทะเล
(1.6) สาขางานกอสรางขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําชายฝงทะเล
(1.7) สาขางานกอสรางขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําภายในประเทศ
หรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการออกประกาศกําหนดประเภทสาขางาน
กอสรางเพิ่มเติม
- กรณีที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานก อสรางที่ มีสิทธิเ ป น
ผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ไมไดกําหนดสาขางานที่เกี่ยวของกับงานของ สพพ. ให สพพ. ขอบัญชี
ผูประกอบการงานกอสรางชั้นสูงสุด หรือในลําดับชั้นที่ต่ํากวาชั้นสูงสุด โดย สพพ. จะพิจารณาจากวงเงิน
โครงการ ที่ใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวของ
วิศวกรที่ปรึกษา
- ประสานงานกั บ ศู น ยขอมูล ที่ปรึกษา สํานักงานบริห ารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
เพื่อรวบรวมรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษาชั้นสูงสุดในสาขาที่เกี่ยวของกับงานของ สพพ.
2) สพพ. จัดทํารายงานสรุปรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษา
ดังกลาว เสนอใหผูอํานวยการ สพพ. เพื่อลงนามเห็นชอบและจัดสงรายชื่อดังกลาวใหหนวยงานปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรที่ปรึกษานอยรายตอไป ทั้งนี้ ตองระบุที่มา
ของรายชื่อดังกลาวใหหนวยงานปฏิบัติรับทราบดวย
1.3 การพิจารณารายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและรายชื่อวิศวกรที่ปรึกษานอยราย (Short List)
1) ตองประสานงานกับผูกูใหนําเสนอสรุปผลการคัดเลือกผูประกอบการงานกอสรางและ
รายชื่อวิศวกรที่ปรึกษานอยราย และรายละเอียดเงื่อนไขการพิจารณาดังกลาวให สพพ. พิจารณาโดยเร็ว
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2) เมื่อไดรับเอกสารตามขอ 1) แลว เจาหนาที่ สพพ. ตองพิจารณาและจัดทํารายงานสรุป
คุณสมบัติของผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรที่ ปรึกษาควบคุมงานก อสรางนอยรายของผู กู โดยมี
ประเด็นการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
• จะตองเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยและอยูภายใตกฎหมายไทย
• หากเปนการรวมทุน (Joint Venture or Consortium) ระหวางนิติบุคคลไทยกับ
นิติบุคคลของประเทศผูกจู ะตองมีนิติบุคคลไทยเปนบริษัทหลัก (Lead Firm) และตองอยูใน
บัญชีรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางมากราย
• ผูยื่นเอกสารประกวดราคานอยราย จะตองเปนผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกร
ที่ปรึกษา ที่ยังคงมีสถานะเดิมตามรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรที่
ปรึกษามากรายที่ สพพ. ไดสงรายชื่อไป
3) รายงานสรุปผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือ
ใหทบทวนรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางและที่ปรึกษานอยราย โดยมีหนังสือแจงไปยังผูกู
1.4 การพิจารณาผลการประกวดราคาผูประกอบการงานกอสราง และคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานกอสราง พรอมรางสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษา
1) ประสานงานกั บผูกู ใหนํ าเสนอผลการประกวดราคาจั ดจ างผู ประกอบการงานก อสร าง และ
คัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง พรอมรางสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่
ปรึกษาโดยเร็ว
2) เมื่อไดรับเอกสารตามขอ 1) แลว สพพ. ตองพิจารณาและจัดทํารายงานสรุปผลการประกวดราคา
จัดจางผูประกอบการงานกอสราง และผลคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง รวมทั้งสาระสําคัญของราง
สัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษา เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
3) รางสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง และสัญญาบริการวิศวกรที่ปรึกษา มีประเด็นการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
• รางสัญญาจางเหมากอสรางและวิศวกรทีป่ รึกษา จะตองสอดคลองกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
• กําหนดระยะเวลาทํางานของผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุ ม
งานกอสรางจะตองสอดคลองกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
• วงเงิน ค า จา งของผู ป ระกอบการงานกอ สรา ง และวิศ วกรที ่ป รึก ษาควบคุม งาน
กอสราง จะตองไมเกินวงเงินคาใชจายของหมวดนั้นๆ ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู
• ผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญากับผูกู
จะตองเปนผูประกอบการงานกอสรางและวิศวกรที่ปรึกษา ที่ยังคงมีสถานะเดิมตามรายชื่อผูประกอบการงาน
กอสรางและวิศวกรที่ปรึกษานอยรายที่ สพพ. ไดอนุมัติรายชื่อไป
• กอนเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประกวดราคาผูประกอบการงานกอสราง
หรือผลการคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา หาก สพพ. ตรวจสอบพบหรือไดรับแจงจากหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
วาผูประกอบการงานกอสราง หรือวิศวกรที่ปรึกษา ดอยสถานะลงจากเดิม หรือถูกเพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทะเบียน สพพ. จะแจงไปยังผูกูใหตัดสิทธิ์ผูประกอบการงานกอสราง หรือวิศวกรที่ปรึกษารายนั้น
4) สรุปผลการพิจารณาของ คพพ. เสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อลงนามในหนังสือแจงเห็นชอบ
หรือใหทบทวนผลการประกวดราคาผูประกอบการงานกอสราง และการคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา รวมถึง
เห็นชอบหรือใหทบทวนรางสัญญาเหมาจางกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษา ตามมติของ คพพ. ไปยังผูกู
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**ทั้งนี้ หากผูกูไมสามารถดําเนินการประกวดราคาจางผูประกอบการงานกอสราง และคัดเลือกที่ปรึกษาไดสําเร็จ
ใหผกู จู ัดทําคําชี้แจงและเหตุผลเพื่อเสนอขอจางผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาโดยวิธีอื่นแทน
1.5 การพิจารณาสัญญาจางเหมากอสรางและวิศวกรที่ปรึกษา
1) ประสานงานกับผูกูใหนําเสนอสัญญาจางเหมากอสราง และสัญญาจางวิศวกรที่ปรึกษาควบคุม
งานกอสรางที่ไดลงนามแลวโดยเร็ว
2) เมื่อไดรับ เอกสารตามขอ 1) แลว สพพ. ตองพิจ ารณาและตรวจสอบความสอดคลอง
และถูกต อ งของสัญ ญาจ า งที่ ล งนามแลว กับ รางสัญ ญาจา งเหมากอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางที่ คพพ. ไดเห็นชอบไว โดยมีประเด็นการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
• สัญญาจางเหมากอสรางและสัญญาบริการวิศวกรที่ปรึกษา จะตองสอดคลองกับเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู
• กําหนดระยะเวลาทํางานของผูประกอบการงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุ ม
งานกอสรางจะตองสอดคลองกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
• วงเงิน ค า จา งของผู ป ระกอบการงานกอ สรา ง และวิศ วกรที ่ป รึก ษาควบคุม งาน
กอสราง จะตองไมเกินวงเงินคาใชจายของหมวดนั้นๆ ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู
3) สรุปรายงานผลการพิจารณาและนําเสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อรับทราบ และดําเนินการ
ดังนี้
• ในกรณีสัญ ญาจา งที่ล งนามแลว ไมขัด หรือ แยง กับ รา งสัญ ญาจา งที่ คพพ. เคยให
ความเห็นชอบไว และไมมีความบกพรองในการดําเนินการ ให สพพ. จัดทําหนังสือ
เสนอผูอํานวยการ สพพ. เพื่อลงนามเห็นชอบในสัญญาจางผูประกอบการงานกอสราง
และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางไปยังประเทศผูกู
• ในกรณี ท่ี สพพ. ตรวจสอบแล ว พบว า สั ญ ญาจ า งที่ ล งนามแล ว ขั ด หรื อ แย ง กั บ
รางสัญญาจางที่ คพพ. เคยใหความเห็นชอบไว หรือมีความบกพรองในการดําเนินการ
ให สพพ. นําเสนอสัญญาจางที่ลงนามดังกลาวให คพพ. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
• หาก คพพ. เห็ น ว า ขอแตกตางระหวางสัญ ญาจางที่ล งนามแลว กับรางสัญ ญาจางที่
คพพ. เคยให ค วามเห็ น ชอบ หรื อ ความบกพร อ งในการดํ า เนิ น การนั้ น ไม เ ป น
สาระสําคัญ คพพ. อาจมีมติใหความเห็นชอบและให สพพ. แจงประเทศผูกูทราบ
• หาก คพพ. เห็ น ว า ขอแตกตางระหวางสัญ ญาจางที่ล งนามแลว กับรางสัญ ญาจางที่
คพพ. เคยใหความเห็นชอบ หรือความบกพรองในการดําเนิน การ เปนสาระสําคั ญ
คพพ. อาจมีมติไมใหความเห็นชอบ พรอมแสดงเหตุผล กับทั้งมีขอเสนอแนะใหประเทศ
ผูกู ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อแกไขความขัดของดังกลาว ทั้งนี้ ประเทศผูกูตอง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของประเทศผูกูดวย โดยให
สพพ. แจงมติดังกลาวใหประเทศผูกูทราบ
2. ขั้นตอนดําเนินโครงการ
2.1 การกํากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการโครงการในขั้นตอนระหวางการกอสราง
1) จัดทําแผนการติดตามความกาวหนางานกอสรางของโครงการประจําทุกป จนกวา
โครงการจะเบิกจายเงินคาจางผูประกอบการงานกอสราง คาจางวิศวกรที่ปรึกษา และคาใชจายอื่นๆ จน
แลวเสร็จ ทั้งนี้ แผนดังกลาวมีองคประกอบตางๆ ดังนี้
• กําหนดการเดินทางติดตามโครงการในภาคสนาม
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• ขอบเขตในการติดตามความกาวหนาโครงการและการเบิกจายเงิน
• การจัดทํารายงานผลความกาวหนาโครงการ
• ประมาณการคาใชจายที่ใชในการติดตามโครงการ
2) เสนอแผนดังกลาวใหผูอํานวยการ สพพ. อนุมัติกอนดําเนินการ
3) ดําเนินการตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
4) จัดทํารายงานผลการติดตามความกาวหนาโครงการในภาคสนามโดยสรุปผลประเด็นตางๆ
ที่กําหนดไวในแผนที่กลาวใหผูอํานวยการ สพพ. พิจารณาและรับทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งปญหาและ
อุป สรรคในการดําเนินโครงการ ทั้งในส วนของผูกูและผูใหกู ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา
ในการดําเนินงาน ปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม เปาหมายการเบิกจายและอื่นๆ
5) จัดทํารายงานผลการติดตามความกาวหนาโครงการและการเบิกจายเงินกู พรอมทั้ง
เปรียบเทียบผลการเบิกจายเงินจริงกับวงเงินที่ประมาณการไว รวมทั้งความกาวหนาของโครงการ ให คพพ. รับทราบ
เปนรายเดือน
6) จัดทําฐานขอมูลโครงการในระบบสารสนเทศใหทันสมัยตลอดเวลา โดยรวบรวมขอมูล
ของโครงการที่สําคัญ
2.2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงิน
ขั้ นตอนและวิ ธี การเบิ กจ า ยเงิน กู  ใหเป นไปตาม “ประกาศสํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.) เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินของ สพพ.”
2.3 กระบวนการและการอนุมัติการปรับเปลี่ยนงาน
การปรับเปลี่ยนงาน หมายความวา การแกไขเปลี่ ยนแปลงในสว นใดสว นหนึ่งของงาน
กอสรางที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งหมายความรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณของงานรายการใดๆ ที่ระบุไวในสัญญา
2) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและคุณลักษณะอื่นๆ ของงานดังกลาว
3) การเปลี่ยนแปลงระดับ ตําแหนง และ/หรือขนาดของงานสวนใดๆ
4) การยกเลิกงาน ยกเวนงานดังกลาวจะดําเนินการโดยผูอื่น
5) การดําเนินการงานเพิ่มเติมใดๆ รวมทั้งโรงงาน วัสดุ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปนตองาน
กอสรางที่สมบูรณ รวมถึงงานทดสอบที่เกี่ยวของ อาทิ หลุมทดสอบ และงานสํารวจ
ตรวจสอบอื่นๆ
6) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของงาน หรือระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
กระบวนการและการอนุมัติการปรับเปลี่ยนงานตามนัยที่กลาวขางตนใหเปนไปตาม “ประกาศคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เรื่อง หลักเกณฑการขอปรับเปลี่ยน พ.ศ. 2559”
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บทที่ 5
แนวทางการทบทวนยอดเงินกูที่เกิดขึน้ จริง
เมือ่ ประเทศเพื่อนบานดําเนินการเบิกจายเงินกูแลวเสร็จ เจาหนาที่ สบค. 1 และ 2 มีภารกิจตองดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบและทบทวนยอดเงินกูที่เบิกจายแลวทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนถึงวันสิ้นสุดการเบิกจาย
2. ประสานงานภายในกับผูกูเกี่ยวกับยอดเงินกูที่เบิกจายจริงทั้งหมด เพื่อนํามาจัดทําตารางยอดการชําระ
เงินตนของแตละงวด (Amortization Schedule)
3. เจาหนาที่ สบค. 1 และ 2 ประสานกับสํานักบริหารเงินทุน (สบท.) เพื่อตรวจสอบตารางยอด
การชําระเงินตนและยืนยันความถูกตอง
4. เสนอตารางยอดการชําระเงินตนของแตละงวดให ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณาสั่งการให สบท. จัดเก็บหนี้
ทีก่ ลาวตอไป
5. จัดสงเอกสารตารางยอดการชําระเงินตนของแตละงวดใหผูกยู ืนยันความถูกตองอยางเปนทางการ
6. จัดทําฐานขอมูลใหถูกตองและแจหนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทที่ 6
แนวทางการจัดทํารายงานปดโครงการ
เจาหนาที่ สพพ. มีภารกิจตองดําเนิน การจัด ทํารายงานป ดโครงการ ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติ ง าน

สรุปได ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลพื้นฐานของโครงการทั้งหมดจากรายงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานความกาวหนา
ของโครงการระหวางการกอสราง และรายงานการเบิกจายเงิน รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ
ที่ปรึกษา ผูรับเหมากอสราง และผูกู
2. ประสานงานกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะเจาหนาที่ในหนวยงานเจาของโครงการและ
กระทรวงการคลัง เพื่อประเมินความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรคในการเบิกจายเงิน รวมถึงบริการของวิศวกร
ที่ปรึกษาและผูรับเหมากอสราง
3. จัดทํารายงานปดโครงการใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ผูกูเบิกจายเงินงวดสุดทาย
(ไมรวมการเบิกจายเงินคาประกันผลงาน) โดยรายงานปดโครงการจะตองมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดต างๆ
เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการประเมินผลโครงการในระยะตอไป ดังนี้
3.1 หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคในการจัดทํารายงานปดโครงการ
3.2 ยุทธศาสตรของ สพพ.
3.3 ความเปนมาของโครงการ
3.4 ขอมูลพื้นฐานของโครงการ
3.5 ผลการดําเนินงานโครงการ
3.5.1 การจัดหาผูรับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษา
3.5.2 การเบิกจายเงินตามสัญญาฯ
3.5.3 ตนทุนคากอสราง
3.5.4 การกอสรางและควบคุมงานกอสราง
3.5.5 ศักยภาพของผูรับเหมากอสราง วิศวกรที่ปรึกษาและ สพพ.
3.5.6 ศักยภาพของหนวยงานปฏิบัติ (Executing Agency) และผูกู
3.5.7 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โครงการ
3.6 ผลการใชสินคาและบริการจากประเทศไทย
3.7 ปญหาและอุปสรรคกอน ระหวาง และภายหลังการดําเนินโครงการ
3.8 ผลประโยชนและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดจากโครงการ
3.9 สรุปผลการปดโครงการ
3.10 ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยตรง
3.10 ผลประโยชนที่คาดวาประเทศไทยจะไดรับ
3.11 ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (อาทิ การโยกยายถิ่นฐาน สิ่งแวดลอม และการจราจร)
3.12 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการในอนาคต
3.13 ภาคผนวก (เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน มติ ครม. สัญญาฯ และเอกสาร
การเบิกจาย)
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4. สรุปรายงานปดโครงการเสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพื่อพิจารณาและรับทราบ
5. สงรายงานดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
6. ปรับปรุงฐานขอมูลและจัดเก็บเพื่อการเผยแพรในระบบสารสนเทศตอไป
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1. การใหความชวยเหลือทางวิชาการ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหความชวยเหลือทางวิชาการและเงินและของ สพพ

ปท.พบ. จัดสง
Formal Request
เพื่อขอรับ TA

เสนอ ผอ.สพพ.
พิจารณาผลการ
คัดเลือก ทปษ.
(1 เดือน)

ลงนามสัญญาจาง ทปษ.+
ออกหนังสือแจงเริ่ม
ปฏิบัติงาน
(2 สัปดาห)

สํารวจสภาพพื้นที่
Fact Finding

คัดเลือก ทปษ. ตาม
พรบ. จัดซื้อจัดจางฯ
(4 เดือน)

กํากับและตรวจรับผลงานของ
ทปษ. บริหารสัญญาโดย คกก.
ตรวจรับพัสดุในงานจาง ทปษ.
และปท.พบ. (6-18 เดือน
ขึ้นอยูกับแตละโครงการ)

1 เดือน
สรุปประเมินโครงการ
เบื้องตน

ศึกษาเพิ่ม

เสนอ คพพ.
พิจารณาให TA
(1 เดือน กรณี
เห็นชอบ)ไมเห็นชอบ

แจง ปท.พบ.

เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา
TOR วงเงิน วิธีการจาง
ทปษ. และหลักเกณฑการ
พิจารณาขอเสนอ
(1
เดือน กรณีเห็นชอบ)
ยกราง TOR และ
ประมาณการ
คาใชจาย
(2 เดือน)

ลงนาม ROD
รวมกับ ปท.พบ.

คพพ. เห็นชอบ

เสนอ คพพ.
พิจารณาผล
การศึกษา
รายงานผลการศึกษา
ไปยัง รมว.กค.

1 เดือน

สงรายงานฉบับ
สมบูรณให ปท. พบ.
/ หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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2. การใหความชวยเหลือทางการเงิน
หนวยงานปฏิบัติพิจารณา ผรม./ทปษ. และ
แจงสรุปผลการจัดจาง+รางสัญญาจาง ให
สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ปท.พบ. จัดสง Formal Request
เพื่อขอรับ FA

สํารวจสภาพพื้นที่
Finding

Fact

กรณีไมได
ขอรับ TA จาก
สพพ. มากอน

สรุปประเมินโครงการเบื้องตน

สพพ. จัดสงรายชื่อ ผรม./ทปษ. ให
หนวยงานปฏิบัติ

เสนอ คพพ. พิจารณาให FA
(1 เดือน กรณีเห็นชอบ)

เจรจาเงื่อนไข FA กับ ปท. พบ.

สพพ. นําเสนอให รมว.กค.
พิจารณาอนุมัติการให FA
(1
เดือน)

หนวยงานปฏิบัติพิจารณารายชื่อ ผรม./
ทปษ. ใหเหลือนอยรายและแจง สพพ. เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

ลงนาม ROD
รวมกับ ปท.พบ.

หนวยงานปฏิบัติลงนามในสัญญาจาง
และจัดสงให สพพ. พิจารณา

3 เดือน

ควบคุมงาน

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

ทปษ./ ผรม. ดําเนินงานกอสรางบริหาร
สัญญาโดยหนวยงานปฏิบัติ (ระยะเวลา
2-4 ป)

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

โครงการแลวเสร็จ + จัดทํารายงาน
ปดโครงการ

ลงนามในสัญญา FA

จัดทํารายงานประเมินโครงการ 35 ป

สพพ. นําเสนอให ครม. พิจารณา
อนุมัติการให FA (2-3 เดือน)
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3. การเบิกจายเงินโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
3.1 ชวงจัดทํา Notice of Disbursement (NOD):

สํานักบริหารเงินทุน

จัดทําบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
การฝากเงิน เสนอ ผอ. สพพ.
(ภายใน 5 วันทําการนับจาก
ไดรับแจงจาก สบค. 1/สบค. 2)

ประเทศเพื่อนบานสงเอกสาร
ขอเบิกจายเงิน
(Form no. 3 และอื่นๆ)
รวบรวมเอกสารที่ผา น
การอนุมัติจาก ผอ. สพพ.
(สําเนา)
และจัดทําสรุปวงเงิน
ที่ตองเบิกจายแจง สบท.
กอน 8 วัน ทําการ

สบค.1 และ 2 ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร
สบค. 1 หรือ 2
ผอ. สพพ.
รวบรวมเอกสารผ
าน
พิจารณา+อนุมัติ
การอนุมัติจาก ผอ. สพพ.
ขอความเห็นจาก
ทปษ. ดานโครงการ
และวิศวกรรม สพพ.
(คากอสราง+คา ทปษ.) จัดทําบันทึกเสนอ ผอ. สพพ.
+ ราง Form no. 4
(ภายใน 3 วัน ทําการ)

กรณีที่ 1 ใชเงินสะสม สพพ.

ตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีสํารอง
สําหรับเบิกจาย

กรณีที่ 2 กูเงินจากสถาบันการเงิน
จัดทําบันทึกขออนุมัติกูเงินเสนอ
ผอ. สพพ./หนังสือแจงขอกูเงิน
ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
กูเงิน/เปลี่ยนแปลงการฝากเงิน
(ภายใน 8 วันทําการนับจาก
ไดรับแจงจาก สบค. 1/สบค. 2)

โอนเงินจากบัญชีสาํ รองที่
บัญชี
ออมทรัพย สําหรับเบิกจาย
เงินกูโครงการ
(ภายใน 1 – 2 วันทําการกอน
วันจายเงินตามรอบจาย)

สํานักอํานวยการ

สบค 1 และ 2 จัดสง
เอกสารที่
อนุมัติจาก ผอ. สพพ.
(ฉบับจริง) ไปที่ สอก.
ฝายการเงินและบัญชี ทันที

สอก. ตรวจสอบ จัดทําบันทึกขออนุมัติ ผอ. สพพ. อนุมัติ
ยอดเงินในบัญชี เบิกจายเสนอ ผอ. สพพ.
+ ลงนาม
(ภายใน 5 วันทําการนับ
Form no. 4
จากไดรับแจง)

- บันทึกบัญชี
- สมุหบัญชีตรวจสอบ
- ดําเนินการจายเงิน
ตามรอบจาย

รวบรวมเอกสารการ
เบิกจาย (ฉบับจริง) +
แจงยอดการเบิกจาย
ไปยัง สบค. 1 และ 2
และจัดสง Form no.
4 ให ปท.พบ.

แจงยืนยันยอด
การเบิกจายไป
ยัง สบท.

หมายเหตุ: ประเทศเพื่อนบานจะตองสงคืน Form no. 4 มาให สพพ. ทุกครั้งกอนมีการเบิกจายครั้งถัดไป เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันยอดหนี้ กรณี ไมไดรับ สบค. 1 และ/หรือ 2 จะตองเปนผูต ิดตาม
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3.2 ชวงจัดทํา Notice of Completion of Disbursement (NOCD):

ปท.พบ. เบิกจาย
เงินงวดสุดทาย

จัดทําบันทึกเสนอ ผอ.
สบท. + Form no. 5
+ ตารางชําระเงินตน

สบท. ตรวจสอบตาราง จัดทําบันทึกเสนอ ผอ.
ชําระเงินตน+ยืนยัน สพพ. + Form no. 5
ความถูกตอง
+ ตารางชําระเงินตน

ผอ. สพพ.
พิจารณา+ลงนาม

สบค. 1 หรือ 2 จัดสง Form no. 5 +
ตารางชําระหนี้เงินตน ให ปท.พบ. +
e-mail สําเนาเอกสารตางๆ ให สบท.
และ สอก. (ฝายการเงินและบัญชี)

ปท. พบ. จัดสง Form no. 5
ให สพพ. เพื่อใชเปนหลักฐาน
ยืนยันยอดหนี้

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

