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Singapore Cooperation Programme Training Award 2021 
Infrastructure Project Development, Planning and Management 

******************* 
 

การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management 
เป็นโครงการฝึกอบรมภายใต้ Singapore Cooperation Programme (SCP) กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาล
สิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที่ประสบความส าเร็จในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยมีทีมวิทยากรที่ปรึกษาจากบริษัท KPMG Singapore  
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในมุมมองเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม 

รายละเอียดการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย 
 

วันและเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

วันที่ 1 ของการอบรม 
21 มิถุนายน 2564 

เวลา 12.30 – 16.05 น. 

- Opening Ceremony 
- Introduction to the Infrastructure Project Lifecycle #1 
- Group Discussion #1 How does your country assess a project’s suitability  
to be procured as PPP? 
- Introduction to the Infrastructure Project Lifecycle #2 
- Case Study #1 Selected Case Studies of energy and transport projects  

วันที่ 2 ของการอบรม 
22 มิถุนายน 2564 

เวลา 12.30 – 15.25 น. 

- Introduction to the Infrastructure Project Lifecycle #3 
- Case Study #2 Selected Case Studies of energy and transport projects  
- Group Discussion #2 What are some criterias used in project appraisal 
in your country? 
- Guest Speaker : Surbana Jurong’s Experience in Technical Feasibility Study 

วันที่ 3 ของการอบรม 
23 มิถุนายน 2564 

เวลา 12.30 – 15.30 น. 

- Project Procurement #1 
- Project Procurement #2 
- Group Discussion #3 What are the commonly used infrastructure 
procurement models for the main infrastructure sector in your country 
and why?  
- Structure of Public Private Partnerships 
- Case Study #3 Selected Case Studies of energy and transport projects  

วันที่ 4 ของการอบรม 
24 มิถุนายน 2564 

เวลา 12.30 – 16.55 น. 

- Contract Management and Monitoring 
- Guest Speaker : Contract Management from a Legal Perspective 
- Guest Speaker : Project Management Platform Demo 
- Inspiration to Digitalization in Construction Project Management 
- Case Study #4 Utility Data Analytics and Dashboard Reporting, Singapore 
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วันที่ 5 ของการอบรม 
25 มิถุนายน 2564 

เวลา 12.30 – 16.00 น. 

- Sustainable Infrastructure 
- Guest Speaker : Financing of Infrastructure Projects – Key Developments, 
Risks and Alternatives 
- Closing Ceremony 

 
 
สรุปผลการฝึกอบรมของรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน (Public-Private Partnership for Infrastructure Projects) 

(2) แนวคิด รูปแบบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  
(3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

(Infrastructure Procurement) 
(4) โครงสร้างการด าเนินงานโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Structure of Public Private 

Partnerships) และการบริหารสัญญา (Contract Management) 
(5) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) 
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ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public-Private Partnership for Infrastructure Projects) 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นรากฐานของประเทศ ภูมิภาค เมือง 
และมีความจ าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การนิยามความหมายของโครงสร้างพ้ืนฐานอาจ
พิจารณาได้จากหลายมิติ หากมองในเชิงโครงสร้าง
กายภาพและสาธารณูปโภค ก็จะแบ่งเป็น ถนน ระบบ
ขนส่งทางราง สะพาน อุโมงค์ ประปา โทรคมนาคม  
มองในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ  
ก็จะใช้นิยามของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของ UN ก าหนดว่าโครงสร้างพ้ืนฐานใดที่เข้าเกณฑ์
ความยั่งยืนบ้าง มองในเชิงที่มาแหล่งทุน แบ่งเป็น
โครงการที่ ใช้ งบประมาณภาครั ฐด า เนินการ  
และโครงการที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วย และมองในเชิงมิติการพัฒนา ก็จะแบ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Infrastructure) เช่น การท่องเที่ยว การประปา ถนน พลังงาน ทางด่วนลอยฟ้า และโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชิงสังคม (Social Infrastructure) เช่น ระบบสาธารณสุข การศึกษา ก็นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน  

 ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานจัดอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Goals) 6 ข้อ และเป็นประเด็น 
ส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย เพราะรัฐก็มิได้ใช้งบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียว  แต่เปิดกว้างให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมลงทุนและการจัดให้มีบริการสาธารณะ จึงเป็นที่มาของ
พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นแนวคิดการท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะ
ร่วมกันด าเนินการในกิจการหนึ่ง ๆ โดยภาครัฐเป็นผู้ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ขึ้นมา เช่น ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน 
เป็นผู้ศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบและก่อสร้าง เป็นผู้จัดให้มีการบริการ เป็นต้น ซึ่งอาจลงทุนในกิจการ 
Hard Infrastructure เช่น ถนน ทางด่วนลอยฟ้า ตึกอาคาร หรือกิจการ Soft Infrastructure เช่น ระบบการศึกษา 
สาธารณสุข ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ทั้งนี้ องค์ประกอบพ้ืนฐานของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ประกอบด้วย ส่วนราชการเจ้าของโครงการ บริษัทเอกชน ผู้ถือหุ้น ผู้ให้กู้เงิน ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องจัดท าสัญญา 
หรือข้อตกลง (Agreement) ที่ผูกพันระหว่างคู่สัญญานั้น ๆ เช่น สัญญาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP 
Agreement) สัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) สัญญาทางการเงิน (Financial Agreement) เป็นต้น   
  
 
 
 
 
 
 

   องค์ประกอบพื้นฐานของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 
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การเลือกโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาครัฐจะต้องจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในระยะยาว (long-term infrastructure plans) ซึ่งจะต้องก าหนดโครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วน เป้าหมาย 
และแนวทางการด าเนินการทีช่ัดเจน มีสถาบันภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง มีการดึงภาคส่วน
ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม มีแผนการด าเนินงานที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เป็นต้น 

การด าเนินงานของโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
(1)  Identify/Conceptualise ระบุปัญหา ความต้องการ การออกแบบแนวคิด การศึกษาความเป็นไป

ได้เบื้องต้น (Preliminary feasibility studies) 
(2)  Planning/Design วางแผน แต่งตั้งที่ปรึกษา การทบทวนกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก าหนด 

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดท าโครงการอย่างละเอียด (Detailed Feasibility Study) 
(3)  Execution/Construction & Development เตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นประมูล 

และแต่งตั้งคู่ค้า การจัดท าสัญญาและเอกสารทางการเงิน การก่อสร้าง การทดสอบการใช้งานของระบบ 
(4)  Operational/Maintenance ตรวจสอบการด าเนินการและการบ ารุงรักษา การบริหารสัญญา  

การติดตามประเมินผล การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง 

ส่วนที่ 2 แนวคิด รูปแบบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและประเมินความสามารถ 
ในการด าเนินโครงการจริง ทั้งในมิติการเงินการลงทุน เทคนิค กฎหมาย และอ่ืน ๆ โดยกรอบการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ แบ่งได้ 2 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐศาสตร์ และมิติการด าเนินงาน 

 ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ สามารถจ าแนกการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยทั่วไป (Feasibility Study) ซึ่งภาครัฐ บริษัทเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถขอให้มีการศึกษาได้ เพ่ือประเมินตัวเลือกด้านต้นทุนและเทคนิคที่ใช้ โมเดลเชิงธุรกิจ ประมาณการกระแส
เงินสดที่จะเกิดขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Feasibility Study/CBA) จะด าเนินการโดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเชิงธุรกิจ ไม่รวมถึง
บริษัทเอกชน เพ่ือแทรกแซง ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การจัดสรรผลประโยชน์ของรัฐและเอกชนที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต และก าหนดทางเลือกที่จะใช้จริงในมุมมองเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 

ขณะที่ในมิติการด าเนินงาน แบ่งประเภทการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามวงจรชีวิตของโครงการ 
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility study) เป็นการประเมินความพร้อม 
(Readiness Check) ที่มีการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคจากการตั้ งสมมติ ฐานเท่ านั้ น 
วิเคราะห์การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น ทดสอบกับกรอบแนวคิด ขณะที่
การศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด 
(Detailed feasibility study) เป็นการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงการทุกมิติ ที่มี
รายละเอียดการวิเคราะห์แผนการออกแบบ 
ภาวะวิกฤตทางการเงิน ความสามารถในการ
ติดต่อธนาคารในขั้นจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
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หลักสูตรนี้เน้นให้ความรู้ไปที่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามวงจรชีวิตของโครงการ (Project 
Lifecycle) โดยการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility study) จะกล่าวถึงหลักการ Cost Benefit Analysis 
ซึ่งเป็นเทคนิคส าหรับการค้นหาต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคมที่คิดค่าออกมาเป็นตัวเงินของโครงการลงทุน  
ในช่วงเวลาในเวลาหนึ่ง การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) และวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต (Scenario) 
ทั้ง Base case, Worst case และ Best case เพ่ือประเมินความไม่แน่นอนทั้งเชิงบวกและลบต่อการด าเนิน
โครงการ และการศึกษาโมเดลเชิงธุรกิจ (commercial model) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ 
(พิจารณา Public Sector Comparator : PSC ดูทั้งมิติความเสี่ยงและต้นทุนวัตถุดิบ) และเชิงคุณภาพ (พิจารณา
ความสามารถในการด าเนินการได้ของภาครัฐและเอกชน)  

Detailed feasibility study หรือการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด เป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นการเตรียมการศึกษา (Study Preparation) ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 
กรอบระยะเวลา ขอบเขตการด าเนินการ ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยด าเนินการ  ขั้นประเมินความ
เป็นไปได้ (Feasibility Assessment) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการท าโครงการ 6 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านเทคนิค จะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ก าหนดขอบเขตโครงการ เลือกพ้ืนที่ด าเนินการ จัดท า
กรอบเวลาการพัฒนา จัดเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการ  

(2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จะต้องศึกษาให้ เป็นไปตามเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ 
สภาพภูมิอากาศ และค านึงถึงผลกระทบต่อการจ้างงาน การไล่ที่ผู้อยู่อาศัยเดิม การไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว  

(3) ด้านกฎหมาย จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดให้ครอบคลุมถึงการลงทุน การก่อสร้าง การระดมเงินทุน 
การบริหารจัดการ สิทธิในที่ดินและการเข้าถึงที่ดิน รวมถึงสัญญาระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

(4) ด้านเศรษฐกิจ จะต้องวิเคราะห์ Cost Benefit Analysis เพ่ือค้นหาต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคม 
ศึกษาต้นทุนทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนของเงินทุน (Capital Costs) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
(Operation and Maintenance Costs) ศึกษาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การคาดการณ์สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อต้นทุน/ผลประโยชน์ เป็นต้น  

(5) ด้านการเงิน จะต้องศึกษาโมเดลการเงิน (Financial Model) CAPEX, REPEX, OPEX อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ  

(6) ด้านความเสี่ยง จะต้องระบุความเสี่ยงโครงการ การกระจายความเสี่ยง  

ถัดไปเป็นขั้นตอนศึกษาโครงสร้าง (Structuring) จะต้องมีการตรวจสอบสัญญาเช่า เลือกวิธีด าเนินการ 
ว่าจะเป็นแบบ Build-Own-Operate (BOO) หรือ Build-Operate-Transfer (BOT) มีการประชุมหารือกับทีม 
ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนธนาคาร ก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่าง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และข้ันตอน
สุดท้าย คือ การสรุปผลการศึกษาและ
การอนุมัติโครงการ (Finalise Study 
and Project Approval) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลจากทุกมิติมาสรุปผลและน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจต่อไป 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Infrastructure PPP Procurement) 

 ้ 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแบบดั้งเดิม 
รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดระดับคุณภาพ
และปริมาณของบริการที่ ต้องการ 
ภาคเอกชนเป็นผู้ออกแบบและผลิตให้
ตามที่รัฐบาลก าหนด ภาครัฐใช้วิธี
เจรจาต่อรองราคากับภาคเอกชนโดย
ใช้วิธียื่นประมูล แต่ในกระบวนการ
จัดซื้ อจั ดจ้ างที่ เป็นการร่ วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน  (PPP) 
รัฐบาลยังเป็นผู้ก าหนดระดับคุณภาพ
และปริมาณของบริการที่ต้องการและ

ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ออกแบบและผลิตสินทรัพย์และบริการ แต่ในการส่งมอบบริการในลักษณะ PPP นั้น รัฐบาล
ไม่ได้ซื้อสินทรัพย์ทุนจากเอกชนผู้ร่วมลงทุนโดยตรง แต่มักจะซื้อการบริการอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากเอกชนผู้ร่วม
ลงทุนน าสินทรัพย์ไปใช้ โดยรัฐบาลต้องการที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงที่สุด และมีคุณลักษณะตาม
ข้อก าหนด ณ ราคาที่ดีท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของภาครัฐจากการออกแบบที่ผิดพลาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความแตกต่างระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐแบบด้ังเดิม VS PPP 
 

หลักการกระจายเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ PPP 
ความเสี่ยงในการด าเนินงานเป็นโอกาสของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดและมีผลกระทบให้การด าเนินงาน

แตกต่างออกไปจากแผนที่วางไว้ โดยปกติแล้วเหตุการณ์หนึ่ง ๆ จะส่งผลต่อความได้เปรียบต่อภาคเอกชน และมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการส่งมอบบริการของภาครัฐ ซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมต้นทุนโครงการมากกว่าที่คาดประมาณไว้   
โดยหลักการกระจายความเสี่ยงคือ (1) แต่ละความเสี่ยงควรมีการกระจายไปยังภาคส่วนที่เชี่ยวชาญในการบริหาร
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จัดการด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด (2) ไม่ใช่ทุกความเสี่ยงที่ต้องกระจายออกไป เพราะการกระจายความเสี่ยงบางตัว
ออกไปอาจมีผลเสียตามมาและก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ และ (3) หน่วยด าเนินการต้องเป็นผู้เลือกวิธีในการ
บริหารความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงในการด าเนินการอาจเป็นความเสี่ยงในมิติการเมือง การเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎหมาย ความเสี่ยงในการก่อสร้าง ความเสี่ยงในการวางแผน ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  โดยความเสี่ยงใน
การก่อสร้างและความเสี่ยงในการวางแผน เป็นความเสี่ยงในระยะต้นๆ ของโครงการประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และความเสี่ยงเหล่านั้นจะค่อยๆ ลดลงเมื่อผู้ด าเนินการมีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแบบการกระจายเสี่ยงของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างแบบ PPP ทั่วไป 
 

หลักการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ PPP (PPP Procurement Process) 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ PPP โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่  
(1) การแสดงความสนใจ (Express of Interest) ประกอบด้วย การส ารวจตลาด การเชิญบุคคลเข้าร่วม

แสดงความสนใจ การประเมินการแสดงความสนใจ การจัดท ารายชื่อลูกค้า เป็นต้น 
(2) การประเมินคู่ค้า (Pre-Qualification) ประกอบด้วย การออกเอกสารประเมินคู่ค้า RFQ การประกาศ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเปิดกว้าง การประเมินข้อมูลที่ได้รับเพื่อเลือกกลุ่มผู้เสนอราคาท่ีผ่านคุณสมบัติ 
(3) การจัดท าเอกสารที่แสดงข้อมูลและความต้องการของผู้ผลิต (Request for Proposal)  
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(4) การเสนอราคาประเมิน (Bid Evaluation) 
(5) การเลือกผู้ชนะประมูล (Prefered Bidder) 
(6) ความส าเร็จในการระดมทุน (Financial Close) 
 

ส่วนที่ 4 โครงสร้างการด าเนินงานโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Structure of Public 
Private Partnerships) และการบริหารสัญญา (Contract Management) 
 โครงสร้างการด าเนินงานของ PP จะประกอบด้วย ส่วนราชการที่เป็นหน่วยด าเนินการ/เจ้าของโครงการ 
บริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้กู้เงิน/ผู้สนับสนุนทางการเงิน นักลงทุน ผู้ท าสัญญา EPC (Engineering 
Procurement and Construction) ผู้ท าสัญญาบ ารุงรักษา (O&M) ซึ่งจะต้องจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง 
(Agreement) ที่ผูกพันระหว่างคู่สัญญานั้น ๆ เช่น Direct Agreement เป็นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเข้าท า
โดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินในโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  PPP Agreement เป็นสัญญา 
ที่หน่วยงานของรัฐเข้าท ากับ
บริษัทเอกชนผู้ รับผิดชอบ
โครงการ Loan Agreement 
เป็นสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
ผู้สนับสนุนทางการเงินและ
บริษัทเอกชนผู้ รั บผิ ดชอบ
โครงการ เป็นต้น  

 
 
 
 
 

การบริหารสัญญา (Contract Management) เป็นขั้นตอนที่ก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการทั้งหมด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อผูกพันที่ปรากฏในสัญญาประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ผลผลิต สินค้าและ
บริการต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้
การจัดท าสัญญานั้น ๆ เกิดความคุ้มค่าของเงินสูงสุด โดยการบริหารสัญญา แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

(1) การวางแผนบริหารสัญญา (Contract Planning) เป็นขั้นตอนการเลือกประเภทสัญญา ก าหนด
โมเดลการท าสัญญา ซึ่งต้องพิจารณาตามหลักของการผูกมัดหรือไม่ผูกมัด (commitment vs non-commitment) 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย การบริหารความเสี่ยง ก าหนดการประชุม ฯลฯ 

(2) การเขียนสัญญา (Contract Initiation) เป็นขั้นตอนการก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญา ระบุบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเขียนสัญญาที่จะบังคับใช้ในทุกกระบวนการจริง 

(3) ประสิทธิภาพของสัญญาและการติดตามสัญญา (Contract Performance&Monitoring) เป็น
ขั้นตอนการบริหารเพื่อติดตามประสิทธิภาพของงานที่ท า ตรวจสอบว่างานที่ท าเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังหรือไม่ 

(4) การปิดสัญญาและการระงับข้อพิพาท (Contract Close Out and Dispute Resolution) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการท าสัญญาและเป็นขั้นตอนที่จะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมากที่สุด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สัญญาที่จะปิดโครงการให้ส าเร็จและไม่เกิดข้อพิพาทใดๆ หรือสามารถที่จะยุติปัญหาต่างๆลงได้ 
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ส่วนที่ 5 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Infrastructure) 
  

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดการปรับตัวของอุตสาหกรรม
โครงสร้างพ้ืนฐานของทุกประเทศ 
พลังงานสะอาด (Clean energy) 
กลายเป็ นแนว โน้ ม ใหม่ ของ โลก 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 
Goals) กลายเป็นวาระเร่งด่วนระดับ
โลก ทุกประเทศก าลังให้ความส าคัญ
กับพลังงานทดแทน ( renewable 
power) การเงินเพ่ือความยั่งยืน 
(sustainable finance) และการ
ก ากับดูแลสภาพอากาศ (climate 
oversight) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ผนวกรวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานแบบใหม่ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน หลักการจะตั้งอยู่บนเป้าหมายการพัฒนาเชิงสังคมมากกว่าเชิง
เศรษฐกิจ เน้นไปที่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการใช้พลังงาน น้ า ดิน อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบ
คิดค้นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) นวัตกรรม
ไฮโดรคาร์บอน (Innovative Hydrocarbons)     
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ทั้งนี้ แนวคิดความยั่งยืนปรากฏอยู่
ในห่วงโซ่คุณค่าทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 
ขั้นการวางแผน การออกแบบ 
การก่อสร้าง และการบริหารและ
บ ารุงรักษา  

 

 

 

 

************************************************************************************* 

 

 

 


