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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2559 วงเงินรวม 84,226.74 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
59,740.74 ล้ำนบำท และหนีร้ัฐวิสำหกิจ 24,486 ล้ำนบำท ดังนี ้
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 59,740.74 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 8,747.73 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 418.37 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 28,277.48 ล้ำนบำท  
1.4 กำรช ำระหน้ี 22,297.16 ล้ำนบำท 
 

1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู ้จ ำนวน 8,747.73 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดตูำรำงที่ 1 ประกอบ) 
          1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 7,301.95 ล้ำนบำท โดยกำรออกพนัธบตัร
รัฐบำล 
  1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,277.78 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,205.16 ล้ำนบำท 
เพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 604.63 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 439.85 ล้ำนบำท    
และสำยสมี่วง จ ำนวน 160.68 ล้ำนบำท 
           (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 72.62 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำร
รถไฟชำนเมืองสำยสีแดง จ ำนวน 38.02 ล้ำนบำท โครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง 
จ ำนวน 30.22 ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู ่ช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย จ ำนวน  
4.38 ล้ำนบำท 
  1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 168 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนพฤษภาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 7,301.95      

- พนัธบัตรรัฐบาล 7,301.95       

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 1,277.78      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ 168.00        

- โครงการเงินกู้ DPL 168.00          

รวม 8,747.73      
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    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 
418.37 ล้ำนบำท จำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต  
 
    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 28,277.48 ล้ำนบำท 
  1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท 
  ในเดือนพฤษภำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนีต้ั๋วเงินคลัง จ ำนวน 10,000 
ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบตัรรฐับำลเพื่อกำรบริหำรหนี ้
  1.3.2. การปรบัโครงสรา้งหนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทนุเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงนิ จ ำนวน 18,277.48 ล้ำนบำท 
  ในเดือนพฤษภำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่กู้มำภำยใตพ้ระรำชก ำหนด 
ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟแูละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 
ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยกำรออก R-bill จ ำนวน 17,900 ล้ำนบำท และกำรกู้เงินระยะสั้น จ ำนวน 
377.48 ล้ำนบำท  
 
    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 22,297.16 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 1.4.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 10,442.81 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน   
มีรำยละเอียด ดังนี ้ 
      - ช ำระเงินต้นในประเทศ จ ำนวน 8,458.19 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระหน้ีที่ออกภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ จ ำนวน 3,366.52 ล้ำนบำท           
(2) กำรช ำระหนี้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำง       
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จ ำนวน 4,400 ล้ำนบำท และ (3) กำรช ำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลัง   
ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แทนกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จ ำนวน 691.67 ลำ้นบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำว
เป็นหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันและรับภำระแทน    
                  - ช ำระดอกเบี้ยในประเทศ จ ำนวน 1,984.62 ล้ำนบำท  
  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ ำนวน 11,854.35 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) กำรช ำระหน้ีที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู ้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟืน้ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 5,337.38 ล้ำนบำท       
แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 3,843 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 1,494.38 ล้ำนบำท 
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         (2) กำรช ำระหน้ีที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้ 
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 
6,516.97 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 6,172.52 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 344.45 ล้ำนบำท  
 
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 24,486 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ จ ำนวน 5,486 ล้ำนบำท 
      ในเดือนพฤษภำคม 2559 กระทรวงกำรคลังมีกำรจัดหำเงินกู้ให้แก่รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 5,486 ล้ำนบำท 
โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ ำนวน 2,200 ล้ำนบำท              
และกำรจัดหำเงินกู้ให้แก่กำรเคหะแห่งชำติและกำรประปำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 1,800 ล้ำนบำท และ 
1,486 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นกำรกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนพฤษภาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            2,200.00      -           2,200.00        

2. การเคหะแหง่ชาติ 1,800.00       -            -              -           1,800.00        

3. การประปาส่วนภมูิภาค 1,486.00       -            -              -           1,486.00        

รวม 3,286.00     -          2,200.00     -          5,486.00      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม

 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 19,000 ล้ำนบำท 
    ในเดือนพฤษภำคม 2559 กระทรวงกำรคลังไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสำหกิจ

วงเงินรวม 19,000 ล้ำนบำท โดยกำรขยำยอำยสุัญญำเงินกู ้(Roll Over) ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย กำรเคหะแห่งชำติ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย และกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (โปรดดูตำรำงที่ 3 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนพฤษภาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            12,000.00    -           12,000.00      

2. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย -              -            3,000.00      -           3,000.00        

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

4. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            1,000.00      -           1,000.00        

5. การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -            -             1,000.00    1,000.00        

รวม -            -          18,000.00   1,000.00   19,000.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


