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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนตุลำคม 2558 วงเงินรวม 133,388.99 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
119,921.49 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 13,467.50 ล้ำนบำท 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 119,921.49 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 กำรกู้เงินในประเทศ 107,585.51 ล้ำนบำท 

 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 131.54 ล้ำนบำท 

 กำรช ำระหน้ี 12,204.44 ล้ำนบำท 
 

    1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจำ่ยเงินกู ้จ ำนวน 107,585.51 ล้ำนบำท รำยละเอยีด ดังนี ้
  1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 99,094.26 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล  
จ ำนวน 45,707 ล้ำนบำท พันธบัตรออมทรัพย ์จ ำนวน 27,070.26 ล้ำนบำท และตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 26,317 ล้ำนบำท 
  1.1.2 กำรเบิกจำ่ยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ จ ำนวน 140 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393 
ล้ำนบำท ที่ไดล้งนำมในสญัญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ ำและ     
สร้ำงอนำคตประเทศ 
  1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,998.25 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรใหกู้้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 
จ ำนวน 638.77 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จ ำนวน 580.13 ล้ำนบำท และสำยสนี้ ำเงิน จ ำนวน 463.76 ล้ำนบำท  
        (2) กำรใหกู้้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 
8 สำยทำง จ ำนวน 306.87 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จ ำนวน 8.72 ล้ำนบำท 

 1.1.4 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6,353 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น         
         (1) เงินกูเ้พื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน (DPL) จ ำนวน 353 ล้ำนบำท 

       (2) เงินกูเ้พื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน 
ระยะเร่งด่วน : มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท   

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนตลุาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 99,094.26    

- พนัธบัตรรัฐบาล 72,777.26      

- ต๋ัวเงินคลัง 26,317.00      

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ 140.00        

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 1,998.25      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ 6,353.00      

- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL 353.00          

- เพื่อการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 6,000.00       

รวม 107,585.51   
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1.2 การเบิกจ่ายเงนิกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 131.54  
ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี ้
  1.2.1 การเบิกจ่ายเงนิกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีปุ่่น (JICA) จ ำนวน 78.68 ล้ำนบำท 
โดยแบ่งเป็น เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต 
จ ำนวน 73.77 ล้ำนบำท หรือ 247.96 ล้ำนเยน และเงินกู้ส ำหรับโครงกำรกอ่สร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
บริเวณถนนนนทบุรี 1 ของกรมทำงหลวงชนบท จ ำนวน 4.91 ล้ำนบำท หรือ 16.49 ล้ำนเยน  
  1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จ ำนวน 52.86 ล้ำนบำท หรือ 1.48 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง 

 

    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังไม่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้นประเทศ  
 

    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 12,204.44 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
 1.4.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 9,868.06 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้  

      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 8,149.23 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน แบ่งเป็น  
(1) กำรช ำระหน้ีเงินกู้ที่รัฐบำลให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จ ำนวน 7,304.78 ล้ำนบำท 
(2) กำรช ำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แทนกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 516.67 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวเป็นหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันและรับภำระแทน   
และ (3) กำรช ำระหนี้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 327.78 ล้ำนบำท 
                  - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 1,718.83 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน แบ่งเป็น  
ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 1,606.54 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยหนี้ต่ำงประเทศ 112.29 ล้ำนบำท 
  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจำก
บัญชีสะสมเพือ่กำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ เพื่อช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 
2,336.38 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 
                  (1) กำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 1,283.50 ล้ำนบำท  
          (2) กำรช ำระหนีภ้ำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ 
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 1,052.88 ล้ำนบำท  
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 13,467.50 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ  
  องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินในประเทศ จ ำนวน 2,300 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูป
ของสัญญำเงินกู้ระยะยำวที่รัฐบำลค้ ำประกัน  
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
    รฐัวิสำหกิจได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 11,167.50 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนตลุาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -              -            8,167.50      -           8,167.50        

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            3,000.00      -           3,000.00        

รวม -            -          11,167.50   -          11,167.50     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 

 


