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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนกันยำยน 2558 วงเงินรวม 122,115.18 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
85,543.61 ล้ำนบำท และหนีร้ัฐวิสำหกิจ 36,571.57 ล้ำนบำท 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 85,543.61 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 กำรกู้เงินในประเทศ 38,135.58 ล้ำนบำท 

 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 1,037.29 ล้ำนบำท 

 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 20,000 ล้ำนบำท 

 กำรช ำระหน้ี 26,370.74 ล้ำนบำท 
 

    1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจำ่ยเงินกู ้จ ำนวน 38,135.58 ล้ำนบำท รำยละเอยีด ดังนี ้
  1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 15,637.53 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล  
จ ำนวน 10,255 ล้ำนบำท และตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 5,382.53 ล้ำนบำท 
  1.1.2 กำรกู้เงินเพื่อให้กูต้่อ จ ำนวน 2,094.05 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
  - กำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 982.09 ล้ำนบำท เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 
  - กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,111.96 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 78.72 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จ ำนวน 
329.11 ล้ำนบำท และสำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 346.09 ล้ำนบำท และ (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จ ำนวน 358.04 ล้ำนบำท 
  1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 10,289 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น      
(1) เงินกูเ้พื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) จ ำนวน 289 ล้ำนบำท 
(2) เงินกูเ้พื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน  
ระยะเร่งด่วน : มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท  
  1.1.4 กำรกู้เพ่ือทดแทนตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 10,115 ล้ำนบำท โดยกำรออกต๋ัวสัญญำใช้เงินเพื่อกำร
บริหำรหนี้ทั้งจ ำนวน  
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนกันยายน 2558 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 15,637.53    

- พนัธบัตรรัฐบาล 10,255.00      

- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 5,382.53       

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 2,094.05      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ 10,289.00    

- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL 289.00          

- เพื่อการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 10,000.00      

5. การกู้เงินเพ่ือทดแทนตัว๋เงินคลัง 10,115.00    

รวม 38,135.58     
 

1.2 การเบิกจ่ายเงนิกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 1,037.29  
ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้
  1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จ ำนวน 1,002.44 
ล้ำนบำท หรือ 3,270.82 ล้ำนเยน โดยเปน็เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟ
ชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต  
  1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จ ำนวน 34.85 ล้ำนบำท หรือ 0.95 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง 

 

    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ จ ำนวน 20,000
ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้

(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ R-bill โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท  
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สัญญำเงินกู้ระยะสั้น โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี ้จ ำนวน 

10,000 ล้ำนบำท  

 

    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 26,370.74 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
 1.4.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 10,163.88 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้ 

      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 1,419.90 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน แบ่งเป็น (1) กำรช ำระหน้ีที่
อยู่ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสรำ้งอนำคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 จ ำนวน 1,409 ล้ำนบำท (2) กำรช ำระหนี้เงินกู้ที่รฐับำลให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 3.24 ล้ำนบำท และ (3) กำรช ำระหนี้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 7.66 ล้ำนบำท 
                  - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 8,689.09 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณ และเงินจำกบัญชีเงินกู้เพ่ือกำร
บริหำรหนี ้แบง่เป็น (1) ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 8,679.09 ล้ำนบำท และ (2) ดอกเบี้ยหนี้ต่ำงประเทศ 10 ล้ำนบำท 
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

   - ช ำระค่ำธรรมเนียม ส ำหรับกำรด ำเนนิธุรกรรมแลกพันธบัตร จ ำนวน 54.89 ล้ำนบำท โดยใช้เงิน
งบประมำณทัง้จ ำนวน 
 

  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจำกบัญชี
สะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ จ ำนวน 16,206.86 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
                  (1) กำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบนักำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 5,741.79 ล้ำนบำทโดยเป็นกำร
ช ำระต้นเงิน จ ำนวน 4,882.34 ล้ำนบำท และช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 859.45 ล้ำนบำท 
          (2) กำรช ำระหนีภ้ำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ 
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 10,465.07 ล้ำนบำท 
โดยเป็นกำรช ำระต้นเงิน จ ำนวน 7,517.65 ล้ำนบำท และช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 2,947.42 ล้ำนบำท 
 
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 36,571.57 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ 
          รัฐวิสำหกิจมีกำรกู้เงินในประเทศ จ ำนวน 6,799 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนกันยายน 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

 1. การไฟฟา้นครหลวง -              4,000.00     -              -           4,000.00        

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

 3. การเคหะแหง่ชาติ 400.00          -            -              -           400.00           

 4. การประปาส่วนภมูิภาค 103.00          197.00       -              -           300.00           

 5. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 99.00           -            -              -           99.00            

รวม 602.00        4,197.00   -            2,000.00   6,799.00      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม

 
 

2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 
         บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) กู้เงินจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 5,845.57 ล้ำนบำท หรือ 160 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ส ำหรับเช่ำซื้อเครื่องบิน โบอิ้ง 777-300ER  
 

2.3 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ 
    รฐัวิสำหกิจมีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ จ ำนวน 23,927 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนกันยายน 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            10,000.00    -           10,000.00      

2. การเคหะแหง่ชาติ 3,000.00       -            1,700.00      -           4,700.00        

3. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            4,227.00      -           4,227.00        

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -              -            -             4,000.00    4,000.00        

5. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย -              -            -             1,000.00    1,000.00        

รวม 3,000.00     -          15,927.00   5,000.00   23,927.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


