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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนธันวำคม 2559 วงเงินรวม 160,476.18 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
153,990.88 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 6,485.30 ล้ำนบำท ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 153,990.88 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 49,182.63 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 2,185.21 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 4,000 ล้ำนบำท 
1.4 กำรช ำระหนี้ 98,623.04 ล้ำนบำท 
 

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 49,182.63 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตำรำงที่ 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ ำนวน 47,212.89 ล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรออก
พันธบัตรรัฐบำล จ ำนวน 41,467 ล้ำนบำท และกำรออกพันธบัตรออมทรัพย์ จ ำนวน 5,745.89 ล้ำนบำท 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 1,969.74 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,364.89 ล้ำนบำท   
เพ่ือจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 880.83 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 472.78 ล้ำนบำท และ
สำยสีม่วง จ ำนวน 11.28 ล้ำนบำท  
         (2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 604.85 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำโครงกำร
ก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จ ำนวน 504.95 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟชำนเมือง   
สำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จ ำนวน 86.71 ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟ สำยชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก ชว่งฉะเชงิเทรำ - คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จ ำนวน 13.19 ล้ำนบำท  

 
ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 47,212.89    

- พนัธบัตรรัฐบาล 41,467.00      

- พนัธบัตรออมทรัพย์ 5,745.89       

2. เงินกู้ให้กู้ต่อ 1,969.74      

รวม 49,182.63    
 

 

    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน                         
2,185.21 ล้ำนบำท แบ่งเป็น กำรเบิกจ่ำยจำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น เพ่ือให้กู้ต่อแก่    
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต จ ำนวน 2,185.08 ล้ำนบำท            
และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) 
ของกรมทำงหลวง 0.13 ล้ำนบำท 
    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ 
จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกำรบริหำรหนี้ 
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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

    1.4 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี้ จ ำนวน 98,623.04 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
 1.4.1 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 85,089.77 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 39,560.71 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระหนี้ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ 
กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ ำนวน 30,051.60 ล้ำนบำท (2) กำรช ำระหนี้ที่ออก
ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน เพ่ือกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 จ ำนวน 9,000 ล้ำนบำท และ (3) กำรช ำระหนี้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 509.11 ล้ำนบำท  
                  - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 45,529.06 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระดอกเบี้ยในประเทศ จ ำนวน 
45,416.37 ล้ำนบำท และ (2) กำรช ำระดอกเบี้ยต่ำงประเทศ จ ำนวน 112.69 ล้ำนบำท 
  1.4.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ ำนวน 13,533.27 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพ่ือกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยของกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) กำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงนิกู้ 
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 8,851.97 ล้ำนบำท 
แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 5,088 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 3,763.97 ล้ำนบำท 
         (2) กำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งินและจัดกำรเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 
4,681.30 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 15.96 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 4,665.34 ล้ำนบำท  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 6,485.30 ล้านบาท 

    2.1 การกู้เงินในประเทศ  
          ในเดือนธันวำคม 2559 กระทรวงกำรคลังมีกำรจัดหำเงินกู้ให้แก่รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 1,443 ล้ำนบำท 
โดยเป็นกำรกู้เงินขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพส ำหรับโครงกำรจัดซื้อรถโดยสำรใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ 
(NGV) จ ำนวน 489 คัน 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
    ในเดือนธันวำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสำหกิจ  

โดยกำรขยำยอำยุสัญญำเงินกู้ (Roll Over) วงเงินรวม 5,042.30 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ Roll Over วงเงิน 5,042.30 ล้ำนบำท และ 962.30 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
(โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            4,080.00         -                     4,080.00        

2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -              -            962.30            -                     962.30           

รวม -            -          5,042.30       -                   5,042.30      

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาช้าระหนี เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)

รวม

 


