เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3 และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน
ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3
ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖
วรรคสอง ก้าหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดง
หนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้้าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้้าประกัน
ที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
ตามล้าดับ
กระทรวงการคลั ง ขอรายงานสถานะหนี้ ส าธารณะ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน ๒๕๖3
และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3 ดังนี้
1. รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3 มีจ้านวน 7,848,155.88 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔9.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
โดยเป็นหนี้รัฐบาล จ้านวน 6,734,881.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 795,980.29 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้้าประกัน)
จ้านวน 309,472.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จ้านวน 7,821.47 ล้านบาท
รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑
หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบก้าหนดช้าระ
เกินกว่า ๑ ปี จ้านวน 6,770,098.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.26 และหนี้ระยะสั้นที่จะครบ
ก้าหนดช้าระภายในไม่เกิน ๑ ปี จ้านวน 1,078,057.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.74 ของยอด
หนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จ้านวนทั้งสิ้น 7,848,155.88 ล้านบาท ประกอบด้วย
หนี้ต่างประเทศ จ้านวน 139,390.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.78 และหนี้ในประเทศ จ้านวน
7,708,765.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.22 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง
ตารางที่ ๑: หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายการ
๑. หนี้รัฐบาล
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ
๑.๒ หนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท
ร้อยละ
30 ก.ย. 2563
ของ GDP1/2/
6,734,881.76
42.34
86,760.73
6,648,121.03

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจในภาคการเงิน3/(รัฐบาลค้าประกัน)
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ
๓.๒ หนี้ในประเทศ
๔. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.
หมายเหตุ:

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ร้อยละ
ของ GDP1/2/
795,980.29
๕.00
401,039.23
43,206.36
357,832.87
394,941.06
9,350.64
385,590.42
309,472.36
1.95
72.38
309,399.98
7,821.47
๐.๐5
189.87
7,631.60
7,848,155.88
๔9.34

30 ก.ย. 2563

1/

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศตัวเลข GDP
ไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากั บ 3,862.50 พันล้านบาท GDP ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากั บ 4,334.85 พันล้านบาท
GDP ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากั บ 4,161.95 พันล้านบาท และ GDP ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากั บ 3,545.82
พันล้านบาท
2/
GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 15,905.11 พันล้านบาท ค้านวณ ดังนี้ GDP ไตรมาส 4 ปี 2562
+ GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 2563
3/
รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจ ในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจ ให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจ
ประกันสินเชื่อ

๒. รายการการกู้เงินและค้าประกันระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3
คณะกรรมการนโยบายและก้ากับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดท้า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖3 (แผนฯ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะประจ้าปีงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯ
ครั้งที่ 2 ท้าให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจ้านวนทั้งสิ้น 2,991,574.40 ล้านบาท
โดยในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ
ได้ด้าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,532,464.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.23
ของแผนฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตารางที่ ๒ : การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

๑ แผนการก่อหนี้ใหม่
๑.๑ รัฐบาล
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง
(๑) ในประเทศ
(๒) ต่างประเทศ
2) รัฐบาลกู้มา
เพื่อดาเนินงานแผนงาน
หรือโครงการภายใต้
พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
3) รัฐบาลกู้มาให้กู้ตอ่
(๑) ในประเทศ
(๒) ต่างประเทศ
4) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหาร
สภาพคล่องของเงินคงคลัง
(๑) ในประเทศ
(๒) ต่างประเทศ
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๑.3 หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๒ แผนการบริหารหนี้เดิม
๒.๑ รัฐบาล
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ

วงเงินตามแผนฯ
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
1,656,020.40
1,545,771.27
787,615.92
784,115.92
3,500.00
600,000.00

ผลการดาเนินงาน
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖3
ผลการดาเนินงาน
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3
ปีงบประมาณ
ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชาระหนี้
2563*
ร้อยละ
วงเงิน
ของแผนฯ
1,128,384.98
68.14 1,298,592.66
1,068,628.13
69.13 1,204,859.36
684,093.00
86.86
787,615.00
684,093.00
87.24
784,115.00
00.00
0.00
3,500.00
373,761.00
62.29 373,761.00

68,155.35
68,155.35
0.00
90,000.00

10,774.13
10,774.13
0.00
0.00

15.81
15.81
0.00
0.00

43,483.36
43,483.36
0.00
0.00

90,000.00
0.00
108,256.96
108,256.96
0.00
1,992.17
1,992.17
0.00
968,510.10
810,215.57
810,215.57
0.00

0.00
0.00
59,756.85
59,756.85
0.00
0.00
0.00
0.00
240,227.26
189,653.77
189,653.77
0.00

0.00
0.00
55.20
55.20
0.00
0.00
0.00
0.00
24.80
23.41
23.41
0.00

0.00
0.00
99,733.30
99,733.30
0.00
0.00
0.00
0.00
685,126.56
543,455.50
543,455.50
0.00

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

รายการ

๒.๒ รัฐวิสาหกิจ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๒.3 หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
3 แผนการชาระหนี้
๓.๑ แผนการชาระหนี้
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
๑) เงินต้น
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
๓.๒ แผนการชาระหนี้
จากแหล่งเงินอืน่ ๆ
๑) เงินต้น
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
รวม

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

วงเงินตามแผนฯ
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
156,794.53
156,794.53
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
367,043.90
236,824.13

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงาน
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖3
ผลการดาเนินงาน
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3
ปีงบประมาณ
ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชาระหนี้
2563*
ร้อยละ
วงเงิน
ของแผนฯ
50,573.49
32.25 141,671.06
50,573.49
32.25
141,671.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,852.62
44.64
380,331.12
107,478.44
45.38
235,743.20

53,867.40
182,956.73
130,219.77

24,214.84
83,263.60
56,374.18

86,690.06
43,529.71
2,991,574.40

36,377.40
19,996.78
1,532,464.86

44.95
45.51
43.29

67,587.36
168,155.84
144,587.92

41.96
101,304.83
45.94
43,283.09
51.23 2,364,050.34

หมายเหตุ: * ผลการด้าเนินงานทั้งปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รวมผลการด้าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ตามที่ได้รายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ซึ่งมีสาระส้าคัญ ดังนี้
๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3 วงเงินรวม
1,128,384.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 1,068,628.13 ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม 684,093.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) เงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง วงเงินรวม 684,093.00 ล้านบาท
ประกอบด้วย
(1.1) กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2563
วงเงินรวม 469,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 147,420.00 ล้านบาท
พันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 200.00 ล้านบาท การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan)
วงเงิน 60,000.00 ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 81,380.00 ล้านบาท และ
การออกตั๋วเงินคลัง (T-Bill) วงเงิน 180,000.00 ล้านบาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(1.2) กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2562
ที่มีการขยายเวลากู้เงินออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณส้าหรับการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี วงเงินรวม
1,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจ้านวน
(1.3) กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรองรับกรณีมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
วงเงินรวม 214,093.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 72,253.00 ล้านบาท
พั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ วงเงิ น 50,000.00 ล้ า นบาท การออกตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น (P/N) วงเงิ น
1,840.00 ล้านบาท และการออกตั๋วเงินคลัง (T-Bill) วงเงิน 90,000.00 ล้านบาท
(๒) เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง -ไม่มีการกู้เงิน๑.๑.2) รัฐบาลกู้มาเพื่อดาเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิ น รวม
373,761.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 93,761.00 ล้านบาท พันธบัตร
ออมทรัพย์ วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan)
วงเงิน 60,000.00 ล้านบาท และการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 170,000.00 ล้านบาท
๑.๑.3) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม 10,774.13 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ
กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อน้ามา
ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม 10,774.13 ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงิน 7,074.13 ล้านบาท และ ๒) การกู้เงินเพื่อให้
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อวงเงิน 3,700.00 ล้านบาท
(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มีการกู้เงิน๑.๑.4) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง -ไม่มีการกู้เงิน๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 59,756.85 ล้านบาท โดยเป็น
หนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน วงเงิน 20,344.73 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิ จที่
กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน วงเงิน 39,412.12 ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๒.๑) เงิ น กู้ เ พื่ อ ลงทุ น ในโครงการพั ฒ นา (หนี้ ใ นประเทศ) ในช่ ว งเดื อ น
เมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3 มีรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม
35,956.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้กู้เงินวงเงินรวม 2,100.00 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน ดังนี้
(1.1) โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ด ที่ 1 ปี 2558 วงเงิ น
400.00 ล้านบาท
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(1.2) โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ด ที่ 1 ปี 2559 วงเงิ น
500.00 ล้านบาท
(1.3) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) วงเงิน 100.00 ล้านบาท
(1.4) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา
และจังหวัดปัตตานี วงเงิน 200.00 ล้านบาท
(1.5) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2
วงเงิน 650.00 ล้านบาท
(1.6) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะ
กตัญญู คลองหลวง 1) วงเงิน 50.00 ล้านบาท
(1.7) โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ด ที่ 2 ระยะที่ 1 วงเงิ น
200.00 ล้านบาท
(2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้กู้เงินวงเงินรวม 3,056.98 ล้านบาท
ดังนี้
(2.1) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาปทุ ม ธานี
อ้าเภอเมือง - สามโคก - ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 1 วงเงิน 222.71 ล้านบาท
(2.2) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาปทุ ม ธานี
อ้าเภอเมือง - สามโคก - ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 วงเงิน 198.55 ล้านบาท
(2.3) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาเพชรบุ รี
อ้าเภอเมือง - บ้านแหลม - บ้านลาด - ชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มก้าลังผลิตสถานี
ผลิตน้้าบ้านลาด และระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 251.06 ล้านบาท
(2.4) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาเพชรบุ รี
อ้าเภอเมือง - บ้านแหลม - บ้านลาด - ชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มก้าลังผลิตสถานี
ผลิตน้้านายาง และระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 201.36 ล้านบาท
(2.5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้้าพอง
อ้าเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1) วงเงิน 378.45 ล้านบาท
(2.6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา - แหลมฉบัง ศรีราชา อ้าเภอนิคมพัฒนา อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ้าเภอบางละมุง อ้าเภอสัตหีบ อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และ
ระบบท่อส่ง - จ่าย (ชุดที่ 1) วงเงิน 15.57 ล้านบาท
(2.7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา - แหลมฉบัง ศรีราชา อ้าเภอนิคมพัฒนา อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ้าเภอบางละมุง อ้าเภอสัตหีบ อ้าเภอศรีราชา
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จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และ
ระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 188.71 ล้านบาท
(2.8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา - แหลมฉบัง ศรี ร าชา อ้ า เภอนิ ค มพั ฒ นา อ้ า เภอปลวกแดง จั ง หวั ด ระยอง - อ้ า เภอบางละมุ ง อ้ า เภอสัต หี บ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้้าเขาไม้แก้ว และระบบ
ท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 366.96 ล้านบาท
(2.9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา - แหลมฉบัง ศรี ร าชา อ้ า เภอนิ ค มพั ฒ นา อ้ า เภอปลวกแดง จั ง หวั ด ระยอง - อ้ า เภอบางละมุ ง อ้ า เภอสัต หี บ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้้าหนองปรือ และระบบ
ท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 202.63 ล้านบาท
(2.10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้้าพอง
อ้าเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2) วงเงิน 120.90 ล้านบาท
(2.11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้้าพอง
อ้าเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 3) วงเงิน 87.09 ล้านบาท
(2.12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา - แหลมฉบัง ศรีราชา อ้าเภอนิคมพัฒนา - ปลวกแดง -บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2)
วงเงิน 173.72 ล้านบาท
(2.13) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชลบุรี - พนัสนิคม (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วงเงิน 301.08 ล้านบาท
(2.14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อ้าเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 216.47 ล้านบาท
(2.15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ
อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) วงเงิน 15.77 ล้านบาท
(2.16) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาตะกั่ ว ป่ า
อ้าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วงเงิน 16.70 ล้านบาท
(2.17) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี
อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี - คลองขลุง จังหวัดก้าแพงเพชร วงเงิน 12.95 ล้านบาท
(2.18) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาสุ ริ น ทร์
จังหวัดสุรินทร์ วงเงิน 20.60 ล้านบาท
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(2.19) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขามหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน 10.84 ล้านบาท
โดยโครงการในล้าดับที่ (2.1) - (2.19) กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
(2.20) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขาจั น ทบุ รี
จังหวัดจันทบุรี วงเงิน 54.86 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(3) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้กู้เงินวงเงินรวม 8,000.00 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน ดังนี้
(3.1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน 500.00 ล้านบาท
(3.2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก วงเงิน
200.00 ล้านบาท
(3.3) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท
(3.4) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ้าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11
ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน 500.00 ล้านบาท
(3.5) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ้าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12
ปี 2560 - 2564 วงเงิน 5,800.00 ล้านบาท
(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กู้เงินวงเงินรวม
4,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน ดังนี้
(4.1) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
(4.2) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือตอนล่าง และกรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท
(4.3) โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง ไฟฟ้ า บริ เ วณภาคใต้ ต อนล่ า ง
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท
(5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กู้เงินวงเงินรวม 14,500.00 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน ดังนี้
(5.1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8
ส่วนที่ 1 วงเงิน 350.00 ล้านบาท
(5.2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9
ส่วนที่ 1 วงเงิน 800.00 ล้านบาท
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(5.3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9
ส่วนที่ 3 วงเงิน 1,200.00 ล้านบาท
(5.4) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 วงเงิน
1,400.00 ล้านบาท
(5.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ วงเงิน
325.00 ล้านบาท
(5.6) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วงเงิน 672.00 ล้านบาท
(5.7) โครงการพัฒนาระบบส่งและจ้าหน่าย ระยะที่ 1 วงเงิน
9,753.00 ล้านบาท
(6) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ้ากัด (ธพส.) ได้กู้เงินวงเงินรวม
4,300.00 ล้านบาท เพื่อด้าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
๑.๒.๒) เงินกู้เ พื่อดาเนินกิ จการทั่วไปและอื่ น ๆ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖3
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3 มีรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ได้ก่อหนี้เพื่อด้าเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงินรวม
23,799.87 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) กคช. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อบรรเทาการขาด
สภาพคล่องหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด้าเนินกิจการทั่วไป วงเงินรวม 2,000.00 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(2) กฟภ. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อด้าเนินงานปกติ
วงเงินรวม 5,500.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
(3) รฟท. ได้ กู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศ วงเงิ น รวม
11,700.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน ดังนี้
(3.1) เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง วงเงิน 10,900.00 ล้านบาท
(3.2) เงินกู้ระยะสั้น วงเงิน 800.00 ล้านบาท
(4) ธพส. ได้ กู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศ วงเงิ น รวม
2,930.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน ดังนี้
(4.1) เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องของ ธพส. ในการ
ด้าเนินงานโครงการศูนย์ราชการในรูป Term Loan วงเงิน 300.00 ล้านบาท
(4.2) เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งในรู ป Credit Line
ส้าหรับโครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการศูนย์ราชการฯ วงเงิน 2,300.00 ล้านบาท
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(4.3) เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งในรู ป Credit Line
ส้าหรับโครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่โครงการศูนย์ราชการฯ วงเงิน
300.00 ล้านบาท
(4.4) เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งในรู ป Credit Line
วงเงิน 30.00 ล้านบาท
(5) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ้ากัด ได้กู้เงินจากสถาบัน
การเงิ น ในประเทศเพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งในรู ป Credit Line วงเงิ น รวม 980.00 ล้ า นบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
(6) ส้ า นั ก งานธนานุ เ คราะห์ (สธค.) ได้ กู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น
ในประเทศ วงเงินรวม 689.87 ล้านบาท ดังนี้
(6.1) เงิ น กู้ เ พื่ อ ด้ า เนิ น โครงการ สธค. โรงรั บ จ้ า น้ า ของรั ฐ
สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจ้าน้าและลดดอกเบี้ยรับจ้าน้า และการกู้เงิน Soft Loan วงเงิน
189.87 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(6.2) เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งในรู ป Credit Line
วงเงิน 500.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
๑.3) ผลการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ -ไม่มีการกู้เงิน๒) ผลการบริ ห ารหนี้ เ ดิ ม ในช่ ว งเดื อ นเมษายน ๒๕๖3 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖3
วงเงินรวม 240,227.26 ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม 189,653.77 ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ)
2.1.1.1) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกาหนด
ในปีงบประมาณ 2563 วงเงินรวม 79,653.77 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อ
รายจ่ า ยสู ง กว่ า รายได้ และการบริ ห ารหนี้ วงเงิ น รวม 58,525.00 ล้ า นบาท โดยเป็ น การ
ออกตั๋วเงินคลัง (T-Bill) ทั้งหมด
(2) หนี้ เ งิ น กู้ บ าททดแทนการกู้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศ
(มาตรา ๒๓) วงเงิน 3,173.92 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan)
เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
(3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
-ไม่มีการกู้เงิน-
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(4) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง
ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF๑) ด้วยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 2 ปี วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท
(5) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม 7,954.85 ล้านบาท
ดังนี้
(5.1) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้มาให้ รฟม. กู้ต่อ
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 4 ปี วงเงิน 2,559.86 ล้านบาท (โดย รฟม. ช้าระคืนหนี้
ที่ครบก้าหนด (Repayment) จากเงินรายได้ วงเงิน 0.86 ล้านบาท) และออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(P/N) อายุ 3 ปี 11 เดือน วงเงิน 3,700.00 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)
พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ
(5.2) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้มาให้ รฟท. กูต้ อ่
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 3 ปี วงเงิน 1,694.99 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
(Refinance) พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ
(6) หนี้ เ งิ น กู้ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กู้ ม าช าระหนี้ เ งิ น กู้
ที่กระทรวงการคลังค้าประกัน (ชาระหนี้แทน) -ไม่มีการกู้เงิน๒.๑.๑.2) หนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ 2564 - 2566
วงเงินรวม 110,000.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อ
รายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงิน 89,519.00 ล้านบาท และหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ วงเงิน 10,481.00 ล้านบาท โดยการด้าเนินธุรกรรมแลกเปลีย่ น
พันธบัตรรัฐบาล (Bond Switching) และหนี้เงินกู้เพื่อมาให้ รฟม. กู้ต่อ วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท
โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) -ไม่มีการกู้เงิน๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 50,573.49 ล้านบาท โดยเป็นหนี้
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้้าประกันทั้งหมด ประกอบด้วย
๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ)
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ้ า นวน 5 แห่ ง ได้ ป รั บ โครงสร้ า งหนี้ วงเงิ น รวม
50,573.49 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) กคช. ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ วงเงิ น รวม 5,393.00 ล้ า นบาท
เพื่อ Roll-over/Refinance หนี้ เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan)
ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(2) กปภ. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 845.14 ล้านบาท โดยเป็น
การกู้ เ งิน จากสถาบัน การเงิน ในประเทศเพื่ อ Roll-over/Refinance พั น ธบั ต รที่ ครบก้าหนดช้าระ
โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(3) รฟท. ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ วงเงิ น รวม 22,090.00 ล้ า นบาท
โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้
(Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม
6,245.35 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อ Roll-over/Refinance
พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(5) ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 16,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
เพื่ อ Roll-over/Refinance พั น ธบั ต รและหนี้ เ งิ น กู้ (Long Term Loan) ที่ ค รบก้ า หนดช้ า ระ
โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
2.๒.2) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการกู้เงิน๒.3) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ -ไม่มีการกู้เงิน๓) ผลการชาระหนี้ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วงเงินรวม
163,852.62 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 60,592.24 ล้านบาท และการช้าระดอกเบีย้
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 103,260.38 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๑) ผลการชาระหนี้จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วงเงิ น รวม 107,478.44 ล้ า นบาท (การช้ า ระคื น เงิ น ต้ น วงเงิ น 24,214.84 ล้ า นบาท
และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 83,263.60 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๑.๑) การช าระหนี้ ข องรั ฐ บาล วงเงิ น รวม ๙5,646.37 ล้ า นบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 19,484.67 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
76,161.70 ล้านบาท)
๓.๑.๑.๑) การช้ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล (ในประเทศ) วงเงิ น รวม
93,057.37 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน ๑7,531.96 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ย
และค่ า ธรรมเนี ย ม วงเงิ น ๗5,525.41 ล้ า นบาท) ทั้ ง นี้ เป็ น การช้ า ระหนี้ ก่ อ นครบก้ า หนด
(Prepayment) วงเงินรวม 3,034.95 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 116.42
ล้านบาท
๓.๑.๑.๒) การช้ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล (ต่ า งประเทศ) วงเงิ น รวม
2,589.00 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 1,952.71 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 636.29 ล้านบาท)
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๓.๑.๒) การช าระหนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ วงเงิ น รวม 11,832.07 ล้ า นบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 4,730.17 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
7,101.90 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๑.๒.๑) การช้าระหนี้เงินกู้ของ รฟม. วงเงิน 5,618.14 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 3,225.23 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน ๒,392.91 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการช้าระหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงินรวม
1,043.00 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 6.30 ล้านบาท
๓.๑.๒.๒) การช้าระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงิน 1,528.16 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 441.76 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน 1,086.40 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการช้าระหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงินรวม
513.00 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 7.42 ล้านบาท
๓.๑.๒.๓) การช้าระหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. วงเงิน 3,647.86 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 1,๐63.18 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน 2,๕84.68 ล้านบาท
๓.๑.๒.๔) การช้าระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงิน ๑,037.91 ล้านบาท
โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
๓.๒) ผลการช าระหนี้ จ ากแหล่ ง เงิ น อื่ น ๆ วงเงิ น รวม 56,374.18 ล้ า นบาท
(การช้ า ระคื น เงิ น ต้ น วงเงิ น 36,377.40 ล้ า นบาท และการช้ า ระดอกเบี้ ย และค่ า ธรรมเนี ย ม
วงเงิน 19,996.78 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๒.๑) การชาระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม 18,672.07 ล้านบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน ๕,800.00 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
๑2,872.07 ล้านบาท) โดยเป็นการช้าระหนี้เงินกู้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินรับภาระจากบัญชีสะสมเพื่อการช้าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
๓.๒.๒) การชาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ)
จากแหล่งเงินอื่น ๆ วงเงินรวม 35,406.08 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 28,506.53 ล้านบาท
และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 6,899.55 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๒.๒.๑) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๑,285.78 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,003.54 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน 282.24 ล้านบาท
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๓.๒.๒.๒) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข องการทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย
วงเงิ น รวม 3,033.66 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การช้ า ระคื น เงิ น ต้ น วงเงิ น 2,85๐.๐๐ ล้ า นบาท
และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 183.66 ล้านบาท
๓.๒.๒.๓) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กปภ. วงเงินรวม ๑,059.54 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 850.๐๐ ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน ๒09.54 ล้านบาท
๓.๒.๒.๔) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กฟน. วงเงินรวม 5,๘24.51 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 5,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน ๘24.51 ล้านบาท
๓.๒.๒.๕) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กฟผ. วงเงินรวม 9,556.67 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 8,021.96 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน 1,534.71 ล้านบาท
๓.๒.๒.๖) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม 5,019.35 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 3,663.03 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน 1,356.32 ล้านบาท
๓.๒.๒.๗) การช้าระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม 2,285.81 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
วงเงิน 285.81 ล้านบาท
๓.๒.๒.8) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข อง บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน)
(ปตท.) วงเงินรวม 7,115.75 ล้านบาท แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 5,118.00 ล้านบาท
และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 1,997.75 ล้านบาท
๓.๒.๒.9) การช้าระหนี้เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังของกรุงเทพมหานคร
โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 225.01 ล้านบาท
๓.๒.๓) การช าระหนี้ ข องรั ฐ วิส าหกิ จ (ต่ า งประเทศ) จากแหล่ ง เงิ น อื่ น ๆ
วงเงินรวม 2,296.03 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 2,070.87 ล้านบาท และการช้าระ
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 225.16 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๒.๓.๑) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข องการประปานครหลวง วงเงิ น รวม
50.38 ล้านบาท แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๖.๗7 ล้านบาท และการช้าระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 3.61 ล้านบาท
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๓.๒.๓.2) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข องบริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ้ า กั ด
วงเงิ น รวม 2,245.65 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การช้ า ระคื น เงิ น ต้ น วงเงิ น 2,024.10 ล้ า นบาท
และการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 221.55 ล้านบาท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท การบิ นไทย จ้ า กั ด (มหาชน) (บกท.) พ้ น สภาพจากการเป็น
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จากการด้าเนินการตามข้อ ๑) - ๓) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
ได้กู้เงิน บริหารหนี้และช้าระหนี้ รวมทั้งสิ้น 1,532,464.86 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล
วงเงิ น 1,258,281.90 ล้ า นบาท (๒) หนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานของรั ฐ วงเงิ น
110,330.34 ล้านบาท (๓) การช้าระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ วงเงิน
163,852.62 ล้านบาท
อนึ่ง ผลการด้าเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้บรรจุ
อยู่ในแผนฯ โดยใช้เงินรายได้และเงินกู้ช้าระหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) ปรับโครงสร้างหนี้
ที่ครบก้าหนด (Refinance) บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap: CCS)
และบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap: IRS) วงเงินรวม 5,907.83 ล้านบาท
สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 20.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล -ไม่มีการบริหารความเสี่ยง๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 5,907.83 ล้านบาท สามารถลด
ภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 20.58 ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม 5,907.83 ล้านบาท
สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 20.58 ล้านบาท ประกอบด้วย
๑) ธ.ก.ส. ใช้เงินรายได้ที่ได้รับจากการระบายผลิตผลทางการเกษตรช้าระคืนหนี้
ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงิน 694.11 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น
11.18 ล้านบาท
2) ปตท. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap: CCS)
วงเงิน 1,749.21 ล้านบาท และบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap: IRS)
วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
3) บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ้ากัด ใช้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้
ที่ครบก้าหนด (Refinance) วงเงิน 309.51 ล้านบาท ท้าให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น
2.61 ล้านบาท
4) สธค. ใช้ เ งิ น รายได้ช้า ระคืน หนี้ก่ อนครบก้ าหนด (Prepayment) วงเงิน
125.00 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท
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5) บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) ใช้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้
ที่ ค รบก้ า หนด (Refinance) วงเงิ น 1,000.00 ล้ า นบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ ย ได้ ทั้ ง สิ้ น
0.99 ล้านบาท
6) ส้านั กงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษาใช้เงินรายได้ช้าระคืนหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 0.80 ล้านบาท
๒.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการบริหารความเสี่ยงประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
จ้าเริญ โพธิยอด
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สนิ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง
หมายเหตุ :
Refinance
Roll-over
Promissory Note
Cross Currency Swap
Interest Rate Swap

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อน้าไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุน
การกู้เงิน
การกู้เงินใหม่เพื่อน้าไปช้าระเงินกู้ที่ครบก้าหนดช้าระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าว
มีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
การแปลงหนี้โดยแปลงสกุลเงิน เช่น การแปลงหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินบาท
การแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัว หรือจากลอยตัวเป็นคงที่

