
ฉบับที่        /2552                                                                                 วันที่     ธนัวาคม 2552 

 

ผลการบริหารจดัการหนี้ สาธารณะภาครฐั ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 

และรายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2552 
  

 นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาราชการแทนผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

ขอสรุปผลการดาํเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจาํเดือนพฤศจิกายน 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน 

ตุลาคม 2552 ดังนี้   
 

ผลการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 การปรบัโครงสรา้งหนี้ ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินครบ แผนการปรับ

กาํหนด โครงสร้างหนี้

ไถ่ถอน ในประเทศ

1. รฐับาล 501,422   462,171   10,000     63,000     

1.1 เงนิกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 325,540    323,000    -          23,000     

     งบประมาณและการบริหารหน้ี

     - Roll over* 325,540    323,000    -          23,000     

     - Refinance/Prepayment/Swap -           -           -          -          

1.2 เงนิกู้เพ่ือชดใช้ความเสยีหาย 145,171    139,171    10,000     40,000     

     ให้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

     FIDF 1 69,440      69,440      30,000     30,000     

        - พันธบตัร 69,440      69,440      30,000     30,000     

        - เงนิกู้ระยะสัน้ & Premium -           -          -          -          

        - ตัว๋สญัญาใช้เงนิ -           -           -          -          

    FIDF 3 75,731      69,731      10,000     10,000     

1.3 พันธบตัรโครงการช่วยเพ่ิมเงนิ

     กองทุน ช้ันที่  1 และ 2

30,711      -          -          -          

2. รฐัวิสาหกจิ -          239,019   64,000    69,440    

3. รวม (1. + 2.) 501,422   701,190   74,000    132,440  

การปรับโครงสร้าง

หน้ีในประเทศ พ.ย.52
ต.ค.52-

พ.ย.52

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1.  การปรบัโครงสรา้งหนี้ ภาครฐั 
     1.1 เดือนพฤศจิกายน 2552  

•  หนี้ ในประเทศ 

   กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับ

โครงสร้างหนี้ พันธบตัรรัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราช

กาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้

เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ ครบกาํหนด    

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 จาํนวน 30,000 ล้านบาท 

โดยการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 ซึ่ งในเดือน

พฤศจิกายนได้ดาํเนินการประมูลพันธบัตรไปแล้ว 

8,000 ล้านบาท และนาํเงินที่ ได้จากการประมูลพันธบตัร

ดังกล่าวไปทยอยชาํระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นที่ ใช้เป็น 

Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้  นอกจากนี้  

ยังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาลที่ ออก

ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

และจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบนัการเงินระยะที่ สอง พ.ศ. 2545 

(FIDF 3) ที่ ครบกาํหนด 10,000 ล้านบาท โดยการออก

ต๋ัวสญัญาใช้เงิน 

  นอกจากนี้  รัฐวิสาหกจิได้ดาํเนินการปรับ

โครงสร้างหนี้  โดยทาํการ Roll Over วงเงินรวม 64,000 

ล้านบาท โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ได้ทาํการ Roll Over หนี้ เดิม วงเงิน 30,000 ล้านบาท และ

การประปาส่วนภมูภิาค การเคหะแห่งชาติ และธนาคาร

อาคารสงคราะห์ได้ทาํการ Roll Over หนี้ เดิม วงเงินแห่ง

ละ 1,000 ล้านบาท ตามลาํดับ ประกอบกบักองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินได้ทาํการ Roll 

Over พันธบตัรออมทรัพย์ของกองทุนที่ กระทรวงการคลัง     

คํา้ประกนัที่ ครบกาํหนด 31,000 ล้านบาท 

หมายเหตุ:     
*
แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตัว๋เงินคลังที่ ใช้เพ่ือ

บริหารเงินสดในการรองรับการทาํธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 

2553 โดยมยีอดวงเงินตัว๋เงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 

281,000 ล้านบาท ซึ่ งกระทรวงการคลังจะทาํการ Roll over ต๋ัวเงินคลังที่ ครบ

กาํหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตัว๋เงินคลังในแต่ละรุ่น 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 การกูเ้งินภาครฐั

หน่วย : ล้านบาท

พ.ย.52
ต.ค. 52-

พ.ย.52

1. ต่างประเทศ -              -              

 - รัฐวิสาหกิจ -              -              

2. ในประเทศ 34,400        37,400        

2.1 รัฐบาล 33,400          36,400          

     - ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 31,000          31,000          

     - เงินกู้ตามพระราชกาํหนดให้ 2,400            5,400            

อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟู

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2552

        1. เงินกู้เพ่ือสมทบเงินคงคลัง -              -              

        2. เงินกู้เพ่ือแผนปฏิบัติการไทยเข้ม 2,400            5,400            

แข็ง 2555

     - FIDF3 -              -              

2.2 รัฐวิสาหกิจ 1,000            1,000            

รวม (1. + 2.) 34,400        37,400        

การกู้เงินภาครัฐ

 
 
 
 

 

 

2. การกูเ้งินภาครฐั 
•  เดือนพฤศจิกายน 2552 

          กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพ่ือชดเชย    

การขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบตัรรัฐบาล 31,000    

ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 เพ่ือดาํเนินการตามแผนปฏบิติั

การไทยเข้มแขง็ 2555 จาํนวน 2,400 ล้านบาท และการกู้

เพ่ือลงทุนในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1,000     

ล้านบาท 
 

• ช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 

  ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 37,400 ล้านบาท 

โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 36,400 ล้านบาท

และของรัฐวิสาหกจิ 1,000 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางที่  2 

 

 

1.2  ช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 

• หนี้ ในประเทศ  

   กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้าง 

หนี้ ในประเทศ วงเงินรวม 63,000 ล้านบาท โดยการแปลง

ต๋ัวเงินคลังเป็นพันธบตัรรัฐบาล 23,000 ล้านบาท  

การออกพันธบตัรรัฐบาลเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีพันธบตัร

รัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) 
ที่ ครบกาํหนด 30,000 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหน้ี

พันธบตัรรัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินระยะที่ สอง 

พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ ครบกาํหนด 10,000 ล้านบาท 

โดยการออกต๋ัวสญัญาใช้เงิน และรัฐวิสาหกจิได้ทาํการ Roll 

over หนี้ เดิมรวม 69,440 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางที่  1 

 



ตารางท่ี 3 การชําระหนี้ ภาครฐั

หน่วย : ล้านบาท

พ.ย.52
ต.ค. 52-

พ.ย.52

 การชําระหนี้ จากเงินงบประมาณ 11,284        19,287        

 - เงินต้น 6,478            9,449            

 - ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม 4,806            9,837            

 - ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -              -              

การชาํระหนี้ ภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การชําระหน้ีภาครฐั 

•  เดือนพฤศจิกายน 2552 

          กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการชาํระหนี้ จาก

งบประมาณรวม 11,284 ล้านบาท โดยเป็นการชาํระคืนเงินต้น 

6,478 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 4,806  
ล้านบาท  
     

•  ช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 

    กระทรวงการคลังได้ชาํระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย     

และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 19,287 ล้านบาท       

รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  3 

 
 

 



ตารางท่ี 4 รายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2552* 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 ก.ย. 2552  % GDP ณ 30 ต.ค. 2552  % GDP เพิ่ม/(ลด)

(3) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนี้ที่รฐับาลกูโ้ดยตรง (1.1 + 1.2) 2,586,513.18 29.69 2,584,012.36 29.66 (2,500.82)

   1.1 หนี้ต่างประเทศ 62,997.73 61,522.69 (1,475.04)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (1,879.96) (1,842.82) (37.14)

   1.2 หนี้ในประเทศ 2,523,515.45 2,522,489.67 (1,025.78)

       -เงินกู้ เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 1,288,003.03 1,275,084.03 (12,919.00)

              - ระยะสัน้ (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะสัน้) 281,000.00 245,081.00 (35,919.00)

              - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหน้ีอื่ น) 1,007,003.03 1,030,003.03 23,000.00 

       -เงินกู้ชดเชยความเสยีหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,136,803.42 1,148,265.64 11,462.22 

              - FIDF 1        463,275.20        463,275.20                   -   

              - FIDF 3        673,528.22        684,990.44 11,462.22 

       -เงินกู้ตามโครงการช่วยเพ่ิมเงินกองทุน ช้ันที่ 1 และ 2          33,709.00          31,140.00 (2,569.00)

       -เงินกู้ เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ          65,000.00          68,000.00           3,000.0 

2. หนี้รฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบนัการเงนิ (2.1 + 2.2) 1,108,669.77 12.73 1,103,343.32 12.66 (5,326.45)

   2.1 หนี้ที่รฐับาลคํ้าประกนั 559,563.30 552,852.28 (6,711.02)

        -หน้ีต่างประเทศ 175,543.56 172,163.54 (3,380.02)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (5,238.51) (5,156.91) (81.60)

        -หน้ีในประเทศ 384,019.74 380,688.74 (3,331.00)

   2.2 หนี้ที่รฐับาลไม่คํ้าประกนั 549,106.47 550,491.04 1,384.57 

        -หน้ีต่างประเทศ 137,357.84 137,105.53 (252.31)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (4,098.99) (4,106.80) 7.81 

        -หน้ีในประเทศ 411,748.63 413,385.51 1,636.88 

3. หนี้รฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบนัการเงนิ (รฐับาลคํ้าประกนั) 208,702.02 2.40 209,596.01 2.41 893.99 

        -หน้ีต่างประเทศ 8,477.55 8,371.54 (106.01)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (252.98) (250.76) (2.22)

        -หน้ีในประเทศ 200,224.47 201,224.47 1,000.00 

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) 98,146.48 1.13 96,181.53 1.10 (1,964.95)

    4.1 หน้ีที่ รัฐบาลค้ําประกัน 73,794.60 73,794.60                   -   

    4.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 24,351.88 22,386.93 (1,964.95)

5. หนี้หนว่ยงานอื่นของรฐั  (5.1+5.2) - 0.00 - 0.00 -

    5.1 หน้ีที่ รัฐบาลค้ําประกัน - - -

    5.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่ค้ําประกัน - - -

รวม (1+2+3+4+5) 4,002,031.45 45.93 3,993,133.22 45.83 (8,898.23)

อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน) 33.5102 33.3850



 

 

 

 

 

 

รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2552 
 
  ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่  31 ตุลาคม 2552 มจีาํนวน 3,993,133 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.83     

ของ GDP เป็นหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,584,012 ล้านบาท หน้ีรัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน 1,103,343 ล้านบาท               

หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั 209,596 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนั

การเงิน 96,182 ล้านบาท เมื่ อเปรียบเทยีบกบัเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 8,898 ล้านบาท โดยหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง          

หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ลดลง 2,501 ล้านบาท 5,326 ล้านบาท และ 1,965     

ล้านบาท ตามลาํดับ สาํหรับหน้ีรัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนัเพ่ิมขึ้น 894 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอื่ นของรัฐ

นั้นไม่มหีนี้คงค้าง รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  4 

  การลดลงสทุธขิองหนี้สาธารณะคงค้างเมื่ อเปรียบเทยีบกบัเดือนที่ ผ่านมานั้น ที่ สาํคัญเกดิจากการลดลงของ   

หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน โดยลดลงสทุธ ิ5,326 ล้านบาท รายการที่ สาํคัญเกดิจากการลดลงของหนี้ที่ รัฐบาล         

คํา้ประกนัทั้งในส่วนของหน้ีในประเทศและหนี้ ต่างประเทศ โดยหนี้ ในประเทศของรัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาล    

คํา้ประกนัลดลง 3,331 ล้านบาท ที่ สาํคัญเกดิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ไถ่ถอนพันธบตัร จาํนวน 2,000 ล้านบาท 

และการเปลี่ ยนแปลงสทุธขิองหน้ีต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่ อแปลงเป็นเงินบาทลดลง 3,380 ล้านบาท  

 สาํหรับหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรงลดลงสทุธ ิ2,501 ล้านบาท ที่ สาํคัญเกดิจากการไถ่ถอนต๋ัวเงินคลังที่ ครบกาํหนด

และการเปลี่ ยนแปลงสทุธขิองหน้ีต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่ อแปลงเป็นเงินบาทลดลง 1,475 ล้านบาท 

  สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนัเพ่ิมขึ้นสทุธ ิ894 ล้านบาท ที่ สาํคัญเกดิจากการ

เพ่ิมขึ้นของหนี้ ในประเทศของรัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั รายการที่ สาํคัญเกดิจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตรได้ออกพันธบตัร จาํนวน 1,000 ล้านบาท  

  สาํหรับหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ลดลง 1,965 ล้านบาท ที่ สาํคัญเกดิจากการซื้อคืนพันธบตัรของกองทุนเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูฯ ที่ กระทรวงการคลังไม่คํา้ประกนั 

หนี้สาธารณะ 3,993,133 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ ต่างประเทศ 379,163 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.50 และ  

หนี้ ในประเทศ 3,613,970 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.50 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ ระยะยาว 3,630,613 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 90.92 และหน้ีระยะสั้น 362,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.08 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางที่  5 และ 6 ตามลาํดับ 
 

*หมายเหตุ:  1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เทา่กบั 8,712.50 พันล้านบาท (สศช. ณ 23 พ.ย. 2552) 

               2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราเฉลี่ ยระหว่างอตัราซื้อและขาย 

      3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จาํนวน 23,999.90 ล้านบาท  

ที่ รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนที่ อาคารสญัญาบริการจดัหาเฟอร์นิเจอร์ และสญัญาโอนสทิธเิรียกร้องของ

โครงการศนูย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  



ตารางท่ี 5 สดัส่วนหนี้ ต่างประเทศและหนี้ ในประเทศ 
หนี้ สาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หนี้ ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,584,012.36     61,522.69         2.38 2,522,489.67     97.62

2. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่ ไม่เป็น 1,103,343.32     309,269.07        28.03 794,074.25        71.97

   สถาบันการเงิน

3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่ เป็นสถาบันการเงิน 209,596.01        8,371.54           3.99 201,224.47        96.01

   (รัฐบาลคํา้ประกัน)

4. หนี้ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 96,181.53         -                   -      96,181.53         100.00

5. หนี้ หน่วยงานอื่ นของรัฐ -                   -                   -      -                   -    

รวม 3,993,133.22  379,163.30      9.50    3,613,969.92  90.50

หนี้ ต่างประเทศ หนี้ ในประเทศ

หมายเหตุ : อตัราแลกเปลี่ ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทาํการสดุท้ายของเดอืนเท่ากบั 33.3850 
 
 
 

 

ตารางท่ี 6 สดัส่วนหนี้ ระยะยาวและหนี้ ระยะสั้น 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,584,012.36     2,334,527.21     90.35   249,485.15        9.65     

2. หน้ีรัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็น 1,103,343.32     1,092,638.33     99.03   10,704.99         0.97     

    สถาบันการเงิน

3. หน้ีรัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบันการเงิน 209,596.01        108,483.26        51.76   101,112.75        48.24   

    (รัฐบาลคํา้ประกนั)

4. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 96,181.53         94,964.67         98.73   1,216.86           1.27     

5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                   -                   -      -                   -      

รวม 3,993,133.22  3,630,613.47  90.92  362,519.75      9.08    

หน้ีระยะยาว หนี้ ระยะสั้น

 
*หมายเหตุ: การนาํข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมอือ้างแหล่งที่ มาของ 

   ข้อมูลด้วย 
 
 

 
ส่วนประสานสมัพนัธน์กัลงทุน สาํนกันโยบายและแผน  
สาํนกังานบริหารหนี้ สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510 
            
 
 
 
 


