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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

 

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐประจ าเดือนตุลาคม 2555 ดังนี้  

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 
 

ตารางที ่1
การกู้เงินในประเทศของรฐับาล เดือน ต.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท
พ.ร.ก. บริหารจัดการน ้าและสร้างอนาคตประเทศฯ 1,700.00             
การกูเ้งินเพื่อให้กูต่้อ 1,144.07             

รวม 2,844.07             
  
 
 
 

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล 
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2555 

กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ท่ีออกภายใต้ พ.ร.ก. ชว่ยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) 

จ านวน 25,245 ล้านบาท โดยใช้เงินกูร้ะยะสั้น 15,000 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
(Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จ านวน 10,245 ล้านบาท โดยหลังจากนั้นได้ออกพันธบัตรรัฐบาลวันที่ 26 ตุลาคม 
2555 จ านวน 11,500 ล้านบาท เพ่ือน าไปช าระหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวข้างต้น  

 

ตารางที ่2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดอืน ต.ค. 2555 หน่วย : ลา้นบาท

   1. เงินกูช้ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี -                    

   2. เงินกูช้ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู 25,245.00           
         FIDF 1 -                    
         FIDF 3 25,245.00           
   3. เงินกูต้ามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง -                    
      กูเ้งินเพือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552

รวม 25,245.00           

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ


 
 

 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2555 
ในเดือนตุลาคม 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)  
 

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2555 
 ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายเงินกู ้
1,700 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่ลงนาม
ในสัญญาเงินกูเ้มื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหาร
จัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศฯ และกู้เงินเพ่ือให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 1,144.07 ล้านบาท 
เพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน   
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1.3 การช าระหนี้ของรัฐบาล 
 ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ช าระหนี้เป็นเงิน จ านวน 110,747.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

1.3.1 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช าระหนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวน
6,596.14             

           - ต้นเงิน 401.31               
           - ดอกเบี ย 6,192.40             

           - ค่าธรรมเนียม 2.43                   
           - ค่าจัดซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                    

ตารางที ่3 การช าระหน้ีของรัฐบาลเดอืน ต.ค. 2555

การช าระหน้ีของรัฐบาล
การช้าระหนี จากเงินงบประมาณ

 
 

 ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณช าระหนี้ รวม 6,596.14 ล้านบาท ดังนี้ 
 - ช าระหนี้ในประเทศ 6,011.96 ล้านบาท โดยเป็นการช าระดอกเบี้ย 6,009.53 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 2.43 ล้านบาท   

 - ช าระหนี้ต่างประเทศ 584.18 ล้านบาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน 401.31 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
182.87 ล้านบาท   

 
1.3.2 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอ่ืน 

ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังช าระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอ่ืน ดังนี้ 
- การไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลัง จ านวน 102,135 ล้านบาท 
- การช าระหนี้ล่วงหน้าของเงินกู้ให้กู้ต่อของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2,000 ลา้นบาท 

โดยการจัดสรรเงินจากส านักงบประมาณ 
- การช าระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จ านวน 16.42     

ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนก าหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคนืต้นเงินกู้ชดใช้ความ
เสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2555 

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 16,500    
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
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ตารางที ่4
ผลการกู้เงินในประเทศของรฐัวิสาหกิจ เดือน ต.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน เงินกูต้ามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ๆ รวม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                    16,500.00                       16,500.00    

รวม -                    16,500.00                       16,500.00     
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2555 
ในเดือนตุลาคม 2555 รฐัวสิาหกิจไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 

 
 

 
 

 
 

  
 


