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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนมกรำคม 2559 วงเงินรวม 103,812.84 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
88,642.84 ล้ำนบำท และหนีร้ัฐวิสำหกิจ 15,170 ล้ำนบำท 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 88,642.84 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 31,089.41 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 1,714.22 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 21,000 ล้ำนบำท 
1.4 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3,594.32 ล้ำนบำท 
1.5 กำรช ำระหน้ี 31,244.89 ล้ำนบำท 
 

1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู ้จ ำนวน 31,089.41 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดตูำรำงที่ 1 ประกอบ) 
  1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 23,941.02 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 
จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย ์จ ำนวน 3,941.02 ล้ำนบำท  
  1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,848.39 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
จ ำนวน 827.70 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จ ำนวน 880.94 ล้ำนบำท  
        (2) กำรใหกู้้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 
8 สำยทำง จ ำนวน 139.75 ล้ำนบำท  

 1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 5,300 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น         
         (1) เงินกูเ้พื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) จ ำนวน 300 ล้ำนบำท 

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

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนมกราคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 23,941.02    

- พนัธบัตรรัฐบาล 23,941.02      

- ต๋ัวเงินคลัง -               

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 1,848.39      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ 5,300.00      

- โครงการเงินกู้ DPL 300.00          

- โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 5,000.00       

รวม 31,089.41     
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    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 
1,714.22 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
  1.2.1 การเบิกจ่ายเงนิกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีปุ่่น (JICA) จ ำนวน 5,542.68 ล้ำนเยน 
หรือเทียบเท่ำ 1,678.48 ล้ำนบำท เพื่อใหกู้้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง      
ช่วงบำงซื่อ-รังสิต  
  1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จ ำนวน 0.99 ล้ำนเหรยีญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 35.74 
ล้ำนบำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง 

    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ จ ำนวน 21,000
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรปรับโครงสร้ำงหนีเ้งินกู้ระยะสั้น โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ 
    1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ภำยใต้ ECP 
Programme ที่ให้กู้ยืมต่อแก ่บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) โดยกำรกู้เงินภำยใต้ ECP Programme จ ำนวน 
100 ล้ำนเหรียญสหรฐั หรือเทยีบเท่ำ 3,594.32 ล้ำนบำท 
    1.5 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 31,244.89 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 1.5.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 24,636.45 ล้ำนบำท โดยมรีำยละเอียด ดังนี ้ 
      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 17,184.47 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน แบ่งเป็น           
(1) กำรช ำระหน้ีที่ออกภำยใตพ้ระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนีส้ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ ำนวน 
12,000 ล้ำนบำท (2) กำรช ำระหนีท้ี่อยู่ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อกำรวำงระบบ
บริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 จ ำนวน 5,091 ล้ำนบำท (3) กำรช ำระหนีต้่ำงประเทศ 
จ ำนวน 93.47 ล้ำนบำท  
                  - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 7,451.98 ล้ำนบำท โดยใช้งบประมำณทั้งจ ำนวน แบ่งเป็น (1) กำรช ำระ
ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จ ำนวน 7,255.65 ล้ำนบำท (2) กำรช ำระดอกเบี้ยหนี้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 196.33 ล้ำนบำท 
  1.5.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูฯ 
จ ำนวน 6,608.44 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 
                  (1) กำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 1,085.09 ล้ำนบำท 
โดยเป็นกำรช ำระดอกเบี้ยทั้งจ ำนวน 
          (2) กำรช ำระหนีภ้ำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ 
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 5,523.35 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น เงินต้น จ ำนวน 4,082.41 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 1,440.94 ล้ำนบำท  
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 15,170 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ  
      รฐัวิสำหกจิมีกำรกู้เงินในประเทศ จ ำนวน 170 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค   
ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสำหกิจทีก่ระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน ซึ่งเป็นกำรกู้เงินเพื่อด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงขยำย กปภ. ภูเก็ตและสุรำษฎร์ธำนี 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ 
    รฐัวิสำหกิจไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ โดยกำรขยำยอำยุสัญญำเงินกู ้(Roll Over) วงเงินรวม 

15,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ได้ท ำกำร Roll Over วงเงิน 10,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนมกราคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

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

2. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย -              -            -             5,000.00    5,000.00        

รวม -            -          10,000.00   5,000.00   15,000.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


