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Request for Expression of Interest 
For Project Accountant 

(Consulting Services – Individual Consultant Selection) 

Name of Project: Readiness Preparation Proposal: (R-PP) 
Country: Thailand 
Client: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP), Ministry 

of Natural Resources and Environment (MONRE) 
Project ID: TF0A0984 
Assignment Tittle: Project Accountant 
Reference No.:  CS-15 
 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) is seeking applications for a 
Project Accountant to support DNP in carrying out and fulfilling the tasks activities related to the 
FCFP-REDD+ readiness implementation.  
 
The Project Accountant will work closely with the Finance Unit and collaboratively with the finance team 
of DNP and deliverables: 

 
(a) Preparing project accounting report 
(b) support the Finance Unit in maintaining accurate project financial data and in monitoring budget 

implementation of project ; 
(c) assist the Finance Unit in updating and reconciling project FCPF financial records; 
(d) assist the finance team and in preparation of statement of expenditures, withdrawal application 

and other financial reports; and 
(e)  provide services on translation of documents from Thai to English and vice versa. 

 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) now invites eligible individual 
persons to indicate their interest in providing the services. Interested persons should provide 
information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 
perform the services.  The minimum qualifications and experience requirements are: 

1- Bachelor’s Degree in Accounting, Business Administration, Finance or any related fields  
2- At least 2 years working experience in Accounting or Financial Management;  
3- Accounting/finance knowledge and/or equivalent experience is a plus; 
4- Fair written English skill; and 
5- Computer literate with knowledge of the standard computer programs such as MS-Word, MS-

Excel, MS-Power Point, E-mail and Internet etc. 
 

The attention of interested persons is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guideline: 
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loan and IDA Credits & Grant by World Bank 
Borrowers, January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”) setting forth the World Bank’s 
policy on conflict of interest. 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 0830 to 1630 hrs.; 
or website: http://reddplus.dnp.go.th/?cat=26&paged=1. 

 

 

http://reddplus.dnp.go.th/?cat=26&paged=1
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Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person or by mail, 
or by fax, or by e-mail) by 14th July 2020 to: 

Att.: The Manager 
Office of Forest and Climate Change,  
Division of Forest Affairs 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,  
61 Phaholyothin Road, Lad Yao, Chatuchuck, Bangkok 10900 
Thailand 
 
Email: reddplus.th@gmail.com 
 
Tel: (662) 561 0777 ext 1431  

mailto:reddplus.th@gmail.com
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TERMS OF REFERENCE 

PROJECT ACCOUNTANT 

Thailand Forest Carbon Partnership Facility 
 

 

1. Background 
 
In 2016, Thailand received a grant of US$3.6 million for REDD+ Readiness from the 
World Bank. In general, the operation assists the Royal Thai Government (RTG) in 
developing its REDD+ Strategy so that it is technically sound and environmentally and 
socially sustainable, as well as in compliance with World Bank safeguards policies. 
Ensuring that REDD+ activities and natural resource management done in participatory 
ways is a major element of the FCPF approach. The operation will not finance the 
implementation of REDD+ activities on the ground (e.g., investments or pilot projects) 
but would prepare Thailand for such investments later on.  
 
The operation is being carried out by the Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation (DNP), which has established a REDD+ office that serves as a 
secretariat for the grant. The REDD+ office is supported by several Technical Working 
Groups (TWGs). The members come from concerned sector agencies and nominated 
by the sector’s representative on the REDD+ Task Force.  The REDD+ Task Force in 
Thailand is currently chaired by Director General of the Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation (DNP) and includes representatives from key 
government agencies which have importance for managing the drivers of deforestation 
and forest degradation.  
 
Consequently, the Project Management Unit of DNP is looking for a suitable Project 
Accountant to assist in overall financial management and accounting of the project.   

 

2. Objective of the Assignment 

The selected Project Accountant is expected to provide finance support to the 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation “DNP” in ensuring the 

successful and timely implementation and completion of project finance activities of 
FCPF project. 

 
3. Scope of works 
The Project Accountant will work under the overall direction of Project Management Unit 
(PMU) and reporting directly to the Project Manager. He/she will work closely with the 
Finance Unit and collaboratively with the finance team of DNP and deliverables are: (a) 
support the Finance Unit in maintaining accurate project financial data and in monitoring 
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budget implementation of project;  (b) assist the  Finance Unit in updating and 
reconciling project FCPF financial records; (c) assist the finance team in preparation of 
statement of expenditures, withdrawal application and other financial reports; and (d) 
provide services on translation of documents from Thai to English and vice versa if 
needed. 
 
Specifically, the Project Accountant will:  
 

1. Maintain an update accounting of the Project’s expenditures by working 

closely with the finance and accounting staff in charge of the project 
accounting system; 

2. Ensure that entries to the accounting system are accurate in terms of 
classification as to components, subcomponents, categories and account 
codes; 

3. Maintain contract registers for contracts of goods and services and ensure 
accuracy of entries at all times; 

4. Maintain registers for cash advances and fixed assets procured from the 
project; 

5. Prepare the Statement of Expenditures and  the Withdrawal Application for 
the replenishment of the Designated Account; 

6. Prepare an account reconciliation – subsidiary registers against the General 
Ledger particularly for the following accounts: Designated Account, cash 
advance, suppliers, consultants and contractors’ payments; 

7. Ensure the prompt liquidation of cash advances by monitoring due dates of 
liquidation and providing reminders to relevant staff; 

8. Prepare the six-month Unaudited Interim Financial Report (IFR) and other 
reports for submission to PMU, MOF and WB;  

9. Provide the collaboration with an appointed independent auditor including 
providing information requested, discuss any issues and findings with the 
auditors, help implement any agreed recommendations as a matter of priority;  

10. Provide the audit arrangement, including preparation of draft annual financial 
statements, logistics for pre- audit, during the audit, and post audit 
arrangements;  

11. Provide on the job-training/ mentoring to the Government finance staff 
working for the project as part of the knowledge and skills transfer; and 

12. Promote and help strengthening compliance of internal control activities and 
managing project assets. 

 

4. Qualification and work experiences 
The Project Accountant shall have the following qualifications and experience as a 
minimum requirement:  
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1- Bachelor’s Degree in Accounting, Business Administration, Finance or any 
related fields  

2- At least 2 years working experience in Accounting or Financial Management;  
3- Accounting/finance knowledge and/or equivalent experience is a plus; 
4- Fair written English skill; and 
5- Computer literate with knowledge of the standard computer programs such as 

MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, E-mail and Internet etc. 
 
5. Deliverables: 
The Project Accountant will submit a monthly report of activities and duties 
accomplished including annexes with any technical work generated. 
 
6. Contract duration 
The Project Accountant will be contracted for18 months, based on the satisfactory 
annual performance evaluation and confirmation. The contract is subject to a probation 
period of three months. 
 

7. Management of the Assignment  
The Project Accountant shall work directly with the project manager at the PMU office, 
DNP and he/she will oversee the day-to-day running of the Financial Desk. 
 



 

II. General Conditions 

Attachment 1: Bank’s Policy – Corrupt and Fraudulent Practices 

(the text in this Attachment 1 shall not be modified) 

  

Guidelines for Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & 

Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011:  

 

“Fraud and Corruption 

 

1.23 It is the Bank’s policy to require that Borrowers (including beneficiaries of Bank loans), consultants, 

and their agents (whether declared or not), sub-contractors, sub-consultants, service providers, or suppliers, 

and any personnel thereof, observe the highest standard of ethics during the selection and execution of 

Bank-financed contracts. In pursuance of this policy, the Bank: 

(a)  defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows: 

(i)  “corrupt practice” is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything 

of value to influence improperly the actions of another party1; 

(ii)  “fraudulent practice” is any act or omission, including misrepresentation, that knowingly or 

recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain financial or other benefit or to avoid 

an obligation2; 

(iii)  “collusive practices” is an arrangement between two or more parties designed to achieve an 

improper purpose, including to influence improperly the actions of another party3; 

(iv)  “coercive practices” is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or 

indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party4; 

(v)  “obstructive practice” is 

(aa) deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the 

investigation or making false statements to investigators in order to materially impede a 

Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive, or collusive practice; 

and/or threatening, harassing, or intimidating any party to prevent it from disclosing its 

knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or 

                                                
1 For the purpose of this sub-paragraph, “another party” refers to a public official acting in relation to the selection process 

or contract execution. In this context “public official” includes World Bank staff and employees of other organizations 

taking or reviewing selection decisions. 
 

2 For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a public official; the terms “benefit” and “obligation” relate to the 

selection process or contract execution; and the “act or omission” is intended to influence the selection process or contract 

execution. 
 
3 For the purpose of this sub-paragraph, “parties” refers to participants in the procurement or selection process (including 

public officials) attempting either themselves, or through another person or entity not participating in the procurement or 

selection process, to simulate competition or to establish prices at artificial, non-competitive levels, or are privy to each 

other’s bid prices or other conditions. 
 

4  For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a participant in the selection process or contract execution. 

 



 

 

(bb) acts intended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection and audit rights; 

(b) will reject a proposal for award if it determines that the consultant recommended for award or any of its 

personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, services providers, suppliers, and/or their 

employees, has, directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive 

practices in competing for the contract in question; 

(c) will declare misprocurement and cancel the portion of the Loan allocated to a contract if it determines at 

any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the Loan 

were engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive  practices during the selection 

process or the implementation of the contract in question, without the Borrower having taken timely 

and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when they occur, including by 

failing to inform the Bank in a timely manner they knew of the practices; 

(d) will sanction a firm or an individual at any time, in accordance with prevailing Bank’s sanctions 

procedures5, including by publicly declaring such firm or an ineligible, either indefinitely or for a stated 

period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract, and (ii) to be a nominated6 sub-consultant, 

supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract. 

                                                
5 A firm or an individual may be declared ineligible to be awarded a Bank-financed contract upon (i) completion of the 
Bank’s sanctions proceedings as per its sanctions procedures, including inter alia: cross-debarment as agreed with other 

International Financial Institutions, including Multilateral Development Banks, and through the application of the World 

Bank Group corporate administrative procurement sanctions procedures for fraud and corruption; and (ii) as a result of 

temporary suspension or early temporary suspension in connection with an ongoing sanctions proceedings. See footnote 12 

and paragraph 8 of Appendix 1 of these Guidelines. 

 
6 A nominated sub-consultant, supplier, or service provider is one which has been either (i) included by the consultant in its 

proposal because it brings specific and critical experience and know-how that are accounted for in the technical evaluation 

of the consultant’s proposal for the particular services; or (ii) appointed by the Borrower. 



นโยบายธนาคารโลก - การทุจริตและฉอโกง 

แนวทางปฏิบัติสําหรับการคัดเลือกและจัดจางท่ีปรึกษาดวยเงินกูจากธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะฟนฟูและพัฒนา 
(International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) และเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากสมาคมพัฒนาการ
ระหวางประเทศ (International Development Association: IDA) สําหรับผูกูยืมเงินจากธนาคารโลก (ประกาศใชเม่ือ
เดือนมกราคม 2554) 

การทุจริตและฉอโกง: 

1.23 ธนาคารโลกมีนโยบายใหผูกูยืมเงิน (รวมถึงผูท่ีไดรับประโยชนจากการใชจายเงินกูจากธนาคารโลก) ท่ีปรึกษาและคณะ 
(ไมวาจะประกาศใหทราบหรือไมก็ตาม) ผูรับจางชวง ท่ีปรึกษาชวง ผูใหบริการ หรือผูจัดหาบริการ รวมถึงบุคลากรท่ี
เก่ียวของ มีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในการจัดทํากระบวนการจัดจางและการดําเนินการโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากธนาคารโลก  

(a) เพ่ือประโยชนของการบังคับใชแนวทางปฏิบัติฯ น้ี ธนาคารโลกกําหนดนิยามท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 

(i) “การฉอโกง” คือการเสนอ การให การรับ การเรียกขอ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม สิ่งมีคาใดๆ เพ่ือให
มีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมกับการกระทําของบุคคลอื่น0

1  

(ii) “การทุจริต” คือการกระทําใดๆ หรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีใดๆ ซ่ึงรวมถึงการตีความท่ีบิดเบือน
ซ่ึงทําใหเขาใจผิดหรือพยายามสรางใหเกิดความเขาใจผิด อยางจงใจหรือไมใชความระมัดระวัง
เทาท่ีควร เพ่ือใหบุคคลใดๆ ไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ หรือหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบ1

2”  

(iii) “การสมรูรวมคิด” คือการตกลงระหวางกลุมบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป ท่ีมีเปาหมายท่ีไมเหมาะสม 
โดยรวมถึงการสรางอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอการกระทําของบุคคลอื่น2

3  

(iv) “การบีบบังคับ” คือการกระทําซ่ึงเปนการทําราย หรือการขูทําราย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม บุคคล
หรือทรัพยสินของบุคคล เพ่ือใหมีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอการกระทําของบุคคลอื่น3

4  

(v) “การขัดขวาง” คือ 

(aa) การจงใจทําลาย ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยน หรือปกปดหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ 
หรือการใหการเปนเท็จตอผูตรวจสอบเพ่ือขัดขวางธนาคารโลกใหไมสามารถสอบสวนขอ
กลาวหาท่ีเก่ียวของกับการทุจริต การฉอโกง การบีบบังคับ หรือการสมรูรวมคิด และ/หรือ
การขมขู การสรางความเดือดรอน หรือการขูกรรโชกบุคคลใดๆ เพ่ือไมใหเปดเผยขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบ หรือไมใหทําการตรวจสอบตอไปได หรือ 

                                                             
1  สาํหรับย่อหน้าย่อยนี ้“บุคคลอื่น” หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกหรือการกํากับการดาํเนินการทาํสญัญา โดย 

“เจา้หนา้ที”่ นัน้รวมถึงเจา้หนา้ทีข่องธนาคารโลก พนกังาน/ลกูจา้งขององคก์รที่มีหน้าที่ในการคัดเลือก หรือมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคดัเลอืก  

2  สาํหรับย่อหน้าย่อยนี ้“บุคคลใดๆ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ ในขณะที่ “ผลประโยชน”์ และ “ความรับผิดชอบ” นัน้ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
คดัเลอืก หรือการดาํเนินการทาํสญัญา ทัง้นี ้“การกระทาํหรือการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่” มีจุดประสงคใ์นการสร้างอิทธิพลต่อระบวนการ
คดัเลอืก หรือการดาํเนินการทาํสญัญา 

3  สาํหรบัย่อหนา้ย่อยนี ้“กลุม่บคุคล” หมายถึง ผูท้ีม่ีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง (รวมถึงเจ้าหน้าที่) ซึ่งพยายามทาํใหเ้ห็นว่ามี
กระบวนการคดัเลอืก โดยไม่ไดม้ีการแข่งขนัอย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะกระทาํโดยตนเองหรือผ่านการกระทาํของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัจา้งและกระบวนการคดัเลอืกก็ตาม และยงัรวมถึงการทีผู่ม้ีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการคดัเลอืกรบัรูถ้ึงข้อมูลทางด้านราคา
และเง่ือนไขการจดัจา้งของกนัและกนัดว้ย 

4  สาํหรบัย่อหนา้ย่อยนี ้“บคุคล” หมายถึงเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการคดัเลอืกหรือการกาํกบัการดาํเนินทาํสญัญา 

(ฉบบัแปลภาษาไทย) ในกรณีขอ้ความขดัแยง้กบั

ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 



(bb) การกระทําท่ีมีเปาหมายเพ่ือขัดขวางการตรวจสอบและการตรวจสอบบัญชีโดยธนาคารโลก 

(b) ธนาคารโลกจะปฏิเสธขอเสนอท่ีชนะการคัดเลือก หากพบวาท่ีปรึกษาท่ีชนะการคัดเลือก หรือบุคลากร เจาหนาท่ี/
พนักงาน ผูรับจางชวง ท่ีปรึกษาชวง ผูใหบริการ ผูจัดหาบริการ และ/หรือลูกจางของท่ีปรึกษาท่ีประกวดราคาไดมี
การทําทุจริต ฉอโกง สมรูรวมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการคัดเลือกทําใหการทําสัญญามีปญหา  

(c) ธนาคารโลกจะประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง และเรียกคืนเงินกูในสวนท่ีถูกจัดสรรใหกับการวาจางตาม
สัญญาน้ัน หากธนาคารโลกพบวาผูแทนของผูกูยืม หรือผูท่ีไดรับผลประโยชนจากสวนหน่ึงสวนใดของเงินกูมี
การทําทุจริต ฉอโกง สมรูรวมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการคัดเลือก หรือในการดําเนินงานตาม
สัญญาท่ีมีปญหา โดยผูกูยืมไมไดมีการดําเนินการอยางเหมาะสมและทันทวงทีเพ่ือแกไขสถานการณในลักษณะ
ท่ีเปนท่ีพึงพอใจสําหรับธนาคารโลก ซ่ึงรวมถึงการไมแจงใหธนาคารโลกทราบเก่ียวกับสถานการณทันทีท่ีผูกูยืม
ไดรับรูขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 

(d) ธนาคารโลกสามารถกําหนดบทลงโทษบริษทัหรือบุคคลไดทุกเม่ือ ตามขั้นตอนการลงโทษของธนาคารโลก4

5  ท้ัง
ยังจะประกาศใหบริษัทหรือบุคคลน้ันไมมีสิทธิในการ (i) ไดรับการวาจางทําสัญญาท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลก และ (ii) ไดรับการเสนอช่ือ 5

6 ท่ีปรึกษาชวง ผูจัดหา หรือผูใหบริการ โดยอาจถูกประกาศใหไมมีสิทธิ
ทําสัญญา อยางไมมีกําหนดหรือในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได 

 
 

                                                             
5  บริษัทหรือบคุคลอาจถูกประกาศให้ไม่มีสิทธิในการรับเหมา/รับจ้างทาํสญัญาในโครงการที่ได้รับการสนับสนนุจากธนาคารโลกเมื่อ (i) 

ธนาคารโลกไดท้าํตามขัน้ตอนการขึน้บญัชีดาํแลว้เสร็จตามกระบวนการของธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการขึน้บญัชีดาํร่วมกับองคก์รอื่นตาม
ขอ้ตกลงระหว่างสถาบนัการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพ่ือการพฒันาต่างๆ และการปฏิบตัิตามขัน้ต้องการขึน้บญัชีดาํเน่ืองจากการ
ทจุริตและฉอ้กงในการจดัซือ้จดัจา้งของเครือธนาคารโลก และ (ii) เป็นการขึน้บญัชีดาํชั่วคราวหรือการขึน้บญัชีดาํเบือ้งต้นระหว่างที่มีการ
ดาํเนินการตามขัน้ตอนการขึน้บญัชีดาํ ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน Footnote ที่ 12 และย่อหน้าที่ 8 ของภาคผนวก I ของ
แนวทางปฏิบตัินี ้

6  ที่ปรึกษาช่วง ที่จัดหา หรือผู้จัดหาบริการที่ถูกเสนอชื่อ คือผู้ที่ (i) ถูกระบุอยู่ในเอกสารเสนอรายละเอียดของที่ปรึกษา เน่ืองจากมี
ประสบการณห์รือความรู้ที่เฉพาะและจาํเป็นซึ่งมีส่วนช่วยใหท้ี่ปรึกษาที่เสนองาน สามารถตอบสนองต่อข้อกาํหนดของการประเมินด้าน
เทคนิค ทีเ่สนอการใหบ้ริการเฉพาะได ้หรือ (ii) ถกูแต่งตัง้/มอบหมายโดยธนาคารโลก  
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