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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2559 วงเงินรวม 204,854.97 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
157,154.97 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 47,700 ล้ำนบำท ดังนี ้
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 157,154.97 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 9,759.24 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 464.54 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 81,320 ล้ำนบำท  
1.4 กำรช ำระหน้ี 65,611.19 ล้ำนบำท 
 

1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู ้จ ำนวน 9,759.24 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดตูำรำงที่ 1 ประกอบ) 
          1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 8,418.77 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร
รัฐบำล 
  1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,340.47 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,031.13 ล้ำนบำท 
เพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 505.47 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 491.17 ล้ำนบำท    
และสำยสมี่วง จ ำนวน 34.49 ล้ำนบำท 
         (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 309.34 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำร
ปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ จ ำนวน 135.69 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง 
จ ำนวน 89.22 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ-ขอนแก่น จ ำนวน 53.20 ล้ำนบำท    
และโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่งตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย 
จ ำนวน 31.23 ล้ำนบำท  
 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนมิถุนายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 8,418.77      

- พนัธบัตรรัฐบาล 8,418.77       

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 1,340.47      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ -             

รวม 9,759.24      
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    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 464.53 
ล้ำนบำท แบ่งเป็น กำรเบิกจ่ำยจำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น เพื่อใหกู้้ต่อแก่กำรรถไฟ     
แห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต จ ำนวน 463.92 ล้ำนบำท             
และกำรเบิกจำ่ยเงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) 
ของกรมทำงหลวง 0.61 ล้ำนบำท 
    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 81,320 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  (1) กำรปรับโครงสร้ำงหนีพ้ันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง) จ ำนวน 43,000 ลำ้นบำท          
โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้จ ำนวน 24,000 ล้ำนบำท กำรท ำสัญญำเงินกู้ระยะสั้น 
จ ำนวน 16,000 ล้ำนบำท และกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท 
  (2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี ้R-bill ที่กู้ล่วงหนำ้มำเพื่อช ำระคนืพันธบัตรรฐับำลที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนด  
ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง)
จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 
  (3) กำรปรับโครงสร้ำงหนีต้ั๋วเงินคลัง จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล           
เพื่อกำรบรหิำรหนี้ 
  (4) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 8,320 ล้ำนบำท โดยกำรท ำสัญญำเงินกู้ระยะสั้น 
    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 65,611.19 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 1.4.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 54,087.58 ล้ำนบำท โดยมรีำยละเอียด ดังนี ้ 
      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 9,737.98 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน แบ่งเป็น             
(1) กำรช ำระหนี้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำง       
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง) จ ำนวน 9,230.29 ล้ำนบำท และ (2) กำรช ำระหนี้
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 507.69 ล้ำนบำท  
                  - ช ำระดอกเบี้ยจ ำนวน 44,349.47 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) ดอกเบ้ียในประเทศ จ ำนวน 
44,233.33 ล้ำนบำท และ (2) ดอกเบี้ยต่ำงประเทศ จ ำนวน 116.14 ล้ำนบำท 
                  - ช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำงประเทศ จ ำนวน 0.13 ล้ำนบำท 
  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ ำนวน 11,523.61 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช ้
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) กำรช ำระหน้ีที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู ้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟืน้ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 6,486.39 ลำ้นบำท       
แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 2,850.93 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 3,635.46 ล้ำนบำท 
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         (2) กำรช ำระหน้ีที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้ 
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 
5,037.22 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 371.40 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 4,665.82 ล้ำนบำท  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 47,700 ล้านบาท 
    ในเดือนมิถุนำยน 2559 กระทรวงกำรคลังไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสำหกิจ

วงเงินรวม 47,700 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรกู้ใหม่มำช ำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงิน 13,000 ล้ำนบำท    
ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (2) กำรขยำยอำยสุัญญำเงินกู้ (Roll Over) วงเงิน 34,700 
ล้ำนบำท ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย Roll Over 
วงเงิน 22,000 ล้ำนบำท และ 12,700 ล้ำนบำท (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนมิถุนายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13,000.00     -            22,000.00    -           35,000.00      

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            12,700.00    -           12,700.00      

รวม 13,000.00    -          34,700.00   -          47,700.00     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 


