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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐประจ าเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้  

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 
 

ตารางที ่1
การกู้เงินในประเทศของรฐับาล เดือน ม.ีค. 56 หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล 8,265.77             
- พันธบัตรรัฐบาล 8,000.00             
- พันธบัตรออมทรัพย์ 265.77                
พ.ร.ก. บริหารจัดการน ้าและสร้างอนาคตประเทศฯ 500.00                
การกูเ้งินเพื่อให้กูต่้อ 1,414.26             

รวม 10,180.03           
  
 
 
 
 
 
 

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล 
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2556 

กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกูจ้ านวน 135,497.05 ล้านบาท โดยแบง่เป็น 
1) การปรบัโครงสรา้งหนี้เงนิกู้ท่ีออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จ านวน 115,865 

ล้านบาท โดยแบ่งเปน็ 1) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล 99,000 ล้านบาท โดยการใช้เงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับ
โครงสร้างหนี้ 20,000 ล้านบาท การออกพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 40,000 ลา้นบาท การออกพันธบัตรรฐับาล 28,000 
ล้านบาท และการกู้เงินระยะสัน้ 11,000 ล้านบาท และ 2) การปรับโครงสร้างตัว๋สัญญาใช้เงิน 16,865 ลา้นบาท โดย
การออกตั๋วสัญญาใชเ้งินทั้งจ านวน 

2) การปรบัโครงสรา้งหนี้เงนิกูท้ี่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ชว่ยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) 
ที่ครบก าหนดจ านวน 19,632.05 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) การปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ระยะสั้น 12,408.80 ล้านบาท   
โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจ านวน และ 2) การปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,223.25 ล้านบาท โดยการออก
พันธบัตรรัฐบาลทั้งจ านวน นอกจากนี้ ยังมีการออกพันธบัตรรัฐบาลอีก 11,867.95 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้คืน Premium 
FIDF 1 และ FIDF 3 ซึ่งยืมไปปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556  

   
 

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2556 
 ในเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 8,000        
ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 265.77 ล้านบาท            
การเบิกจ่ายเงินกู ้500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000         
ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกูเ้มื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
ภายใต ้พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศฯ 
ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกูเ้พ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 946.63 ล้านบาท เพ่ือจัดท า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และ จ านวน 49.44 ล้านบาท เพ่ือ
จัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมทั้ง การเบิกจ่ายเงินกู้
เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 418.19 ล้านบาท 
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ตารางที ่2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดอืน มี.ค. 56 หน่วย : ลา้นบาท

   1. เงินกูช้ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี 115,865.00          

   2. เงินกูช้ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู 19,632.05           
         FIDF 1 -                    
         FIDF 3 19,632.05           
   3. เงินกูต้ามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง -                    
      กูเ้งินเพือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552

รวม 135,497.05         

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ


 
 

 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2556 
ในเดือนมีนาคม 2556 ไมม่ีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)  

 
1.3 การช าระหนี้ของรัฐบาล 

 ในเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ช าระหนี้เป็นเงิน จ านวน 16,650.06 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
1.3.1 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช าระหนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท

จ านวน
10,108.09           

           - ต้นเงิน -                    
           - ดอกเบี ย 10,106.91           

           - ค่าธรรมเนียม 1.18                   
           - ค่าจัดซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                    

ตารางที ่3 การช าระหน้ีของรัฐบาลเดอืน มี.ค. 56

การช าระหน้ีของรัฐบาล
การช้าระหนี จากเงินงบประมาณ

 
 

 ในเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณช าระหนี้ รวม 10,108.09 ล้านบาท ดังนี้ 
 - ช าระหนี้ในประเทศ 10,105.07 ล้านบาท โดยเป็นการช าระดอกเบี้ย 10,104.80 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 0.27 ล้านบาท   

 - ช าระหนี้ต่างประเทศ 3.02 ล้านบาท โดยเป็นการช าระดอกเบี้ย 2.11 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 
0.91 ล้านบาท 

 
1.3.2 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอ่ืน 

ในเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังช าระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอ่ืน ดังนี้ 
- การช าระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ (FIDF 1) โดยใช้เงนิจากบัญชสีะสมเพ่ือ

การช าระคืนต้นเงนิกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2 จ านวน 3,004.03 ล้านบาท เพ่ือช าระดอกเบี้ย 
โดยใช้เงินที่ได้รับจากเงินน าส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุม้ครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน 
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- การช าระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สองฯ  (FIDF 3) โดยใชเ้งินจากบัญชี
สะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2 จ านวน 3,537.94 ล้านบาท เพ่ือช าระ
ดอกเบี้ยโดยใช้เงินที่ได้รับจากเงนิน าส่งของสถาบนัการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปน็อัตราร้อยละ 0.46 ของ
ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2556 

ในเดือนมีนาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 60,508 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด            
ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที ่4
ผลการกู้เงินในประเทศของรฐัวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 56 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                    -                    57,000.00                       -                                57,000.00    
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย 2,508.00             -                    -                                -                                2,508.00     
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -                    1,000.00             -                                -                                1,000.00     

รวม 2,508.00            1,000.00            57,000.00                      -                               60,508.00   

เงินกูต้ามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ๆ
หน่วยงาน รวม

 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2556 
ในเดือนมีนาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,850 ล้านบาท โดยมรีายละเอียด           

ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที ่5
การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืน ม.ีค. 56 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -                     -                    -                      4,000.00              4,000.00         
2. การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย -                     -                    3,000.00              -                      3,000.00         
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -                     -                    1,850.00              -                      1,850.00         
4. การเคหะแหง่ชาติ -                     -                    1,000.00              -                      1,000.00         

รวม -                     -                    5,850.00              4,000.00              9,850.00         

การกูใ้หม่มาช้าระหนี เดิม (Refinance) การขยายอายุสัญญาเงินกู ้(Roll Over)
หน่วยงาน รวม

 
 
 

 
 

  
 


