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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนธันวำคม 2558 วงเงินรวม 190,164.66 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
181,337.56 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 8,827.10 ล้ำนบำท 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 181,337.56 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 63,880.24 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 37.84 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 64,000 ล้ำนบำท 
1.4 กำรช ำระหน้ี 53,419.48 ล้ำนบำท 
 

    1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจำ่ยเงินกู ้จ ำนวน 63,880.24 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ (โปรดดูตำรำงที่ 1 ประกอบ) 
  1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 57,133.25 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 
จ ำนวน 49,905 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย ์จ ำนวน 7,228.25 ล้ำนบำท  
  1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,535.99 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
จ ำนวน 910.18 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จ ำนวน 353.22 ล้ำนบำท และสำยสีม่วง จ ำนวน 131.04 ล้ำนบำท  
        (2) กำรใหกู้้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 
8 สำยทำง จ ำนวน 141.55 ล้ำนบำท  

 1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 5,211 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น         
         (1) เงินกูเ้พื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพือ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) จ ำนวน 211 ล้ำนบำท 

       (2) เงินกู้เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน 
ระยะเร่งด่วน : มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท   
 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนธันวาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 57,133.25    

- พนัธบัตรรัฐบาล 57,133.25      

- ต๋ัวเงินคลัง -               

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 1,535.99      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ 5,211.00      

- โครงการเงินกู้ DPL 211.00          

- โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 5,000.00       

รวม 63,880.24     
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    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบกิจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 37.84  
ล้ำนบำท โดยมรีำยละเอียด ดงันี ้
  1.2.1 การเบิกจ่ายเงนิกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีปุ่่น (JICA) จ ำนวน 109.99 ล้ำนเยน 
หรือเทียบเท่ำ 33.30 ล้ำนบำท เพื่อใหกู้้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง      
ช่วงบำงซื่อ-รังสิต  
  1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จ ำนวน 0.13 ล้ำนเหรยีญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 4.54 
ล้ำนบำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง 

 

    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ จ ำนวน 64,000
ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ครบก ำหนด โดยกำรท ำสัญญำเงินกู้ระยะสั้นเพื่อกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 44,000 ล้ำนบำท  

(2) กำรปรับโครงสร้ำงหน้ี R-bill*ที่ครบก ำหนด โดยกำรออก R-bill จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท 

 

    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 53,419.48 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
 1.4.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 42,127.62 ล้ำนบำท โดยมรีำยละเอียด ดังนี ้ 

      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 762.58 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระหน้ีที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ.         
กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ จ ำนวน 260.98 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบญัชีเงินกู้
เพื่อกำรบรหิำรหนี้ทั้งจ ำนวน (2) กำรช ำระหนีต้่ำงประเทศ จ ำนวน 501.60 ล้ำนบำท โดยใช้เงนิงบประมำณทัง้จ ำนวน 
                  - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 41,364.66 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระดอกเบี้ยหน้ีในประเทศ 
จ ำนวน 41,248 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณ เงินจำกบัญชีเงินกู้เพื่อกำรบริหำรหน้ี และเงินจำกดอกผลจำก
กำรลงทุนของกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ 
(2) กำรช ำระดอกเบี้ยหน้ีต่ำงประเทศ จ ำนวน 116.66 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน 
      - ช ำระค่ำธรรมเนียมเงินกู้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 0.38 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณ 
  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจำก
บัญชีสะสมเพือ่กำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ จ ำนวน 11,291.86 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็น 
                  (1) กำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 6,626.65 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย เงินต้น จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 3,626.65 ล้ำนบำท 

                                                           
* R-bill หมำยถึง ตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้  
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          (2) กำรช ำระหนีภ้ำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจดักำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ 
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 4,665.21 ล้ำนบำท 
โดยเป็นกำรช ำระดอกเบี้ยทั้งจ ำนวน  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 8,827.10 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ ในเดือนธนัวำคม 2558 รฐัวสิำหกิจไม่มีกำรกู้เงินในประเทศ  
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
    รฐัวิสำหกิจไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ โดยกำรกู้ใหม่เพื่อช ำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงินรวม 

8,827.10 ล้ำนบำท ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้ท ำกำร Refinance หนี้เดิม วงเงิน 4,461.10 ล้ำนบำท และ 4,366 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนธันวาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4,461.10       -            -             -           4,461.10        

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 4,366.00       -            -             -           4,366.00        

รวม 8,827.10     -          -            -          8,827.10      

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


