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การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ  

ผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP–Gross Domestic Product) มีมูลค่าสูงขึ้น อันเป็นผล
สะท้อนของการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งได้สะท้อนผ่านการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ในการ
ด าเนินนโยบายการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งเป็นกลไกหลักส าคัญในช่วง 10 ที่ผ่านมา ที่ทุกรัฐบาลได้ใช้
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากการลงทุนของภาครัฐ จะมีมูลค่าการลงทุน
ที่สูง และมีผลเรื่องมูลค่าทวี (Multiplier Effect) ซึ่งท าให้เกิดเงินหมุนเวียนของประชาชนในระบบ
เศรษฐกิจ 

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Economic Infrastructure Development) และ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) ซึ่งครอบคลุม
การลงทุนในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น สาขาคมนาคม ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู่ 
โครงการปรับปรุงทางหลวง สาขาพลังงาน ได้แก่ การปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน สาขา
สาธารณูปโภค ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสาขาอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในประเทศ
และภูมิภาค (KOZEN) เป็นต้น 

การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนในมูลค่าที่สูง
ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเงินดังกล่าวมีแหล่งที่มาที่ส าคัญได้แก่ เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ในส่วนของงบลงทุน เงินรายได้ และเงินกู้ ซึ่งจากข้อจ ากัดของการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนดั งกล่าว  
แหล่งเงินที่ส าคัญและจ าเป็นอย่ายิ่งเพ่ือให้การลงทุนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ ซึ่งแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญจ าแนกตามแหล่งที่มา คือ แหล่งเงินกู้ในประเทศ และ
แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละแหล่งกู้เงินย่อมมีเงื่อนไขและความเหมาะสมในการด าเนินการที่
ต่างกัน 

เนื่องจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของเงินในระบบ และต้นทุนการกู้ยืม 
ถึงแม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสภาพคล่องของเงินในระบบของประเทศมีจ านวนที่สูง ประกอบกับต้นทุน
การกู้ยืมในประเทศ ที่สะท้อนผ่านทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond 
Yield Curve) จะอยู่ในระดับที่ต่ าก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาแหล่งเงินกู้ที่เป็นต่างประเทศอยู่ดี 
เนื่องจากการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งเงินกู้ทางการอาทิ เช่น 
ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) รวมถึง
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) 
ที่มีความรู้ความช านาญในสาขาโครงการที่ประเทศไทยต้องการลงทุน อันน าไปสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Technology Transfer) องค์ความรู้ (Technology Knowledge) ต่อผู้ประกอบการไทย 



จ 

ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากประเทศที่ใช้แรงงานเป็นหลักไปสู่ประเทศที่ใช้ทักษะในการท างาน 
(Skill Labor) ท าให้แรงงานหรือผู้ประกอบการของไทยมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) มากยิ่งขึ้น 

เอกสารรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้ารวบรวมทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
โดยได้ท าการศึกษาแนวปฏิบัติ และการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินตลอดจนการป้องกันความเสี่ยง 
โดยผลการศึกษาดังกล่าว ผู้เขียนได้วิเคราะห์และก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แหล่งเงินกู้โครงการ 
เพ่ือพิจารณาว่าโครงการลักษณะใดที่ควรด าเนินการกู้เงินหรือใช้แหล่งเงินอ่ืน ตลอดจนวิเคราะห์ 
ความเหมาะสม และแนวทางการรับภาระการลงทุนนอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รวบรวมขั้นตอนการขอ
การกู้เงินและการเจรจาเงินกู้จากต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
International Cooperation Agency: JICA) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและเสมือนหนึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
แก่ผู้ที่ได้ท าการศึกษาเอกสารฉบับนี้ในอนาคต 

ผู้เขียนเลือกศึกษาโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต เนื่องจากเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นที่ประมาณ 350,000 ล้านเยน และมีความซับซ้อนของ
การก่อสร้างตลอดจนมีปัญหาหาอุปสรรคในการด าเนินการ และเงื่อนไขการกู้เงินที่มีการปรับเปลี่ยน
จาก General Term เป็น Preferential Term ซึ่งน ามาถึงผลการศึกษาในส่วนของเงินกู้ระยะที่ 3  
ในการพิจารณาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจถึงช่วงเวลาที่จะด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยการท า swap 
ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหากด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของ
การกู้เงิน 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่าผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางการเงิน 
เกิดข้ึน กับคู่เจรจาทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้ให้กู้ หรือประเทศที่ขอรับการกู้เงิน ซึ่งหากมองใน
มิติการต่างประเทศ จะพบว่า การด าเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในฐานะ
ประเทศคู่ค้า และถือเป็นความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาค ซึ่งก่อให้ เกิดความแข็งแกร่ง และส่งผลดี
ภาพรวมต่อประเทศไทยในระยะยาว 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้
ทางการเพ่ือสนับสนุน โครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ: กรณีศึกษา
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต. เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้รับการอนุเคราะห์แนวทางในการจัดท าและประเด็นที่เป็นประโยชน์จาก
ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทเรก ศรโชติ 
ท่านเอกอัครราชทูต ดร.อภิชาติ  ชินวรรโณ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี  ณัฎฐวุฒิสิทธิ์  
ซึ่งได้ให้ความกรุณาชี้แนะประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานของผู้เขียน ผู้เขียนจึ ง
ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้ เขียนขอขอบคุณนายภูมิศักดิ์   อรัญญาเกษมสุข ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ ที่ได้อนุญาตให้ผู้เขียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณนายธีรัชย์  อัตนวานิช  
ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  
ที่สนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการเข้ารับการอบรมให้ผู้เขียนได้ใช้เวลาในการอบรม
ครั้งนี้อย่างเต็มที ่

ขอขอบคุณบุคลากรในส านักนโยบายและแผน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ได้ให้ 
ความช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลของ
ผู้เขียน เพ่ือให้รายงานการศึกษาของผู้เขียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณทีมงานจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในการ
อ านวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน รวมทั้งความอนุเคราะห์ในทุกๆ เรื่องตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนเข้ารับ
การฝึกอบรม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ที่มาและความส าคัญ 

การลงทุนของภาครัฐบาล มีความจ าเป็นในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในส่วนของ 
ภาคการขนส่ง เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านการขนส่ง ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ การส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
(Thai KOSEN) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560–2564) ที่มี
แนวคิดในการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐาน ที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ปรับตัว
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีความชัดเจนของการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ แนวทางการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็น
ระบบโครงข่ายมากขึ้น การให้ความส าคัญด้านนี้จะท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นที่ทราบ
กันดีว่าการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูง ท าให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระ  
การลงทุนเอง ค่าใช้จ่ ายการลงทุนจะเกิดภายใต้ระบบงบประมาณของประเทศเป็นหลัก  
เมื่องบประมาณของประเทศมีไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายแบบขาดดุล  
ซึ่งการด าเนินนโยบายนี้จะท าให้รัฐบาลจะต้องจัดหาเงินมาชดเชยส่วนที่ขาดดุลโดยการก่อหนี้สาธารณะ 
ซึ่งการก่อหนี้สาธารณะเป็นกลไกหลักที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่วนหนึ่งจะถูกเอาไปใช้ในรูป 
งบลงทุน เช่น การลงทุนในระบบการขนส่งของประเทศที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
(ตารางที่ 1) ในสาขาขนส่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ล้วนมีผลต่อการก่อหนี้สาธารณะจะมีทั้งกู้เงิน 
โดยการระดมทุนในประเทศและกู้เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะมีการกู้เงินต่างประเทศจาก
แหล่งเงินกู้ทางการ ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank: WB) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency: JICA) ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Export–Import 
Bank of China: CEXIM) ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure 
Investment Bank: AIIB) และส านักงานเพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Development 
Agency: AFD) โดยแต่ละแหล่งเงินกู้จะมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการกู้เงินต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการดังกล่าว คือ การได้รับเงื่อนไขทางการเงิน  
ที่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 1  โครงการที่เห็นควรสนับสนุน สาขาขนส่ง1 
 

โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ–รังสิต 241.28 
ความร่วมมือไทย–จีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกรุงเทพฯ–
หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา) 

131,805.68 

ระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้ม 62,604.64 
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี–ปากน้ าโพ / ช่วงมาบกะเบา –ชุมทางถนนจิระ / 
ช่วงนครปฐม–ชุมพร 

54,580.77 

จัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน 4,593.75 
ก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ 74,525 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  

รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง–บางแค และช่วงบางซื่อ–ท่าพระ 1,109.42 

รถไฟฟ้าสายเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต 2,783.39 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ–มีนบุรี (สุวินทวงศ)์/ ช่วงตลิ่งชัน–ศูนย์
วัฒนธรรมฯ 

128,018.14 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 74,711.83 
การทา่เรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 47,596 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (บกท.)  

จัดหาเครื่องบิน ปี 2561–2564  25,195 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.)  

การลงทุนเพ่ือจัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Management : ATM) และการรักษาความปลอดภัยของ
การจราจรทางอากาศ ปี 2563–2567 

2,800 

รวม 610,564.9 
ที่มา: ผู้เขียน 

 
  

                                                 
1 ตามแผนความต้องการเงินกูร้ะยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2563)  
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นอกจากการได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินจากแหล่งเงินกู้ดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยยังจะ
ได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเหตุที่ประเทศไทยยังจ าเป็นต้อง
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์ความรู้ให้
ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ และ
ประเมินหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และเงื่อนไขเงินกู้ต่างประเทศของแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือให้ได้เงื่อนไข
การขอใช้เงินกู้ท่ีเหมาะสมที่สุด โดยการศึกษาในครั้งนี้จะใช้กรณีศึกษาโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซื่อ–รังสิต ซึ่งมีมูลค่ารวมของโครงการเป็นจ านวน 268,081 ล้านเยน โดยโครงการดังกล่าว
แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จ านวน 63,018 ล้านเยน ระยะที่ 2 จ านวน 
38,203 ล้านเยน และระยะที่ 3 จ านวน 166,860 ล้านเยน ซึ่งมีการด าเนินการของโครงการไปแล้ว  
2 ระยะ และก าลังด าเนินโครงการดังกล่าวในระยะที่ 3 โดยการด าเนินโครงการดังกล่าวทั้ง 3 ระยะ 
จะเป็นการใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency: JICA) เมื่อพิจารณาการขอความช่วยทางการเงินระหว่างปีงบประมาณ 
2559–2561 พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 2) ประกอบกับโครงการที่คาดว่า 
จะมีความต้องการกู้เงินจากแหล่งเงินต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 ก็ยังมีแนวโน้มจะขอใช้เงินกู้
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ร่วมด้วย (ตารางที่ 3) จึงท าให้ผู้ศึกษามี
แนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง การจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือ
เปรียบเทียบกับแหล่งเงินกู้ที่ได้จากการระดมทุนในประเทศ ว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ใช้เงินกู้
ต่างประเทศเมื่อเทียบกับการใช้แหล่งเงินกู้ที่ได้จากการระดมทุนในประเทศ รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้จากการใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ นอกจากนี้ การด าเนินการดังกล่าวยังก่อให้เกิดการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับแหล่งเงินกู้ทางการเพื่อประโยชน์ในอนาคตอันจะท าให้ประเทศไทยมี
บทบาทส าคัญในเวทีประชาคมโลกอีกด้วย 

 
ตารางท่ี 2  โครงการเงินกู้ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559–2561  
 

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ 
วงเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

แหล่งเงินทุน 
ในประเทศ 
(ล้านบาท) 

ต่างประเทศ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2559      
โครงการก่อสร้างทางสายหลัก
เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)  
(ทางหลวงหมายเลข 12 
พิษณุโลก–หล่มสัก,  
ทางหลวงหมายเลข 359 
อ าเภอพนมสารคาม–สระแก้ว) 

กรมทางหลวง 4,683,57 2,266.26 2,417.31 2,266.26 
(ADB) 
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ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ 
วงเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

แหล่งเงินทุน 
ในประเทศ 
(ล้านบาท) 

ต่างประเทศ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2561      
โครงการรถไฟฟามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน  
ชวงหัวล าโพง–บางซื่อ) 
(การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน) 

การรถไฟฟ้า 
ขนสงมวลชนแห่ง

ประเทศไทย  
(รฟม.) 

118,559.2
8 

94,179.5
5 

14,212 79,967.55 
(JICA) 

โครงการรถไฟฟามหานคร  
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง  
ชวงบางใหญ–่บางซื่อ) 
(การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน) 

การรถไฟฟ้า 
ขนสงมวลชนแหง 

ประเทศไทย  
(รฟม.) 

61,557.34 39,492.0
3 

11,375.91 27,738.12 
(JBIC และ

JICA) 

ที่มา: ผู้เขียน 
 
ตารางที่ 3  โครงการที่คาดว่าจะมีความต้องการกู้เงินจากแหล่งเงินต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 
 

ชื่อโครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

วงเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

แหล่งเงินทุน 
ในประเทศ 
(ล้านบาท) 

ต่างประเทศ 
(ล้านบาท) 

โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสนับสนุนการ
ลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมิภาค  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

4,700 2,700 2,000 2700 (JICA) 

ที่มา: ผู้เขียน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือศึกษาโครงการของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นขอใช้เงินกู้ต่างประเทศจากแหล่ง
เงินกู้ทางการ 

1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือ
สนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ 
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1.2.3  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และประเมินหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และเงื่อนไขเงินกู้
ต่างประเทศของแหล่งเงินกู้ทางการว่ามีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนโครงการของรัฐบาลที่ขอใช้เงินกู้
ต่างประเทศ 

1.2.4  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินในระดับ
รัฐบาลต่อรัฐบาล และแผนพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งเงินกู้ทางการ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการ
สนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ทางการ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพ่ือจัดกลยุทธ์ในการด าเนินการกู้เงิน/
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการถ่ายทอดประสบการณ์ จากแหล่งเงินกู้ทางการ 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงแนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต เป็น
กรณีศึกษา การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับแหล่งเงินกู้ทางการและรัฐบาลต่างประเทศ 
โดยจะวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือเปรียบเทียบกับ
แหล่งเงินกู้ในประเทศว่ามีความเหมาะสมอย่างไร รวมถึงศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
วางแผน และก าหนดกลยุทธ์ในการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ 
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา  

1.4.1  วิธีการศึกษา:  
ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ควบคู่กับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data) ที่ได้จากการค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ (Document Research) โดยการหา
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และเงื่อนไขเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือเปรียบเทียบกับแหล่งเงินกู้ใน
ประเทศ 

1.4.2  แหล่งข้อมูล:  
เว็บไซต์ของแหล่งเงินกู้ทางการ เอกสารวิชาการ สถิติ บทความ รายงาน งานวิจัย 

และตัวอย่างการศึกษา (Case Study) 
1.4.3  ประชากรที่จะศึกษา:  

แหล่งเงินกู้ทางการ ได้แก่ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น  

1.4.4  วิธีการเก็บข้อมูล:  
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้

จากการหารือร่วมกันกับแหล่งเงินกู้ทางการ และค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.4.5  การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์:  

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการหารือร่วมกันกับแหล่งเงินกู้ทางการและที่ได้
จากการค้นคว้าจากเอกสาร โดยการหาหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และเงื่อนไขเงินกู้จากแหล่งเงินกู้
ทางการเพ่ือเปรียบเทียบกับแหล่งเงินกู้ในประเทศเพ่ือหาหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และเงื่อนไขเงินกู้ที่
เหมาะสมที่สุด 
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1.5 ค าถามการศึกษา  
1.5.1  เหตุใดโครงการลงทุนของรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนหนึ่งจากแหล่งเงิน 

ต่างประเทศ 
1.5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้เงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการเป็นอย่างไร 
1.5.3  กระบวนการด าเนินการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ทางการเป็นอย่างไร 
1.5.4  แนวทางการบริหารและจัดการด้านความเสี่ยงของการกู้เงินต่างประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

1.6.2  เพ่ือทราบถึงการวิเคราะห์และประเมินหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้
ต่างประเทศของแหล่งเงินกู้ทางการส าหรับรายโครงการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ต่างประเทศว่ามี
ความเหมาะสมอย่างไร 

1.6.3  เพ่ือทราบถึงการจัดแผนพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งเงินกู้ทางการที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องการการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาล 

1.6.4  เพ่ือเสนอแนะข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเกี่ยวกับเงินกู้ต่างประเทศของ
แหล่งเงินกู้ทางการกับผู้บริหาร เพ่ือน าไปใช้ในการหารือกับผู้แทนจากแหล่งเงินกู้ทางการและรัฐบาล
ต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย 

1.6.5  เพ่ือเสนอแนะข้อมูลเชิงนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับแหล่งเงินกู้ทางการและรัฐบาลต่างประเทศ 
 
1.7 นิยามศัพท์  

แหล่งเงินกู้ทางการ หมายถึง ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ธนาคาร
เพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย และส านักงานเพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นต้น 

 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 

รายงานฉบับนี้ผู้เขียนได้ศึกษาแนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ
เพ่ือสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานและสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ: กรณีศึกษารถไฟสาย
สีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการระดมเงินกู้ต่างประเทศ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (2550) กล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการน า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ จ าเป็นต้องมีเงินทุนจากต่างประเทศบางส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงท าให้
บทบาทของเงินทุนจากต่างประเทศก็มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับระดับอัตราดอกเบี้ย  
ในประเทศท่ีสูงกว่าในต่างประเทศมากเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆ หันไประดมเงินจากต่างประเทศกัน
มากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนดอกเบี้ย ดังนั้น การที่เรารู้จักเครื่องมือต่างๆ ในการระดมเงินจากต่างประเทศ 
ก็จะช่วยให้เรามีทางเลือกที่กว้างขึ้น และสามารถน ามาใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบ เพ่ือตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 

2.1.2  แนวคิดประสิทธิผลของความช่วยเหลือ (Aid effectiveness) 
ปฏิญญาปารีส ได้ให้ข้อผูกพันกับประเทศและองค์กรหรือสถาบันที่ด าเนินงานให้

ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ การใช้ความช่วยเหลือและจัดการความช่วยเหลือ ข้อผูกพัน
ดังกล่าว ได้รับการจัดกลุ่มภายใต้หลักการส าคัญของปฏิญญาปารีส ดังนี้  

1) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ส่งเสริมให้ประเทศผู้รับมีบทบาทในการจัดท า
และด าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมีล าดับส าคัญ ผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือ ในขณะที่แหล่งผู้ ให้ต้องยอมรับภาวะผู้น าของประเทศคู่ร่วมมือและช่วยสนับสนุน 
การเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศคู่ร่วมมือ 

2) การผสานระหว่างกัน (Alignment) แหล่งผู้ให้จะให้ความช่วยเหลือที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศคู่ร่วมมือ โดยจะทบทวนความก้าวหน้าเป็นระยะ  
เน้นการใช้ประโยชน์จากระบบของประเทศคู่ร่วมมือที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด 

3) ความสอดคล้อง (Harmonization) แหล่งผู้ให้จะท าแนวทางการด าเนินงาน
และลดขั้นตอนการด าเนินงานให้ง่ายขึ้นส าหรับการด าเนินงานในประเทศ มุ่งใช้รูปแบบความร่วมมือ  
ที่เน้นผลงาน 
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4) การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Managing for Result) ก าหนดกรอบ
การรายงานและการประเมินผลเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยแหล่งผู้ให้จะเชื่อมโยงการด าเนินกิจกรรมกับ
งบประมาณความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับกรอบด าเนินงานของประเทศผู้รับ 

5) ความรับผิดชอบร่วม (Mutual Accountability) แหล่งผู้ให้และประเทศคู่ร่วมมือ
ต่างต้องพร้อมรับผิดชอบต่อผลของการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
ระหว่างผู้ให้และประเทศคู่ร่วมมือในการใช้งบประมาณความช่วยเหลือ ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

2.1.3  แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) 
Joseph Frankel (อ้างจาก องอาจ เดอิทธิพล, 2551) กล่าวว่า ผลประโยชน์ของ

ประเทศ หมายถึง การที่รัฐหวังที่จะปกป้องอธิปไตย และความด ารงอยู่ของชาติไว้ทุกวิถีทาง รวมทั้ง
การเสริมสร้างเกียรติภูมิ ความมั่นคง และการอยู่รอด โดยปราศจากภัยคุกคามจากศัตรูภายนอก ผู้น ารัฐ
จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญ (Collective Interest) ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Private Interest) และด าเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้มากที่สุด 
 
2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.2.1  ทฤษฎีการคลังสาธารณะ 
2.2.1.1 การคลังสาธารณะ (Public Finance)  

เป็นการหารายได้เพ่ือน ามาใช้จ่ายให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่
ต้องการของสังคม ซึ่งบางครั้งอาจหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเพ่ิมเติม  

รายรับของรัฐบาล ประกอบด้วย รายได้ของรัฐบาลที่ได้มาจากการเก็บ
ภาษีอากร และรายได้ที่มิใช่ภาษีอากร และรายรับที่ไม่ใช่รายได้ของรัฐบาลที่ได้มาจากเงินกู้ยืม และ
เงินคงคลัง 

รายจ่ายของรัฐบาล เป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่รัฐบาลต้องท าเพ่ือประโยชน์
ของคนทั้งประเทศ เช่น การลงทุนในสาธารณูปโภค มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การใช้จ่ายของรัฐบาลอาจไม่ขึ้นกับรายได้ของรัฐบาลก็ได้ 
ทั้งนี้ รายจ่ายของรัฐบาล ประกอบด้วยรายจ่ายเงินในงบประมาณและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ  
ที่อยู่ในรูปของรายจ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น รายจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และเงินกู้จาก
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2.1.2 หนี้สาธารณะ  
การก่อหนี้สาธารณะเนื่องจากรายจ่ายของรัฐบาลมีมากกว่ารายได้ที่

รัฐบาลเรียกเก็บได้ เช่น การกู้เพ่ือลงทุนในสาธารณูปโภค ท าให้รัฐบาลต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ซึ่งแบ่งหนี้สาธารณะจากแหล่งเงินกู้ได้เป็น 2 ประเภทคือ หนี้ภายในประเทศ และหนี้ภายนอก
ประเทศ ซึ่งหนี้ภายนอกประเทศจะเป็นหนี้ที่กู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาล
ต่างประเทศ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสถาบันการเงินในต่างประเทศ 

1) ความหมายของหนี้สาธารณะ แบ่งออกได้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
(1) ความหมายทั่วไปของหนี้สาธารณะ  
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หนี้สาธารณะ หมายความว่า หนี้ของรัฐบาลที่เกิดจากการกู้ยืม
และการค้ าประกันเงินกู้โดยรัฐบาล เพราะหนี้เหล่านี้จะต้องชาระด้วยภาษีอากรที่เรียกเก็บจาก
ประชาชนทั้งประเทศ  

(2) ความหมายตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 

หนี้สาธารณะ หมายความว่า หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท า
ธุรกิจให้กู้ยืมเงินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ าประกัน 
และหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) สาเหตุที่ท าให้เกิดการก่อหนี้สาธารณะ 
เนื่องจากรายจ่ายของรัฐบาลมีมากกว่ารายได้ที่รัฐบาลเรียกเก็บได้ 

ท าให้รัฐบาลต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงินมี 5 ประการ คือ 
(1) กู้เพ่ือลงทุนในสาธารณูปโภค เช่น การสร้างถนน และสร้างเขื่อน 

เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เกิดการสะสมทุน และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการกู้เงินมาใช้จ่ายใน
โครงการต่าง ๆ ต้องมีการเปรียบเทียบต้นทุนและประโยชน์อย่างรอบคอบแล้ว 

(2) กู้เพ่ือชดเชยรายได้ที่เก็บไม่ทันรายจ่าย จะเกิดขึ้นในช่วงต้น
ปีงบประมาณ ซึ่งมีรายจ่ายจะต้องจ่าย แต่ยังเก็บภาษีได้ ไม่เพียงพอ จะมีการออกตั๋วเงินคลังมาขาย 
เพ่ือกู้ยืมในระยะสั้น 

(3) กู้เพ่ือชดเชยรายได้ที่เก็บได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย เกิดจากการใช้จ่าย
ของรัฐบาลก าหนดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ขึ้นกับรายได้ ท าให้บางปีมีรายจ่ายมากกว่ารายได้
จากภาษีอากร 

(4) กู้เพ่ือใช้จ่ายในยามสงครามหรือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เช่น เกิด
ภัยธรรมชาติรุนแรงเป็นต้น ซึ่งต้องใช้เงินจ านวนมากและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

(5) กู้เพ่ือช าระหนี้เก่าที่ถึงก าหนด ในกรณีมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะช าระ
หนี้นั้น 

การกู้ยืมเพ่ือการลงทุนจะให้ผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งสามารถใช้
ช าระเงินกู้และดอกเบี้ยได้ จึงไม่เป็นภาระแก่คนรุ่นหลัง แต่เงินกู้ที่น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจ า จะไม่
มีผลตอบแทน จึงเป็นภาระแก่คนรุ่นหลังในการชาระหนี้เหล่านั้นด้วยการจ่ายภาษี 

3) ประเภทของหนี้สาธารณะ 
การแบ่งประเภทของหนี้สาธารณะ อาจแบ่งได้ 2 วิธี คือ 
(1)  การแบ่งประเภทของหนี้สาธารณะตามแหล่งเงินกู้ ซึ่งแบ่งได้

เป็น 2 ประเภท คือ 
ก. หนี้ภายในประเทศ จะเป็นหนี้ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ภายในประเทศด้วยการประมูลขายตั๋วเงินคลัง และขายพันธบัตรรัฐบาล ถ้าเป็นการกู้ยืมจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย จะท าให้มีการพิมพ์ธนบัตรเพิ่ม ท าให้ปริมาณเงินเพิ่มข้ึน 
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ข. หนี้ภายนอกประเทศ จะเป็นหนี้ที่กู้จากสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสถาบันการเงินในต่างประเทศ  
ด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาลที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับท่ีลงทุนได้ 

(2) การแบ่งประเภทของหนี้สาธารณะตามระยะเวลาของการกู้ยืม  
ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

ก. หนี้ระยะสั้น เป็นหนี้ที่มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 1 ปี จะกู้ยืม
ด้วยการประมูลขายตั๋วเงินคลัง แก่สถาบันการเงิน 

ข. หนี้ระยะปานกลาง เป็นหนี้ที่มีระยะเวลากู้ยืมมากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี จะกู้ยืมด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาล 

ค. หนี้ระยะยาว เป็นหนี้ที่มีระยะเวลากู้ยืมมากกว่า 5 ปี  
จะกู้ยืมด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาล 

2.2.2  ทฤษฎีดุลแห่งอ านาจ (Balance of Power Theory)  
A. E. Campbell และ Richard Dean Burns ได้กล่าวว่า การพยายามรักษาให้

กลุ่มหรือฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งมีอ านาจเท่าเทียมกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนืออีกฝ่าย ประเทศ
ที่แต่เดิมเป็นกลางจะต้องหันไปสนับสนุนฝ่ายที่ตกเป็นเบี้ยล่าง เพ่ือรักษาความสมดุลท าให้ไม่มีฝ่ายใด
เริ่มก่อความขัดแย้งรุนแรง 

2.2.3  ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Interdependence Theory)  
Robert O. Keohane and Joseph S. Nye ได้กล่าวว่า การให้ความส าคัญ 

ในประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสวัสดิการ โดยถือว่าการพ่ึงพาอาศัยกันจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว เมื่อสังคมนั้นๆ กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมและมีการท าให้ทันสมัย นอกจากนี้ ยังกล่าว
อีกว่า ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันนี้จะก่อให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆระหว่างประเทศ
ต่างๆ จนเกิดเป็นการพ่ึงพาที่ซับซ้อน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีจนน าไปสู่ความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค ซึ่งผลจากการพึ่งพาอาศัยจะก่อให้เกิดผลส าคัญต่อประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) การพ่ึงพาอาศัยจะก่อให้เกิดความความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ลักษณะส าคัญคือ 
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทางเศรษฐกิจผ่านช่องทางเลือกท่ีหลากหลาย เกิดการเปลี่ยนนโยบายของแต่ละ
ประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับล าดับของความส าคัญและการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้แสนยานุภาพทาง
การทหารจะมิใช่เครื่องมือที่ได้ผลในการด าเนินนโยบายต่างประเทศอีกต่อไป 

2) ระดับการพ่ึงพาอาศัยที่เพ่ิมมากขึ้นจะลดความสามารถของรัฐบาลในการ
ปกครองตนเอง โดยจะมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ลดอ านาจ
อธิปไตยของตนเองลง เพื่อแลกเปลี่ยนกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

3) รัฐมิใช่ตัวแสดงที่ส าคัญเพียงหนึ่งเดียวในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อีกต่อไป ตัวแสดงอ่ืนๆ เช่น บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ จะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ผลประโยชน์แห่งชาติจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แปรผันไปตามการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

4) การพ่ึงพาอาศัยจะน าไปสู่การพัฒนาที่ทันสมัย ซึ่งจะท าให้เกิดผลต่อเนื่อง คือ 
การพ่ึงพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น  
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2.2.4  ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) 
Wilbert Moore ได้กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะทันสมัย หมายถึง การเปลี่ยนผ่านของ

สังคมเดิมไปสู่สังคมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเกี่ยวพันกับ
เสถียรภาพ ของประเทศตะวันตก โดยมีสถาบันการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพเป็นผู้ตัดสินนโยบาย  
การประเมินทัศนะ และปัญหาการพัฒนาของตนเอง ซึ่งทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าความเจริญ
หรือการพัฒนาสามารถที่จะแผ่ขยายจากประเทศที่เจริญกว่าไปยังประเทศที่ล้าหลัง โดยประเทศ 
ที่เจริญกว่าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น เช่น ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้ประเทศที่ล้าหลังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ ให้มี
ลักษณะเหมือนกับประเทศท่ีเจริญเคยใช้มา ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ จึงจัดตั้ง
โครงการช่วยเหลือการพัฒนาระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศขึ้น เช่น ธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารโลก (World 
Bank: WB) เป็นต้น  

2.2.5  ทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Needs Theory) 
ทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐาน เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการกลุ่มองค์การกรรมกร

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และนักเศรษฐศาสตร์ เช่น Duley 
Seer, Pual Streeten Gunnar Myrdal ซึ่งเรียกร้องให้มีการด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเงื่อนไข
ทางสังคมและการจัดเตรียมสถาบันต่างๆ ก่อนการพัฒนา ตามทฤษฎีนี้แนวทางการพัฒนามาจาก
กรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลางไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง (bottom–up planning) 
ตามความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประเทศ  

จุดเน้นส าคัญของทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐาน คือ 
1) เน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นพื้นฐานของประชาชน 
2) เน้นการกระจายอ านาจ (Decentralization) และความเจริญไปยังพ้ืนที่

เป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
3) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทมาก 
4) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
5) เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประเทศ 
6) เน้นการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กันแบบบูรณาการ (Integration) ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) สนับสนุนการใช้แรงงาน และทุนภายในประเทศ (Labour & Capital) 
8) เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชนในชุมชน 

2.2.6  ทฤษฎีการเจรจาต่อรอง (Negotiation Theory) 
Watkins (2003), Fossum (2009), Lewicki, Barry and Sounders (2010) ได้

กล่าวว่า การเจรจาระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าที่ตกลงเจรจาเพ่ือหาข้อยุติในประเด็นของการที่
จะต้องตัดสินใจข้อขัดแย้ง หรือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายก็มีผลประโยชน์เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่ยอมรับกันได้ของคู่เจรจา ซึ่งมีรูปแบบการเจรจาต่อรองเป็น 2 รูปแบบ คือ การเจรจาต่อรอง
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แบบแข่งขันซึ่งเป็นการเจรจาต่อรองที่มีแพ้ มีชนะ ถ้าไม่ชนะก็ให้แพ้กันทั้งสองฝ่าย กับการเจรจา
ต่อรองแบบบูรณาการซึ่งทุกฝ่ายที่เข้าเจรจาต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ไม่มีแพ้ หรือ ไม่มีชนะ ทั้งนี้  
ผู้เจรจาจะเป็นคนก าหนดการเจรจาด้วยตัวเอง เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์จากการเจรจามากที่สุดหรือ
สูญเสียผู้ประโยชน์น้อยที่สุด 

2.2.7  ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดับขั้น (The Stages of Economic 
Growth Theory) 

W.W. Rostow ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกให้มี
ทรัพยากรจากภายนอกเพียงพอส าหรับที่จะพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงิน หรือ
ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าจากแหล่งภายนอกหรือมาจากต่างประเทศ เพ่ือมาช่วยผลักดันให้
เกิดการเจริญเติบโตของประเทศก าลังพัฒนา เขาเชื่อว่า การพัฒนาประเทศทั้งหมดจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามล าดับขั้นการพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นสังคมแบบดั้งเดิม (traditional society) 
2) ขั้นเตรียมการ (preconditions for take–off) 
3) ขั้นทะยานขึ้น (take–off) 
4) ขั้นไปสู่ความเจริญเติบโตเต็มที่ (drive to maturity) และ 
5) ขั้นอุดมโภคา (the age of high mass consumption) 
ประเทศต่างๆ จะมีการพัฒนาด าเนินตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนตามล าดับ แต่ไม่

จ าเป็นที่การพัฒนาของทุกประเทศจะต้องเกิดขึ้นทุกขั้นตอน สามารถข้ามล าดับขั้นตอนได้บางครั้ง 
และแต่ละขั้นตอนไม่จ าเป็นต้องมีระยะเวลาเท่ากัน ความช่วยเหลือตามทฤษฎีนี้ ประเทศพัฒนาแล้ว
ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อจะได้ใช้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปการเงิน 
การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการเพ่ือพัฒนาประเทศให้หลุดพ้น
จากสภาวะขั้นต้นๆ และการพัฒนาไปสู่ระดับการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ระบบเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่
อยู่ในขั้นทะยานขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1783–1802 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เข้าขั้น
อุดมโภคาในระหว่าง ค.ศ. 1917–1924 และประเทศในยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่นเข้าสู่ขั้นนี้ ตั้งแต่ ค.ศ. 
1950 เป็นต้นมา ส่วนประเทศด้อยพัฒนานั้น ส่วนมากจะอยู่ในขั้นสังคมแบบดั้งเดิมและขั้นเตรียมการ 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนา จ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงมาก มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีคุณภาพสูงคอยอ านวยความสะดวก 
 
2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2561 

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะและการกู้เงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 
มาตรา 4 ได้ให้นิยามค าว่า หนี้สาธารณะ หมายความว่า หนี้ที่กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของ
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รัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจให้กู้ยืมเงินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลัง
ไม่ได้ค้ าประกัน และหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

มาตรา 16 ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ให้กระทรวงการคลังประกาศแหล่งเงินกู้ สกุลเงินกู้ 
จ านวนเงินกู้ การค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย  
ค่าส่วนลด ระยะเวลาการช าระเงินต้นคืน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ เงื่อนไข วิธีการ และ
สาระส าคัญอ่ืนใดตามที่จ าเป็นในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ท าสัญญากู้หรือออก
ตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี 

ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีให้
กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยรายงาน
ดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้ง
รายการการกู้เงินและการค้ าประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน
มีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนตามล าดับ 

มาตรา 18 การค านวณเงินตราต่างประเทศสกุลใดเป็นเงินบาท ให้ค านวณตาม
อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ท าสัญญากู้ สัญญาค้ าประกัน  
หรือออกตราสารหนี้ แต่ในรายงานตามาตรา 16 วรรคสอง ให้ค านวณตามอัตราแลเปลี่ยนดังกล่าว ณ 
วันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน แล้วแต่กรณี 

มาตรา 202 ให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
(1/1) บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง 

(2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(3) ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 
(4) ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ 
(5) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับจากการกู้เงินตาม (2) ถึง (5) ให้น าไปใช้ได้

ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

มาตรา 22 การกู้เงินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กระท าได้เมื่อมีความจ าเป็น 
ต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ
จ าเป็นต้องกู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยให้กระทรวงการคลังกู้เป็น
เงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  

                                                 
2 มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
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มาตรา 23 ในการกู้เงินตามมาตรา 22 ถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอ้ืออ านวย
และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีอาจกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศก็ได้ 

มาตรา 25 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินส าหรับโครงการ
หรือแผนงานที่รัฐบาลเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และหากกระทรวงการคลัง 
เป็นผู้กู้และน ามาให้หน่วยงานดังกล่าวกู้ต่อจะเป็นการประหยัดและท าให้การบริหารหนี้สาธารณะมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจกู้เงินเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวกู้ต่อได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

การกู้ตามวรรคหนึ่งให้นับรวมในวงเงินดังต่อไปนี้  
(1) ถ้ากู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 22  
(2) ถ้ากู้เป็นเงินบาท ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 28 

2.3.2  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 
มาตรา 49 การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องกระท าด้วยความรอบคอบ และ
ค านึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการช าระหนี้ การกระจายภาระการช าระหนี้ เสถียรภาพและ
ความยั่งยืนทางการเงินการคลังตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 

มาตรา 52 การกู้เงินของรัฐบาล และการค้ าประกันการช าระหนี้ของหน่วยงานของ
รัฐโดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด 

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 49 รัฐบาลจะค้ าประกัน 
การช าระหนี้นั้นไม่ได้ 

มาตรา 53 การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระท าได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็น
การเฉพาะและเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไข
ปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทัน  

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลา 
ในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ การด าเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น  

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐ เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายก าหนดได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
เว้นแต่จะมีกฎหมาย บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา 56 การกู้เงินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการโดยไม่
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อาจใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายได้ โดยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน หน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการแผนงานหรือโครงการ และจ านวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่าย 
ตามแผนงานหรือ โครงการนั้นด้วย 

มาตรา 57 การกู้เงินตามมาตรา 53 และมาตรา 56 จะกระท าได้แต่เฉพาะเพ่ือใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
เจ้าของแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้
นั้นแล้ว 

มาตรา 58 เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา 53 และมาตรา 56 แล้ว ให้มีการ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

มาตรา 59 เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา 53 และมาตรา 56 ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้น าไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามี
เงินเหลือหรือไม่มีการด าเนินการหรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ
นั้นอีกให้น าส่งคลัง  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการ
เสร็จสิ้น หรือไม่มีการด าเนินการ หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ
นั้นอีก ให้กระทรวงการคลังน าเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงิน
จากผู้ให้กู้ให้ยกเลิกวงเงินกู้ท่ียังไม่ได้เบิกนั้น 

2.3.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ข้อระเบียบเกี่ยวกับงานจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ดังนี้ 
หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา  
ข้อ 101 การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่

หน่วยงานของรัฐโดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ ได้ขึ้นทะ เบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังว่าไม่มี  
ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐแสดง
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้างโดยการจ้างที่ปรึกษา
ต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้ 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แหล่งเงินกู้โครงการ 

ในการนี้ ผู้เขียนได้ด าเนินการรวบรวมเนื้อหาเพ่ือใช้วิเคราะห์ก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์
การพิจารณาแหล่งเงินลงทุนและแนวทางการระดมทุนส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการเพ่ือ
ประโยชน์ในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุน
ส าหรับโครงการพัฒนา3 หรือโครงการ4 ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1  หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนา 
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาจะพิจารณาในประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 
1) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) 

ควรมีผลตอบแทนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9 แล้วแต่ลักษณะของโครงการ ทั้งนี้เว้นแต่โครงการพัฒนาที่มี
ความจ าเป็น ต้องด าเนินการและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาจพิจารณาให้การสนับสนุนได้ 
เช่น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน 

2) ผลตอบแทนทางการ เ งิ น  (Financial Internal Rate of Return : FIRR) 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด รวมถึงการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน (Value For Money: VFM) เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการรับ 
ภาระการลงทุน แหล่งเงินทุน และแนวทางการระดมทุนท่ีเหมาะสม 

3) ความสามารถในการช าระหนี้ของหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยหน่วยงาน
เจ้าของโครงการต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt 
Service Coverage Ratio: DSCR) ในอัตราไม่ต่ ากว่า 1 

4) ความพร้อมของโครงการพัฒนา ให้พิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น รายงาน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนา แบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Detailed Design) 
ความพร้อมของการเข้าใช้พื้นที่ เป็นต้น 
  

                                                 
3 โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
4 โครงการ หมายความว่า โครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มรีะยะเวลา 
การด าเนินการทีชั่ดเจน ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินภาครัฐ และให้หมายความรวมถึงโครงการลงทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ต่อจากกระทรวงการคลังด้วย 
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3.1.2  การวิเคราะห์แนวทางการรับภาระการลงทุน5 โครงการพัฒนาหรือโครงการ 
การวิเคราะห์แนวทางการรับภาระการลงทุน โครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะ

เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1.2.1 กรณีท่ีรัฐบาลควรรับภาระการลงทุน  

1) เป็นโครงการพัฒนาที่จัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง และมีผลตอบแทน
ทางการเงินต่ า โดยรัฐบาลอาจพิจารณารับภาระการ ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน เฉพาะค่าใช้จ่าย
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานก็ได้  

2) เป็นโครงการที่ให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน
การเงินภาครัฐที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้รัฐบาลรับภาระ  

3.1.2.2 กรณีท่ีรัฐบาลไม่ควรรับภาระการลงทุน  
1) เป็นโครงการพัฒนาหรือโครงการของหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลตอบแทน
ทางการเงินสูง  

2) เป็นโครงการพัฒนาหรือโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีฐานะ
ทางการเงินดี มีความสามารถในการช าระหนี้ และมีความสามารถในการหารายได้ 

3.1.3 การพิจารณาแหล่งเงินลงทุนและแนวทางการระดมทุน  
การพิจารณาแหล่งเงินลงทุนและแนวทางการระดมทุน ให้พิจารณาประเด็นต่างๆ 

ดังนี้ 
3.1.3.1 เงินงบประมาณ ควรใช้ส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการที่รัฐบาลควร

รับภาระการลงทุนตาม 3.1.2.1 เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ค่าจ้างส ารวจออกแบบเบื้องต้น
ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดค่าจ้างที่ปรึกษาประกวดราคา ค่าใช้จ่ายเพ่ือก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น 

3.1.3.2 เงินกู้ ควรใช้ส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1) โครงการพัฒนาหรือโครงการ ที่รัฐบาลควรรับภาระการลงทุนตาม 

3.1.2.1 ซึ่งไม่อาจใช้จ่ายจากเงินงบประมาณได้ 
2) โครงการพัฒนาหรือโครงการ ที่รัฐบาลไม่ควรรับภาระการลงทุนตาม 

3.1.2.2  
3.1.3.3 เงินรายได้ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ควรใช้ส าหรับโครงการพัฒนา

หรือโครงการที่รัฐบาลไม่ควรรับภาระการลงทุน ตาม 3.1.2.2 ข้อ 1 โดยควรมีสัดส่วนของรายได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 25 ของวงเงินลงทุนของโครงการพัฒนาหรือโครงการ ทั้งนี้การพิจารณาสัดส่วนการใช้รายได้
ให้พิจารณาฐานะการเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการประกอบด้วย 

                                                 
5 การรับภาระการลงทุน หมายความว่า การรับภาระการลงทุนของรัฐบาลในการด าเนินโครงการพัฒนาหรือ
โครงการ โดยรัฐบาลเป็นผู้ช าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย หรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เกี่ยวกับการกู้เงิน 
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3.1.3.4 การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ควรใช้ส าหรับโครงการ
พัฒนาที่มีผลตอบแทนทางการเงินสูง โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว 
การให้เอกชนร่วมลงทุนจะมีความคุ้มค่าทางการเงินมากกว่าภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด 
 
3.2  ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ 

โครงการการลงทุนของรัฐบาลมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
แตเ่นื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดซึ่งมีไม่เพียงพอส าหรับโครงการการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ของ
รัฐบาล ท าให้ต้องหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศโดยการกู้เงิน ส าหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ของ
รัฐบาลที่ผ่านมาสามารถด าเนินโครงการโดยการใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ 

ส าหรับแหล่งเงินกู้ทางการที่ประเทศไทยด าเนินการกู้เงินหลักๆ ประกอบด้วย องค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) และ ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่ง
แหล่งเงินกู้แต่ละแหล่งดังกล่าว มีขั้นตอนในการจัดหาเงินกู้ที่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนได้ศึกษา
และวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการดังกล่าว สามารถจ าแนกขั้นตอนการ
จัดหาเงินกู้ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้

กลุ่มท่ี 1 ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่น 
กลุม่ที่ 2 ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย และ ธนาคารโลก  
3.2.1  กลุ่มที่ 1 ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่น 

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มต้นให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official 
Development Assistant: ODA) แก่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2497 โดยกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือ 
มีในรูปแบบต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistant) ความร่วมมือทางการเงิน
แบบให้เปล่า (Grants) ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (ODA Loan) และ
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สาหรับเงินกู้ เงินกู้จากต่างประเทศส่วนใหญ่ของไทย
มาจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนเพ่ือ
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเงื่อนไขเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนที่ดีกว่า
เงื่อนไขจากประเทศอ่ืน คือ มีอัตราดอกเบี้ยต่ า และระยะช าระคืนเงินกู้ยาว 

3.2.1.1 ขั้นตอนการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ

ญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) อยู่ภายใต้หลักการและรูปแบบของ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล จึงเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน คือ มีอัตราดอกเบี้ยต่ าและ
ก าหนดระยะช าระคืนเงินต้นยาว โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1) หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ 

2) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ กระทรวงการคลังสั่งการให้
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ วงเงินกู้ จัดหาแหล่งเงินกู้ที่
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เหมาะสม และร่างหนังสือทาบทามการขอใช้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพ่ือเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม 

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามหนังสือทาบทามการขอใช้
เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ (Official Request) โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทย เพื่อเสนอรายชื่อโครงการ วงเงินที่จะขอใช้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมรายละเอียดโครงการ
ซึ่งจัดเตรียมโดยหน่วยงานผู้กู้เพ่ือให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณา 

4) JICA ส่งคณะเจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียด ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ความพร้อมของโครงการและรับทราบสถานะโครงการ (Fact Finding Mission) 

5) เมื่อผู้บริหารระดับสูง JICA อนุมัติเพ่ือให้เกิดการประเมินโครงการ 
รัฐบาลญี่ปุ่นจัดส่งคณะผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น (Government Mission) ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นหัวหน้าคณะ) กระทรวงการคลัง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
กระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้แทน JICA มาเพ่ือร่วมประชุมกับผู้แทนฝ่ายไทย ในการ
หารือประเมินภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการพัฒนาของประเทศไทย รวมทั้งความเหมาะสมและ
ความพร้อมของโครงการที่ขอใช้เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่น 

6) JICA รายงานผลการประเมินแก่รัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ืออนุมัติให้เกิด 
การประเมินโครงการ 

7) เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติในรายละเอียดจาก JICA หน่วยงาน
เจ้าของโครงการมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพ่ือขอบรรจุโครงการในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะจะพิจารณาและบรรจุโครงการในแผนการ
บริหารหนี้จากต่างประเทศภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ แล้วน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

8) หลังจากนั้น JICA ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้จะส่งคณะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
และประเมินรายละเอียดโครงการ (Appraisal Mission) ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน ค่าลงทุนใน
โครงการทั้งในส่วนเงินตราต่างประเทศและเงินบาทสมทบ โดยจะหารือกับผู้แทนสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะและผู้แทนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของ รวมถึงตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุนหลังจากท่ีอนุมัติโครงการ 

9) เมื่อโครงการลงทุนมีก้าวหน้ามากขึ้นและมีความพร้อมด าเนิน
โครงการ คณะกรรมการ JICA พิจารณาอนุมัติผลการประเมินโครงการ 

10)  JICA รายงานผลการพิจารณาให้รัฐบาลญี่ปุ่นทราบผลการประเมิน
โครงการเพื่อประกอบการอนุมัติเงินกู้และรัฐบาลญี่ปุ่นแจ้งไปยังกลุ่มประเทศ OECD ต่อไป 

11)  เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน รัฐบาลญี่ปุ่นจะ
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการให้เงินกู้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Pledge) โดยระบุถึง
โครงการและวงเงินที่รัฐบาลจะให้กู้ และเง่ือนไขของเงินกู้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการ
ช าระหนี้ รวมระยะปลอดหนี้ รวมถึงเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกรอบความตกลงในระดับรัฐบาล 
จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยจะส่งร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (Exchange of Note) มาให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
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12)  JICA จะส่งคณะผู้แทนมายังประเทศไทยเพ่ือเจรจาเงื่อนไขและร่าง
สัญญาเงินกู้ ร่างสัญญาค้ าประกันเงินกู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องและค าถามเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้ (Legal Questionnaire) มาให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตอบ 
ในนามกระทรวงการคลังในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหัวหน้าคณะ 

13)  กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ร่างสัญญาเงินกู้ และร่างสัญญา ค้ าประกันเงินกู้ และขออนุมัติลงนามใน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และสัญญาเงินกู้จะมีเนื้อหาสาระส าคัญตามข้อ 
3.2.1.2 หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น 

14)  คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ร่างสัญญาเงินกู้ และ
ร่างสัญญาค้ าประกันเงินกู้ และขออนุมัติลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

15)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง/ผู้แทนลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับ JICA เพ่ือตกลงการท าสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันเงินกู้ 

16)  เมื่อลงนามในสัญญาเงินกู้และและสัญญาค้ าประกันเงินกู้แล้ว
กระทรวงการคลัง6 จะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบผลการลงนาม และลงประกาศการกู้เงิน
ของโครงการส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 มาตรา 16 ที่บัญญัติว่า 

“ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ให้กระทรวงการคลังประกาศแหล่งเงินกู้ 
สกุลเงินกู้ จ านวนเงินกู้ การค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่าย ค่าส่วนลด ระยะเวลาการช าระเงินต้นคืน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ เงื่อนไข วิธีการ
และสาระส าคัญอ่ืนใดตามที่จ าเป็นในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ท าสัญญากู้หรือ
ออกตราสารหนี้แล้วแต่กรณี” 

17)  กระทรวงการคลังขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดท าความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) 

18)  สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ และหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ 
โดยในระเบียบของแหล่งเงินกู้ JICA ระบุที่จะให้ผู้กู้ส่งเอกสารต่างๆ เพ่ือให้สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ
ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันเงินกู้ ประกอบด้วย ความเห็น
ทางกฎหมาย และลายมือชื่อผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินกู้ น าส่งและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ 
  

                                                 
6 ภายใต้พระราชบัญญตัิการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากตา่งประเทศตาม

มาตรา 22 และให้อ านาจกระทรวงการคลังในการค้ าประกันเงินกู้ตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 28 
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3.2.1.2  หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 

1)  รายชื่อโครงการและวงเงินที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้เงินกู้ 
2)  เงื่อนไขเงินกู้: อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการช าระเงินกู้ ระยะปลอดหนี้ 

และระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ 
3)  การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้ง

โดยเฉพาะ กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ค้ าประกัน 
4)  การช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น จะได้รับ

การยกเว้นในเรื่องภาษีอากรที่ใช้บังคับในราชอาณาจักร 
5)  รัฐบาลไทยจะอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลสัญชาติญี่ปุ่นที่เดินทาง 

เข้ามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเงินกู้ รวมทั้งการพ านักอยู่ในประเทศไทยได้ตาม
กฎหมายเท่าที่จ าเป็น 

6)  ส าหรับการขนส่งทางเรือและประกันภัยทางทะเลของสินค้าที่จัดซื้อ
ด้วยเงินกู้ รัฐบาลไทยต้องงดเว้นการก าหนดข้อบังคับใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันโดยเสรีและ
เป็นธรรมระหว่างบริษัทเดินเรือและบริษัทประกันภัยของประเทศท้ังสอง 

3.2.1.3  สัญญาเงินกู้ ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคญั ดังนี้ 
1)  วงเงิน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินโครงการ 
2)  การช าระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย เงื่อนไขเงินกู้ และค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ 
3)  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการเบิกจ่ายเงินกู้ และแนวทางใน

การใช้เงินกู ้
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3.2.2  กลุ่มที่ 2 ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เริ่มให้ความร่วมมือ

เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistant: ODA) แก่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2511 ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เงินกู้ส าหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น 
ด้านสาธารณูปโภค พลังงาน คมนาคม การเกษตร เป็นต้น ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical 
Assistant) ความร่วมมือทางการเงินแบบให้เปล่า (Grants) และเงินกู้จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP) 

ธนาคารโลก (World Bank) เริ่มให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลของประเทศไทยครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเร่งฟ้ืนฟูและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในรูปแบบของเงินกู้ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เงินกู้ปราศจากดอกเบี้ย เงินให้เปล่า และความช่วยเหลือ
ทางวิชาการเพ่ือใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ จนกระทั่งเมื่อประเทศไทยได้
พัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income Country) ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลกมีความก้าวหน้าจากความสัมพันธ์ในลักษณะผู้กู้และผู้ให้กู้ มาสู่
การเป็นภาคพัฒนาอย่างแท้จริง คือ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนา และการให้
ค าปรึกษาด้านนโยบายในประเด็นหลักๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย (Reimbursable Advisory Services: RAS)  

3.2.2.1  ขั้นตอนการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ทางการผ่านธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ 

ธนาคารโลก (World Bank) อยู่ภายใต้หลักการและรูปแบบของเงินกู้ส าหรับโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภค พลังงาน คมนาคม การเกษตร เป็นต้น ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (Technical Assistant) ความร่วมมือทางการเงินแบบให้เปล่า (Grants) และเงินกู้จาก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  

1)  หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ 

2)  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ วงเงินกู้ จัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และร่างหนังสือ
ทาบทามการขอใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการอย่างเป็นทางการเพ่ือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังลงนาม 

3)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามหนังสือทาบทามการขอใช้
เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการอย่างเป็นทางการ (Official Request) ถึงธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
หรือธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือเสนอรายชื่อโครงการ วงเงินที่จะขอใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการ 
พร้อมรายละเอียดโครงการซึ่งจัดเตรียมโดยหน่วยงานผู้กู้เพ่ือให้แหล่งเงินกู้ทางการพิจารณา 

4)  แหล่งเงินกู้ทางการ (ADB & World Bank) จะส่งคณะเจ้าหน้าที่
ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมของโครงการ รับทราบสถานะโครงการ 
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(Fact Finding Mission) และรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารพัฒนาเอเชีย  (ADB) หรือ
ธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5)  แหล่งเงินกู้ทางการจะส่งคณะเจ้าหน้าที่วิ เคราะห์และประเมิน
รายละเอียดโครงการ (Appraisal Mission) ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน ค่าลงทุนในโครงการทั้ง
ในส่วนเงินตราต่างประเทศและเงินบาทสมทบ โดยจะหารือกับผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
และผู้แทนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ รวมถึงตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุนหลังจากท่ีอนุมัติโครงการ 

6)  เมื่อแหล่งเงินกู้ทางการอนุมัติโครงการและวงเงินกู้แล้ว แหล่งเงินกู้
ทางการ จะส่งคณะผู้แทนมายังประเทศไทยเพ่ือเจรจาเงื่อนไขและร่างสัญญาเงินกู้ ร่างสัญญาค้ าประกัน
เงินกู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องและค าถามเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้ 
(Legal Questionnaire) มาให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตอบในนามกระทรวงการคลังในฐานะผู้กู้หรือ
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เป็นหัวหน้าคณะ  

7)  เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติในรายละเอียดจากแหล่งเงินกู้ทางการ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพ่ือรอบรรจุโครงการไว้ในแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะ โดยคณะกรรมการนโยบายและก ากับ การบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือบรรจุแผนการ
บริหารหนี้จากต่างประเทศภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ แล้วน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

8)  หลังจากการเจรจาเงื่อนไขและร่างสัญญาเงินกู้ ร่างสัญญาค้ าประกัน
เงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในนามกระทรวงการคลังและ
แหล่งเงินกู้ทางการ ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญาเงินกู้ ร่างสัญญาค้ าประกันเงินกู้ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9)  กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ และร่าง
สัญญาค้ าประกันเงินกู้ และขออนุมัติลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาเงินกู้จะมีเนื้อหา
สาระส าคัญตามข้อ 3.2.2.3 สัญญาเงินกู้ จากนั้นแหล่งเงินกู้ทางการจะเสนอร่างสัญญาเงินกู้ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับแหล่งเงินกู้ทางการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

10)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง/ผู้แทนลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับแหล่งเงินกู้ทางการ เพ่ือตกลงการท าสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันเงินกู้ 

11)  เมื่อลงนามในสัญญาเงินกู้และและสัญญาค้ าประกันเงินกู้แล้ว
กระทรวงการคลัง จะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบผลการลงนาม และลงประกาศการกู้เงิน
ของโครงการส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 มาตรา 16 ที่บัญญัติว่า 

“ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ให้กระทรวงการคลังประกาศแหล่งเงินกู้ 
สกุลเงินกู้ จ านวนเงินกู้ การค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่าย ค่าส่วนลด ระยะเวลาการช าระเงินต้นคืน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ เงื่อนไข วิธีการ
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และสาระส าคัญอ่ืนใดตามที่จ าเป็นในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ท าสัญญากู้หรือ
ออกตราสารหนี้แล้วแต่กรณี” 

12)  กระทรวงการคลังขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดท าความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion)  

13)  สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ และหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ 
โดยในระเบียบของแหล่งเงินกู้ ทางการ (ADB & World Bank) ระบุท่ีจะให้ผู้กู้ส่งเอกสารต่างๆ เพ่ือให้
สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันเงินกู้ 
ประกอบด้วย ความเห็นทางกฎหมาย และลายมือชื่อผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินกู้ น าส่งและลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

3.2.2.2  สัญญาเงินกู้ ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
1)  วงเงิน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินโครงการ 
2)  การช าระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย เงื่อนไขเงินกู้ และค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ 
3)  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการเบิกจ่ายเงินกู้ และแนวทางใน

การใช้เงินกู ้
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3.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต  
3.3.1  ความเป็นมา 

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ–รังสิต และช่วงบางซื่อ–ตลิ่งชันเป็น
การขยายโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนจากด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปยังศูนย์กลางของกรุงเทพชั้นใน ขณะเดียวกันยัง
เป็นการเพ่ิมโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนให้สามรถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ า เงิน (สายเฉลิม
รัชมงคล) ได้ ณ บริเวณสถานีบางซื่อ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และเป็นการลดปัญหาด้านการจราจร  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ด าเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงรังสิต–บางซื่อ–ตลิ่งชัน ตามภาพที่ 3 แนวเส้นทาง
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่�วงบางซื่อ–รังสิต ประกอบด้วย ช่วงบางซื่อ–รังสิต ระยะทาง 
26 กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงิน 52,220 ล้านบาท และช่วงบางซื่อ–ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
ภายใต้กรอบวงเงิน 13,133 ล้านบาท ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 อนุมัติให้ 
รฟท. ด าเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงและให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท ส าหรับด าเนินการช่วงปี 
2551–2555 และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ปรับกรอบวงเงินลงทุนค่า
ก่อสร้างให้มีกรอบวงเงินเพ่ิมขึ้นในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินโครงการ และให้
กระทรวงการคลังรับไปประสานในรายละเอียดกับกระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 3  แนวเส้นทางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช�่วงบางซื่อ–รังสิต 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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3.3.2  ข้อเท็จจริง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นโครงการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการจราจร รวมทั้ง

ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นการประหยัดพลังงานและโดยที่การลงทุน
ในโครงการมีสัดส่วนการน าเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการลงทุนใน
ส่วนของระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ ซึ่งมีการน าเข้าทั้งหมด และโครงการมีระยะเวลาในการคืนทุนนาน 
ดังนั้น ในส่วนของแผนการระดมทุน นอกจากการจัดหาเงินกู้ภายในประเทศแล้ว กระทรวงการคลัง  
จึงพิจารณาเงินกู้ต่างประเทศที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน7 (Concessional Loan) มาใช้ในการลงทุนด้วย 
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปีสมทบเพ่ือด าเนินโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของ
วงเงินลงทุนรวมเพ่ือรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของโครงการไว้ที่
ประมาณ 2 ต่อ 1 เท่า ซึ่งเป็นโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน
ในอนาคตที่สูงเกินไป 

ในการกู้เงินต่างประเทศที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนจากแหล่งทางการ จะมีขั้นตอนในการ
ประเมินและพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการ แต่รัฐบาลจะได้ประโยชน์จาก
ต้นทุนทางการเงินที่ต่ ากว่าอัตราตลาดในประเทศมาก และกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ รวมทั้งมีอายุเงินกู้ที่ค่อนข้างยาวกว่าแหล่งเงินกู้ปกติ เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ ประกอบกับการมีระยะปลอดหนี้เงินกู้8 (Grace Period) สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้าง
และคืนทุนของโครงการ  

ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณและเพ่ือให้มีแหล่งเงินที่แน่นอนและต่อเนื่อง
ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การกู้ เงินจากต่างประเทศจึงเป็นแหล่งเงินที่ เหมาะสม 
นอกจากนั้น แหล่งเงินกู้ทางการซึ่งได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
และรัฐบาลต่างประเทศ จะมีประสบการณ์การท าโครงการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ที่จะ
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี และแนะน าแนวทางการพัฒนาโครงการให้กับประเทศผู้รับเงินกู้ได้ 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็น
เงื่อนไขที่ดีที่สุดในขณะนั้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือทาบทาม
เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย เพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน และประสานงานกับธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแหล่งญี่ปุ่น 
(Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลญี่ปุ่นที่รับผิดชอบ
เงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรน  

3.3.3  ขั้นตอนการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น อยู่ภายใต้หลักการและรูปแบบของความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลต่อรัฐบาล จึงเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน คือ มีอัตราดอกเบี้ยต่ าและก าหนดระยะช าระคืน 
เงินต้นยาว โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  
                                                 
7 เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน คือ เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทางการที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราตลาด ระยะเวลาการช าระคืน
เงินกู้ยาว ได้แก่ เงินกู้จากรัฐบาลตา่งประเทศ และ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนา
เอเชีย  
8 ระยะปลอดหนีเ้งินกู้ คือ ช่วงเวลาที่ไม่ช าระต้นเงินกู้ ช าระเพยีงดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ 
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1) กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยจะมีหนังสือทาบทามการขอใช้เงินกู้รัฐบาล
ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย เพ่ือเสนอรายชื่อ
โครงการ วงเงินที่จะขอใช้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมรายละเอียดโครงการซึ่งจัดเตรียมโดยหน่วยงานผู้กู้
เพ่ือให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณา 

2) หลังจากนั้น JBIC จะส่งคณะเจ้าหน้าที่มารวบรวมข้อมูลและรับทราบสถานะ
โครงการ (Fact Finding Mission)  

3) หลังจากนั้น JBIC จะส่งคณะเจ้าหน้าที่ประเมินรายละเอียดโครงการ 
(Appraisal Mission) ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน ค่าลงทุนในโครงการทั้งในส่วนเงินตรา
ต่างประเทศและเงินบาทสมทบ โดยจะหารือกับผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้แทน 
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ และรายงานผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นทราบผลการประเมิน
โครงการเพื่อประกอบการอนุมัติเงินกู้  

4) เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาและ
ประกาศการให้เงินกู้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Pledge) โดยระบุถึงโครงการและวงเงินที่
รัฐบาลจะให้กู้ และเงื่อนไขของเงินกู้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการช าระหนี้ รวมระยะ
ปลอดหนี้ รวมถึงเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกรอบความตกลงในระดับรัฐบาล และจะแจ้งไปยัง
กลุ่มประเทศองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for 
Economic Co–operation and Development) ในโอกาสเดียวกัน จากนั้นสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยจะส่งร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลญี่ปุ่นมาให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยจะเจรจาในรายละเอียดของร่างหนังสือดังกล่าว 

5) JBIC ส่งค าถามเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้ 
(Legal Questionnaire) มาให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตอบในนามกระทรวงการคลังในฐานะ 
ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้  

6) เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติโครงการและวงเงินกู้แล้ว JBIC จะส่งคณะผู้แทนมายัง
ประเทศไทยเพ่ือเจรจาร่างสัญญาเงินกู้ ร่างสัญญาค้ าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบริหาร  
หนี้สาธารณะเป็นหัวหน้าคณะ 

7) กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ร่างสัญญาเงินกู้ และร่างสัญญาค้ าประกันเงินกู้ 
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้  



30 

 

 
 

ภาพที่ 4  ผังขั้นตอนการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
ที่มา: ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จะแบ่งเป็นระยะหรือ 

Phase เนื่องจากวงเงินโครงการสูงและเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ JBIC คิดต่อปีของ
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

3.3.3.1 ระยะที่ 1 
กระทรวงการคลังได้มีหนังสือทาบทามขอใช้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็น

ทางการไปยังรัฐบาลญี่ปุ่น โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2549 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กระทรวงการคลังโดย สบน. ร่วมกับส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ รฟท. ได้หารือและเจรจารายละเอียดโครงการกับ 
คณะผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น และ JBIC ได้ส่งคณะผู้แทนมาประเทศไทยเพ่ือรวบรวมข้อมูล รับทราบ
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สถานะและประเมินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต (ซึ่งต่อมาเรียกว่า โครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต) 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 12–20 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน–4 กรกฎาคม 2551  

ในช่วงของการประเมินต้นทุนโครงการในเดือนกรกฎาคม 2551 JBIC 
ร่วมกับ รฟท. ได้ประเมินวงเงินโครงการที่ 347,383 ล้านเยน หรือเทียบเท่ากับ 110,632 ล้านบาท 
(ค านวณ ณ อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นที่ 100 เยนต่อ 31.14 บาท) ซึ่งรวมส่วนตัวรถไฟฟ้า ค่าที่ปรึกษา 
การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้า (price escalation) ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ ภาษี  
ค่าบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้ว โดยสัดส่วนที่ JBIC คาดว่าจะให้กู้ได้เป็น
วงเงิน 294,018 ล้านเยน หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของต้นทุนโครงการ ทั้งนี้ การประเมินต้นทุน
โครงการของ JBIC เป็นขั้นตอนการประเมินภายใน ซึ่งมีการรวมรวมข้อมูลและการก าหนดสมมุติฐาน
โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีบางรายการที่ไม่ตรงกับฝ่ายไทย เช่น ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งไม่มีผลขัดแย้งหรือบังคับฝ่ายไทยให้ด าเนินการนอกเหนือจากมติคณะรัฐมนตรี แต่เป็น
เพียงแนวทางการประเมินเพ่ือก าหนดวงเงินให้กู้ 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศการให้เงินกู้
อย่างเป็นทางการแก่ประเทศไทย ส าหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ–รังสิต ระยะที่ 1 
ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยได้จัดส่งร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (Exchange of Notes) มาให้กระทรวงการคลัง 
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาในรายละเอียดของร่างสัญญาเงินกู้ 
ส าหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี
สาระส าคัญสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มีผลบังคับใช้ และต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศการให้เงินกู้แก่ประเทศไทยส าหรับโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต ส่งผลให้การด าเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ดังกล่าวต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 วรรคสอง ได้ก าหนดว่า 
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว” และมาตรา 190 วรรคสาม ได้ก าหนดว่า “ก่อนการ
ด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง 
คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภา
เกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบด้วย” อย่างไรก็ดีภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 305 (5) ระบุไว้ว่า “การใดที่เกี่ยวกับ 
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การจัดท าหรือด าเนินการตามหนังสือสัญญาที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  
ให้เป็นอันใช้ได้และมิให้น าบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสามมาใช้บังคับ แต่ให้น าบทบัญญัติดังกล่าว 
มาใช้บังคับกับการด าเนินการที่ยังคงค้างอยู่และต้องด าเนินการต่อไป” 

กระทรวงการคลังได้มีการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่น และ องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) (เดิมเจรจากับ JBIC9) 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2550 อย่างไรก็ตาม เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินงาน กระทรวงการคลังจึงน าเรื่องเงินกู้
รัฐบาลญี่ปุ่นส าหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ–รังสิต เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
โดยก่อนลงนามในสัญญาเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรีจะต้องน าเสนอร่างสัญญาเงินกู้
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกระทรวงการคลังมิได้น าเสนอกรอบ
การเจรจาเงินกู้จากต่างประเทศให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณา รวมทั้งมิได้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผ่านขั้นตอนการด าเนินการไปก่อนวันประกาศ
รัฐธรรมนูญ 

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี มติ เ มื่ อ วั นที่  1 0  มีน าคม  2552  อนุ มั ติ ใ ห้
กระทรวงการคลังด าเนินการกู้เงินในนามรัฐบาลไทยจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน JICA และเมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2552 รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และร่างสัญญาเงินกู้ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วย
ความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการลงนาม
ในสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต ระยะที่ 1 
เพ่ือก่อสร้างโครงการ โดยท าให้สถานีบางซื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการเดินทาง เป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมเพ่ือการเดินรถไฟทางไกลสายเหนือและอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเดินทางจาก
ภายใต้และภาคตะวันออกในอนาคต โดยจะเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชานเมือง ช่วงบางซื่อ–
รังสิต โดยมีรายละเอียดหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลญี่ปุ่นและสัญญาเงินกู้ ดังนี้ 

ภายใต้ ความร่ วมมื อทางการ เ งิ นครั้ งนี้  รั ฐบาลญี่ ปุ่ นตกลงให้
กระทรวงการคลังกู้เงินโดยผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency : JICA) ในงวดแรกวงเงิน 63,018 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 23,341 
ล้านบาท ส าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือด าเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ–
รังสิต โดยเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน มีอัตราดอกเบี้ยส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการในอัตราร้อยละ 1.4 ต่อปี และส าหรับส่วนค่าจ้างที่ปรึกษา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 
และมีค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ 
                                                 
9 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2550 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายปรับโครงสร้างสถาบันการเงิน และมผีลบงัคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 โดยงาน JBIC ในส่วนท่ีเกี่ยวกับเงินกู้เงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนถูกโอนไปอยู่ภายใตก้ารด าเนินงาน
ของ JICA ซึ่งรับผิดชอบการใหค้วามร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation) และการให้ความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่า (Grant Aid)  
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25 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 7 ปี ส่วนเงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าและบริการเปิดโอกาสให้
กระท าโดยเสรี โดยสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้จากทุกประเทศ โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 5  การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 16 ปี 
ที่มา: ThaiBMA Government Bond Yield Curve และผู้เขียน 

 
จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 2549–2552 ต้นทุนการกู้เงินจาก

ในประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลมีต้นทุนการกู้เงินที่สูงกว่าการกู้เงินจาก JICA หลัง
บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว โดยเปรียบเทียบต้นทุนที่อายุเงินกู้เดียวกันคือ 16 ปี10 

3.3.3.2  ระยะที่ 2 
การด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมีประเด็น

กรอบการด าเนินงาน และแบบโครงสร้างของโครงการมีการปรับเปลี่ยนส่งผลให้มีขั้นตอนการขอ
อนุมัติกรอบการด าเนินงานวงเงินเพ่ิมเติม รวมทั้งส่งผลต่อการประกวดราคา อย่างไรก็ตาม เมื่อ รฟท. 
แจ้งว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ใกล้ครบวงเงิน กระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาจัดหาเงินกู้ เพ่ือให้มีเงิน
รองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนาม
ในหนังสือถึงเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยเพ่ือทาบทามขอใช้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็น
ทางการด้วยเงื่อนไขเงินกู้แบบ Preferential Terms11 ส าหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
                                                 
10 อายุเฉลี่ยเงินกู้ JICA 25 ปี ระยะปลอดต้นเงินกู้ 7 ปี ค านวณจาก (25+7)/2 = 16  
11 เงื่อนไขแบบ Preferential Terms จะใช้ส าหรับโครงการดังต่อไปนี ้
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ช่วงบางซื่อ–รังสิต (โครงการรถไฟสายสีแดง) ระยะที่ 2 และต่อมา JICA ได้ส่งคณะผู้แทนเพ่ือติดตาม
และประเมินความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในระหว่างวันที่ 8–19 ธันวาคม 2557 โดยฝ่ายไทย
เสนอขอกู้เงินเงื่อนไขแบบ Preferential Terms  ส าหรับเงินกู้ระยะที่ 2 (ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า
แบบ General Term ที่กู้ในระยะที่ 1) วงเงิน 127,140 ล้านเยน ซึ่งครอบคลุมการเบิกจ่ายตั้งแต่ช่วง
เดือนมิถุนายน 2558–เดือนธันวาคม 2560 เพ่ือให้โครงการมีแหล่งเงินรองรับการก่อสร้างอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการได้ ดังนี้  

1) ส าหรับความก้าวหน้าในการก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างงาน
โยธา สถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบ ารุง ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 15.45 (ล่าช้าจากแผนเดิมที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 29.25) สัญญาที่ 2 งานโยธาส าหรับรางรถไฟ ช่วงบางซื่อ–รังสิต ด าเนินการไปแล้ว
ร้อยละ 27.29 (ล่าช้าจากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ร้อยละ 68.83) ส าหรับสัญญาที่ 3 งานระบบราง อาณัติ
สัญญาณ และขบวนรถไฟฟ้า ช่วงบางซื่อรังสิต อยู่ระหว่างประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้าง  

2) รฟท. อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี เ พ่ือขออนุมัติแก้ไขแบบ
รายละเอียดทางวิ่งรถไฟจาก 3 ทางวิ่งเป็น 4 ทางวิ่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
เดินรถ และพัฒนาสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์กลางของการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟทางไกล 
รถไฟชานเมือง และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ  

3) JICA และ รฟท. ประเมินต้นทุนโครงการวงเงิน 376,253 ล้านเยน 
หรือเทียบเท่ากับ 112,876 ล้านบาท (ค านวณ ณ อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยนต่อ 30 บาท) โดยเป็น 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ และค่าที่ปรึกษา ซึ่งรวมการเปลี่ยนแปลง
ระดับราคาสินค้า (price escalation) และค่าใช้จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้ว ทั้งนี้ JICA สามารถให้กู้
ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของต้นทุนโครงการ 

4) ค่าก่อสร้างงานโยธาจะใช้เงินกู้ JICA ร้อยละ 91 และใช้เงินกู้ใน
ประเทศร้อยละ 9 ส าหรับค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ และค่าที่ปรึกษาจะใช้เงินกู้จาก JICA 
ทั้งหมดเช่นเดียวกับเงินกู้ระยะที่ 1 โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระการลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธาและ
ค่าท่ีปรึกษา และ รฟท. จะเป็นผู้รับภาระการลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ 

ฝ่ายญี่ปุ่ นรอผลการประกวดราคาสัญญาในส่วนของงานระบบ  
ตัวรถไฟฟ้า และขบวนรถ รวมทั้งความชัดเจนของวงเงินในส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 สบน. ได้มีหนังสือถึง JICA สอบถามความก้าวหน้าในการพิจารณาเงินกู้และขอให้
เร่งรัดกระบวนการพิจารณา รวมทั้งได้ประสานหารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทย เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินกู้ให้ต่อเนื่อง  

เมื่อวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2558 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทยและ JICA แจ้งว่า โดยปกติรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 ล้านเยน 
ส าหรับการทาบทามเงินกู้ในแต่ละครั้ง ประกอบกับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงมีความล่าช้าโดย

                                                                                                                                            

1. ปัญหาเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อมโลกและสภาพทางภมูิอากาศ 
2. การดูแลและบริการทางสุขภาพและการแพทย ์
3. การป้องกันและลดภัยพิบตั ิ
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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เฉพาะงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเสนอให้
แบ่งวงเงินกู้จ านวน 127,140 ล้านเยน ออกเป็น 2 ส่วน ตามความก้าวหน้าโครงการ ได้แก่ ระยะที่ 2 
วงเงิน 38,200 ล้านเยน ครอบคลุมการเบิกจ่ายช่วงเดือนมิถุนายน 2558–เดือนกันยายน 2559 และ
ระยะที่ 3 วงเงิน 88,940 ล้านเยน ครอบคลุมการเบิกจ่ายช่วงเดือนตุลาคม 2559–เดือนธันวาคม 
2560  

เมื่อวันที่  10 เมษายน 2558 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศการให้กู้ เงิน 
อย่างเป็นทางการแก่ประเทศไทยส าหรับโครงการรถไฟสายสีแดง ระยะที่ 2 วงเงิน 38,203 ล้านเยน 
ต่อมากระทรวงการคลังได้เจรจาในรายละเอียดของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือ  
ทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (Exchange of Notes) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย และเจรจาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ในร่างสัญญาเงินกู้กับ JICA ซึ่งมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับความตกลงส าหรับโครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น
ที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้กับทุกประเทศ นอกจากนั้น รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ยินยอมให้เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนแบบ Preferential Terms ซึ่งมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเงินกู้ระยะที่ 1 
และต่ ากว่าต้นทุนการกู้เงินในประเทศ รวมทั้ง JICA ยกเลิกการคิด Commitment Charge ร้อยละ 
0.10 ต่อปี ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งช าระปีละ 2 ครั้งจนกว่าจะเบิกจ่ายเงินกู้เสร็จสิ้น  
โดยเปลี่ยนเป็นคิด Front–End Fee ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้ ซึ่งช าระครั้งเดียวภายใน 60 วัน 
หลังจากท่ีสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบการคิดค่าธรรมเนียมเงินกู้เช่นเดียวกับธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาเอเชีย แต่ JICA ก าหนดอัตราที่ต่ ากว่า นอกจากนี้ หากสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ ผู้กู้จะได้รับ Front–End Fee คืน
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 0.10 ของวงเงินกู)้ 

ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน
เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 2312 โดยไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อ 
ความม่ังคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก

                                                 
12 มาตรา 23 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขต 
ซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพือ่ให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน้ี สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องหนังสือสัญญาท่ีกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางส่วน หรือการอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติเมื่อมีปัญหาว่า
หนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ท้ังนี้ ให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างสัญญาเงินกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ญี่ปุ่น จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 22 และ 25 ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการ
พิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและน ามาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ
กระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการกู้เงิน และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการลงนามใน
สัญญาเงินกู้ เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต ระยะที่ 2 
โดยมีรายละเอียดหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ญี่ปุ่นและสัญญาเงินกู้ ดังนี้  

ภายใต้ คว ามร่ วมมื อทางก าร เ งิ นครั้ งนี้  รั ฐบาลญี่ ปุ่ นตกลง ให้
กระทรวงการคลังกู้เงินโดยผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency : JICA) วงเงิน 38,203 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 10,697 ล้านบาท 
ส าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือด าเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ–รังสิต โดย
เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนแบบ Preferential Terms มีอัตราดอกเบี้ยส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี และส าหรับส่วนค่าจ้างที่ปรึกษา อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และมีค่าธรรมเนียมเงินกู้ (Front–End Fee) ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้ 
ก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 6 ปี ส่วนเงื่อนไขในการจัดซื้อ
สินค้าและบริการเปิดโอกาสให้กระท าโดยเสรี โดยสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้จากทุกประเทศ 
โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ 

3.3.3.3  ระยะที่ 3 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนาม

ในหนังสือถึงเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยเพ่ือทาบทามขอใช้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเป็น
ทางการส าหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต ระยะที่ 2 และต่อมา
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: 
JICA) และต่อมากระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะที่ 2 กับ JICA เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2558 วงเงิน 38,203 ล้านเยน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินกู้
ระยะที่ 2 ได้ทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2559  

กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการ
ประกวดราคาสัญญา 3 (งานระบบราง อาณัติสัญญาณ และขบวนรถไฟฟ้า) และขออนุมัติปรับกรอบ
วงเงินลงทุนรวมของโครงการและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติมส าหรับโครงการ ซึ่ง รฟท. แจ้งว่า 
การเบิกจ่ายสัญญา 1 (งานโยธาสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบ ารุง) และสัญญา 2 (งานโยธา
ส าหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ–รังสิต) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
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กรอบวงเงินสัญญา 3 จะมีการลงนามสัญญาและจ่าย Advance Payment ซึ่งจะส่งผลให้ 
การเบิกจ่ายเงินกู้ JICA ระยะที่ 2 ได้รวดเร็วขึ้น 

ในระหว่างการประเมินโครงการเงินกู้ระยะที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 
คาดว่า จะมีการกู้เงินทั้งสิ้น 4 ระยะ ทั้งนี้ หนังสือทาบทามเงินกู้และการประเมินโครงการของเงินกู้
ระยะที่ 2 ครอบคลุมเงินกู้ระยะท่ี 3 ด้วยแล้ว (วงเงนิกู้ 88,937 ล้านเยน) แต่ไม่ครอบคลุมทั้งโครงการ
จนถึงระยะที่ 4 เนื่องจากในขณะนั้น รฟท. อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรายละเอียดงานโยธาและการ
ปรับกรอบวงเงินโครงการ รวมทั้งยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับวงเงินสัญญา 3 (งานระบบราง อาณัติ
สัญญาณ และขบวนรถไฟฟ้า) 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรกู้เงินระยะที่ 3 เป็นระยะสุดท้าย
เพ่ือรองรับการด าเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงการคลังจึงมี
หนังสือทาบทามขอใช้เงินกู้อย่างเป็นทางการใหม่ เพ่ือให้ JICA เร่งส่งคณะผู้แทนมาประเมินโครงการ
อีกครั้งให้ครอบคลุมเนื้องานและวงเงินทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติปรับกรอบวงเงินรวมของโครงการฯ 
ช่วงบางซื่อ–รังสิต และช่วงบางซื่อ –ตลิ่งชัน โดยมีกรอบวงเงินรวม จ านวน 93,950.58 ล้านบาท 
อนุมัติปรับกรอบวงเงินสัญญาที่ 3 (งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้า) ของโครงการฯ 
ส าหรับช่วงบางซื่อ–รังสิต จ านวน 27,015.71 ล้านบาท (วงเงินสัญญา จ านวน 26,542.71 ล้านบาท 
และวงเงินค่าปรับแบบเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 473 ล้านบาท) 
จากแหล่งเงินกู้ JICA และช่วง–บางซื่อ–ตลิ่งชัน จ านวน 5,857.29 ล้านบาท จากแหล่งเงินกู้ใน
ประเทศ  

ต่อมาคณะผู้แทน JICA ได้เดินทางมาส ารวจถึง 3 ครั้ง เนื่องจากวงเงินกู้ที่
กระทรวงการคลังขอเป็นวงเงินที่ใหญ่มากและจะใช้ส าหรับทั้งโครงการในส่วนที่เหลือ คือในระหว่าง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2559 JICA ได้ส่งคณะ Follow–up Mission13 เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการร่วมกับ สบน. และ รฟท. และวันที่ 21–25 มีนาคม 2559 JICA ได้ส่ง
คณะ Fact Finding Mission14 เพ่ือหารือรายละเอียด ขั้นตอน และแผนการด าเนินโครงการร่วมกับ 
สบน. และ รฟท. อีกครั้ง และวันที่ 23 พฤษภาคม–3 มิถุนายน 2559 JICA ได้ส่งคณะ Appraisal 
Mission15 เพ่ือหารือร่วมกับฝ่ายไทยเกี่ยวกับการก าหนดกรอบวงเงินกู้ และรายละเอียดเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี ตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ปัจจุบัน วงเงินกู้ระยะที่ 2 จะมี
จ านวนไม่เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment) ของงานสัญญาที่ 3 ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2559 และจะรองรับการเบิกจ่ายงานก่อสร้างสัญญาที่ 1–2 ได้ถึงช่วงเดือนสิงหาคม 
2559 กระทรวงการคลังจึงจัดหาเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Finance) โดยการออก Euro Commercial 

                                                 
13Follow-up Mission หมายถึง คณะเจา้หน้าท่ีตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
14 Fact Finding Mission หมายถึง คณะเจา้หน้าท่ีศึกษารายละเอียดโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ  
ความพร้อมของโครงการ และรับทราบสถานะของโครงการ 
15 Appraisal Mission หมายถึง คณะเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์และประเมนิรายละเอียดโครงการ 
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Paper (ECP) วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านเยน เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายเงินในระหว่างการเจรจาเงินกู้
และรอการลงนามในสัญญาเงินกู้ ระยะที่ 3 และเพ่ือให้โครงการด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ในช่วงเวลาดังกล่าว JICA จะพิจารณาเอกสารการเบิกจ่ายเงินจาก รฟท. อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ 
JICA สามารถเบิกจ่ายคืนเงินกู้ ECP ได้ตามก าหนดหนังสือขอเบิกหลังจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศการให้กู้เงินอย่างเป็น
ทางการแก่ประเทศไทยส าหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ระยะที่ 3 วงเงิน 166,860 ล้านเยน  

คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เมื่ อ วั นที่  27  กันยายน 2559  อนุมั ติ ให้
กระทรวงการคลังด าเนินการกู้เงิน และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการลงนามในหนังสือ
แลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซื่อ–รงัสิต ระยะที่ 3 โดยมีรายละเอียดหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและสัญญาเงินกู้ ดังนี้ 

ภายใต้ความร่วมมือทางการเงินครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงให้กระทรวงการคลัง 
กู้เงินโดยผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency : JICA) วงเงิน 166,860 ล้านเยน ส าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือด าเนินโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ–รังสิต ระยะที่ 3 โดยเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน
แบบ Preferential Terms มีอัตราดอกเบี้ยส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 
0.30 ต่อปี และส าหรับส่วนค่าจ้างที่ปรึกษา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และมีค่าธรรมเนียม
เงินกู้ (Front–End Fee) ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้ ก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ 15 ปี  
รวมระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 5 ปี ส่วนเงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าและบริการเปิดโอกาสให้กระท า
โดยเสรี โดยสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้จากทุกประเทศ โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ 

 
3.4 การวิเคราะห์ต้นทุนเงินกู้ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ระยะท่ี 3 

การพิจารณาแหล่งเงินกู้ในแต่ละระยะของโครงการถไฟชานเมืองสายสีแดง มีประเด็น 
การพิจารณาแตกต่างกัน กล่าวคือ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 กระทรวงการคลังพิจารณาแหล่งเงินกู้
ที่มีอายุเงินกู้ยาว สอดคล้องกับลักษณะโครงการ ในขณะเดียวกันต้นทุนการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้
เงื่อนไขผ่อนปรนต่ ากว่าการกู้ เงินในประเทศมาก โดยเฉพาะเงินกู้ระยะที่ระยะ 2 ที่ ได้ เงื่อนไข 
preferential term ซึ่งเป็นเงินกู้ที่เงื่อนไขดีมากที่สุดในขณะนั้น สามารถสรุปเงื่อนไขเงินกู้ทั้ง 3 ระยะ
ได้ดังนี้ (ตารางที่ 4 ) 
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ตารางท่ี 4  สรุปเงื่อนไขเงินกู้ท้ัง 3 ระยะ 
 
 ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3 
ลงนามสัญญาเงินกู้ 30 มี.ค.52 12 มี.ค.58 30 ก.ย. 59 
วงเงิน (ล้านเยน) 63,018 38,203 166,860 
อายุเงินกู้ (ปี) 25 20 15 
Grace Period (ปี) 7 6 5 
อัตราดอกเบี้ยงานโยธา 
(ร้อยละต่อปี) 

1.40 0.40 
(Preferential Term) 

0.30 
(Preferential Term) 

อัตราดอกเบี้ยงานจ้าง 
ที่ปรึกษา (ร้อยละต่อปี) 

0.01 0.01 0.01 

ที่มา: ผู้เขียน 
 
ต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลจากในประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 ต่ าลงมากกว่าในอดีตในทุกช่วง

อายุเงินกู้ จะเห็นได้จากภาพที่ 6 จะพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของพันธบัตรอายุ 
10 ปี ต่ ามาก (ซึ่งเป็นอายุเฉลี่ยของเงื่อนไขเงินกู้ JICA ระยะที่ 3)  
 

 
 

ภาพที่ 6  การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี 
ที่มา: ThaiBMA Government Bond Yield Curve และผู้เขียน 

 
ดังนั้น การกู้เงินในระยะที่ 3 จึงต้องพิจารณาประเด็นต้นทุนอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม 

การกู้เงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะแหล่งทางการ จะมีประโยชน์ในด้านการกระจายแหล่งเงินกู้ และ
การไม่แย่งแหล่งเงินในประเทศกับเอกชน (crowding out) และโครงการรัฐอ่ืนๆ รวมทั้งการท า
สัญญาเงินกู้กับรัฐบาลญี่ปุ่นจะยืนยันการมีแหล่งเงินที่แน่นอนจนจบโครงการ ส่งผลให้การเบิกจ่าย
และด าเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากการหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่น เงื่อนไขการกู้เงินของ
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รัฐบาลญี่ปุ่นจะปรับสูงขึ้นกว่าเดิมส าหรับโครงการในอนาคต ดังนั้นการเจรจาบนพ้ืนฐานของเงื่อนไข
ดังกล่าวจึงเป็นการประหยัดต้นทุน 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการกู้เงินจากแหล่งเงินต่างประเทศในวันทาบทามเงินกู้ระยะที่  3  
ดังตารางที่ 5 จะพบว่า เงื่อนไขเงินกู้จาก JICA มิใช่เงื่อนไขที่ไม่ได้ดีที่สุด ณ วันนั้น แต่มีข้อดีที่เป็น 
การกู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายกว่า และไม่มี
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน ในขณะที่เงื่อนไขเงินกู้จาก ADB และ World Bank เป็นเงื่อนไข
เงินกู้แบบผันแปร ซึ่งจะเปลี่ยนทุก 6 เดือนตามภาวะตลาด และมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนพันธบัตรรัฐบาล การกู้เงินจาก JICA สูงกว่าเล็กน้อย  

 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบต้นทุนการกู้เงินจากแต่ละแหล่งเงินต่างประเทศในช่วงการทาบทามเงินกู้

ระยะที่ 3 
 

แหล่งเงินต่างประเทศ 
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

Swap rate 

World Bank 6MLIBOR + 0.90 2.47 
ADB 6MLIBOR + 0.39 1.96 
JICA 0.30 2.69 

TGB 2.18 
ที่มา: ผู้เขียน 

 
อย่างไรก็ดี การเปรียบเทียบเงื่อนไข ณ วันใดวันหนึ่ง เป็นเพียงการเปรียบเทียบเบื้องต้นจาก

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และอัตรา swap ณ วันดังกล่าว มิได้เกินการบริหารความเสี่ยงจริง 
นอกจากนั้น ตลาดการเงินมีการปรับเปลี่ยนทุกวัน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต้นทุนการกู้เงินที่รวมการบริหารความเสี่ยงแล้วจาก JICA และต้นทุนการกู้เงินในประเทศ ทุกวัน
ต่อเนื่องในช่วงก่อนทาบทามเงินกู้ระยะท่ี 3 ดังภาพที่ 7 ต้นทุนการกู้เงินเฉลี่ย 8 เดือนย้อนหลัง พบว่า 
การกู้เงินจาก JICA มีต้นทุนต่ ากว่าการกู้เงินในประเทศ 24 bps โดยค านวณค่าเฉลี่ย 8 เดือน
ย้อนหลังก่อนการทาบทามเงินกู้ระยะท่ี 3 
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ภาพที่ 7  ต้นทุนการกู้เงินเฉลี่ย 8 เดือนย้อนหลัง 

ที่มา: ผู้เขียน 
 
3.5  Non–Financial Benefit 

นอกเหนือจากต้นทุนทาการเงินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน จากแหล่งเงินกู้ทางการแล้ว ประเทศ  
ผู้กู้ และประเทศผู้ให้กู้ อาจมีผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่มิใช่ทางด้านการเงินอีก ดังนี้ 

3.5.1  ประเทศผู้กู้ 
1)  ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เช่น การส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญ

เฉพาะด้านจากประทศผู้ให้กู้ มาด าเนินการวิเคราะห์ บริหารให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการ
โครงการ 

2)  การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) บางโครงการมีความจ าเป็น 
ต้องใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างหรือด าเนินโครงการ ซึ่งการที่มีผู้ด าเนินการในประเทศได้ร่วม
ด าเนินการจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมสูงขึ้น 

3)  การถ่ายทอด Know how บางครั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหาร
โครงการจากผู้เชี่ยวชาญ จะท าให้ผู้ประกอบการในประเทศ ลดระยะเวลา ในการต้องเรียนรู้ปัญหา
ต่างๆ จากการด าเนินโครงการ และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังรุ่นต่อไปได้อีกด้วย 

4)  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการมีบทบาทในเวที
ประชาคมระหว่างประเทศ แม้จะเป็นประเทศที่เข้ารับความช่วยเหลือ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีส่วน
ในการก าหนดบทบาทของตนต่อประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทน าในภูมิภาค 
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3.5.2 ประเทศผู้ให้กู ้
1) สนับสนุนให้เกิดการส่งออกสินค้าและบริการจากประเทศผู้ให้กู้ เนื่องจาก

จ าเป็นต้องอาศัยทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนั้นๆ จึงเป็นการสนับสนุน
ให้เกิดการขยายตัวของสินค้าและบริการ ให้มีตลาดที่กว้างขวางขึ้น 

2) สนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก ซึ่งเป็น
การวางโครงข่ายความเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และการบริการให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 

3)  การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือ 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

แนวทางการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ: กรณีศึกษาโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซื่อ–รังสิต ได้ด าเนินการกู้เงินแบ่งเป็น 3 ระยะ และการด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมี
ความล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น สาเหตุส าคัญหลัก เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในตัวโครงการ ทั้งในแง่ของแบบการก่อสร้าง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงสร้าง
ทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมโครงการ 

การกู้เงินในระยะที่ 1 ของโครงการดังกล่าวมีลักษณะของการกู้เงินเป็น General Term 
ในขณะที่ การกู้เงินในระยะที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็น Preferential Term ซึ่งส่งผลดีกับประทศไทย
ในฐานะผู้กู้ อย่างไรก็ดีการกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศย่อมมีความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) ซึ่งอาจท าให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินปรับตัวสูงหรือต่ ากว่า
เมื่อเทียบกับการกู้เงินในประเทศ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากการกู้เงินดังกล่าว 
แต่อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์ด้านอ่ืน เช่น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการของประเทศไทย ก็เป็นปัจจัยที่ควรมาพิจารณาเพ่ือใช้ในการประกอบ  
การตัดสินใจในการเลือกแหล่งเงินกู้ 

ผลการศึกษาฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินการเจรจาเงินกู้ขององค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency–JICA) ตลอดจนเงื่อนไข
การกู้เงินของทั้ง 3 ระยะ โดยได้เข้าไปวิเคราะห์ถึงต้นทุน และการด าเนินการท า swap ในส่วนของ
เงินกู้ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือศึกษาแนวโน้มประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการด าเนินการดังกล่าว ตลอดจนผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแหล่งระดมทุน 
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Rate of Return–FIRR) และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Rate of Return) เป็นส าคัญ เพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  การพิจารณาเลือกแหล่งเงิน ควรพิจารณาจากผลตอบแทนทางการเงิน 

(Financial Rate of Return: FIRR) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Rate of Return) 
หากโครงการใดที่มี EIRR สูงรัฐบาลควรพิจารณาใช้แหล่งเงินกู้จากงบประมาณ หรือการกู้เงิน 
เนื่องจากโครงการลักษณะนี้มักมีผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Rate of Return: FIRR) ที่ต่ า 
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และเป็นโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในประเทศ ในทางกลับกัน 
หากโครงการมผีลตอบแทนทางการเงิน (Financial Rate of Return: FIRR) ที่สูง ก็ควรที่จะพิจารณา
แหล่งเงินด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การร่วมทุนภาครัฐเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือ
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) เป็นต้น 

4.2.1.2 การพิจารณาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศที่เป็นแหล่งเงินกู้ทางการควร
พิจารณา ดังนี้ 

1) เลือกแหล่งเงินกู้ที่มีความรู้ ความช านาญในโครงการที่ต้องการเงินกู้ 
ตลอดจนพิจารณาถึงความจ าเป็นในการได้รับความช่วยเหลือเชิงวิชาการ 

2) พิจารณาถึงผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ทั้งในแง่เชิง
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไข ตลอดจนผลประโยชน์ด้านอื่นของประเทศคู่เจรจา 
เช่น ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ อาทิเช่น กลุ่มบริษัท Mitsubishi Hitachi และSumitomo Corporation 
ผลประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การสนับสนุนให้บริษัทญี่ปุ่นตั้งฐานการผลิตใน
นิคมอุตสาหกรรมตามเส้นทางท่ีเป็นการคมนาคมสายหลัก เช่น สนามบิน ทางหลวง และตามเส้นทาง
รถไฟที่ก่อสร้างใหม่ในอนาคต เป็นต้น 

4.2.1.3  การพิจารณาโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน 
1) General Term โครงสร้างทางการเงิน โดยมีเงินกู้ลักษณะเช่นนี้ 

ประเทศผู้กู้อาจไม่ได้ผลประโยชน์จากต้นทุนทางด้านการเงิน แต่หากขั้นตอนการเจรจาเงินกู้ ประเทศ
ผู้ให้กู้อาจมีข้อเสนอเชิงผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่อาจมีน าหนักเพียงพอที่จะท าให้ประเทศผู้กู้ยอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวซึ่งอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

2) Preferential Term โดยปกติ ประเทศผู้กู้ต้องการเงื่อนไขทาง
การเงินที่มีสิทธิพิเศษหรือมีลักษณะผ่อนปรน หรืออาจมีเงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนคลาย เช่น มี
ระยะเวลาปลอดหนี้ (ไม่ต้องช าระต้น ช าระแต่ดอกเบี้ย) หรืออาจไม่มีค่าธรรมเนียมในการผูกพันวงเงิน 
(Commitment Charge) เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องมีการเจรจาโดยผู้บริหารระดับสูง และมัก
เป็นการเจรจาระหว่างประเทศ ซึงผู้บริหารควรให้ความส าคัญ เพราะจะส่งผลต่อภาพรวม ต้นทุนทาง
การเงินระยะยาวของประเทศ 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1  ขั้นตอนการเจรจาเงินกู้และการเตรียมการ จากการศึกษาพบว่า แหล่ง

เงินกู้ทางการจะมีขั้นตอนการเตรียมการก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาเงินกู้ที่ใช้ระยะ จากต้นทุน 
ค่าก่อสร้างและค่าด าเนินการอ่ืนๆ จึงควรพิจารณาขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและใช้ระยะเวลา เช่น ขั้นตอน
การท า Fact Finding สามารถด าเนินการพร้อมกับการเจรจาเงื่อนไขและร่างสัญญาเงินกู้ ซึ่งอาจ
สามารถลดขั้นตอนการด าเนินการจาก 12–14 เดือน ให้อยู่ภายใต้ไม่เกิน 12 เดือนได ้

4.2.2.2 ศึกษาผลเปรียบเทียบการใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของแหล่งเงินกู้ทางการ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและลดการทุจริต ตลอดจนสามารถด าเนินการประเมินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการให้ความรู้ความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ของแหล่งเงินกู้นั้นๆ 
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4.2.2.3 การบริหารการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการ โดยปกติรูปแบบการเบิกเงินกู้มี 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1) การเบิกจ่ายครั้งเดียวทั้งจ านวน (One Time Disbursement) 
หน่วยงานผู้ด าเนินการ (Executing Agency) ที่มีความช านาญทางด้านการบริหารเงิน มีแนวโน้มที่จะ
ใช้การเบิกจ่ายลักษณะแบบนี้ เนื่องจากเงินกู้ทั้งหมด จะอยู่ในบัญชีหน่วยงานท าให้สามารถบริหาร
การเบิกเงินได้คล่องตัว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้รับเหมา แต่จะมีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Risk) ในการเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ทั้งในส่วนการเบิก
เงินกู้และการคืนเงินต้น และอาจเกิดการ Negative Carry ในการถือครองเงินที่มีต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้น 

2) การทยอยเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน (Disbursed according 
to the work progress) การเบิกจ่ายลักษณะเช่นนี้ จะลดต้นทุนการถือครองเงินสดและลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่หน่วยงานผู้ด าเนินการ (Executing Agency) จะไม่มี
ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินสดเพ่ือจ่ายเงินผู้รับเหมา แต่ในทางกลับกันก็เป็นการกระตุ้นให้
ผู้รับเหมาด าเนินการได้เร็วขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา Cost over run 

ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะ
หน่วยงานที่มีความช านาญในการบริหารเงินกู้ ควรจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารการเบิกจ่าย
โครงการ โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการพิจารณาจัดสรรการเบิกจ่าย และบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนลดภาระต้นทุนจากการถือครองเงินสด 

4.2.2.4 การบริหารความเสี่ยง ควรค านึงถึงช่วงเวลาที่จะด าเนินการและต้นทุนที่
เกิดขึ้นภายหลังการบริหารความเสี่ยงเทียบกับต้นทุนการกู้เงินในประเทศ โดยต้องมี All in Cost  
ที่ไม่สูงไปกว่าต้นทุนการกู้เงินในประเทศ  

ผู้เขียนข้อสรุปปัจจัยและเงื่อนไขเชิงนโยบายโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6  ข้อสรุปปัจจัยและเงื่อนไขเชิงนโยบาย 
 

 Concessional Loan กู้เงินจากในประเทศ 
อายุเงินกู้ อายุเงินกู้ยาว เช่น 20 30 หรือ 40 ปี สอดคล้อง

กับอายุโครงการ 
 

- ในอดีต ไม่สามารถกู้เงินจากใน
ประเทศที่มีอายุเงินกู้ยาวและ
วงเงินสูงได้  
- ปัจจุบัน สามารถระดมทุนได้โดยมี

อายุเงินกู้ยาวขึ้น ถึงสูงสุด 50 ปี 
อย่างไรก็ตาม วงเงินและผู้กู้มี
จ ากัด 

Grace Period มีช่วงเวลาปลอดต้นเงินกู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการก่อสร้างและช่วงระยะเวลาที่ยังไม่มี
ผลตอบแทนจากโครงการ 

ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยต่ า โดยเปรียบเทียบกับแหล่งใน  
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 Concessional Loan กู้เงินจากในประเทศ 
ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้
ในประเทศยังไม่พัฒนา 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

มีขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ โปร่ ง ใส่  ได้
มาตรฐานสากล เช่น การจัดซื้อจัดจ้างแบบ 
International Competitive Bidding ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนการแข่งขัน และดึงดูดนักลงทุน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศ 

เงื่อนไขอ่ืนใน
ด้านลบ 

บางแหล่งเงินกู้มีเงื่อนไขที่ก าหนดให้น าเข้า
เครื่องมือเครื่องจักรจากประเทศผู้ให้กู้ หรือขอ
สัมปทานภายหลังการก่อสร้าง รวมทั้งขอ
กรรมสิทธิ์ดินแดนหรือพ้ืนที่โครงการ ดังนั้น
ต้องมีการอ่านเงื่อนไขสัญญาและเจรจาอย่าง
รอบคอบ 

เงื่อนไขก าหนดโดยกระทรวงการคลัง 

ประสบการณ์
ต่างประเทศ 

องค์กรระหว่างประเทศ จะมีประสบการณ์โครงการ
ในต่างประเทศ และเทคโนโลยี  ที่จะสามารถ
ถ่ายทอดให้ประเทศผู้กู้ได้  เป็นประโยชน์มาก
โดยเฉพาะในโครงการที่ประเทศผู้กู้ยังขาด
ประสบการณ์หรือไม่เคยมีโครงการลักษณะ
ดังกล่าว เช่น รถไฟความเร็วสูง ขุดอุโมงค์รถไฟ
ใต้ทะเล 

 

ความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน 

เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศจะมีความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกับต้นทุนที่แท้จริง
ของเงินกู้ดังกล่าว 

 

พัฒนาตลาดตรา
สารหนี้ 

 การกู้เงินในประเทศ มีส่วนในการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

ขั้นตอนการกู้เงิน มีข้ันตอนมาก ใช้ระยะเวลาในการเจรจา  ขั้นตอนรวดเร็ว ยืดหยุ่น 
มี แหล่ ง เ งิ นกู้ ที่
แน่นอน 

สามารถมีแหล่งเงินกู้ที่ชัดเจน ครอบคลุมวงเงิน
โครงการ 

 

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

Crowding Out เป็นแหล่งเงินทางเลือก ที่ไม่แย่งแหล่งเงินใน
ประเทศกับเอกชน  
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ภาคผนวก ข. 
ประกาศกระทรวงการคลัง  
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