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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ด าเนินการโดยส านักงาน  
บริหารหนี้สาธารณะ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 วงเงินรวม 141,113.62 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 
83,033.42 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 58,080.20 ล้านบาท ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 83,033.42 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกู้เงินในประเทศ 6,598.65 ล้านบาท 
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 59,900 ล้านบาท 
1.3 การช าระหนี้ 16,534.77 ล้านบาท 
 

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จ านวน 6,598.65 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 4,260 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลทั้งจ านวน 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จ านวน 2,338.65 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น    
         (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,491.15 ล้านบาท   
เพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน จ านวน 897.49 ล้านบาท สายสีเขียว จ านวน 584.32 ล้านบาท และ
สายสีม่วง จ านวน 9.34 ล้านบาท  
         (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 847.50 ล้านบาท เพ่ือจัดท าโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ชว่งฉะเชิงเทรา - คลองสบิเก้า - แก่งคอย จ านวน 530.19 
ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จ านวน 306.27 ล้านบาท และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จ านวน 11.04 ล้านบาท  

 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,260.00      

2. เงินกู้ให้กู้ต่อ 2,338.65      

รวม 6,598.65      
 

 

    1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ านวน 59,900 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายนกระทรวงการคลังได้
ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     (1) การปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ านวน 42,000 ล้านบาท 
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 26,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 
16,000 ล้านบาท  
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  (2) การปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ านวน 
17,900 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 10,000 ล้านบาท และตั๋ว
สัญญาใช้เงิน จ านวน 7,900 ล้านบาท  

    1.3 การช าระหนี้ กระทรวงการคลังได้ช าระหนี้ จ านวน 16,534.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 1.3.1 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จ านวน 1,804.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

      - ช าระเงินต้น จ านวน 435.90 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย  
                  - ช าระดอกเบี้ย จ านวน 1,368.36 ล้านบาท โดยเป็นการช าระดอกเบี้ยในประเทศทั้งจ านวน 
  1.3.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ านวน 14,730.51 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) การช าระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ 
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ านวน 14,310 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น เงินต้น จ านวน 13,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 1,310 ล้านบาท 
         (2) การช าระหนี้ทีกู่้มาภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ านวน 
420.51 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จ านวน 246.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 174.34 ล้านบาท  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 58,080.20 ล้านบาท 

          ในเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินรวม 58,080.20 ล้านบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) 
(โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ) 
 
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤศจิกายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                    -                  58,080.20             -                58,080.20      

รวม -                  -                58,080.20          -              58,080.20     

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม (Refinance) การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)

รวม

 


