สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
รายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

-9สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564
1. ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.
2548 มีผลบั งคับใช้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2548 โดยเป็นกำรยกระดับจำกกองทุนให้ควำมช่วยเหลือพัฒนำ
เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ภำยใต้สังกัดสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจัดตั้งตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกองทุนให้ควำมช่วยเหลือพัฒนำเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน พ.ศ. 2539 ขึ้นเป็น
องค์กำรมหำชน โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
และอำนำจหน้ำที่หลัก ดังต่อไปนี้
1. ให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรที่เกี่ยวโยงกับ กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินในกำร
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน
2. ให้กำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรกำหนดหรือกำรดำเนิน
นโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
4. ประสำนกำรใช้ อำนำจหน้ ำที่ หรือกำรด ำเนิ นกำรของหน่ วยงำนของรัฐ องค์ กำรหรือหน่ วยงำน
ในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณำกำรกำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำน
2. เกณฑ์กำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน
รำยงำนกำรเงินฉบับนี้ จั ดทำขึ้นตำมพระรำชบัญญั ติวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 รำยกำรที่
ปรำกฏในรำยงำนกำรเงินฉบับนี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่กระทรวงกำรคลัง
ประกำศใช้ และกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินประจำปี ตำม
หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 และแสดงรูปแบบกำรนำเสนอรำยงำน
กำรเงินของหน่วยงำนของรัฐ ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2563
รำยงำนกำรเงินนี้ จั ดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ รำคำทุ นเดิม เว้นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่ ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี

-103. มาตรฐานการบั ญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐฉบั บใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่ำงปี 2564 กระทรวงกำรคลังได้แก้ไขหลักกำรและนโยบำยกำรบัญชี ภำครัฐ และมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และข้อผิดพลำด
และเพิ่มเติมนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ เรื่อง บัตรภำษี ในมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีกำร
บัญชีภำครัฐ พ.ศ. 2561 ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่องมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชี
ภำครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
3.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
มาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐและนโยบายการบั ญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ใหม่ และฉบับ ปรั บปรุงข้างต้ น
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน
3.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ฝ่ า ยบริ ห ารเชื่ อ ว่ า นโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ใหม่ ข้ า งต้ น จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงิน สดและรำยกำรเทีย บเท่ำ เงิน สด หรื อ สิน ทรั พ ย์ที่ เ ปรีย บเสมือ นเงิน สด เช่น เช็ ค
ตั๋ว แลกเงิน ฯลฯ และเงินลงทุนระยะสั้นที่เป็นเงินฝำกประจำไม่เกิน 3 เดือน รับรู้ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้
4.2 วัสดุคงเหลือ แสดงในรำคำทุน โดยตีรำคำวัสดุคงเหลือ ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
4.3 เงินลงทุน
4.3.1 เงินลงทุนระยะสั้น เป็นรำยกำรลงทุนหรือเงินฝำกประจำที่มีระยะเวลำเกินกว่ำ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
4.3.2 เงินลงทุนระยะยำว ทีม่ ีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4.3.2.1 เงินฝำกประจำที่มีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4.3.2.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ส่วนเกินหรือส่วนลดกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด โดยใช้วิธีผลตอบแทนที่แท้จริง
4.3.2.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ที่ สพพ. ไปลงทุน โดยมีอำนำจกำรควบคุมเสมอกันกับรำย
อื่น จะแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียซึ่งเป็นไปตำมประกำศ คพพ. เรื่อง หลักกำรและนโยบำยบัญชีของ สพพ. พ.ศ. 2561

-114.4 เงิน ให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืมทุกโครงกำรเป็นสัญ ญำเงินให้กู้ยืมระยะยำวระหว่ำงรัฐ บำลไทยกับ
รัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน รับรู้เมือ่ จ่ำยเงินให้กู้ยืม
4.5 อุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม โดยมีมูลค่ำต่อหน่วย ต่อชุดหรือต่อกลุ่มที่มี
มูลค่ำตั้งแต่ 5,000.00 บำท ขึ้นไป
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
4.7 หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่ทำง สพพ. คำดว่ำจะชำระหนี้สินภำยในรอบระยะเวลำดำเนินงำน
ปกติของหน่วยงำน หนี้สินถึงกำหนดชำระภำยใน 12 เดือน นับจำกวันที่งบแสดงฐำนะกำรเงิน
4.8 เจ้ำหนี้ หรือค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้ำหรือบริกำรจำกผู้ขำย หรือคู่สัญญำแล้ว
แต่ยังมิได้ชำระเงิน และสำมำรถระบุมูลค่ำสินค้ำ และบริกำรได้ชัดเจน
4.9 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนหลังออก
จำกงำน โดย สพพ. ได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐระหว่ำงประเทศฉบับที่ 39 (IPSAS 39 Employee
Benefits)
โครงกำรผลประโยชน์ที่ได้กำหนดไว้ (เงินชดเชยสำหรับกำรเลิกจ้ำงรวมถึงกำรเกษียณอำยุและภำระ
ผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ )
ภำระผู กพั น ในโครงกำรผลประโยชน์ ที่ ก ำหนดไว้ จะค ำนวณแยกกั น โดยกำรประมำณจ ำนวน
ผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนได้รับในปัจจุบันและงวดก่อน และคิดลดด้วยด้วยจำนวนเงินดังกล่ำว
กำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้จะดำเนินกำรทุกปีโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์กำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยจะรับรู้ทันทีในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ดอกเบี้ยจ่ำยสำหรับหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
สำหรับงวดคำนวณโดยใช้อัตรำคิดลดที่ใช้ในกำรวัดภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ จุดเริ่มต้นของรอบ
ระยะเวลำประจำปี โดยคำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในระหว่ำงงวดอันเป็นผล
มำจำกเงินสมทบและกำรจ่ำยผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์
รวมทั้งต้นทุนบริกำรปัจจุบันรับรู้ในรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ
เมื่อผลประโยชน์ ของแผนมีกำรเปลี่ ยนแปลงหรือเมื่อแผนลดลง กำรเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับบริกำรในอดีตหรือผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดลงจะรับรู้ทันทีในรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ กำไร
และขำดทุนจำกกำรจ่ำยชำระโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้จะรับรู้เมื่อกำรจ่ำยชำระนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง หนี้สินจะรับรู้ตำม
จำนวนเงินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหำกมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันในปัจจุบันในกำรชำระเงินจำนวนนี้
อันเป็นผลมำจำกกำรให้บริกำรในอดีตของพนักงำนและภำระผูกพันสำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.10 ทุน รับรู้เมื่อเริ่มตั้งสำนักงำน โดย สพพ. จะสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีด้วย
จำนวนผลต่ำงระหว่ำงสินทรัพย์ และหนี้สินในบัญชีทุน

-124.11 รำยได้
4.11.1 จำกเงินงบประมำณ รับรู้รำยได้จำกเงินงบประมำณเมื่อได้รับเงิน
4.11.2 จำกดอกเบี้ย รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แ ท้จริง
ของสินทรัพย์
4.12 ค่ำใช้จ่ำย รับรู้เมื่อเกิดค่ำใช้จ่ำยและบันทึกบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินงบประมำณส่วนที่เป็นเงินอุดหนุน เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ เมื่อได้รับเงิน
งบประมำณจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนคู่กับเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย
4.13 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ไม่มีรำคำซำก (รำคำซำกเท่ำกับศูนย์)
สินทรัพย์ที่หมดอำยุกำรใช้งำนคงมูลค่ำไว้ในบัญชี 1 บำท จนกว่ำจะมีกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ออกจำกบัญชี กำรคิด
ค่ำเสื่อมรำคำได้กำหนดประเภทสินทรัพย์และอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ต่ำงๆ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์

อำยุกำรใช้งำน (ปี)
10
5
5
5
3
3
3

ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
2564
เงินสด
- เงินสดย่อย
เงินฝำกธนำคำร
- กระแสรำยวัน
- ออมทรัพย์
รวม

หน่วย : บำท
2563

19,189.75

12,898.00

2,000.00
157,436,461.90
157,457,651.65

2,000.00
692,548,307.65
692,563,205.65

-136. เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี และเงินให้กู้ยืมระยะยำว
- เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี และเงินให้กู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ประกอบด้วย
หน่วย : บำท

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
รวม

เงินให้กู้ยืมระยะยำวทีถ่ ึง
กำหนดรับชำระใน 1 ปี
300,282,936.90
43,400,000.00
343,682,936.90

เงินให้กู้ยืม
ระยะยำว
8,964,073,036.50
610,010,425.74
9,574,083,462.24

รวม
9,264,355,973.40
653,410,425.74
9,917,766,399.14

- เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี และเงินให้กู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ประกอบด้วย
หน่วย : บำท
เงินให้กู้ยืมระยะยำวทีถ่ ึง
กำหนดรับชำระใน 1 ปี

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
รวม

253,875,908.00
43,400,000.00
297,275,908.00

เงินให้กู้ยืม
ระยะยำว
8,233,845,330.12
530,059,489.39
8,763,904,819.51

รวม
8,487,721,238.12
573,459,489.39
9,061,180,727.51

6.1 เงินให้กู้ยืมสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)
เงินให้กู้ยืมสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5
6.1.6

โครงกำร
โครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงเชียงรำย-คุนหมิง
ผ่ำน สปป.ลำว (R3) LFA001-2002
โครงกำรปรับปรุงสนำมบินระหว่ำง
ประเทศวัดไต LFA004-2004
โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ำฮ่องวัดไต
ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA005-2004
โครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่ำงจังหวัดหนองคำย-ท่ำนำแล้ง
LFA 003-2004
โครงกำรพัฒนำเส้นทำงสำยห้วยโก๋น/
เมืองเงิน–ปำกแบ่ง LFA002-2004
โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ LFA 006 – 2007

เงินให้กู้ยืมระยะยำว
ที่ถึงกำหนดรับ
ชำระใน 1 ปี

เงินให้เปล่ำ

เงินให้กยู้ ืม

หน่วย : บำท
รวม

ระยะยำว

เงินให้กู้ยืม

-

68,800,100.00

688,000,000.00

756,800,100.00

95,999,962.58

10,926,000.00

131,128,912.70

142,054,912.70

47,999,071.32

5,400,000.00

64,800,000.00

70,200,000.00

59,000,000.00

6,900,250.00

79,350,000.00

86,250,250.00

250,000,000.00

29,450,000.00

338,675,000.00

368,125,000.00

96,000,000.00

10,926,000.00

169,353,000.00

180,279,000.00
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6.1.7

6.1.8
6.1.9
6.1.10

6.1.11

6.1.12
6.1.13
6.1.14

6.1.15

6.1.16
6.1.17

6.1.18
6.1.19

6.1.20
6.1.21

โครงกำร
โครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 3
ช่วงห้วยทรำย -บ้ำนสอด
1) กำรปรับรำคำวัสดุก่อสร้ำง
(Price Adjustment) สำหรับโครงกำร
ปรั บ ปรุ ง ถนนหมำยเลข 3 ช่ ว งห้ ว ยทรำยบ้ำนสอด LFA007/1-2010
2) กำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 3
ช่วงห้วยทรำย-บ้ำนสอด LFA007/2-2010
โครงกำรปรับปรุงถนนและระบบระบำยน้ำ
ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
โครงกำรพั ฒ นำถนนหมำยเลข 11 ช่ วงบ้ ำน
ตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง LFA009-2010
โครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อรองรับกำรเป็นเจ้ำภำพประชุมสุดยอด
ผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
LFA010-2012
โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกภูดู่ (อ.บ้ำนโคก
จ.อุ ตรดิ ตถ์ ) ถึ งเมื องปำกลำย แขวงไชยะบุ รี
LFA012-2012
โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
(หนองด้วงน้อย) ในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ ระยะที่ 2
โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์
1) ส่วนที่ 1
2) ส่วนที่ 2
โครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก
(จ.พะเยำ)–เมื องคอบ-เมื องเชี ยงฮ่ อน และเมื อ ง
คอบ-บ้ำนปำกคอบ-บ้ำนก้อนตื้น
โครงกำรพัฒนำระบบประปำ ใน 5 เมือง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง)
โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครก
ข้ำวดอ–บ้ำนโนนสะหวัน-สำนะคำม-บ้ำนวัง
-บ้ำนน้ำสัง
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่
5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ)
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศของ
สปป. ลำว เพือ่ เชือ่ มโยงกับระบบ ASEAN Single
Window สปป.ลำว
รวม

เงินให้กู้ยืมระยะยำว
ที่ถึงกำหนดรับ
ชำระใน 1 ปี

เงินให้เปล่ำ

หน่วย : บำท
รวม

เงินให้กยู้ ืม
ระยะยำว

เงินให้กู้ยืม

-

10,000,000.00

175,000,000.00

185,000,000.00

-

13,600,000.00

102,000,000.00

115,600,000.00

-

16,000,000.00

120,000,000.00

136,000,000.00

348,405,752.55

40,650,100.00

751,971,755.97

792,621,855.97

-

12,600,000.00

119,700,000.00

132,300,000.00

139,210,609.74

15,819,438.90

542,100,000.00

557,919,438.90

6,351,048.00

63,510,480.00

69,861,528.00

-

12,000,000.00

114,000,000.00

126,000,000.00

195,853,342.29
186,847,898.34

-

459,466,132.02
435,978,429.49

459,466,132.02
435,978,429.49

260,613,623.49

-

1,044,539,494.14

1,044,539,494.14

4,239,517.47

20,000,000.00

220,000,000.00

240,000,000.00

387,480,573.05

-

1,549,922,292.31

1,549,922,292.31

-

20,860,000.00

281,610,000.00

302,470,000.00

-

-

1,178,784,487.74

1,178,784,487.74

-

-

334,183,052.13

334,183,052.13

-

-

-

-

2,071,650,350.83

300,282,936.90

8,964,073,036.50

9,264,355,973.40

-

-15เงินให้กู้ยืมสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ประกอบด้วย

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5
6.1.6
6.1.7

6.1.8

6.1.9
6.1.10

6.1.11

6.1.12
6.1.13
6.1.14

6.1.15

โครงกำร
โครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงเชียงรำย-คุนหมิง
ผ่ำน สปป.ลำว (R3) LFA001-2002
โครงกำรปรับปรุงสนำมบินระหว่ำง
ประเทศวัดไต LFA004-2004
โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ำฮ่องวัดไต
ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA005-2004
โครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่ำงจังหวัดหนองคำย-ท่ำนำแล้ง
LFA 003-2004
โครงกำรพัฒนำเส้นทำงสำยห้วยโก๋น/
เมืองเงิน–ปำกแบ่ง LFA002-2004
โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ LFA 006 – 2007
โครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 3
ช่วงห้วยทรำย -บ้ำนสอด
1) กำรปรับรำคำวัสดุก่อสร้ำง
(Price Adjustment) สำหรับโครงกำร
ปรั บ ปรุ ง ถนนหมำยเลข 3 ช่ ว งห้ ว ยทรำยบ้ำนสอด LFA007/1-2010
2) กำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 3
ช่วงห้วยทรำย-บ้ำนสอด LFA007/2-2010
โครงกำรปรับปรุงถนนและระบบระบำยน้ำ
ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
โครงกำรพั ฒ นำถนนหมำยเลข 11 ช่ วงบ้ ำน
ตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง LFA009-2010
โครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อรองรับกำรเป็นเจ้ำภำพประชุมสุดยอด
ผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
LFA010-2012
โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกภูดู่ (อ.บ้ำนโคก
จ.อุ ตรดิ ตถ์ ) ถึ งเมื องปำกลำย แขวงไชยะบุ รี
LFA012-2012
โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
(หนองด้วงน้อย) ในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ ระยะที่ 2
โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์
1) ส่วนที่ 1
2) ส่วนที่ 2
โครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก
(จ.พะเยำ)–เมื องคอบ-เมื องเชี ยงฮ่ อน และเมื อ ง
คอบ-บ้ำนปำกคอบ-บ้ำนก้อนตื้น

เงินให้กู้ยืมระยะยำว
ที่ถึงกำหนดรับ
ชำระใน 1 ปี

เงินให้เปล่ำ

เงินให้กู้ยืม

หน่วย : บำท
รวม

ระยะยำว

เงินให้กู้ยืม

-

68,800,000.00

756,800,000.00

825,600,000.00

95,999,962.58

10,926,000.00

142,054,912.70

152,980,912.70

47,999,071.32

5,400,000.00

70,200,000.00

75,600,000.00

59,000,000.00

6,900,000.00

86,250,000.00

93,150,000.00

250,000,000.00

29,450,000.00

368,125,000.00

397,575,000.00

96,000,000.00

10,926,000.00

180,279,000.00

191,205,000.00

-

10,000,000.00

185,000,000.00

195,000,000.00

-

13,600,000.00

115,600,000.00

129,200,000.00

-

16,000,000.00

136,000,000.00

152,000,000.00

348,405,752.55

20,325,000.00

792,621,755.97

812,946,755.97

-

12,600,000.00

132,300,000.00

144,900,000.00

139,210,609.74

-

557,919,438.90

557,919,438.90

6,351,048.00

69,861,528.00

76,212,576.00

-

12,000,000.00

126,000,000.00

138,000,000.00

195,853,342.29
83,936,550.30

-

459,466,132.02
195,851,950.68

459,466,132.02
195,851,950.68

260,613,623.49

-

1,044,539,494.14

1,044,539,494.14

-
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6.1.16
6.1.17

6.1.18
6.1.19

6.1.20

โครงกำร
โครงกำรพัฒนำระบบประปำ ใน 5 เมือง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง)
โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครก
ข้ำวดอ–บ้ำนโนนสะหวัน-สำนะคำม-บ้ำนวัง
-บ้ำนน้ำสัง
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่
5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ)
รวม

เงินให้เปล่ำ
4,239,517.47

เงินให้กู้ยืมระยะยำว
ที่ถึงกำหนดรับ
ชำระใน 1 ปี
20,000,000.00

387,302,346.17

เงินให้กู้ยืม

หน่วย : บำท
รวม

ระยะยำว
240,000,000.00

เงินให้กู้ยืม
260,000,000.00

-

1,549,209,384.80

1,549,209,384.80

-

10,597,860.00

302,470,000.00

313,067,860.00

-

-

711,303,551.16

711,303,551.16

-

-

11,993,181.75

11,993,181.75

1,968,560,775.91

253,875,908.00

8,233,845,330.12

8,487,721,238.12

6.1.1 โครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงเชียงรำย - คุนหมิง ผ่ำน สปป.ลำว (R3) LFA001-2002
เป็นโครงกำรที่ให้เงินกู้เพื่ อก่อสร้ำงเส้นทำงเชียงรำย-คุนหมิง ผ่ำน สปป.ลำว ซึ่งมีระยะทำง 84.77 กิโลเมตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2545 โดยให้ใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่งมี
เงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ยเฉพำะในส่วนของค่ำจ้ำง
ที่ปรึกษำในกำรสำรวจออกแบบและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง ระยะเวลำกำรให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้
10 ปี กำรชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมใน
สัญ ญำเงินให้กู้ยืม เมื่อวัน ที่ 9 ตุลำคม 2545 และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551
มีกำรเบิกจ่ำยรวม จำนวน 1,373,008,505.69 บำท ซึ่งแบ่งเป็นกำรช่วยเหลือแบบเงินให้กู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ย
ในส่วนของค่ำที่ปรึกษำฯ จำนวน 98,834,007.00 บำท และเงินให้กู้ยืมที่คดิ ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี จำนวน
1,274,174,498.69 บำท สปป.ลำว ช ำระคื น เงิ น ต้ น แล้ ว จ ำนวน 616,208,405.69 บำท ซึ่ ง ณ วั น ที่
30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 756,800,100.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่
ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 68,800,100.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 688,000,000.00 บำท
6.1.2 โครงกำรปรับปรุงสนำมบินระหว่ำงประเทศวัดไต LFA004-2004 เป็นโครงกำรที่ให้
เงินกู้และเงินให้เปล่ำเพื่อก่อสร้ำงและปรับปรุงสนำมบินขนำดใหญ่ 1 ใน 3 แห่งของ สปป.ลำว คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2547 โดยให้ใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน
ประกอบด้วย กำรให้ ควำมช่ว ยเหลื อแบบให้ เปล่ำร้อยละ 30 ของมูล ค่ำโครงกำรตำมสั ญ ญำจ้ำงแต่ ไม่เกิน
จำนวน 96,000,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่ำโครงกำร
ตำมสัญญำจ้ำง แต่ไม่เกินจำนวน 224,000,000.00 บำท โดยให้เบิกจ่ำยเงิน ในส่วนให้เปล่ำ ร้อยละ 30 ให้หมด
ก่อนจึงจะเบิกจ่ำยในส่วนของเงินให้กู้ยืม ระยะเวลำกำรให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี กำรชำระคืน
เงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 41 งวด โครงกำรดังกล่ำว มีกำรลงนำมในสัญญำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน เมือ่ วันที่ 5 เมษำยน 2547 และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2549

-17มีกำรเบิกจ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรทั้งสิ้น จำนวน 319,999,875.28 บำท โดยแบ่งเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แบบให้ เปล่ำ จำนวน 95,999,962.58 บำท และเป็น เงินให้กู้ยืม จำนวน 223,999,912.70 บำท สปป.ลำว
ชำระคืนเงินต้นแล้ว จำนวน 81,945,000.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน
142,054,912.70 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 10,926,000.00 บำท
และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 131,128,912.70 บำท
6.1.3 โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ำฮ่องวัดไตในนครหลวงเวี ยงจันทน์ LFA005-2004 เดิมเป็น
โครงกำรที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่ำ วงเงินจำนวน 160,000,000.00 บำท เพื่อก่อสร้ำงร่องระบำยน้ำระยะทำง
2.7 กิโลเมตร จำกสนำมบินวัดไต บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 133 ระยะทำง 6 กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักกำร โดยให้ใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2547 และ ต่อมำ สปป.ลำว ขอ
แก้ไขโครงกำรเป็ น ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ ระยะทำง 3.5 กิโลเมตร ในวงเงินตำมสัญ ญำเงินกู้เดิมแทน ซึ่งมี
เงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำ
จ้ำงแต่ไม่ เกิน จำนวน 48,000,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่ อปี ร้อยละ 70 ของ
มูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง แต่ไม่เกินจำนวน 112,000,000.00 บำท โดยให้เบิกจ่ำยเงินในส่วนให้เปล่ำร้อยละ
30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ำยในส่วนของเงินให้กู้ยืม ระยะเวลำกำรให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี กำร
ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 41 งวด โครงกำรดังกล่ำว มีกำรลงนำมสัญญำกำรให้
ค ว ำ ม ช่ ว ย เห ลื อ ท ำงก ำร เงิ น เมื่ อ วั น ที่ 5 เม ษ ำ ย น 2 5 4 7 แ ล ะ ด ำ เนิ น โค รงก ำ ร แ ล้ ว เส ร็ จ
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551 มีกำรเบิกจ่ำยรวมทั้งสิ้น จำนวน 159,996,904.40 บำท โดยแบ่งเป็นกำรให้
ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ จำนวน 47,999,071.32 บำท และเป็นเงินให้กู้ยืม จำนวน 111,997,833.08 บำท
สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว จำนวน 41,797,833.08 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืม
คงเหลือ จำนวน 70,200,000.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน
5,400,000.00 บำท และเงินให้กยู้ ืมระยะยำว จำนวน 64,800,000.00 บำท
6.1.4 โครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟเชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัดหนองคำย-ท่ำนำแล้ง LFA0032004 เป็นโครงกำรที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่ำเพื่อก่อสร้ำงทำงรถไฟดังกล่ำว ซึ่งมีระยะทำง 3.5 กิโลเมตร วงเงิน
กำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ จ ำนวน 197,000,000.00 บำท คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั กกำร เมื่ อวั น ที่
1 กรกฎำคม 2546 โดยให้ ใช้เงินงบประมำณทั้ง จำนวน ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบให้เปล่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำงแต่ไม่เกิ นจำนวน 59,000,000.00 บำท
และเงิน ให้กู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง แต่ไม่เกิน
จำนวน 138,000,000.00 บำท โดยให้เบิกจ่ำยเงินในส่วนให้เปล่ำร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ำยในส่วนของ
เงินให้กู้ยืม ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี กำรชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2
งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เมื่อวันที่ 20 มีนำคม
2547 และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2551 มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 197,000,000.00
บำท แบ่งเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ จำนวน 59,000,000.00 บำท และเป็น เงินให้กู้ยืม จำนวน
138,000,000.00 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว จำนวน 51,749,750.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564

-18มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 86,250,250.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี
จำนวน 6,900,250.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 79,350,000.00 บำท
6.1.5 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงสำยห้วยโก๋น/เมืองเงิน–ปำกแบ่ง LFA002-2004 เป็นโครงกำรที่
ให้ เงินกู้และเงินให้ เปล่ ำเพื่ อก่อสร้ำงและปรับปรุงถนนดังกล่ ำว ซึ่งมีระยะทำง 49.22 กิโลเมตร วงเงินกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือจำนวน 840,000,000.00 บำท คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2546 โดย
ให้ใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำร้อยละ 30
ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำงแต่ไม่เกินจำนวน 250,000,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยร้อย
ละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง แต่ไม่เกิน จำนวน 590,000,000.00 บำท โดยให้
เบิกจ่ำยเงินในส่วนให้เปล่ำ ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ำยในส่วนของเงินให้กู้ยืม ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวม
ระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี กำรชำระคืน เงินต้นในระยะเวลำ 20 ปี ๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงกำร
ดังกล่ ำวมีกำรลงนำมสั ญ ญำให้ ควำมช่ว ยเหลือ เมื่ อวันที่ 5 กุมภำพั นธ์ 2547 โครงกำรแล้ ว เสร็จ เมื่อวันที่
30 มิถุนำยน 2553 มีกำรเบิ กจ่ำยทั้งสิ้นจำนวน 839,000,000.00 บำท แบ่งเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้
เปล่ำ จำนวน 250,000,000.00 บำท และเป็นเงินให้กู้ยืม จำนวน 589,000,000.00 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงิน
ต้ น แล้ ว จ ำนวน 220,875,000.00 บำท ซึ่ ง ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2564 มี เงิ น ให้ กู้ ยื ม คงเหลื อ จ ำนวน
368,125,000.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 29,450,000.00 บำท
และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 338,675,000.00 บำท
6.1.6 โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ LFA006 – 2007 เป็นโครงกำรที่ให้เงินกู้และเงิน
ให้เปล่ำเพื่อปรับปรุงสนำมบินดังกล่ำวให้ ได้มำตรฐำนสนำมบินระหว่ำงประเทศ วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
จำนวน 320,000,000.00 บำท คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2547 โดยให้ใช้
เงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำร้อยละ 30
ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำงแต่ไม่เกินจำนวน 96,000,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสั ญญำจ้ำง แต่ไม่เกินจำนวน 224,000,000.00 บำท โดยให้เบิ ก
จ่ำยเงินในส่วนให้เปล่ำร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ำยในส่วนของเงินให้กู้ยืม ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวม
ระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี กำรชำระคืน เงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 41 งวด โครงกำร
ดังกล่ำวมีกำรลงนำมสัญญำให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2550 ในปีงบประมำณ 2552 โครงกำร
ดังกล่ำวมีกำรขอใช้ค่ำเผื่อเหลือเผื่อขำด จึงทำให้ วงเงินสัญญำจ้ำงเปลี่ยนจำกเดิมจำนวน 246,000,000.00
บำท เป็นจำนวน 320,000,000.00 บำท ซึ่งมีผลทำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแบบให้ เปล่ำเพิ่มขึ้นจำนวน
22,200,000.00 บำท จนเต็มวงเงินจำนวน 96,000,000.00 บำท โครงกำรแล้ว เสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน
2553 มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 319,999,999.96 บำท แบ่งเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ จำนวน
96,000,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืม จำนวน 223,999,999.96 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว จำนวน
43,720,999.96 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 180,279,000.00 บำท
ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 10,926,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืม
ระยะยำว จำนวน 169,353,000.00 บำท

-196.1.7 โครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 3 ช่วงห้วยทรำย-บ้ำนสอด โดยแบ่งกำรดำเนินกำร
เป็น 2 ส่วน คือ
1) กำรปรับรำคำวัสดุก่อสร้ำง (Price Adjustment) สำหรับโครงกำรปรับปรุงถนน
หมำยเลข 3 ช่วงห้วยทรำย-บ้ำนสอด LFA007/1-2010 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวั นที่ 9
มีน ำคม 2553 โดยให้ สพพ. จัดหำเงิน ทุนเพื่อกำรให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงิน งบประมำณ และให้ สพพ. เป็นผู ้
รับภำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(ธสน.) วงเงิน จำนวน 200,000,000.00 บำท เพื่อดำเนินโครงกำรดังกล่ำว กำรให้ควำมช่วยเหลือมีเงื่อนไขทำง
กำรเงิน ประกอบด้วย อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี
ชำระคืน เงินต้น ในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมสัญญำให้
ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2553 ซึ่ง สปป.ลำว ได้เบิกจ่ำยเงินค่ำปรับรำคำวัสดุก่อสร้ำงทั้งจำนวนแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2553 โครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2555 สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว
จำนวน 15,000,000.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 185,000,000.00
บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 10,000,000.00 บำท และเงินให้
กู้ยืมระยะยำว จำนวน 175,000,000.00 บำท
2) กำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 3 ช่วงห้วยทรำย-บ้ำนสอด LFA007/2-2010 วงเงิน
กำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ จ ำนวน 205,000,000.00 บำท คณะรัฐ มนตรีมี ม ติเห็ น ชอบในหลั ก กำร เมื่ อ วัน ที่
9 มีนำคม 2553 โดยให้ สพพ. จัดหำเงินทุนเพื่อกำรให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมำณ และให้ สพพ. เป็นผู้รับภำระ
ดอกเบี้ยทั้งจำนวน ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรออมสิน วงเงินจำนวน 205,000,000.00 บำท เพื่อ
ดำเนินโครงกำรดังกล่ำว กำรให้ควำมช่วยเหลือมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น
30 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมสัญญำให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2553 โครงกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2555 มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 203,647,735.00 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ ว
จำนวน 88,047,735.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 115,600,000.00 บำท
ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 13,600,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืม
ระยะยำว จำนวน 102,000,000.00 บำท
6.1.8 โครงกำรปรับปรุงถนนและระบบระบำยน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
เป็ น กำรปรับ ปรุ งถนนและระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ปั ญ หำกำรจรำจรและปั ญ หำน้ำท่ว ม วงเงิน กำรให้ ควำม
ช่วยเหลือ จำนวน 250,000,000.00 บำท คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2553
โดยให้ สพพ. จั ดหำเงิน ทุน เพื่ อกำรให้ กู้ยืมโดยไม่ พึ่งเงินงบประมำณ และให้ สพพ. เป็นผู้ รับภำระดอกเบี้ยทั้ ง
จำนวน ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรออมสิ น วงเงินจำนวน 250,000,000.00 บำท เพื่ อดำเนิ น
โครงกำรดังกล่ำว กำรให้ควำมช่วยเหลื อมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 15 ปี ๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น
30 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมสัญญำให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2553 โครงกำรแล้วเสร็จ

-20เมื่อเดือนพฤษภำคม 2555 มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 241,971,105.00 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว
จำนวน 105,971,105.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 136,000,000.00
บำท ประกอบด้วย เงินให้กยู้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 16,000,000.00 บำท และเงินให้
กู้ยืมระยะยำว จำนวน 120,000,000.00 บำท
6.1.9 โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 ช่ว งบ้ำนตำดทอง – น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง
LFA009-2010 เป็ น โครงกำรก่ อ สร้ ำ งและปรั บ ปรุ ง ถนนหมำยเลข 11 ระยะทำงรวม 82 กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วย เส้นทำงหลักจำกบ้ำนตำดทอง-บ้ำนน้ำสัง ระยะทำง 56 กิโลเมตร และเส้นทำงสำยรองเชื่อมจำก
ถนนหมำยเลข 11 สู่เมืองสังข์ทอง ระยะทำง 26 กิโลเมตร ถนนดังกล่ำวเป็นเส้นทำงเลียบแม่น้ำโขง ซึ่งจะบรรจบ
กับถนนภูดู่-ปำกลำยที่เมืองปำกลำย แขวงไชยะบุรี วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลือ จำนวน 1,392,000,000.00 บำท
ซึง่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2553 โดยให้ใช้เงินงบประมำณทั้ งจำนวน ซึ่ง
สพพ. ได้ล งนำมสั ญญำให้ ควำมช่วยเหลื อทำงกำรเงิน เมื่อวันที่ 9 ธั นวำคม 2553 แบ่ งเป็นเงินให้กู้ยื มจำนวน
974,400,000.00 บำท และเงิน ให้ เปล่ ำ จำนวน 417,600,000.00 บำท มีเงื่อนไขทำงกำรเงิน คือ อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ
20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด ซึ่งกำรเบิกจ่ำยเงินแต่ละครั้งให้เบิกจ่ำยในส่วนของเงินให้กู้ยืมและเงินให้
เปล่ำในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ำกัน โดยในปี 2554 สปป.ลำว ได้ทำสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ วงเงินตำม
สัญญำจ้ำงจำนวน 793,800,150.00 บำท และต่อมำมีกำรขยำยวงเงินตำมสัญญำจ้ ำงตำมมติ คพพ. ครั้งที่
3/2557 เมื่อวัน ที่ 19 มีน ำคม 2557 อี กจำนวน 376,025,289.00 บำท รวมวงเงิน ตำมสัญ ญำจ้ำงจำนวน
1,169,825,439.00 บำท แบ่ งเป็ น เงิน ให้ กู้ ยื ม จ ำนวน 818,877,807.30 บำท และเงิน ให้ เปล่ ำ จ ำนวน
350,947,631.70 บำท โครงกำรแล้ วเสร็จ เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎำคม 2557 ทั้งนี้ เนื่ องจำก สปป.ลำว เบิ ก
จ่ำยเงินไม่ครบตำมสัญญำจ้ำง จึงทำให้วงเงินให้เปล่ำสูงกว่ำร้อยละ 30 ของวงเงินที่เบิกจ่ำยจริง ดังนั้น จึงได้มี
กำรปรับเงินให้เปล่ำลง จำนวน 2,541,879.15 บำท และเพิ่มส่วนดังกล่ำวเป็นวงเงินให้กู้ยืมแทน ทำให้วงเงิน
ให้เปล่ำจะเป็นจำนวน 348,405,752.55 บำท และเงินให้กู้ยืมเป็นจำนวน 812,946,755.97 บำท รวมเป็นกำร
เบิกจ่ ำยทั้งสิ้ น จำนวน 1,161,352,508.52 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้น แล้ว จำนวน 20,324,900.00
บำท ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 792,621,855.97 บำท ประกอบด้วย เงินให้
กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 40,650,100.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน
751,971,755.97 บำท
6.1.10 โครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับกำรเป็นเจ้ำภำพประชุม
สุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 LFA010-2012 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555 วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลือ 190,700,000.00 บำท โดยให้ สพพ. จัดหำเงินทุนเพื่อ
กำรให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมำณ และให้ สพพ. เป็นผู้รับภำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำร
กู้เงินจำกธนำคำรออมสิน วงเงิน 190,700,000.00 บำท เพื่อดำเนินโครงกำรดังกล่ำว กำรให้ควำมช่วยเหลือมี
เงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลำปลอด
หนี้ 5 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 15 ปี ๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำรลงนำม
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เบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 189,666,422.00 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว จำนวน 57,366,422.00 บำท ซึ่ง
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 132,300,000.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะ
ยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 12,600,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 119,700,000.00
บำท
6.1.11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกภูดู่ (อ.บ้ำนโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปำกลำย แขวงไชยะบุรี
LFA012-2012 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2555 วงเงินให้ควำม
ช่วยเหลือจำนวน 718,000,000.00 บำท โดยให้ใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่ง สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับรัฐบำล สปป.ลำว เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2555 กำรให้ควำมช่วยเหลือมีเงื่อนไขทำง
กำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กยู้ ืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 80 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง และ
เงินให้เปล่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี ชำระ
คืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปี ๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่
ปรึกษำ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2555 วงเงินตำมสัญญำจ้ำงจำนวน 696,974,000.00 บำท และต่อมำมีกำร
ขยำยวงเงินตำมสัญญำจ้ำงตำมมติ คพพ. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2558 อีกจำนวน 382,000.00 บำท
รวมวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เป็นจำนวน 697,356,000.00 บำท โครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2557
มีกำรเบิกจ่ำยเงินให้เปล่ำ จำนวน 139,210,609.74 บำท และเงินให้กู้ยืม จำนวน 557,919,438.90 บำท รวม
เป็นกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 697,130,048.64 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน
557,919,438.90 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 15,819,438.90
บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 542,100,000.00 บำท
6.1.12 โครงกำรปรั บปรุ งระบบระบำยน้ำ (หนองด้วงน้อ ย) ในนครหลวงเวียงจัน ทน์
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2555 วงเงิน กำรให้ควำม
ช่วยเหลือจำนวน 95,400,000.00 บำท โดยให้ใช้ จำกเงินสะสมของ สพพ. ซึ่ง สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับรัฐบำล สปป.ลำว เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2555 กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกำรให้
กู้ทั้งจำนวน มีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี
รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด สปป.ลำว ได้
ลงนำมในสั ญ ญำจ้ ำ งผู้ รั บ เหมำและที่ ป รึ กษำ เมื่ อวั น ที่ 14 ธั น วำคม 2555 วงเงิ นตำมสั ญ ญำจ้ ำงจ ำนวน
95,280,720.00 บำท โครงกำรแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2557 มี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยทั้ ง สิ้ น จ ำนวน
95,265,720.00 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว จำนวน 25,404,192.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 69,861,528.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน
1 ปี จำนวน 6,351,048.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 63,510,480.00 บำท
6.1.13 โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้
ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2555 วงเงินกำรให้ ควำมช่วยเหลือ จำนวน 184,000,000.00 บำท
โดยให้ใช้จำกเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรสำหรับโครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 68 รำชอำณำจักรกัมพูชำ ที่
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วันที่ 2 มิถุนำยน 2555 กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกำรให้กู้ทั้งจำนวน มีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้
กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนเงินต้นใน
ระยะเวลำ 15 ปี ๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำ เมื่อวันที่ 29
มีนำคม 2556 และที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2556 วงเงินตำมสัญญำจ้ำงจำนวน 177,672,077.00 บำท
และต่อมำมีกำรขยำยวงเงินตำมสัญญำจ้ำงตำมมติ คพพ. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 อีก
จำนวน 3,399,160.00 บำท รวมวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เป็นจำนวน 181,071,237.00 บำท โครงกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2557 มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 180,383,236.11 บำท สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้นแล้ว
จำนวน 54,383,236.11 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มี เงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 126,000,000.00
บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 12,000,000.00 บำท และเงินให้
กู้ยืมระยะยำว จำนวน 114,000,000.00 บำท
6.1.14 โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2553 วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลือ จำนวน 1,650,000,000.00 บำท
โดยให้ใช้จำกเงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่ง สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับรัฐบำล
สปป.ลำว เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2555 กำรให้ควำมช่วยเหลือมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืม
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง และเงินให้เปล่ำร้อยละ 30 ของ
มู ล ค่ ำ โครงกำรตำมสั ญ ญำจ้ ำ ง ระยะเวลำให้ กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี ช ำระคื น เงิน ต้ น ใน
ระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด แบ่งเป็นกำรดำเนินกำรเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนที่ 1 สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำ เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2556
และที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 วงเงินตำมสัญญำจ้ำง จำนวน 655,802,265.31 บำท โดยมีกำรเบิก
จ่ำยเงินให้เปล่ำ จำนวน 195,853,342.29 บำท และเงินให้กู้ยืม จำนวน 459,466,132.02 บำท รวมเป็นกำร
เบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 655,319,474.31 บำท โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมำณครบถ้วนแล้ว
2) ส่วนที่ 2 วงเงินคงเหลือจำกส่วนที่ 1 จำนวน 994,680,525.69 บำท โดย สปป.ลำว ได้
ลงนำมในสั ญ ญำจ้ ำงที่ป รึ กษำ เมื่อวั น ที่ 16 มกรำคม 2561 และลงนำมในสั ญ ญำจ้ำ งผู้ รับ เหมำ เมื่ อวัน ที่
28 มิถุนำยน 2562 วงเงินตำมสัญญำจ้ำงรวม จำนวน 884,245,881.85 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
มีกำรเบิกจ่ำยเงินให้เปล่ำ จำนวน 186,847,898.34 บำท และเงินให้กู้ยืม จำนวน 435,978,429.49 บำท รวม
เป็นกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 622,826,327.83 บำท โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมำณแล้ว จำนวน 476,194,525.69
บำท ซึ่งทำให้ยอดเบิกจ่ำยสูงกว่ำเงินงบประมำณจำนวน 146,631,802.14 บำท (หมำยเหตุ 16)
6.1.15 โครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก (จ.พะเยำ)–เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน
และเมื อ งคอบ-บ้ ำ นปำกคอบ-บ้ ำ นก้ อ นตื้ น คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2556 วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลือ จำนวน 1,390,000,000.00 บำท โดยให้ใช้จำกเงิน
งบประมำณทั้ งจ ำนวน ซึ่ ง สพพ. ได้ ล งนำมในสั ญ ญำให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิ น กั บ รัฐ บำล สปป.ลำว
เมื่อวัน ที่ 18 กัน ยำยน 2556 กำรให้ ควำมช่วยเหลื อมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงิน ให้ กู้ยืม อัตรำ
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โครงกำรตำมสัญญำจ้ำง ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ
ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม
2557 วงเงินตำมสัญญำจ้ำง 1,326,969,000.00 บำท มติ คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557
อนุมัติให้ใช้วงเงินหมวดค่ำเผื่อเหลือเผื่ อขำด จำนวน 1,356,000.00 บำท ไปใช้ในหมวดบริหำรจัดกำร รวม
วงเงินสัญญำจ้ำงทั้งสิ้นจำนวน 1,328,325,000.00 บำท มติ คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม
2558 ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมำณงำนก่อสร้ำงสัญญำที่ 1 ลงจำนวน 10,834,428.92 บำท เป็นวงเงินสัญญำ
จ้ำง 1,317,490,571.08 บำท มติ คพพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ปรับเพิ่มสัญญำที่ 1
จำนวน 10,035,059.69 บำท เพิ่มเงินเผื่อเหลือเผือขำด 61,644,000.00 บำท และปรับลดสัญญำที่ 2 จำนวน
37,329,365.17 บำท เป็นวงเงิ นสัญญำจ้ำง จำนวน 1,351,840,265.60 บำท และมติ คพพ. ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมำณงำนก่อสร้ำงสัญญำที่ 1 จำนวน 3,074,054.12 บำท
ไปเพิ่มในส่วนของค่ำบริหำรจัดกำรแทน จึงทำให้วงเงินสัญญำจ้ำงคงเหลือ 1,351,840,265.60 บำท โครงกำร
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 มีกำรเบิกจ่ำยเงินให้เปล่ำ จำนวน 260,613,623.49 บำท และเงินให้
กู้ยืม จำนวน 1,044,539,494.14 บำท รวมเป็นกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 1,305,153,117.63 บำท โดยได้รับ
จัดสรรเงินงบประมำณแล้ว จำนวน 1,326,840,300.00 บำท และได้รับจัดสรรเงินงบประมำณสูงกว่ำกำรเบิกจ่ำย
จำนวน 21,687,182.37 บำท ทั้งนี้ สปป.ลำว จะเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 20 สิงหำคม 2566
6.1.16 โครงกำรพัฒนำระบบประปำ ใน 5 เมือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำม
ช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยำยน 2556 วงเงิ น กำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ จ ำนวน 310,000,000.00 บำท
ได้เห็นชอบแหล่งที่มำของเงินทุน ประกอบด้วย เงินงบประมำณ จำนวน 100,000,000.00 บำท ใช้เงินสะสม
จำนวน 110,000,000.00 บำท และกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ จำนวน 100,000,000.00 บำท
และให้ สพพ. เป็นผู้รับภำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ
นำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน 100,000,000.00 บำท เพื่อดำเนินโครงกำรดัง กล่ำว โดย สพพ. ได้ลง
นำมในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับรัฐบำล สปป.ลำว เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2556 กำรให้ควำมช่วยเหลื อมี
เงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี จำนวน 305,000,000.00 บำท
และเงินให้เปล่ำจำนวน 5,000,000.00 บำท ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนเงินต้น
ในระยะเวลำ 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ
เมื่อวัน ที่ 18 กรกฎำคม 2557 วงเงิน ตำมสั ญ ญำจ้ำงจำนวน 295,976,343.39 บำท และมติ คพพ. ครั้ง ที่
7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2559 อนุมัติให้ใช้วงเงินหมวดค่ำเผื่อเหลือเผื่อขำด จำนวน 9,218,890.00 บำท
รวมเป็นจำนวนเงิน 305,195,233.39 บำท โครงกำรแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2559 มีกำรเบิกจ่ำยเงินให้เปล่ำ
จ ำนวน 4,239,517.47 บำท และเงิน ให้ กู้ ยื ม จ ำนวน 300,195,233.39 บำท รวมเป็ น กำรเบิ กจ่ ำยทั้ งสิ้ น
จ ำนวน 304,434,750.86 บำท สปป.ลำว ช ำระคื น เงิน ต้ น แล้ ว จำนวน 60,195,233.39 บำท ซึ่ ง ณ วันที่
30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 240,000,000.00 บำท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึง
กำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 20,000,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 220,000,000.00 บำท

-246.1.17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง
พระบำง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 วงเงิน กำรให้
ควำมช่วยเหลือ 1,977,000,000.00 บำท โดยให้ใช้จำกเงินงบประมำณ สำหรั บเงินให้เปล่ำร้อยละ 20 ของ
วงเงินโครงกำรจำนวนไม่เกิน 395,400,000.00 บำท และให้ สพพ. ดำเนินกำรกู้ยืม เงิน หรือระดมทุนจำก
สถำบั นกำรเงิน ร้อยละ 80 ของวงเงินโครงกำร โดยให้สำนักงบประมำณชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยให้ สพพ.
โดย สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับรัฐบำล สปป.ลำว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
กำรให้ควำมช่วยเหลือมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ
80 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง และเงินให้เปล่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง ระยะเวลำ
ให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด
สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงและวิศวกรที่ปรึกษำ เมื่อ วันที่ 13 และ 14 สิงหำคม 2558
วงเงินตำมสัญญำจ้ำง 1,949,441,116.75 บำท ในกำรนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำกู้
เงินจำกธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) วงเงินกู้ 1,581,600,000.00 บำท เพื่อดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
เป็นกู้ยืมเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,549,209,384.80 บำท โครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 และต่อมำ
เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศ
ไทย (ธสน.) วงเงิน 1,000,000,000.00 บำท และนำเงิน สพพ. สมทบอีก จำนวน 549,209,384.80 บำท รวม
ทั้ งสิ้ น 1,549,209,384.80 บำท เพื่ อช ำระเงิน กู้ ยื ม ให้ แ ก่ ธ นำคำรกรุ งศรี อ ยุ ธ ยำฯ ทั้ งจ ำนวน ซึ่ ง ณ วั น ที่
30 กั น ยำยน 2564 มี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ให้ เปล่ ำ จ ำนวน 387,480,573.05 บำท และเงิ น ให้ กู้ ยื ม จ ำนวน
1,549,922,292.31 บำท รวมเป็นกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 1,937,402,865.36 บำท โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ
ในส่วนของเงินให้ เปล่ ำแล้ว จำนวน 387,302,300.00 บำท และยังไม่ได้รั บจัดสรรเงินงบประมำณอีก จำนวน
178,273.05 บำท ทั้งนี้ สพพ. ยังได้รับเงินงบประมำณในส่วนของค่ำชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ย ให้แก่ธนำคำรกรุง
ศรี อยุ ธยำฯ แล้ ว จ ำนวน 54,111,800.00 บำท เบิ กจ่ำยชดเชยส่ วนต่ ำงไปแล้ ว จ ำนวน 53,776,772.35 บำท
คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 335,027.65 บำท (หมำยเหตุ 11)
6.1.18 โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวงเวียงจันทน์ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2558 วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลือ 313,370,000.00 บำท
โดยให้ สพพ. กู้เงิน จำกสถำบั น กำรเงิน ภำยในประเทศ และให้ ส ำนั กงบประมำณชดเชยส่ ว นต่ ำงดอกเบี้ ย
ให้ สพพ. ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่ อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน
313,370,000.00 บำท เพื่อดำเนิ นโครงกำรดังกล่ำว โดย สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินกับรัฐบำล สปป.ลำว เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2559 กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกำรให้กู้ทั้งจำนวน มีเงื่อนไข
ทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลำ
ปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนเงิน ต้น ในระยะเวลำ 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด สปป.ลำว ได้ลงนำมใน
สัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2559 วงเงินตำมสัญญำจ้ำง 313,217,860.00 บำท
โครงกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2560 มีกำรเบิกจ่ำยเงินทั้งสิ้น จำนวน 313,067,860.00 บำท ทั้งนี้
สปป.ลำว ชำระคืนเงินต้ นแล้ว จำนวน 10,597,860.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืม

-25คงเหลื อ จ ำนวน 302,470,000.00 บำท ประกอบด้ว ย เงินให้ กู้ ยืมระยะยำวที่ ถึงกำหนดรับช ำระใน 1 ปี
จำนวน 20,860,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืมระยะยำว จำนวน 281,610,000.00 บำท สพพ. ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมำณแล้ ว จ ำนวน 13,517,100.00 บำท โดย สพพ. ได้ จ่ ำ ยค่ ำชดเชยส่ วนต่ ำงดอกเบี้ ยแล้ ว จ ำนวน
9,473,750.15 บำท คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 4,043,349.85 บำท (หมำยเหตุ 11)
6.1.19 โครงกำรพั ฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอ-บ้ำนโนนสะหวัน-สำนะ
คำม -บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2561 วงเงิน
กำรให้ควำมช่วยเหลือ 1,826,500,000.00 บำท โดยแหล่งเงินในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ใช้เงินงบประมำณร้อยละ
50 และ สพพ. กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินหรือให้สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะจัดหำเงินกู้ให้/ให้กู้ต่อร้อยละ 50
โดย สพพ. เป็นผู้รับภำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมถึงรับภำระกรณี สปป.ลำว ผิดนัดชำระหนี้ โดย สพพ. ได้ลงนำม
ในสั ญ ญำให้ ค วำมช่ว ยเหลื อทำงกำรเงิน กั บ รัฐ บำล สปป.ลำว เมื่ อ วัน ที่ 26 กัน ยำยน 2561 กำรให้ ค วำม
ช่วยเหลือเป็นกำรให้กู้ทั้งจำนวน มีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อ
ปี ระยะเวลำให้กู้ 25 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 7 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 18 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 36
งวด สปป.ลำว ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 วงเงินตำมสัญญำจ้ำง
1,675,947,229.99 บำท ในกำรนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563 สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออก
และน ำเข้ำแห่ งประเทศไทย (ธสน.) วงเงินกู้ 913,250,000.00 บำท เพื่อดำเนิ นโครงกำรดังกล่ ำว ซึ่ ง ณ วันที่
30 กั น ยำยน 2564 มี กำรเบิ ก จ่ ำยเงิน ทั้ งสิ้ น จ ำนวน 1,178,784,487.74 บำท โดย สพพ. ได้ รั บจั ดสรรเงิ น
งบประมำณแล้ว จำนวน 451,610,000.00 บำท
6.1.20 โครงกำรก่ อ สร้ ำ งสะพำนมิ ต รภำพไทย-ลำว แห่ งที่ 5 (บึ ง กำฬ-บอลิ ค ำไซ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลื อ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 วงเงินกำรให้ควำมช่วยเหลื อ
1,380,067,000.00 บำท โดยแหล่งเงินในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ใช้เงินงบประมำณร้อยละ 50 และ สพพ. กู้เงิน
จำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศร้อยละ 50 โดย สพพ. เป็นผู้รับภำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม โดย สพพ. ได้ลงนำม
ในสั ญ ญำให้ ค วำมช่ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิน กั บ รัฐ บำล สปป.ลำว เมื่ อวั น ที่ 17 มกรำคม 2563 กำรให้ ค วำม
ช่วยเหลือเป็นกำรให้กู้ทั้งจำนวน มีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อ
ปี ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 7 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 23 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 46
งวด สปป.ลำว ได้ ลงนำมในสั ญญำจ้ ำงบริ ษั ทที่ ปรึ กษำ เมื่ อวั นที่ 24 กรกฎำคม 2563 วงเงิ นตำมสั ญญำจ้ ำง
43,974,545.00 บำท และจ้ ำ งบริ ษั ท ผู้ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ำยน 2563 วงเงิ น รวม
1,152,377,622.70 บำท สัญญำที่ 1 วงเงิ นตำมสัญญำจ้ำง 379,197,622.70 บำท และสัญญำที่ 2 วงเงินตำม
สัญญำจ้ำง 773,180,000.00 บำท ในกำรนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2564 สพพ. ได้ ลงนำมในสัญญำกู้เงินจำก
ธนำคำรเพื่ อ กำรส่ งออกและน ำเข้ ำแห่ งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน กู้ 690,033,500.00 บำท เพื่ อ ดำเนิ น
โครงกำรดังกล่ำว ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีกำรเบิกจ่ำยเงินทั้งสิ้น จำนวน 334,183,052.13 บำท โดย
สพพ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณแล้ว จำนวน 126,006,700.00 บำท
6.1.21 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศของ สปป. ลำว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
ASEAN Single Window สปป.ลำว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่15 เมษำยน 2563

-26สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปแบบเงินให้เปล่ำ (Grant) ทั้งจำนวน วงเงินรวม 18,820,805.12 บำท
โดยใช้ เงินสะสมของ สพพ. ลงนำมในสัญ ญำให้ค วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ นกับรัฐบำลสปป.ลำว เมื่อวันที่ 30
ธันวำคม 2563 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
6.2 เงินให้กู้ยืมรำชอำณำจักรกัมพูชำ
- เงินให้กู้ยืมรำชอำณำจักรกัมพูชำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย
หน่วย : บำท
โครงกำร
6.2.1

6.2.2

6.2.3

โครงกำรปรับปรุงและลำดยำงผิวจรำจรเส้นทำง
สำยตรำด-เกำะกง-สะแรอัมเปิล (ถนนหมำยเลข
48) CFA 001-2003
ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำง
หลวง หมำยเลข 67 (อันลองเวง-เสียมรำฐ) CFA
002-2006
โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
รวม

เงินให้กู้ยมื ระยะยำว
ที่มีกำหนดรับ
ชำระใน 1 ปี

เงินให้กู้ยืม

รวม

ระยะยำว

เงินให้กู้ยืม

43,400,000.00

477,400,000.00

-

-

-

132,610,425.74

132,610,425.74

43,400,000.00

610,010,425.74

653,410,425.74

520,800,000.00

-

- เงินให้กู้ยืมรำชอำณำจักรกัมพูชำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : บำท
โครงกำร
6.2.1

6.2.2

6.2.3

โครงกำรปรับปรุงและลำดยำงผิวจรำจรเส้นทำง
สำยตรำด-เกำะกง-สะแรอัมเปิล (ถนนหมำยเลข
48) CFA 001-2003
ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำง
หลวง หมำยเลข 67 (อันลองเวง-เสียมรำฐ) CFA
002-2006
โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
รวม

เงินให้กู้ยมื ระยะยำว
ที่มีกำหนดรับ
ชำระใน 1 ปี

เงินให้กู้ยืม

รวม

ระยะยำว

เงินให้กู้ยืม

43,400,000.00

520,800,000.00

-

-

43,400,000.00

564,200,000.00

-

9,259,489.39

9,259,489.39

530,059,489.39

573,459,489.39

-276.2.1 โครงกำรปรับปรุ งและลำดยำงผิว จรำจรเส้น ทำงสำยตรำด-เกำะกง-สะแรอัมเปิล
(ถนนหมำยเลข 48) CFA001-2003 เป็ นโครงกำรเริ่มต้ นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตรำด-เกำะกง และสิ้ นสุ ดที่สะแร
อั มเปิ ล ซึ่ ง เชื่ อ มถนนหมำยเลข 4 เพื่ อ เข้ ำ สู่ ก รุ ง พนมเปญ และสำมำรถไปสู่ สี ห นุ วิ ล ล์ ท่ ำ เรื อ น้ ำ ลึ ก ของ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ ระยะทำง 151.43 กิโลเมตร วงเงินกำรให้ ควำมช่วยเหลือ จำนวน 867,800,000.00 บำท
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบในหลักกำร เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎำคม 2546 โดยให้ใช้เงินงบประมำณทั้ง จำนวน
ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้วย อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำ
ปลอดหนี้ 10 ปี ชำระคืนเงินต้น ภำยในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงกำรดังกล่ำวมีกำร
ลงนำมสัญญำให้ควำมช่วยเหลือ ทำงกำรเงิน เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2546 และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเดือน
มิถุนำยน 2550 มีกำรเบิกจ่ำ ยรวม จำนวน 866,655,412.37 บำท รำชอำณำจักรกัมพูชำชำระคืนเงินต้นแล้ ว
จำนวน 345,855,412.37 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จำนวน 520,800,000.00 บำท
ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดรับชำระใน 1 ปี จำนวน 43,400,000.00 บำท และเงินให้กู้ยืม
ระยะยำว จำนวน 477,400,000.00 บำท
6.2.2 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 67 (อันลองเวงเสียมรำฐ) CFA002-2006 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. จัดหำเงินกู้จำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ
นำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อให้รัฐบำลรำชอำณำจักรกัมพูชำกู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร ตำม
บันทึกควำมเข้ำใจ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2549 โดย สพพ. จะขอรับกำรจัดสรรเงินงบประมำณจำกสำนัก
งบประมำณเป็นค่ำดอกเบี้ยในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 1.50 ต่อปี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ 30
ปี และในกรณีที่รัฐบำลรำชอำณำจักรกัมพูชำผิดนัดชำระหนี้ สพพ. จะขอรับกำรจัดสรรเงินงบประมำณจำก
สำนักงบประมำณตำมจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ เพื่อชำระคืนให้แก่ ธสน. ไปก่อน และเมื่อ สพพ. เรียกเก็บ
หนี้ ดัง กล่ ำวได้ ก็ ให้ น ำส่ งเงิน คืน คลั งต่ อ ไป และด ำเนิ น โครงกำรแล้ ว เสร็จเดือ นมี น ำคม 2552 ซึ่ ง ณ วัน ที่
30 กันยำยน 2564 ธสน. ได้เบิกชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยไปแล้ว จำนวน 496,007,422.28 บำท ซึ่ง สพพ.
ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุนจำกสำนักงบประมำณมำแล้ว จำนวน 498,157,100.00 บำท คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 2,149,677.72 บำท (หมำยเหตุ 11)
6.2.3 โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2558 วงเงินกำรให้ ควำมช่วยเหลื อ
928,110,681.00 บำท โดยให้ สพพ. กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ และให้สำนักงบประมำณชดเชย
ส่วนต่ำงดอกเบี้ยให้ สพพ. ในกำรนี้ สพพ. ได้ทำกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(ธสน.) วงเงิน 928,110,681.00 บำท เพื่ อดำเนิ นโครงกำรดังกล่ ำว โดย สพพ. ได้ล งนำมในสั ญ ญำให้ ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินกับรัฐบำลรำชอำณำจักรกัมพูชำ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 กำรให้ควำมช่วยเหลือ
เป็ น กำรให้ กู้ ทั้ งจ ำนวน มี เงื่อ นไขทำงกำรเงิน ประกอบด้ว ย เงิน ให้ กู้ ยืม อั ต รำดอกเบี้ ยร้อ ยละ 1.50 ต่ อ ปี
ระยะเวลำให้กู้ 25 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 7 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 18 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 36
งวด รำชอำณำจักรกัมพูชำ ได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2560 วงเงินตำมสัญญำจ้ำง
จ ำนวน 927,342,381.00 บำท ซึ่ ง ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2564 มี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ให้ กู้ ยื ม จ ำนวน

-28132,610,425.74 บำท ทั้งนี้ สพพ. ได้รับจัดสรรค่ำชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยจำกเงินงบประมำณแล้ว จำนวน
4,060,200.00 บำท โดย สพพ. ได้จ่ำยค่ำชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยไปแล้ว จำนวน 193,410.77 บำท คงเหลือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 3,866,789.23 บำท (หมำยเหตุ 11)
6.3 เงินให้กู้ยืมสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
6.3.1 โครงกำรพัฒนำเมืองภำยใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ใน
ส่ วนของเมื อ งเมี ยวดี (กำรปรั บ ปรุ งระบบน้ ำ ประปำ และกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรขยะ) (MFA
002/2020) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 วงเงินกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ 777,770,000.00 บำท โดยแหล่งเงินในกำรให้ ควำมช่วยเหลือ ใช้เงินงบประมำณร้อยละ 50 และ
สพพ. กู้เงินจำกสถำบั น กำรเงินภำยในประเทศร้อยละ 50 โดย สพพ. เป็นผู้ รับภำระดอกเบี้ ยเงินกู้ยืม ทั้งนี้
ในกรณีที่เมียนมำผิดนัดชำระหนี้ ให้ สพพ. พิจำรณำใช้เงินสะสมของสำนักงำนในกำรชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
คืน แหล่ งเงิน กู้ เป็ น ล ำดั บ แรกก่ อน โดย สพพ. ได้ ลงนำมในสั ญ ญำให้ ควำมช่วยเหลื อทำงกำรเงินกั บรัฐบำล
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกำรให้กู้ทั้งจำนวน มี
เงื่อนไขทำงกำรเงิน ประกอบด้ วย เงิน ให้ กู้ ยื มอั ตรำดอกเบี้ ยร้อยละ 1.50 ต่ อปี ระยะเวลำให้ กู้ 30 ปี รวม
ระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โดยเมื่อวันที่ 21
พฤษภำคม 2563 เมียนมำได้ชำระค่ำธรรมเนียมบริหำรจัดกำรโครงกำรให้แก่ สพพ. แล้ว จำนวน 1,166,655.00
บำท ในกำรนี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2564 สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำ
แห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงินกู้ 388,885,000.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เมียนมำอยู่ระหว่ำง
จัดจ้ำงบริษัททีป่ รึกษำออกแบบรำยละเอียดและควบคุมงำนก่อสร้ำง และยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
6.3.2 โครงกำรปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ้ ำ ในเมื อ งย่ ำ งกุ้ ง (เขต North Okkalapa และเขต
North Dagon) (MFA 003/2020) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม
2563 วงเงินให้ควำมช่วยเหลือ จำนวน 1,458,248,000.00 บำท โดยแหล่งเงินในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ใช้เงิน
งบประมำณร้อยละ 50 และ สพพ. กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศอีกร้อยละ 50 โดยเงินงบประมำณให้
สพพ. พิจำรณำนำเงินสะสมเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินโครงกำรอื่นมำดำเนินเป็นลำดับแรกก่อน และ สพพ. เป็นผู้
รับภำระดอกเบี้ ยเงินกู้ยื ม ทั้ งนี้ สพพ. ได้ลงนำมในสัญ ญำให้ ควำมช่วยเหลื อทำงกำรเงินกับสำธำรณรัฐแห่ ง
สหภำพเมียนมำ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563 กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกำรให้กู้ทั้งจำนวน มีเงื่อนไขทำงกำรเงิน
ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลำให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลำปลอดหนี้ 10 ปี
ชำระคืนเงินต้นในระยะเวลำ 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เมียนมำอยู่
ระหว่ำงจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกที่ปรึกษำ และยังไม่มีกำรเบิกจ่ ำยเงิน โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม
2563 เมียนมำได้ชำระค่ำธรรมเนียมบริหำรจัดกำรโครงกำรให้แก่ สพพ. แล้ว จำนวน 2,187,372.00 บำท
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3,372,364.45

หน่วย : บำท
2563
5,588,191.75

2,298,688.10
41,622,219.67
43,920,907.77
47,293,272.22

1,774,562.99
37,364,477.54
39,139,040.53
44,727,232.28

2564
รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรค้ำงรับ
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้ำงรับ
เงินให้กู้ยืมโครงกำรฯ – รำชอำณำจักรกัมพูชำ
เงินให้กู้ยืมโครงกำรฯ – สปป.ลำว
รวมรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้ำงรับ
รวม

8. เงินลงทุน
8.1 เงินลงทุนระยะสัน้ เป็นรำยกำรเงินฝำกประจำที่มีระยะเวลำเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ดังนี้
2564
เงินฝำกธนำคำร
- ฝำกประจำ 6 เดือน
- ฝำกประจำ 7 เดือน
- ฝำกประจำ 12 เดือน
รวม

917,053,698.16
229,404,578.75
1,146,458,276.91

หน่วย : บำท
2563
962,005,993.15
160,887,232.88
190,000,000.00
1,312,893,226.03

8.2 เงินลงทุนระยะยำว ที่มีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ดังนี้
2564
เงินลงทุนในสลำก
- สลำกออมสินพิเศษ (2 ปี)
- สลำกออมทรัพย์ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (2 ปี)
รวม

หน่วย : บำท
2563

3,000,000.00
10,000,000.00
13,000,000.00

-

2564
6,062,161.66
6,062,161.66

หน่วย : บำท
2563
6,061,694.33
6,061,694.33

8.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

เงินลงทุนในบริษัท ทวำย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
รวม

-30คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 มอบหมำยให้กระทรวงกำรคลัง โดย สพพ. เข้ำ
ร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท ทวำย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพำะกิจ (SPV) กับ
กรมควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (Foreign Economic Relations Department : FERD) ของ
เมียนมำ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้ งหมดของบริษัทฯ หรือวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท เพื่อ
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำยและพื้นที่โครงกำรที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000 หุ้น
เป็นเงิน 12,000,000.00 บำท โดย สพพ. ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่ง สพพ. ได้ชำระค่ำหุ้น
ฯ แล้ว จำนวน 6,000,000.00 บำท และเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559 รัฐบำลญี่ปุ่น โดยธนำคำรเพื่อควำมร่วมมือ
ระหว่ ำงประเทศแห่ งญี่ ปุ่ น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) ได้ เข้ ำมำถื อหุ้ นในบริษั ทฯ
เพิ่มเติม ในสั ด ส่ วนร้อ ยละ 33.33 เท่ ำกับ รัฐ บำลไทยและรัฐ บำลเมียนมำ ท ำให้ บ ริษัท ฯ มี ทุน จดทะเบีย น
จำนวน 180,000 หุ้น เป็นเงิน 18,000,000.00 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สพพ. รับรู้รำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย โดยได้ใช้ข้อมูลรำยงำนกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 ที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จำกผลกำไรสะสมจำนวน 186,485.00 บำท ซึ่ง สพพ. รับรู้ส่วนได้
เสี ย เป็ น เงิน จ ำนวน 62,161.66 บำท ท ำให้ บั ญชี เงิ นลงทุ นในกำรร่ วมค้ ำฯ แสดงตำมวิ ธี ส่ วนได้ เสี ย มี จ ำนวน
6,062,161.66 บำท
9. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ราคาทุน
ยอดยกมา

เพิม่ ขึ้น

ต้นงวด
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์โฆษณำและ

2,168,960.70
809,644.00

82,343.00
-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
จาหน่าย

ยอดคงเหลือ

ยอดยกมา

/โอน

ปลายงวด

ต้นงวด

223,324.50

2,027,979.20

1,778,648.45

115,513.00

694,131.00

195,194.20

ยอดคงเหลือสุทธิ

จาหน่าย

ยอดคงเหลือ

/โอน

ปลายงวด

89,948.45

210,996.66

1,657,600.24

370,378.96

600,013.64

80,960.60

115,509.00

565,465.24

128,665.76

1,468,685.36

1,240,211.73

128,729.72

195,189.20

1,173,752.25

294,933.11

2,985,000.00

2,984,998.00

2,984,998.00

2.00

1,815,196.66

11,183,480.99

8,996,026.94

1,886,442.81

1,815,073.66

9,067,396.09

2,116,084.90

62,986.62

5,729,627.22

5,498,365.53

120,066.15

62,985.62

5,555,446.06

174,181.16

2,412,214.98

24,088,903.77

21,098,264.29

2,306,147.73

2,399,754.14

21,004,657.88

3,084,245.89

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่
30 ก.ย. 2564

เผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1,640,497.56

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

2,985,000.00

23,382.00
-

-

-

-

และขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงำน
รวม

11,626,697.65
5,792,613.84
25,023,413.75

1,371,980.00
1,477,705.00
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หน่วย : บาท

ราคาทุน
ยอดยกมา

ค่าเสื่อมราคาสะสม

เพิ่มขึ้น

จาหน่าย

ยอดคงเหลือ

ยอดยกมา

/โอน

ปลายงวด

ต้นงวด

ต้นงวด

ครุภัณฑ์สำนักงำน

2,028,790.70

จาหน่าย

ยอดคงเหลือ

/โอน

ปลายงวด

ณ วันที่
30 ก.ย. 2563

-

2,168,960.70

1,647,336.79

131,311.66

-

1,778,648.45

390,312.25

809,644.00

-

-

809,644.00

513,144.22

86,869.42

-

600,013.64

209,630.36

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1,640,497.56

-

-

1,640,497.56

1,115,043.34

125,168.39

-

1,240,211.73

400,285.83

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

2,985,000.00

-

-

2,985,000.00

2,984,998.00

-

2,984,998.00

2.00

ครุภัณฑ์โฆษณำและ

140,170.00

ค่าเสื่อมราคา

ยอดคงเหลือสุทธิ

เผยแพร่
-

และขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงำน
รวม

10,080,070.02

1,546,627.63

-

11,626,697.65

7,098,002.54

1,898,024.40

-

8,996,026.94

2,630,670.71

5,432,415.49

360,198.35

-

5,792,613.84

5,432,383.49

65,982.04

-

5,498,365.53

294,248.31

22,976,417.77

2,046,995.98

-

25,023,413.75

18,790,908.38

2,307,355.91

-

21,098,264.29

3,925,149.46

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ดังนี้
หน่วย : บาท
ราคาทุน
ยอดยกมา

เพิ่มขึ้น

ต้นงวด
โปรแกรมสำเร็จรูป

รวม

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
จาหน่าย

ยอดคงเหลือ

ยอดยกมา

/โอน

ปลายงวด

ต้นงวด

ค่าตัดจาหน่าย

ยอดคงเหลือสุทธิ

จาหน่าย

ยอดคงเหลือ

/โอน

ปลายงวด

ณ วันที่
30 ก.ย. 2564

10,489,770.32

1,727,545.20

-

12,217,315.52

8,584,654.45

1,255,565.91

-

9,840,220.36

2,377,095.16

10,489,770.32

1,727,545.20

-

12,217,315.52

8,584,654.45

1,255,565.91

-

9,840,220.36

2,377,095.16

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ดังนี้
หน่วย : บาท
ยอดยกมา
ต้นงวด
โปรแกรมสำเร็จรูป
รวม

9,199,590.32
9,199,590.32

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
/โอน
1,290,180.00
1,290,180.00

-

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด

ยอดยกมา
ต้นงวด

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย
/โอน

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด

10,489,770.32
10,489,770.32

7,263,715.66
7,263,715.66

1,320,938.79
1,320,938.79

8,584,654.45
8,584,654.45

-

ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563
1,905,115.87
1,905,115.87

11. ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย เป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำยทำงด้ำนกำรเงิน จำนวน 10,394,844.45 บำท
เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ำแก่รัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำนและค่ำชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ย ที่ได้รับจัดสรรจำก
สำนักงบประมำณ
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11.1 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 67
(อันลองเวง-เสียมรำฐ) รำชอำณำจักรกัมพูชำ
11.2 โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2
สปป.ลำว
11.3 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนใน
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว
11.4 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงถนน จำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
11.5 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวร
สตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5 รำชอำณำจักรกัมพูชำ
รวม

2564
2,149,677.72

หน่วย : บำท
2563
-

-

46,088,527.41

4,043,349.85

4,356,417.71

335,027.65

2,818,559.04

3,866,789.23
10,394,844.45

3,993,579.02
57,257,083.18

11.1 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 67 (อันลองเวง- เสียม
รำฐ) รำชอำณำจักรกัมพูช ำ จำนวน 2,149,677.72 บำท ซึ่งจะมีกำรเบิกจ่ำยดอกเบี้ยทุกเดือนเมษำยน และ
เดือนตุลำคมของทุกปี ให้กับธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.)
11.2 โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 สปป.ลำว ซึ่งเป็นกำรตั้งวงเงิน
ให้เปล่ำตำมที่ได้รับจัดสรรสำหรับโครงกำรนี้ในสั ดส่วนของร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับ จัดสรร เป็นเงินจำนวน
142,858,357.71 บำท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 186,847,898.34 บำท ซึ่งสูงกว่ำเงิน
งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 43,989,540.63 บำท
11.3 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้ นฐำนในนครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลำว ซึ่งจะมีกำรเบิกจ่ำยดอกเบี้ยทุกวันทำกำรสุดท้ำยในเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคมของทุกปี ให้กับ
ธสน. โดยได้ รั บ เงิ น งบประมำณแล้ ว จ ำนวน 13,517,100.00 บำท เบิ ก ชดเชยส่ ว นต่ ำงไปแล้ ว จ ำนวน
9,473,750.15 บำท คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 4,043,349.85 บำท
11.4 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว ซึ่งจะมีกำรเบิกจ่ำยดอกเบี้ยทุกวันทำกำรสุดท้ำยในเดือนกุมภำพันธ์ และเดือน
สิ ง หำคมของทุ ก ปี ให้ กั บ ธนำคำรกรุ งศรี อ ยุ ธ ยำ จ ำกั ด (มหำชน) โดยได้ รั บ เงิ น งบประมำณแล้ ว จ ำนวน
54,111,800.00 บำท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เบิกชดเชยส่วนต่ำงไปแล้ ว จำนวน 53,776,772.35 บำท
คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 335,027.65 บำท
11.5 ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไป
ยังถนนหมำยเลข 5 รำชอำณำจักรกัมพูชำ ซึ่งจะมีกำรเบิกจ่ำยดอกเบี้ยทุกวันทำกำรสุดท้ำยในเดือนมิถุนำยน
และเดือนธันวำคมของทุกปี ให้กับ ธสน. โดยได้รับเงินงบประมำณแล้ว จำนวน 4,060,200.00 บำท เบิกชดเชย
ส่วนต่ำงไปแล้ว จำนวน 193,410.77 บำท คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค้ำงจ่ำย จำนวน 3,866,789.23 บำท

-3312. ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ธนำคำร
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
- โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
- โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอ- บ้ำนโนนสะหวัน
สำนะคำม - บ้ำนวัง -บ้ำนน้ำสัง สปป.ลำว
-โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ – บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง
พระบำง) สปป.ลำว
- โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลำว
รวมธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง
พระบำง) สปป.ลำว
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) (นำยทะเบียน)
- พันธบัตร สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
รวม

หน่วย : บำท
2563

2564

501,513.37

29,508.26

34,397.87
1,958,123.03
2,882.67
2,496,916.94

29,508.26

-

1,973,650.31

1,190,207.06
3,687,124.00

1,190,207.05
3,193,365.62

2564

หน่วย : บำท
2563

13. เงินกู้ยืมระยะยำว
ธนำคำร
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
- โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่ อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
- โครงกำรพั ฒ นำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่ ว งครกข้ ำ วดอ- บ้ ำ นโนนสะหวั น
สำนะคำม - บ้ำนวัง -บ้ำนน้ำสัง สปป.ลำว
-โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ – บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง
พระบำง) สปป.ลำว
- โครงกำรพัฒ นำเมื องภำยใต้ ระเบี ย งเศรษฐกิจ อนุ ภู มิภ ำคลุ่ม แม่ น้ ำโขง ระยะที่ 3
ในส่วนของเมืองเมียวดี (กำรปรั บปรุงระบบน้ำประปำ และกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรขยะ) เมียนมำ
- โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลำว
รวมธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ–บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) (นำยทะเบียน)
- พันธบัตร สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
รวม

131,220,344.74

7,869,408.39

118,445,507.54

-

1,000,000,000.00

-

9,926,181.75
1,259,592,034.03

7,869,408.39

-

1,549,209,384.80

1,000,000,000.00
2,259,592,034.03

1,000,000,000.00
2,557,078,793.19

-34สพพ. ได้กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับโครงกำรให้ค วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน โดย ณ วันที่
30 กันยำยน 2564 สพพ. มีเงินกู้ยืมระยะยำวคงเหลือ จำนวน 2,259,592,034.03 บำท ประกอบด้วย
13.1 กู้ เ งิ น จำกธนำคำรเพื่ อ กำรส่ ง ออกและน ำเข้ ำ แห่ ง ประเท ศไทย (ธสน.) จ ำนวน
1,259,592,034.03 บำท ดังนี้
1. โครงกำรพั ฒ นำจุ ด ผ่ ำ นแดนถำวรสตึ ง บทและถนนเชื่ อ มโยงไปยั ง ถนนหมำยเลข 5
รำชอำณำจักรกัมพูชำ วงเงินกู้รวม 928,110,681.00 บำท มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ระยะเวลำ 5 ปี และเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
เงื่ อ นไข โดยวงเงิ น ที่ เบิ ก ก่ อ นครบก ำหนดระยะเวลำเบิ ก ถอนที่ ข ออนุ มั ติ ค รั้ ง แรก หรื อ ภำยในวั น ที่
16 พฤศจิกำยน 2563 จำนวน 9,001,109.45 บำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และส่วนที่เหลือ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สพพ. ได้ดำเนินกำรเบิกเงินกู้แล้ว จำนวน
131,220,344.74 บำท
2. โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอ- บ้ำนโนนสะหวัน สำนะคำม บ้ำนวัง -บ้ำนน้ำสัง สปป.ลำว วงเงินกู้ 913,250,000.00 บำท มีกำรลงนำมสัญญำเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ยืมงวดแรก อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี สพพ. ได้เบิกเงินกู้งวด
แรกเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2564 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สพพ. ได้ดำเนินกำรเบิกเงินกู้แล้ ว จำนวน
118,445,507.54 บำท
3. โครงกำรพัฒ นำเมืองภำยใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วน
ของเมืองเมีย วดี (กำรปรับ ปรุงระบบน้ ำประปำ และกำรพั ฒ นำระบบบริห ำรจัดกำรขยะ) สำธำรณรัฐ แห่ ง
สหภำพเมียนมำ วงเงินกู้ 388,885,000.00 บำท มีกำรลงนำมสัญญำเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2564 ระยะเวลำ 5
ปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ยืมงวดแรก อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ยังไม่เบิก
เงินกู้ยืม
4. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลำว วงเงิน
กู้รวม 690,033,500.00 บำท มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2564 ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับ
เงินกู้ยืมงวดแรก อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี สพพ. ได้เบิกเงินกู้งวดแรกเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2564
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สพพ. ได้ดำเนินกำรเบิกเงินกู้แล้ว จำนวน 9,926,181.75 บำท
5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ – บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบำง)
สปป.ลำว มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 วงเงินกู้ 1,000,000,000.00 บำท ระยะเวลำ 5 ปี
นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ เงิน กู้ ยื ม อั ต รำดอกเบี้ ย คงที่ ร้ อ ยละ 2.70 ต่ อ ปี สพพ. ได้ เบิ ก เงิน กู้ ทั้ ง จ ำนวนเมื่ อ วั น ที่
31 สิงหำคม 2564
13.2 กู้เงินกับธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว วงเงินกู้รวม 1,581,600,000.00 บำท มีกำรลง
นำมสัญญำ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 อัตรำดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี โดยวันครบกำหนดชำระคืน
เงินกู้ ภำยใน 5 ปีนับจำกวันลงนำมในสัญญำ และต่อมำเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำ

-35กู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน 1,000,000,000.00 บำท และนำ
เงิน สพพ. สมทบอีก จำนวน 549,209,384.80 บำท รวมทั้งสิ้น 1,549,209,384.80 บำท เพื่อชำระเงิน กู้ยืม
ให้แก่ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำฯ ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2564
13.3 กู้ยื มเงินโดยกำรออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000,000,000.00 บำท โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 เห็นชอบ
ให้ สพพ. ดำเนินกำรกู้ยืมเงินโดยกำรออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ครั้ งที่ 1 วงเงิน 1,000,000,000.00 บำท ก ำหนดออกตรำสำรหนี้ เมื่ อ วัน ที่ 10 กั น ยำยน 2562 และ
สำมำรถออกพันธบัตรได้หมดทั้งจำนวน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562 สพพ. ได้ลงนำมในสัญญำกับธนำคำร
ทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) เพื่อแต่งตั้งเป็นนำยทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน เงื่อนไขทำงกำรเงิน คิด
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี อำยุ 10 ปี นับจำกวันออกพันธบัตร จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 10
มีนำคม และ 10 กันยำยนของทุกปี ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันที่ 10 กันยำยน 2572 โดยเมื่อวันที่
10 กันยำยน 2562 สพพ. ได้รับชำระเงินจำกกำรจัดจำหน่ำยพันธบัตร สพพ. จำนวน 1,000,000,000.00 บำท
และใช้เงินที่ สพพ. ได้รับชำระหนี้คืนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมำสมทบอีก จำนวน 122,974,310.00 บำท เพื่ อ
ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถำบันกำรเงินที่เป็นเจ้ำหนี้เดิม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,122,974,310.00 บำท
14. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
คณะกรรมกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) ได้มีมติจำกกำร
ประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 ให้สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเป็นภำระผูกพันผลประโยชน์
เงินชดเชยพนักงำนเกษียณอำยุตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน และตำมข้อบังคับ คพพ. ว่ำด้วยสวัสดิกำร
ประโยชน์เกื้อกูลของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำ ง พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรเลิก
จ้ำงให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ห รือลู กจ้ ำงเมื่อเกษียณอำยุ โดยหั ก ออกจำกภำระผูกพันผลประโยชน์พนั กงำน ในกำร
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนใช้กำรคำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains
And Losses) ข้ อ สมมติ ฐ ำนหลั ก ในกำรประมำณกำรใช้ อั ต รำดอกเบี้ ย ที่ คิ ด ลดโดยอ้ ำ งอิ ง ตำมประกำศ
ผลตอบแทนพันธบัตรที่ไม่ระบุดอกเบี้ย (Zero-Coupon Bond) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 อัตรำเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน สพพ. อ้ำงอิงจำกกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2552 อำยุครบ
เกษียณ 60 ปี
สพพ. ได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 39 (IPSAS 39 Employee
Benefits) โดยจะทำกำรทบทวนกำรประเมิ นมูลค่ำภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักงำนตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยรับรู้ในงบกำรเงิ นทุกสิ้นปีในกรณีผลประโยชน์ดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
ที่เคยคำนวณไว้ ดังนี้

-36ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำนตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

2564
15,444,322.30
15,444,322.30

หน่วย : บำท
2563
12,818,378.30
12,818,378.30

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนด
หน่วย :บำท
2564
2563
ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน ณ วันต้นงวด
12,818,378.30
11,261,233.30
บวก ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
2,378,549.00
2,055,409.51
ต้นทุนดอกเบี้ย
247,395.00
203,792.13
หัก กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักกำร
(402,056.64)
คณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยระหว่ำงงวด
(300,000.00)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันสิ้นงวด
15,444,322.30
12,818,378.30
จำนวนค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน ดังนี้

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2564
2,378,549.00
247,395.00
2,625,944.00

หน่วย:บำท
2563
2,055,409.51
203,792.13
2,259,201.64

ข้ อ สมมติ ห ลั ก ในกำรประมำณกำรตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ป ระกั น ภั ย ส ำหรั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งำน
(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
อำยุเกษียณ

2564
1.93%
6.00%
0%-10%
60 ปี

2563
1.93%
6.00%
0%-10%
60 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในอนำคต ถือปฏิบัติตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจำกอัตรำตำรำง
มรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)

-37กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ที่ อ ำจเป็ น ไปได้ อ ย่ ำงสมเหตุ ส มผล ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำบั ญ ชี จะมี ผ ลกระทบต่ อ ประมำณกำรหนี้ สิ น
สำหรับผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้ ดังนี้
หน่วย : บำท
2564
2563
อัตรำคิดลด
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(1,949,175.00)
(1,703,189.04)
- ลดลงร้อยละ 1
2,318,122.00
2,034,946.51
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
- เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
2,447,786.00
1,998,722.58
- ลดลงร้อยละ 1
(2,085,873.00)
(1,708,851.23)
อัตรำกำรหมุนเวียนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของสมมติฐำน
(503,363.00)
(464,184.96)
- ลดลงร้อยละ 10 ของสมมติฐำน
539,488.00
497,953.69
15. ทุน
หน่วย : บำท
ทุนที่ได้รับโอนจำกกองทุนฯ ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2548
หัก ปรับปรุงเงินให้กู้ยมื โครงกำร-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงกำรคลัง
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืม-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงกำรคลัง (กชพ.)
รวม

2564
1,676,915,582.70
(99,900,955.00)
(1,913,099.49)
1,575,101,528.21

2563
1,676,915,582.70
(99,900,955.00)
(1,913,099.49)
1,575,101,528.21

2564
6,911,769,263.26
511,484,730.27
7,423,253,993.53

หน่วย : บำท
2563
6,143,820,491.63
767,546,714.99
402,056.64
6,911,769,263.26

16. รำยได้สงู กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม ยอดยกมำ
บวก รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยงวดนี้
กำไรจำกกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
รวม

-38รำยกำรงบประมำณที่ยังไม่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
เงินให้เปล่ำ
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอม
เพชร แขวงหลวงพระบำง)
- โครงกำรก่ อ สร้ ำ งเส้ น ทำงรถไฟสำยท่ ำ นำแล้ ง -เวี ย งจั น ทน์
สปป.ลำว ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท ทวำย เอสอีแซดดีเวลลอปเมนท์
จำกัด
รวม

หน่วย : บำท
รวม

เงินให้กู้

178,273.05

-

178,273.05

43,989,540.63

102,642,261.51

146,631,802.14

6,000,000.00
50,167,813.68

102,642,261.51

6,000,000.00
152,810,075.19

17. รำยได้จำกเงินงบประมำณ
หน่วย : บำท
2563

2564
งบประมำณ-งบอุดหนุนทั่วไป :
- เงินอุดหนุนสำหรับโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือพัฒนำเศรษฐกิจแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- โครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก (จ.พะเยำ)-เมือง
คอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้ำนปำกคอบ-บ้ำนก้อนตื้น
- โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง)
- โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอ-บ้ำนโนน
สะหวัน-สำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง
- โครงกำรพัฒนำเมืองภำยใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
ระยะที่ 3 เมียวดี
- โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ)
สปป.ลำว
- ค่ำชดเชยส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่ ธสน. สำหรับโครงกำร R67
- ค่ำชดเชยส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่ธนำคำรกรุงศรีฯ สำหรับ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง)
- ค่ำชดเชยส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่ ธสน. สำหรับโครงกำร
พัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
รวม

-

372,687,600.00

42,777,600.00

131,736,100.00

74,995,100.00
284,010,000.00

127,307,200.00
167,600,000.00

19,444,300.00

-

126,006,700.00

-

21,614,500.00

22,683,000.00

19,205,400.00

9,855,800.00

-

5,452,900.00

588,053,600.00

837,322,600.00

-3918. รำยได้จำกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยำว

โครงกำรฯ – รำชอำณำจักรกัมพูชำ
โครงกำรฯ – สปป.ลำว
รวม

2564
9,086,242.14
130,401,962.31
139,488,204.45

หน่วย : บำท
2563
9,087,015.98
123,582,332.37
132,669,348.35

19. รำยได้ดอกเบีย้ เงินฝำก

รำยได้ดอกเบี้ย-เงินฝำกธนำคำร
รวม

2564
14,175,169.33
14,175,169.33

หน่วย : บำท
2563
26,471,590.35
26,471,590.35

2564
35,443,494.20
1,565,952.00
136,000.00
991,721.91
696,800.22
264,829.00
94,840.00
13,000.00
126,951.20
2,700.00
2,569,381.79
132,866.86
2,182,778.52
310,690.32
2,625,944.00
47,157,950.02

หน่วย : บำท
2563
32,994,374.32
1,476,168.00
135,354.84
882,127.82
720,331.62
316,770.00
68,950.00
13,000.00
136,376.69
10,015.00
2,331,010.66
118,636.92
3,208,674.71
300,906.48
2,259,201.64
44,971,898.70

20. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร

ค่ำใช้จ่ำย-เงินเดือนผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่
ค่ำใช้จ่ำย-เงินเดือนลูกจ้ำง
ค่ำวิชำชีพเฉพำะ
ค่ำสวัสดิกำร-ประกันชีวิตเจ้ำหน้ำที่
ค่ำสวัสดิกำร-รักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำที่
ค่ำสวัสดิกำร-อื่นๆ
ค่ำสวัสดิกำร-กำรศึกษำบุตร
ค่ำสวัสดิกำร-กำรคลอดบุตร
ค่ำสวัสดิกำร-รักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
ค่ำทำงำนล่วงเวลำเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
ค่ำเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เจ้ำหน้ำที่
ค่ำเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ลูกจ้ำง
ค่ำตอบแทนพิเศษประจำปีแก่เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
ค่ำประกันภัยควำมรับผิดทำงกฎหมำย
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
รวม

-4021. ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ
ค่ำสอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียม
ค่ำเช่ำ
ค่ำรับรองและพิธีกำร
ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์
ค่ำครุภัณฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวม

2564
558,531.58
76,004.70
1,189,200.00
2,899,300.00
1,301,994.43
82,331.10
2,128,948.47
1,100,000.00
56,304.13
10,901,241.44
522,181.45
2,144,854.93
192,272.34
104,596.95
23,257,761.52

หน่วย : บำท
2563
1,554,802.00
4,468,818.50
1,026,700.00
2,694,600.00
1,061,424.59
102,062.90
1,606,202.22
690,000.00
90,465.33
10,802,836.74
512,931.36
1,352,033.20
122,612.37
85,190.70
26,170,679.91

22. ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน (เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ำแก่รัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน)
หน่วย : บำท
2563

2564
เงินอุดหนุนโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Financial Assistance)
- โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลำว
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
- ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 67
(อันลองเวง-เสียมรำฐ) รำชอำณำจักรกัมพูชำ
- ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
- ชดเชยส่วนต่ำงดอกเบี้ยสำหรับโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลำว
เงินอุดหนุนโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (Technical Assistance)
- งำนศึกษำควำมเป็นไปได้และออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำเส้นทำง
หมำยเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่ำแขก–แขวงคำม่วน-จุดผ่ำนแดนบ้ำนนำเพ้ำ
สปป.ลำว
- งำนศึกษำควำมเป็นไปได้และออกแบบรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงถนน
หมำยเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมรำฐ – อันลองเวง – จวม/สะงำ กัมพูชำ

56,822,820.63

39,520,830.00

178,226.88

17,589,139.46

21,476,595.17

22,686,760.37

19,205,400.00

9,855,800.00

-

4,652,331.17

-

3,569,520.00

-

4,694,020.45
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- งำนสำรวจและออกแบบรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงถนนสองช่องทำงเชื่อม
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวำย สู่ชำยแดนไทย-เมียนมำ เมียนมำ
- โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน
- ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
รวม

2564

หน่วย : บำท
2563

4,587,625.00

7,340,200.00

102,270,667.68

43,681.68
109,952,283.13

2564
521,675.00

หน่วย : บำท
2563
745,250.00

6,093,000.00

-

1,588,912.19

-

620,000.00

-

-

1,445,400.00

8,823,587.19

2,190,650.00

23. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนวิชำกำร
โครงกำร
- โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ จัดทำยุทธศำสตร์ 20 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2582)
- โครงกำรศึกษำกำรจัดลำดับของกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว และกำรเปิด
จุดผ่ำนแดนถำวรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
- โครงกำรศึกษำวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภำค ลุ่มน้ำโขงและนัยต่อ
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
- โครงกำรพั ฒนำโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่ อบู รณำกำรฐำนข้อมู ล
ระบบสำรสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566
- โครงกำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงกำรที่ แล้วเสร็จ โครงกำร
พัฒนำถนนหมำยเลข 11 สปป. ลำว ช่วงบ้ำนตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง และ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกภูดู่ (อ.บ้ำนโคก จ.อุตรดิตถ์) –เมืองปำกลำย แขวงไชยะบุรี
สปป. ลำว
รวม

24. ต้นทุนทำงกำรเงิน
หน่วย : บำท
2563

2564
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
- โครงกำรพั ฒนำจุ ดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่ อมโยงไปยังถนน
หมำยเลข 5 รำชอำณำจักรกัมพูชำ
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ – บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
- โครงกำรพั ฒ นำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่ วงครกข้ ำวดอ- บ้ ำนโนน
สะหวัน สำนะคำม - บ้ำนวัง -บ้ำนน้ำสัง สปป.ลำว
- โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซ)
สปป.ลำว
รวมธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
- โครงกำรก่ อสร้ำงถนนจำกเมื องหงสำ-บ้ ำนเชียงแมน (เมื องจอมเพชร

-780,543.38

94,588.56

1,958,123.03

-

34,397.87

-

2,882.67
2,775,946.95

94,588.56

21,264,490.46

22,192,289.29
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2563

2564
แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) (นำยทะเบียน)
- พันธบัตร สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
รวม

20,686,932.14
44,727,369.55

20,743,608.64
43,030,486.49

25. รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำย
25.1 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ดังนี้
รำยกำร
แผนงบประมำณ
แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนทัว่ ไป ให้ควำมช่วยเหลือ
พัฒนำเศรษฐกิจแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
รวม

งบสุทธิ

กำรสำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญำ

เบิกจ่ำย

หน่วย : บำท
คงเหลือ

588,053,600.00

-

-

588,053,600.00

-

588,053,600.00

-

-

588,053,600.00

-

25.2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 ดังนี้
รำยกำร
แผนงบประมำณ
แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป ให้ควำมช่วยเหลือ
พัฒนำเศรษฐกิจแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
รวม

งบสุทธิ

กำรสำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญำ

เบิกจ่ำย

หน่วย : บำท
คงเหลือ

837,322,600.00

-

-

837,322,600.00

-

837,322,600.00

-

-

837,322,600.00

-

-4326. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
26.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกันที่ยกเลิกไม่ได้
2564
ครบกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

6,108,051.60
57,200.00
6,165,251.60

หน่วย : บำท
2563
10,352,685.60
6,092,391.60
16,445,077.20

สัญญำสำคัญภำยใต้ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้ มีดังนี้
- สพพ. ได้ทำสัญญำเช่ำสำนักงำนมีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีภำระผูกพัน
ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว เป็นจำนวน 5.58 ล้ำนบำท (2563: 15.14 ล้ำนบำท)
- สพพ. ได้ทำสัญญำเช่ำรถจำนวน 2 สัญญำ สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 4 ปี ณ วันที่ 30 กันยำยน
2564 มีภำระผูกพันภำยใต้สัญญำดังกล่ำว เป็นจำนวน 0.52 ล้ำนบำท (2563: 1.16 ล้ำนบำท)
- สพพ. ได้ทำสัญญำเช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ระยะเวลำ 1 ปี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 มีภำระ
ผูกพันภำยใต้สัญญำดังกล่ำว เป็นจำนวน 0.11 ล้ำนบำท
26.2 คดีควำมฟ้องร้อง
สพพ. มีคดีถูกฟ้องร้องโดยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด ดังนี้ 1) ให้จ่ำยชดเชย
ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน จำนวน 3 คดี 2) คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย จำนวน 1 คดี และ 3) คดีหมิ่นประมำท จำนวน 1 คดี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 รวม 5 คดี ดังนี้
1. คดี หมำยเลขดำที่ 1990/2559 คดีหมำยเลขแดงที่ 1508/2562 เรื่องคดีพิพำทเกี่ยวกับ
สัญญำทำงปกครอง เพื่อขอให้จ่ำยค่ำชดเชยตำม มำตรำ 118 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541
โดยฟ้องขอให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงซึง่ ถูกเลิกจ้ำง ในกรณีที่เกษียณอำยุ
คดีนี้ ศำลปกครองกลำงได้มีคำพิพำกษำ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 พิพำกษำให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 2 จ่ ำยประโยชน์ตอบแทนกำรเลิกจ้ำงในกรณี ให้ ออกจำกงำนด้ว ยเหตุเกษี ยณอำยุ
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดถึงวันฟ้อง และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,700,000.00 บำท
นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

-44สถำนะปัจจุบัน สพพ. โดยสำนักงำนอัยกำรคดีปกครอง สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้อุทธรณ์คัดค้ำน
คำพิพำกษำศำลปกครองกลำงยื่นต่ อศำลปกครองสูงสุดแล้วเมื่ อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 สพพ. เรียบร้อยแล้ว
โดยอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำอรรถคดีของศำลปกครองสูงสุด
2. คดีหมำยเลขดำที่ 545/2560 คดีหมำยเลขแดงที่ บ. 273/2562 เรื่องคดีพิพำทเกี่ยวกั บ
สัญญำทำงปกครอง เพื่อขอให้จ่ำยค่ำชดเชยตำมมำตรำ 118 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541
โดยฟ้องขอให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงซึ่งถูกเลิกจ้ำง ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญำจ้ำง
คดีนี้ ศำลปกครองกลำงได้มีคำพิพำกษำ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562 ให้ยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดี
สถำนะปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อศำลปกครองสูงสุด
แผนกคดีบริหำรงำนบุคคล คดีหมำยเลขดำที่ อบ. 250/2562 โดยอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำอรรถคดีของศำล
ปกครองสูงสุด
3. ศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขดำที่ อร.49/2562 อดีตผู้อำนวยกำรสำนักอำนวยกำร ได้ยื่น
ฟ้อง สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
ควำมร่วมมือพั ฒ นำเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้ำ น เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 3 ต่อศำลปกครอง เรื่อง ขอให้ จ่ำย
ค่ำชดเชยโดยเทียบเคียงกับค่ำชดเชยตำม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 โดยฟ้องขอให้จ่ำยค่ำชดเชยตำม
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำตรำ 118 ให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงซึ่งเลิกจ้ำง ในกรณีที่
เกษียณอำยุ
คดีนี้ ศำลปกครองกลำงได้มีคำพิพำกษำ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 ให้ ผู้ถูกฟ้องคดี จ่ำยเงิน
ค่ำชดเชยกำรเลิกจ้ำงพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน 1,009,041.10 บำท และดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 1,000,000 บำท จนกว่ำจะชำระแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 3 (คพพ.) ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้อง
สถำนะปัจจุบัน สพพ. โดยสำนักงำนอัยกำรคดีปกครอง สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้อุทธรณ์คัดค้ำน
คำพิพำกษำศำลปกครองกลำงยื่นต่อศำลปกครองสูงสุดแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562 และอยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำอรรถคดีของศำลปกครองสูงสุด
4. ศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขดำที่ อ.145/2556 เรื่องขอให้เพิกถอนคำสั่งพักงำนโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำยศำลปกครองกลำงมีคำพิพำกษำ เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2555 เพิกถอนคำสั่งพักงำน โดยให้มีผล
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2551 เป็นต้นไป ผู้ฟ้องได้เรียกค่ำเสียหำย จำก สพพ. เป็นระยะเวลำ 7 เดือน
(134,832.00 บำท x 7 เดื อน) เป็ น จำนวนเงิน 943,824.00 บำท และดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของวงเงิน โดยสพพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อศำลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 30
มกรำคม 2556
ต่ อ มำศำลปกครองสู งสุ ด ได้ ก ำหนดให้ วั น ที่ 11 สิ งหำคม 2564 เป็ น วั น สิ้ น สุ ด กำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริงใหม่และกำหนดให้วันที่ 23 กันยำยน 2564 เป็นวันนัดพิจำรณำคดีครั้งแรก

-45สถำนะปัจจุบัน ศำลปกครองสูงสุดกำหนดฟังคำพิพำกษำวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565
5. คดีอำญำอยู่ ในระหว่ำงกำรพิ จำรณำคดีของศำลแขวงดุสิต 1 คดี คดีหมำยเลขด ำที่ อ.
99/2563 คดีหมำยเลขแดงที่ อ.306/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563 บุคลำกรของ สพพ. ถูกยื่นฟ้องต่อ
ศำลแขวงดุสิตในคดีควำมผิดฐำนหมิ่น ประมำท ต่อมำในวันที่ 29 กันยำยน 2563 ศำลแขวงดุสิต นัดฟังคำสั่งว่ำ
คดีมีมูลและได้กำหนดนั ดวันสืบพยำนในวันที่ 5 มีนำคม 2564 กำหนดนัดอ่ำนคำพิพำกษำในวันที่ 25 มีนำคม
2564 ศำลได้พิ พำกษำว่ำ จ ำเลยมีควำมผิ ดจริง ในกำรนี้ พนั ก งำนอัย กำรผู้ รับ มอบอ ำนำจไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ค ำ
พิพำกษำของศำลแขวงดุสิต เนื่องด้วยจำเลยปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมสุจริต และชอบธรรม ไม่ได้มีเจตนำต้องกำร
ให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ พนักงำนอัยกำรจะอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำของศำลแขวงดุสิต
เนื่องจำกมีข้อเท็จจริงที่ผิดพลำดคลำดเคลื่อนอยู่มำก
สถำนะปัจจุบัน สพพ. โดยพนักงำนอัยกำรผู้รับมอบอำนำจ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำศำลแขวง
ดุสิต โดยศำลกำหนดนัดฟังกำรพิจำรณำคดีในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565
ในกำรนี้ สพพ. ได้พิจำรณำจำกหลักฐำนทั้งหมดแล้ว คำดว่ำยังไม่มีภำระผูกพันในปัจจุบัน ดังนั้น
สพพ. จึงยังไม่มีกำรตั้งประมำณกำรหนี้สินจำกผลของคดีส่วนที่ค้ำงพิจำรณำอยู่ในศำล ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564

