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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐประจ าเดือนเมษายน 2556 ดังนี้  

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 
 

ตารางที ่1
การกู้เงินในประเทศของรฐับาล เดือน เม.ย. 56 หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล 13,054.28            
- พันธบัตรรัฐบาล 13,000.00            
- พันธบัตรออมทรัพย์ 54.28                 
พ.ร.ก. บริหารจัดการน ้าและสร้างอนาคตประเทศฯ 2,600.00             
การกูเ้งินเพื่อให้กูต่้อ 809.65                

รวม 16,463.93           
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล 
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2556 

กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสรา้งตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบก าหนดจ านวน 17,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจ านวน นอกจากนี้                  
ได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลจ านวน 11,000 ล้านบาท เพ่ือน าไปคืนเงินกู้ระยะสั้น 11,000 ล้านบาท ที่ได้น าไปปรับ
โครงสร้างหนี้ในเดือนก่อนหน้า 

 
   
 

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2556 
 ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 
13,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 54.28 ล้านบาท            
การเบิกจ่ายเงินกู ้2,600 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000         
ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกูเ้มื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
ภายใต ้พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศฯ 
ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกูเ้พ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 410.48 ล้านบาท เพ่ือจัดท า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และจ านวน 101.45 ล้านบาท   
เพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินกู้ 
เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 297.72 ล้านบาท       
เพ่ือจัดท าโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต 
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ตารางที ่2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดอืน เม.ย. 56 หน่วย : ลา้นบาท

   1. เงินกูช้ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี -                    

   2. เงินกูช้ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู 17,000.00           
         FIDF 1 17,000.00           
         FIDF 3 -                    
   3. เงินกูต้ามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง -                    
      กูเ้งินเพือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552

รวม 17,000.00           

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ


 
 

 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2556 
ในเดือนเมษายน 2556 ไมม่ีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)  

 
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน 

1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างทีก่ระทรวงการคลังค้้าประกันในเดือนเมษายน 2556 
กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ JICA ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) จ านวน 28,869.63 ล้านเยน โดยแบ่งเป็น (1) การออกตั๋วสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง 
จ านวน 9,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และ (2) รายได้ของ รฟม. จ านวน 34.24 ล้านบาท  

 
 

ตารางที ่3 การปรับโครงสร้างหน้ีตา่งประเทศที่
กระทรวงการคลงัค้้าประกัน เดอืน เม.ย. 56

หน่วย: ลา้นบาท

 - การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 9,300.00            
รวม 9,300.00            
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1.4 การช้าระหนี้ของรัฐบาล 
 ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังได้ช าระหนี้เป็นเงิน จ านวน 6,007.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

1.4.1 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช้าระหนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท

จา้นวน
2,259.05             

           - ต้นเงิน 327.78               
           - ดอกเบี ย 1,895.27             

           - ค่าธรรมเนียม 36.00                 
           - ค่าจัดซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                    

ตารางที ่4 การชา้ระหน้ีของรัฐบาลเดอืน เม.ย. 56

การชา้ระหน้ีของรัฐบาล
การช้าระหนี จากเงินงบประมาณ

 
 

 ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณช าระหนี้ รวม 2,259.05 ล้านบาท ดังนี้ 
 - ช าระหนี้ในประเทศ 1,773.28 ล้านบาท โดยเป็นการช าระดอกเบี้ย 1,737.28 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 36 ล้านบาท   

 - ช าระหนี้ต่างประเทศ 485.77 ล้านบาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
157.99 ล้านบาท 

 
1.4.2 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอ่ืน 

ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังช าระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอ่ืน ดังนี้ 
- การช าระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ (FIDF 1) โดยใช้เงนิจากบัญชสีะสมเพ่ือ

การช าระคืนต้นเงนิกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2  จ านวน 2,672.40 ล้านบาท เพ่ือช าระดอกเบี้ย  
- การช าระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สองฯ  (FIDF 3) โดยใชเ้งินจากบัญชี

สะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2 จ านวน 1,075.93 ล้านบาท เพ่ือช าระ
ดอกเบี้ย 

ทั้งนี้ แหล่งเงนิทีน่ าเข้าบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงนิกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2    
ประกอบด้วย (1) เงนิก าไรสุทธขิองธนาคารแห่งประเทศไทยไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินน าส่ง
ธนาคารแห่งประเทศ (3) เงินหรอืสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ                
(4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ฯ  
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนเมษายน 2556 

ในเดือนเมษายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด            
ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที ่5
ผลการกู้เงินในประเทศของรฐัวิสาหกิจ เดือน เม.ย. 56 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 1,000.00             -                    -                                -                                1,000.00     
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -                    -                    400.00                           -                                400.00        

รวม 1,000.00            -                    400.00                          -                               1,400.00    

เงินกูต้ามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ๆ
หน่วยงาน รวม

 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนเมษายน 2556 
ในเดือนเมษายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 11,600 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที ่6
การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืน เม .ย. 56 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั
1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -                     -                    5,600.00              -                      5,600.00         
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -                     -                    -                      1,000.00              1,000.00         
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                     -                    5,000.00              -                      5,000.00         

รวม -                     -                    10,600.00            1,000.00              11,600.00       

การกูใ้หม่มาช้าระหนี เดิม (Refinance) การขยายอายุสัญญาเงินกู ้(Roll Over)
หน่วยงาน รวม

 
 
 

 
 

  
 


