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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

 

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2558 วงเงินรวม 115,294.64 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
103,891.88 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 11,402.76 ล้ำนบำท  
 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 103,891.88 ล้านบาท 
   1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 25,137.60 ล้ำนบำท 
รำยละเอียด ดังนี ้
 1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 24,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล
จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท 
 1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,137.60 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 57.22 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 
278.65 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จ ำนวน 370.87 ล้ำนบำท และ (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จ ำนวน 95.12 ล้ำนบำท และโครงกำรปรบัปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง 
จ ำนวน 335.74 ล้ำนบำท 

 
ตารางที่ 1

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 24,000.00      

- พนัธบัตรรัฐบาล 20,000.00      

- พนัธบัตรออมทรัพย์ 4,000.00       

2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน ้า -               

3. เงินกู้ใหกู้้ต่อ 1,137.60       

4. เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL -               

รวม 25,137.60     
 
   1.2 ผลการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรฐับาล 
   ในเดือนพฤษภำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบกิจำ่ยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 783.51 ล้ำนบำท
รำยละเอียดดังนี้ 
   1.2.1 เบิกจา่ยเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จ ำนวน 2.44 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 82.59 ล้ำนบำท 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง  
   1.2.2 เบิกจา่ยเงนิกู้จากองค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จ ำนวน 2,542.43 ล้ำนเยน 
หรือคิดเป็น 700.92 ล้ำนบำท แบ่งเป็นเงินกู้ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ บริเวณถนน
นนทบุรี 1 ของกรมทำงหลวงชนบท จ ำนวน 122.96 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 33.90 ล้ำนบำท และเงนิกู้เพื่อให้กู้ต่อ 
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แก่กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จ ำนวน 2,419.47 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 667.02 ล้ำนบำท 
   1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 23,000 ล้ำนบำท 
        1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จ ำนวน 23,000 ล้ำนบำท  
                ในเดือนพฤษภำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้นประเทศ ดังนี ้

(1) กำรปรบัโครงสร้ำงหนี ้R-bill ที่ครบก ำหนด ซึง่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบรหิำรหนี้สำธำรณะฯ    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ทั้งจ ำนวน 

(2) กำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ที่ออกภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพือ่กำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) โดยกำรออก
พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 13,000 ล้ำนบำท เพื่อ (1) ปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วสญัญำใช้เงิน 
จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท (2) คืนเงินทดรองจ่ำยจำกบญัชีเงินฝำกกระทรวงกำรคลัง (Premium FIDF 1) จ ำนวน 
10,000 ล้ำนบำท 
        1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล  

      ในเดือนพฤษภำคม 2558 ไม่มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้  
   1.4 การช าระหนีข้องรัฐบาล กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี้ จ ำนวน 54,970.77 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

1.4.1 การช าระหนีข้องรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจ ำนวน 21,942.83 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้ 
     - ช ำระหนี้ในประเทศ 19,132.62 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงิน 16,300 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 2,832.62 
ล้ำนบำท  
     - ช ำระหนี้ตำ่งประเทศ 2,810.21 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงนิ 2,789.87 ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 20.30 ล้ำนบำท 
และค่ำธรรมเนียม 0.04 ล้ำนบำท 
 

ตารางที่ 2 การช าระหน้ีของรัฐบาลจากงบประมาณ

เดือนพฤษภาคม 2558
หน่วย : ล้านบาท

- ต้นเงิน 19,089.87        

- ดอกเบี ย 2,852.92          

- ค่าธรรมเนียม 0.04                

รวม 21,942.83        
 

1.4.2 การช าระหนีข้องรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจ ำนวน 33,027.94 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้ 
                  (1) กำรช ำระหนี้พนัธบัตรรฐับำลที่ครบก ำหนด ซึ่งออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบรหิำรหนี้สำธำรณะฯ พ.ศ. 
2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม จ ำนวน 36.80 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบญัชีเงินกู้เพื่อกำรบรหิำรหนี ้
                  (2) กำรช ำระหนีภ้ำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จ ำนวน 24,487.21 ล้ำนบำท     
แบ่งเป็น ช ำระต้นเงิน 22,644.87 ล้ำนบำท ซึ่งในจ ำนวนนีเ้ป็นกำรช ำระหนี้ล่วงหน้ำ จ ำนวน 8,204.87 ล้ำนบำท
และช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 1,842.34 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้     
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  
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               (3) กำรช ำระหนีภ้ำยใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จ ำนวน 8,220.93 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็น กำรช ำระต้นเงินล่วงหน้ำ จ ำนวน 7,805.13 ล้ำนบำท และช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 415.80 ล้ำนบำท 
โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพือ่กำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  

                 (4) กำรช ำระหนีต้้นเงินกูท้ี่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบรหิำรหนีส้ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
จ ำนวน 175 ล้ำนบำท โดยใช้เงนิที่ส ำนกังบประมำณจัดสรรใหก้ำรกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค เพื่อช ำระหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงกำรคลังได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แทนหนว่ยงำน ซึ่งหนี้ดงักล่ำวเป็นหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกนัและ
รัฐบำลรับภำระ 

             (5) กำรช ำระหนีต้้นเงินกูล้่วงหน้ำทีอ่อกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม จ ำนวน 108 ล้ำนบำท โดยใช้เงินที่ส ำนักงบประมำณจัดสรรใหก้ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        
เพื่อช ำระหนี้ที่รัฐบำลให้กู้ต่อ  
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ ในเดอืนพฤษภาคม 2558 วงเงินรวม 11,402.76 ล้านบาท 
   2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวสิาหกิจ 
         ในเดือนพฤษภำคม 2558 รฐัวสิำหกจิมีกำรกูเ้งินในประเทศเป็นเงิน 4,100 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอยีดดังตำรำงที ่3 
ตารางที่ 3 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤษภาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค -              3,000.00     -             -           3,000.00        

2. การประปาส่วนภมูิภาค 600.00          500.00       -              -           1,100.00        

รวม 600.00        3,500.00   -            -          4,100.00      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม

 
 
2.2 ผลการเบกิจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

         กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำก JICA ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 
จ ำนวน 35.41 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 9.76 ล้ำนบำท 

2.3 ผลการปรบัโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
    ในเดือนพฤษภำคม 2558 รฐัวิสำหกจิได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,293 ล้ำนบำท  

โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 
ตารางที่ 4 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤษภาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              1,912.92     887.08         -           2,800.00        

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            4,493.00      -           4,493.00        

รวม -            1,912.92   5,380.08     -          7,293.00      

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


