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  5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางออกสู่ตลาด 
กยท. สามารถระบายยางได้ทั้งสิ้น จํานวน 158,096.21 ตัน จากปริมาณการซื้อ 212,946.50 ตัน คงเหลืออีก 
54,850.29 ตัน (ราคาขายเฉลี่ย 64,535.34 บาท/ตัน) โดยสามารถชําระคืนหนี้ ธ.ก.ส. จากเงินระบายยางได้
ทั้งสิ้น 10,196.76 ล้านบาท คงเหลือหนี้คงค้าง จํานวน 11,803.24 ล้านบาท  
  5.2 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีปริมาณยางที่ระบายแล้ว
ทั้งสิ้น จํานวน 99,046.60 ตัน จากปริมาณการซื้อทั้งหมด 148,799.50 ตัน คงเหลืออีก 49,752.90 ตัน (ราคา
ขายเฉลี่ย 67,611.75 บาท/ตัน) โดยสามารถชําระคืนหนี้ ธ.ก.ส. จากเงินระบายยางได้ทั้งสิ้น 4,003.63 ล้านบาท 
คงเหลือหนี้คงค้าง จํานวน 5,596.36 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยต้นทุนเงิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 แล้วทั้งสิ้น จํานวน 426.88 ล้านบาท  
  โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 กยท. มีภาระหนี้คงค้างของทั้ง 2 โครงการ วงเงินรวม 
17,399.60 ล้านบาท และยังมีปริมาณยางคงเหลือ 104,603.19 ตัน คิดเป็นมูลค่ายางคงเหลือประมาณ 4,970.48 
ล้านบาท (ราคาตลาด ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) จึงทําให้มีประมาณการผลขาดทุนเท่ากับ 12,429.12 ล้านบาท 
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ กยท. ดําเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และดําเนินการ
จําหน่ายยางพาราดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพ่ือไม่ให้
เป็นภาระงบประมาณที่ต้องชดเชยผลการขาดทุน และให้รายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบ   
เป็นระยะต่อไป โดยเมื่อดําเนินการจําหน่ายยางพาราทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จ ให้ กยท. เร่งดําเนินการปิดบัญชี
โครงการ และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณมาชดเชย
ผลขาดทุนตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

6. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงการคลังขอเรียนเพ่ิมเติมในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
6.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

6.1.1  มาตรา 7 กําหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจในการกู้เงินหรือค้ําประกัน        
ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียวโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงต้องขอให้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินและการค้ําประกันเงินกู้ตามที่กฎหมายกําหนดด้วย 

6.1.2  มาตรา 35 (2) กําหนดให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งการ
ปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้เป็นการปรับเพ่ิมวงเงินรวมทั้งสิ้น 95,736.53 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้  
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ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และภาระหนี้ต่องบประมาณ 
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2565 

 

 ปีงบประมาณ 
สัดส่วน (%) 2561 2562 2563 2564 2565 

หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP 42.8 44.2 45.3 46.2 46.6 
ภาระหนี้/งบประมาณ 8.6 9.5 10.1 10.6 11.0 

 

สมมติฐาน 
1. ประมาณการด้านเศรษฐกิจมหภาคโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง      
2. ประมาณการกู้เงินในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 
3. งบช าระหนี้ประกอบด้วย 
   3.1 งบช าระหนี้ที่ไดร้ับจัดสรรจริงปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 260,818.93 ล้านบาท แบ่งเป็นงบช าระต้นเงินกู้ 86,942.34 
ล้านบาท งบช าระดอกเบีย้ 173,876.59 ล้านบาท ส าหรับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป งบช าระหนี้ของรัฐบาลและหนี้
รัฐวิสาหกิจทีร่ัฐบาลรับภาระประมาณจากงบช าระเงินต้นเท่ากับรอ้ยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบช าระ
ดอกเบี้ย คิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 (ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 61) 
   3.2. การช าระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประมาณจากบัญชสีะสมเพื่อการช าระต้น
เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนฯ และรายได้น าส่ง จากยอดเงินฝาก โดยค านวณจากสมมตฐิานการเติบโตของยอดเงิน
ฝากร้อยละ 4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 61) 
4. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 ประมาณจากยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ ก.ย. 2560 บวกแผนการกู้เงิน
สุทธิในปีงบประมาณ 2561  
5. การกู้เงิน 
   5.1 การกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อใช้ลงทุนในโครงการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผนความต้องการเงินกู้ และประมาณการเบิกจ่ายของโครงการระบบรถไฟ       
ชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) (ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 61)                                          
   5.2 การกู้เงินเพ่ือลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 
2561 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ส าหรับปีงบประมาณ 2562-2565 เป็นไปตามแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2562-2566) สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผน  
   5.3 การกู้เงินเพ่ือด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนการบริหารหนีส้าธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ไม่รวมเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line) ประมาณการกู้เงินปีงบประมาณ 2562-
2566 เป็นไปตามแผนความต้องการใช้เงินกู้ระยะ 5 ปี (ไมร่วมวงเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เดิม) สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้
ร้อยละ 80 ของแผน  
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4

การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้

เพ่ือด าเนินกิจการทั่วไป)
การบริหารหน้ี รวม มาตรา/ข้อ วงเงินที่ก าหนด

1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0.00 107,340.50 107,340.50 พระราชบัญญติัธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

- -

2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 การเคหะแห่งชาติ 2,300.00 7,000.00 9,300.00 พระราชบัญญติัการเคหะแห่งชาติ 

พ.ศ. 2537

มาตรา 31 (1) 50 ล้านบาท

3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม

1 การรถไฟแห่งประเทศไทย 42,852.59 40,893.54 83,746.13 พระราชบัญญติัการรถไฟ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

มาตรา 39 (4) 5 ล้านบาท (กู้ยืมเงิน

หรือให้กู้ยืมเงิน)

2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,891.45 26,297.55 28,189.00 พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519

มาตรา 7 (7) 5 ล้านบาท

3 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 11,451.99 17,050.00 28,501.99 ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน)

- -

4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 25,564.29 15,000.00 40,564.29 พระราชบัญญติัการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

มาตรา 75 (3) 100 ล้านบาท

4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20,000.00 0.00 20,000.00 พระราชบัญญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

มาตรา 43 (4) 40 ล้านบาท

2 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 1,150.00 0.00 1,150.00 ข้อบังคับของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

- -

5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1 การไฟฟ้านครหลวง 7,600.00 0.00 7,600.00 พระราชบัญญติัการไฟฟ้านครหลวง

พ.ศ.2501

มาตรา 41 (2) 40 ล้านบาท

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,000.00 0.00 2,000.00 พระราชบัญญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503

มาตรา 42 (2) 100 ล้านบาท

3 การประปาส่วนภูมิภาค 2,745.01 353.00 3,098.01 พระราชบัญญติัการประปาส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2522

มาตรา 48 (2) 50 ล้านบาท (หรือให้

กู้ยืมเงินมีจ านวนเกิน

 5 ล้านบาท)

หมายเหตุ: 1. รัฐวิสาหกจิที่ขอปรับปรุงวงเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 1

       2. รัฐวิสาหกจิที่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอนุมัติการกูเ้งินตามกฎหมายจดัต้ัง ตามที่ได้รับการบรรจไุว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงคร้ังที่ 1

ตารางสรปุกฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกิจทีเ่ก่ียวขอ้งกับการกู้เงนิของรฐัวสิาหกิจตามแผนการบรหิารหน้ีสาธารณะ ประจ าปงีบประมาณ 2561 ปรบัปรงุครัง้ที ่1

รัฐวิสาหกิจ

วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2561 ปรับปรุงครัง้ที่ 1

กฎหมายจัดตั้ง

การก าหนดวงเงินกู้ต่ าสุด

ที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.
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