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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

 

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนมีนำคม 2558 วงเงินรวม 90,805.83 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
62,995.76 ล้ำนบำท และหนีร้ัฐวิสำหกิจ 27,810.07 ล้ำนบำท  
 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 62,995.76 ล้านบาท 
   1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 18,167.89 ล้ำนบำท 
รำยละเอียด ดังนี ้
 1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 16,102.76 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร
รัฐบำล 15,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,102.76 ล้ำนบำท 
 1.1.2 กำรเบิกจำ่ยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ จ ำนวน 200 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393 
ล้ำนบำท ที่ไดล้งนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศฯ 
 1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,423.13 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 375.21 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 
396.60 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จ ำนวน 285.29 ล้ำนบำท และ (2) กำรให้กูต้่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จ ำนวน 52.12 ล้ำนบำท และโครงกำรปรบัปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง 
จ ำนวน 313.91 ล้ำนบำท 
 1.1.4 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 442 ล้ำนบำท ซึ่งเปน็กำรกูเ้งินบำททดแทนเงินกู้จำกธนำคำรโลก      
เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) ที่ไดล้งนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที ่
19 ธันวำคม 2557 วงเงิน 2,500 ล้ำนบำท 

 
ตารางที่ 1

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 16,102.76      

- พนัธบัตรรัฐบาล 15,000.00      

- พนัธบัตรออมทรัพย์ 1,102.76       

2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน ้า 200.00          

3. เงินกู้ใหกู้้ต่อ 1,423.13       

4. เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL 442.00          

รวม 18,167.89     
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   1.2 ผลการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรฐับาล 
   ในเดือนมีนำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 607.07 ล้ำนบำท
รำยละเอียดดังนี้ 
   1.2.1 เบิกจ่ำยเงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักให้เป็น 4 ช่อง
กำรจรำจร (ระยะที่ 2 ) ของกรมทำงหลวง จ ำนวน 2.27 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดเปน็ 74.12 ล้ำนบำท 
        1.2.2 เบิกจ่ำยเงินกู้จำกองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จ ำนวน 1,948.40 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 532.95 ล้ำนบำท 
   1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 23,014 ล้ำนบำท 
        1.3.1 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 14,000 ล้ำนบำท  
                ในเดือนมีนำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนนิกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้นประเทศโดยเป็นกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้สญัญำเงินกูร้ะยะสั้น ที่ออกภำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จ ำนวน 14,000 ล้ำนบำท 
โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลทั้งจ ำนวน   
        1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 9,014 ล้ำนบำท 

      ในเดือนมีนำคม 2558 มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำ (Pre-funding) โดยเป็นกำรออก R-Bill จ ำนวน 9,014       
ล้ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ ซึ่งจะครบก ำหนด   
ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2558  
   1.4 การช าระหนีข้องรัฐบาล กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี้ จ ำนวน 21,206.80 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

1.4.1 การช าระหนีข้องรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจ ำนวน 11,297.65 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้ 
     - ช ำระหนี้ในประเทศ 11,289.15 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงิน 3,000 ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 8,288.35    
ล้ำนบำท และค่ำธรรมเนียม 0.80 ล้ำนบำท 
     - ช ำระหนี้ตำ่งประเทศ 8.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ดอกเบี้ย 8.38 ล้ำนบำท และคำ่ธรรมเนียม 0.12 ล้ำนบำท 
 

ตารางที่ 2 การช าระหน้ีของรัฐบาลจากงบประมาณ

เดือนมีนาคม 2558
หน่วย : ล้านบาท

- ต้นเงิน 3,000.00          

- ดอกเบี ย 8,296.73          

- ค่าธรรมเนียม 0.92                

รวม 11,297.65        
 

1.4.2 การช าระหนีข้องรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจ ำนวน 9,909.15 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้ 
                  (1) กำรช ำระหนี้ภำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จ ำนวน 1,096.12 ล้ำนบำท      
ซึ่งเป็นกำรช ำระดอกเบี้ยทั้งจ ำนวน โดยใชเ้งินจำกบญัชีสะสมเพื่อกำรช ำระคนืต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุน 
เพื่อกำรฟื้นฟูฯ 
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                  (2) กำรช ำระหนี้ภำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูระยะทีส่องฯ (FIDF 3) จ ำนวน 7,874.10  
ล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรช ำระต้นเงิน 5,000 ล้ำนบำท และช ำระดอกเบี้ย 2,874.10 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบญัชสีะสม  
เพื่อกำรช ำระคนืต้นเงินกู้ชดใชค้วำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  
                  (3) กำรช ำระหนีข้องเงินกู้ให้กู้ต่อของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 938.93 ล้ำนบำท โดยใช้เงิน
งบประมำณของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ ในเดอืนมีนาคม 2558 วงเงินรวม 27,810.07 ล้านบาท 
   2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวสิาหกิจ 
         ในเดือนมีนำคม 2558 รฐัวิสำหกิจได้มีกำรกู้เงินในประเทศเปน็เงิน 2,900 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอยีดดังตำรำงที ่3 
ตารางที่ 3

ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมีนาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค -              2,000.00     -             -           2,000.00        

2. การเคหะแหง่ชาติ 900.00          -            -              -           900.00           

รวม 900.00        2,000.00   -            -          2,900.00      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม

 
 
2.2 ผลการเบกิจ่ายเงินกูต้่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
     ในเดือนมีนำคม 2558 รฐัวิสำหกิจได้มกีำรเบิกเงินกู้ต่ำงประเทศเป็นเงิน 110.07 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้
     2.2.1 กำรประปำนครหลวงเบิกจ่ำยเงินกู้จำก JICA ส ำหรับโครงกำรปรับปรุงกิจกำรประปำแผนหลัก 
จ ำนวน 329.14 ล้ำนเยน หรอืคิดเป็น 90.03 ล้ำนบำท 
     2.2.2 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกธนำคำรเพี่อควำมร่วมมือแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JBIC) ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 73.27 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 20.04 ล้ำนบำท 
2.3 ผลการปรบัโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

    ในเดือนมีนำคม 2558 รฐัวิสำหกิจได้มกีำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 24,800 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 
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ตารางที่ 4

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมีนาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            1,000.00      -           1,000.00        

2. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย -              -            -             1,000.00    1,000.00        

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -              -            -             2,800.00    2,800.00        

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            20,000.00    -           20,000.00      

รวม -            -          21,000.00   3,800.00   24,800.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 
 

 


