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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนมีนำคม 2559 วงเงินรวม 129,725.21 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
116,135.21 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 13,590 ล้ำนบำท 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 116,135.21 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 1,794.64 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 3,964.88 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 88,732 ล้ำนบำท  
1.4 กำรช ำระหน้ี 21,643.69 ล้ำนบำท 
 

1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู ้จ ำนวน 1,794.64 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดตูำรำงที่ 1 ประกอบ) 
  1.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,622.64 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
จ ำนวน 547.65 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จ ำนวน 357.06 ล้ำนบำท และสำยสมี่วง จ ำนวน 45.73 ล้ำนบำท 
          (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือจัดท ำโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง จ ำนวน 
602.03 ล้ำนบำท และโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จ ำนวน 70.17 ล้ำนบำท 
    1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 172 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในโครงกำร 
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL)  
 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนมีนาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ -             

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 1,622.64      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ 172.00        

- โครงการเงินกู้ DPL 172.00          

- โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน -               

รวม 1,794.64       
 
    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 
3,964.88 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 1.2.1 กำรเบกิจำ่ยเงินกู้จำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น จ ำนวน 12,515.51 ล้ำนเยน 
หรือเทียบเท่ำ 3,963.79 ล้ำนบำท เพื่อใหกู้้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง 
ช่วงบำงซื่อ-รังสิต  
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  1.2.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย จ ำนวน 0.03 ล้ำนเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่ำ 1.09 ล้ำนบำท 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง 

    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 88,732 ล้ำนบำท 
  1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 68,732 ล้ำนบำท 
  ในเดือนมีนำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ ดังนี้ 
  (1) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ R-bill ที่ครบก ำหนด จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท โดยกำรท ำสัญญำเงินกู ้ 
ระยะสั้นทั้งจ ำนวน 
  (2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สญัญำเงินกูร้ะยะสั้น จ ำนวน 33,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรบริหำรหนี้
ทั้งจ ำนวน 
  (3) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดใหอ้ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
และจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) ที่ครบ
ก ำหนด จ ำนวน 15,732 ล้ำนบำท โดยกำรออก R-bill ทั้งจ ำนวน 
  1.3.2 การกู้เงนิล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท 
  ในเดือนมีนำคม 2559 มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำ (Pre-funding) โดยกำรออก R-bill จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท 
เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่จะครบก ำหนดในวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 
    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 21,643.69 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 1.4.1 การช าระหนีเ้งินต้น และดอกเบี้ย จากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 9,564.85 ล้ำนบำท      
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้ 
      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 730 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน ซึ่งเปน็กำรช ำระหนี้เงินกู ้  
ที่รัฐบำลให้กู้ตอ่แก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
                 - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 8,834.85 ล้ำนบำท โดยใชเ้งินงบประมำณ 8,528.54 ล้ำนบำท เงินจำกบัญชี
เงินกู้เพื่อกำรบริหำรหนี้ 74.44 ล้ำนบำท และเงินจำกดอกผลจำกกำรลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding 231.87 
ล้ำนบำท 
  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ ำนวน 12,078.84 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้      
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งเป็น 
         (1) กำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงนิและจัดกำรเงินกู้   
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 9,246.53 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็น เงินต้น 8,300 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 946.53 ล้ำนบำท  
         (2) กำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้   
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 
2,832.31 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรช ำระดอกเบ้ียทั้งจ ำนวน  
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 13,590 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ 
      รัฐวิสำหกิจมีกำรกู้เงินในประเทศ จ ำนวน 590 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน ซึ่งเป็นกำรกู้เงินเพื่อด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงขยำยกำรประปำส่วนภูมิภำค 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
    รฐัวิสำหกิจไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 13,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรกู้ใหม่ 

มำช ำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงิน 12,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
และกำรเคหะแห่งชำติ Refinance วงเงิน 10,000 ล้ำนบำท และ 2,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และ (2) กำรขยำยอำยุ
สัญญำเงินกู้ (Roll Over) วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท ของกำรเคหะแห่งชำต ิ(โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนมีนาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

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

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

รวม 12,000.00    -          1,000.00     -          13,000.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


