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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนมกรำคม 2560 วงเงินรวม 155,895.55 ล้ำนบำท ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 145,492.72 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 82,102.54 ล้ำนบำท  

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
          1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ ำนวน 79,863.77 ล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรออก
ตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 40,000 ล้ำนบำท พันธบัตรรฐับำล จ ำนวน 37,870 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 
จ ำนวน 1,993.77 ล้ำนบำท 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จ ำนวน 2,238.77 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 1,286.61 ล้ำนบำท        
เพ่ือจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 801.90 ลำ้นบำท สีน้ ำเงิน จ ำนวน 473.09 ล้ำนบำท และสำยสีม่วง 
จ ำนวน 11.62 ล้ำนบำท 
         (2) กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 952.16 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟ สำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จ ำนวน 
424.54 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จ ำนวน 259.42 ล้ำนบำท 
โครงกำรปรับปรุงทำงที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ จ ำนวน 210.47 ล้ำนบำท และ โครงกำรรถไฟชำนเมืองสำย
สีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จ ำนวน 57.73 ล้ำนบำท 
    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน                         
4,388.20 ล้ำนบำท จำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น เพ่ือให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต โดยส่วนหนึ่งได้น ำมำช ำระเงินกู้ Euro Commercial 
Paper (ECP) จ ำนวน 3,868.03 ล้ำนบำท ที่ใช้ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยล่วงหน้ำ (Advance payment) ของโครงกำรดังกล่ำว 
    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลงัได้ปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ จ ำนวน 44,633.82 ลำ้นบำท 

1.3.1 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำล จ ำนวน 40,000 ล้ำนบำท ด้วยเงินกู้ระยะสั้น 
1.3.2 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หนี้เงินกู้มำเพ่ือกู้ต่อ จ ำนวน 4,633.82 ล้ำนบำท โดยกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินทั้ง

จ ำนวน โดยแบ่งเป็นกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้โครงกำรรถไฟฟ้ำ (1) สำยสีม่วง จ ำนวน 1,433.82 ล้ำนบำท และ            
(2)  สำยสีเขียว จ ำนวน 3,200 ล้ำนบำท  
 1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้ปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ ECP จ ำนวน 50           
ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ 1,768.62 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินให้กู้ต่อแก่บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
    1.5 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี้ จ ำนวน 12,599.54 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 1.5.1 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 6,958.19 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 - ช ำระต้นเงินกู้ตำ่งประเทศ จ ำนวน 93.47 ล้ำนบำท   
                  - ช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 6,864.72 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระดอกเบี้ยในประเทศ จ ำนวน 
6,629.87 ล้ำนบำท และ (2) กำรช ำระดอกเบี้ยต่ำงประเทศ จ ำนวน 234.85 ล้ำนบำท 
  1.5.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ ำนวน 5,641.35 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพ่ือกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยของกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ แบ่งออกเป็น 
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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

         (1) กำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 5,053.99 ล้ำนบำท 
แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 3,953 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 1,100.99 ล้ำนบำท 
         (2) กำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 
587.36 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรช ำระดอกเบี้ยทั้งจ ำนวน   
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 10,402.83 ล้านบาท 

    2.1 การกู้เงินในประเทศ  
          ในเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้ส าหรับโครงการลงทุนให้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน
รวม 5,995.83 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 2.1.1 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 3,100 ล้ำนบำท ส ำหรับโครงกำรจัดหำรถโดยสำรรุ่นใหม่
ส ำหรับบริกำรเชิงพำณิชย์ จ ำนวน 115 คัน  

 2.1.2 องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำนวน 2,895.83 ล้ำนบำท ส ำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
    ในเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ  

วงเงินรวม 4,407 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 2.2.1 องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วงเงิน 2,707 ล้ำนบำท โดยเป็นกำร Roll Over พันธบัตร 

ขสมก. ที่ครบก ำหนด จ ำนวน 1,909 ล้ำนบำท และ Refinance หนี้เงินกู้ จ ำนวน 798 ล้ำนบำท  
 2.2.2 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) วงเงิน 1,700 ล้ำนบำทโดยกำร Roll Over จ ำนวน 1,000 

ล้ำนบำท และออกพันธบัตร กทพ. 700 ล้ำนบำท  
 
 


