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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

 

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนเมษำยน 2558 วงเงินรวม 78,044.78 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
63,280.84 ล้ำนบำท และหนีร้ัฐวิสำหกิจ 14,763.94 ล้ำนบำท  
 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 63,280.84 ล้านบาท 
   1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 43,373.66 ล้ำนบำท 
รำยละเอียด ดังนี ้
 1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 42,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล
ทั้งจ ำนวน 
 1.1.2 กำรเบิกจำ่ยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ จ ำนวน 130 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393 
ล้ำนบำท ที่ไดล้งนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศฯ 
 1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,243.66 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 97.40 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 
301.97 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จ ำนวน 275.64 ล้ำนบำท และ (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จ ำนวน 568.65 ล้ำนบำท 

 

ตารางที่ 1

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนเมษายน 2558 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 42,000.00      

- พนัธบัตรรัฐบาล 42,000.00      

- พนัธบัตรออมทรัพย์ -               

2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน ้า 130.00          

3. เงินกู้ใหกู้้ต่อ 1,243.66       

4. เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL -               

รวม 43,373.66     
 
   1.2 ผลการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรฐับาล 
   ในเดือนเมษำยน 2558 กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบกิจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 193.60 ล้ำนบำท
รำยละเอียดดังนี้ 
   1.2.1 เบิกจา่ยเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร 
(ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง จ ำนวน 3.71 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 122.32 ล้ำนบำท 
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   1.2.2 เบิกจา่ยเงนิกู้จากองค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จ ำนวน 254.98 ล้ำนเยน 
หรือคิดเป็น 71.28 ล้ำนบำท แบ่งเป็นเงินกูส้ ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ บริเวณถนน
นนทบุรี 1 ของกรมทำงหลวงชนบท จ ำนวน 143.84 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 40.21 ล้ำนบำท และเงนิกู้เพื่อให้กู้ต่อ
แก่กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จ ำนวน 111.14 ล้ำนเยน หรอืคิดเป็น 31.07 ล้ำนบำท 
   1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 14,440 ล้ำนบำท 
        1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 14,440 ล้ำนบำท  
                ในเดือนเมษำยน 2558 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้นประเทศโดยกำรปรับโครงสร้ำง
หนี้ตัว๋สัญญำใช้เงิน ทีอ่อกภำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จ ำนวน 14,440 ล้ำนบำท โดยกำรท ำ
สัญญำเงินกู้ระยะสั้นทั้งจ ำนวน   
        1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล  

      ในเดือนเมษำยน 2558 ไม่มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้  
   1.4 การช าระหนีข้องรัฐบาล กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี้ จ ำนวน 5,273.58 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

1.4.1 การช าระหนีข้องรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจ ำนวน 2,207.17 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้ 
     - ช ำระหนี้ในประเทศ 1,760.46 ล้ำนบำท แบง่เป็น ดอกเบี้ย 1,759.37 ล้ำนบำท และค่ำธรรมเนียม 
1.09 ล้ำนบำท 
     - ช ำระหนี้ตำ่งประเทศ 446.71 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงิน 327.78 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 118.93 ล้ำนบำท  
 

ตารางที่ 2 การช าระหน้ีของรัฐบาลจากงบประมาณ

เดือนเมษายน 2558
หน่วย : ล้านบาท

- ต้นเงิน 327.78             

- ดอกเบี ย 1,878.30          

- ค่าธรรมเนียม 1.09                

รวม 2,207.17         
 

1.4.2 การช าระหนีข้องรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจ ำนวน 3,066.41 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้ 
                  (1) กำรช ำระดอกเบี้ยภำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จ ำนวน 1,466.60 ล้ำนบำท     
และดอกเบ้ียภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จ ำนวน 1,083.14 ล้ำนบำท โดยใช้เงิน
จำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  

             (2) กำรช ำระต้นเงินกู้ภำยใต ้พ.ร.บ. กำรบรหิำรหนีส้ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 
จ ำนวน 516.67 ล้ำนบำท โดยใช้เงินที่ส ำนักงบประมำณจัดสรรให้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อช ำระหนี้
เงินกูท้ี่กระทรวงกำรคลังได้ปรบัโครงสร้ำงหนีแ้ทนหน่วยงำน ซึ่งหนี้ดังกล่ำวเป็นหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลัง        
ค้ ำประกนัและรฐับำลรับภำระ 
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ ในเดอืนเมษายน 2558 วงเงินรวม 14,763.94 ล้านบาท 
   2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวสิาหกิจ 
         องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 619 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนและด ำเนิน
กิจกำรอืน่ๆ 

2.2 ผลการเบกิจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
         กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกธนำคำรเพี่อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (JBIC) ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 31.97 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 8.94 ล้ำนบำท 

2.3 ผลการปรบัโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
    ในเดือนเมษำยน 2558 รัฐวสิำหกจิได้มกีำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 14,136 ล้ำนบำท  

โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 
 
ตารางที่ 3

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนเมษายน 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -              -            5,181.00      -           5,181.00        

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            8,955.00      -           8,955.00        

รวม -            -          14,136.00   -          14,136.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 
 

 


