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หนวย: ลานบาท

การปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 2
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วงเงนิกูกอนปรบั ปรับเพิ่ม ปรับลด วงเงนิกูหลังปรบั
1. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ* 4,337.82 - 1,347.66 2,990.16
2. โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวม
พระนครใต ชดุที ่3

3,807.78 753.59 - 4,561.37

3. โครงการสายสง 500 เควี เพ่ือการรับซื้อ
ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเทิน 2

2,374.95 - 43.73 2,331.22

4. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
บางปะกง ชดุที ่5

โครงการใหม 637.80 -  637.80

รวม 10,520.55 1,391.39 1,391.39 10,520.55
หมายเหต:ุ  * เปลีย่นชือ่จากโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมสงขลา เปนโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมจะนะ

การปรบัวงเงนิกูของโครงการเดมิ 3 โครงการ เนือ่งจาก กฟผ. ปรบัแผนการลงทนุของ
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ และ โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที ่3 ให
สอดคลองกับระยะเวลาการเบิกจายเงินที่ทําสัญญาไวกับบริษัทผูรับเหมา และปรับลดวงเงินกู โครงการ
สายสง 500 เควี เพ่ือการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนน้ําเทิน 2 เนื่องจากยังไมสามารถเขาพ้ืนที่
กอสรางสายสงไฟฟาบรเิวณชายแดนไทย - ลาวได จงึตองปรับแผนการลงทนุของโครงการตามขอเทจ็จรงิ

การบรรจุเพ่ิมโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกง ชุดที่ 5 เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรมีมีตอินมุตัใิหดาํเนนิโครงการเมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2549 โดย กฟผ. ตองการกูเงินเพือ่
สมทบกบัเงินรายได เพ่ือใหมวีงเงินลงทนุเพยีงพอสาํหรับการดาํเนนิโครงการ

2. แผนเงินกูเงินบาทสมทบ
รัฐวิสาหกิจ 2 แหง ปรับวงเงินกูเงินบาทสมทบ และบรรจุโครงการเพิ่มในแผน

โดยจะทําใหวงเงินกูเงินบาทสมทบรวมลดลง จาํนวน 175.84 ลานบาท จากวงเงนิกูเดมิ 8,779.23
ลานบาท เหลือ 8,603.39 ลานบาท ประกอบดวย

2.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ปรับวงเงินกู 3 โครงการ และบรรจุ
โครงการเพิ่ม 1 โครงการ ทั้งนี้ วงเงินกูรวมของ กฟผ. ยังอยูภายใตกรอบวงเงินกูเดิมตามที่ไดบรรจุใน
แผนเงินกูเงินบาทสมทบ จํานวน 3,479.45 ลานบาท ประกอบดวย

หนวย: ลานบาท
การปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 2

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วงเงนิกูกอนปรบั ปรบัเพิม่ ปรบัลด วงเงนิกูหลังปรบั

1.  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ* 2,458.07 - 775.01 1,683.06
2. โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวม
พระนครใตชดุที ่3

579.64 578.48 - 1,158.12

3. โครงการสายสง 500 เควี เพ่ือการรับซื้อ
ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเทิน 2

441.74 - 33.97 407.77

4. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
บางปะกง ชดุที ่5

โครงการใหม 230.50 -  230.50

รวม 3,479.45 808.98 808.98 3,479.45
หมายเหต:ุ  * เปลีย่นชือ่จากโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมสงขลา เปนโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมจะนะ

การปรบัวงเงนิกูของ กฟผ. สําหรับทัง้ 4 โครงการในแผนเงนิกูเงินบาทสมทบนี ้เปนการ
ปรบัตามขอเทจ็จรงิและเหตผุลเชนเดยีวกบัแผนเงนิกูในประเทศทดแทนเงนิกูจากตางประเทศดงักลาวขางตน



daจม.-ปรับแผนฯ ครม. 50 ครั้งที่ 2

-3-

2.2 การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ปรับลดวงเงินกูของโครงการพัฒนาระบบ
สายสงและสถานไีฟฟาระยะที ่6 สวนที ่1 จาํนวน 175.84 ลานบาท จากวงเงนิกูเดมิ 370.31 ลานบาท
เหลือ 194.47 ลานบาท เนื่องจาก กฟภ. ทราบผลการดําเนินโครงการ และการใชจายเงินลงทุนใน
ปงบประมาณ 2549 แลว จึงสามารถกําหนดวงเงินกูในปงบประมาณ 2550 ไดสอดคลองกับ
ความตองการใชเงินจริงมากขึ้น

3. แผนเงินกูเพื่อลงทุน
การไฟฟาสวนภูมิภาค ปรับวงเงินกูเพ่ือลงทุน 3 โครงการ และบรรจุโครงการ

เพ่ิม 2 โครงการ ทําใหวงเงินรวมเพิ่มขึ้น 982.49 ลานบาท จากวงเงินกูเดิม 5,490.42 ลานบาท
เปน 6,472.91 ลานบาท ประกอบดวย

หนวย: ลานบาท
การปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 2

การไฟฟาสวนภมิูภาค
วงเงนิกูกอนปรบั ปรบัเพิม่ ปรบัลด วงเงนิกูหลงัปรบั

1. โครงการพฒันาระบบสายสงและสถานไีฟฟา
ระยะที่ 7 สวนที่ 1

462.42 - - 462.42

2. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมระบบ
จําหนาย ระยะที่ 6

1,870.00 - - 1,870.00

3. โครงการพฒันาระบบสายสงและสถานไีฟฟา
ระยะที่ 8 สวนที่ 1

1,393.00 - 259.13 1,133.87

4. โครงการตดิตัง้ระบบศนูยสงการจายไฟ
ระยะที ่2

1,450.00 - 643.98 806.02

5. โครงการเพิม่ความเชือ่ถือไดของระบบไฟฟา
ระยะที่ 2

315.00 112.00 - 427.00

6. โครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรในชนบท
ระยะที่ 3 (เพ่ิมเติม)

โครงการใหม 1,742.00 - 1,742.00

7. โครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสาย
เคเบิลใตน้าํไปยังเกาะตางๆ ท่ีมีไฟฟาใชแลว
(เกาะลาน และเกาะสชีงั จังหวัดชลบุรี)

โครงการใหม 31.60 - 31.60

รวม 5,490.42 1,885.60 903.11 6,472.91

การปรับวงเงินกูในคราวนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการลงทุนของโครงการ
และสภาพคลองของ กฟภ. สําหรับโครงการใหม 2 โครงการ ทีบ่รรจเุพ่ิมในแผนฯ คอื โครงการขยายเขต
ไฟฟาใหราษฎรในชนบท ระยะที ่3 (เพ่ิมเตมิ) และโครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ํา
ไปยังเกาะตางๆ ที่มีไฟฟาใชแลว (เกาะลาน และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี) นั้น เปนโครงการใหมทีไ่ดรับ
อนมุตัจิากคณะรฐัมนตรใีหดาํเนนิโครงการเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ 2550 และ 20 กุมภาพนัธ 2550
ตามลําดับ กฟภ. จงึจาํเปนตองใชเงินกูเพ่ือลงทนุในโครงการดงักลาว

ผลจากการปรบัปรงุแผนฯ ดงักลาว แผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจาํปงบประมาณ
2550 หลังการปรบัปรงุคร้ังที ่2 จะมวีงเงนิรวมทัง้ส้ิน 987,513.44 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากเดมิ 806.65
ลานบาท ประกอบดวย
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 

หนวย : ลานบาท
วงเงิน

1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล 468,200.00
1.1 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 146,200.00

1.2 การบริหารจัดการตั๋วเงินคลัง (Roll-over) 80,000.00

1.3 การปรับโครงสรางเงินกู 242,000.00
(1) ตั๋วเงินคลัง1) 170,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll-over/Refinance) 72,000.00

2. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายให FIDF 109,731.02
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay) 45,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF3 (New Issue/Roll-over) 64,731.02

3. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
3.1 ลดยอดคงคาง N.A.

4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 241,158.25
4.1 เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 15,018.25
4.2 เงินกูเงินบาทสมทบ 8,603.39
4.3 เงินกูเพื่อลงทุน 83,119.45
4.4 เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ 93,798.27
4.5 การปรับโครงสรางหนี้ 40,618.89

(1) Roll-over 37,678.89
(2) Swap Arrangement        2,940.00

5. การกูเงินตามแผนการกอหน้ีจากตางประเทศ  550.89 (MUSD) 21,545.71
5.1 รัฐบาลกูโดยตรง                                    -
5.2 รัฐบาลค้ําประกัน                                 347.78 (MUSD) 13,602.00
5.3 รัฐบาลไมคํ้าประกัน                              203.11 (MUSD) 7,943.71

6. การบริหารหนี้ตางประเทศ2) 3,755.48 (MUSD) 146,878.46
6.1 รัฐบาล 2,816.58 (MUSD) 110,157.70
6.2 รัฐวิสาหกิจ 938.90 (MUSD) 36,720.76

987,513.44
หมายเหตุ :   1) เปนการแปลงหนี้ตั๋วเงินคลังที่ไดกูมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในชวงปงบประมาณ 2542–2547

    ใหเปนพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดําเนินการตามความเหมาะสมของภาวะตลาด และในระหวางที่ยังไมดําเนินการ
 ก็จะ Roll-over ตั๋วเงินคลังตอไปจนกวาจะแปลงเปนพันธบัตรไดแลวเสร็จ

2) สามารถบริหารหนี้ดวยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll–over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น ตามที่
 ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออํานวย ทั้งนี้ ใหอยูภายในกรอบวงเงินที่กําหนด

3) คํานวณตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 ซ่ึง 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 39.1104

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2550 (ปรับปรุงครั้งท่ี 2)

รายการ

รวม

3)

3)

nay/แผน50(แยกตามแผน) ปรับคร้ังท่ี 2/สรุปรวม



หนวย : ลานบาท
หนวยงาน/โครงการ โครงการ วงเงินกูเดิม วงเงินหลังปรับปรุง

1. การไฟฟานครหลวง 2 4,117.70 4,117.70
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟาฉบับท่ี 9 ป 2547-2550 3,348.41 3,348.41
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายปอนอากาศเปนสายปอนใตดินป 2547-2552 769.29 769.29

2. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 4 10,520.55 10,520.55
(1) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ* 4,337.82 2,990.16
(2) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3 3,807.78 4,561.37
(3) โครงการสายสง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนน้ําเทิน 2 2,374.95 2,331.22
(4) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกง ชุดท่ี 5  - 637.80

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค 1 380.00 380.00
(1) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 6 สวนท่ี 2 380.00 380.00

รวม 7 15,018.25 15,018.25
หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.1104 บาท

 * กฟผ. ไดเปล่ียนชื่อจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ

แผนเงินกูในประเทศทดแทนเงินกูตางประเทศ 
ประจําปงบประมาณ 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

Nay/แผน50(แยกตามแผน) ปรับคร้ังที่ 2/กูทดแทน



หนวย : ลานบาท
หนวยงาน/โครงการ โครงการ วงเงินกูเดิม วงเงินหลังปรับปรุง

1. การประปานครหลวง 1 500.00 500.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี 7 500.00 500.00

2. การไฟฟานครหลวง 2 4,418.37 4,418.37
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟาฉบับท่ี 9 ป 2547-2550 4,300.00 4,300.00
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายปอนอากาศเปนสายปอนใตดินป 2547-2552 118.37 118.37

3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 4 3,479.45 3,479.45
(1) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ* 2,458.07 1,683.06
(2) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดท่ี 3 579.64 1,158.12
(3) โครงการสายสง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนน้ําเทิน 2 441.74 407.77
(4) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกง ชุดท่ี 5  - 230.50

4. การไฟฟาสวนภูมิภาค 2 381.41 205.57
(1) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะที่ 6 สวนท่ี 1 370.31 194.47
(2) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะที่ 7 สวนท่ี 2 11.10 11.10

รวม 9 8,779.23 8,603.39
ลดลงทั้งหมด 175.84

หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.1104 บาท

 * กฟผ. ไดเปล่ียนชื่อจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ

แผนเงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

Nay/แผน50(แยกตามแผน) ปรับคร้ังที่ 2/บาทสมทบ



หนวย : ลานบาท
หนวยงาน/โครงการ โครงการ วงเงินกูเดิม วงเงินหลังปรับปรุง

1. การเคหะแหงชาติ1) 3 23,221.58 23,221.58
(1) โครงการบานเอื้ออาทร ระยะ 3 8,270.17 8,270.17
(2) โครงการบานเอื้ออาทร ระยะ 4 11,786.06 11,786.06
(3) โครงการบานเอื้ออาทร ระยะ 5 3,165.35 3,165.35

2. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 3 27,559.80 27,559.80
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ 4,507.56 4,507.56
(2) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ 21,860.39 21,860.39
(3) โครงการทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี 1,191.85 1,191.85

3. การประปานครหลวง 1 1,500.00 1,500.00
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 1,500.00 1,500.00

4. การไฟฟานครหลวง 1 600.00 600.00
(1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 3 600.00 600.00

5. การไฟฟาสวนภูมิภาค 7 5,490.42 6,472.91
(1) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะที่ 7 สวนที่ 1 462.42 462.42
(2) โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมระบบจําหนาย ระยะที่ 6 1,870.00 1,870.00
(3) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะที่ 8 สวนที่ 1 1,393.00 1,133.87
(4) โครงการติดตั้งศูนยสงการจายไฟ ระยะที่ 2 1,450.00 806.02
(5) โครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ระยะที่ 2 315.00 427.00
(6) โครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรในชนบท ระยะที่ 3 (เพิ่มเติม)  - 1,742.00
(7) โครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะตางๆ ที่มีไฟฟาใชแลว  - 31.60

        (เกาะลาน และเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี)

6. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 3 3,776.00 3,776.00

(1) โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
      (เพื่อชําระคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนคาทดแทนเพิ่มตามคําพิพากษาคดีของศาล)

550.00 550.00

(2) โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ–บางซื่อ2) 1,795.00 1,795.00
   (คากอสรางงานโยธาและคางานระบบและตัวรถไฟฟา)

(3) โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินชวงบางซื่อ–ทาพระ และชวงหัวลําโพง–บางแค2) 1,431.00 1,431.00
   (คากอสรางงานโยธาและคางานระบบและตัวรถไฟฟา)

7. การรถไฟแหงประเทศไทย 4 4,592.12 4,592.12
(1) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา จํานวน 112 คัน 248.60 248.60
(2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา จํานวน 7 คัน 112.52 112.52
(3) โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 120.00 120.00

   (คาวาจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง)
(4) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวงพญาไท-ยมราช-บางซื่อ-ดอนเมือง-รังสิต2) 4,111.00 4,111.00

   (คากอสรางงานโยธาและคางานระบบและตัวรถไฟฟา)

8. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 1 14,627.70 14,627.70
รถ
     โดยสารเกา จํานวน 2,000 คัน และคาเหมาซอมรถโดยสาร3)

14,627.70 14,627.70

9. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด4) 1 769.34 769.34

(1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบและอุปกรณควบคุมจราจรทางอากาศที่อาคารปฏิบัติการ
     แหงใหม สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ

769.34 769.34

รวม 24 82,136.96 83,119.45
เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 982.49

หมายเหต ุ:   1)   กคช. ขอรับเงินอุดหนุนปงบประมาณ 2550 สําหรับโครงการบานเอ้ืออาทรระยะที่ 4 และ 5 จํานวน 5,480 ลานบาท และ 16,953.655 ลานบาท 
ตามลําดับ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,433.655 ลานบาท แตในช้ันนี้ สามารถใชวงเงินไดไมเกิน 6,000 ลานบาท ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
ในปงบประมาณ 2549

2) เปนการสํารองแหลงเงินกูในประเทศในกรณีที่ไมสามารถจัดหาเงินกูจากตางประเทศไดตามแผนที่กําหนด
3) ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการดําเนินโครงการแลวเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 49 แต ขสมก. จะตองนําเสนอครม. อีกครั้งเพ่ืออนุมัติวงเงินดําเนินการ
และวงเงินกูกอนจึงจะสามารถดําเนินการได

4) การกูเงินเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอที่ 32 

แผนเงินกูเพ่ือลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

Nay/แผน50(แยกตามแผน) ปรับครั้งท่ี 2/ลงทุน 
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