เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ และรายการการกู้เงิน
และค้า้ ประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖
วรรคสอง ก้าหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดง
หนี้ สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้้าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงิน
และค้้าประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน ตามล้าดับ
กระทรวงการคลั ง ขอรายงานสถานะหนี้ ส าธารณะ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน ๒๕๖๔
และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
1. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ มีจ้านวน 9,337,543.02 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 58.15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จ้านวน 8,203,698.67 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 845,639.9๑ ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้้าประกัน)
จ้านวน 281,041.62 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จ้านวน 7,162.82 ล้านบาท
รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑
หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบก้าหนดช้าระ
เกินกว่า ๑ ปี จ้านวน 8,069,514.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 8๖.๔๒ และหนี้ระยะสั้นที่จะครบ
ก้าหนดช้าระภายในไม่เกิน ๑ ปี จ้านวน 1,268,028.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.๕๘ ของ
ยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้ สาธารณะคงค้าง จ้านวนทั้งสิ้น 9,337,543.02 ล้านบาท
ประกอบด้ว ย หนี้ ต่างประเทศ จ้านวน 168,390.7๒ ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8๐ และหนี้
ในประเทศ จ้านวน 9,169,152.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.2๐ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตารางที่ ๑: หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔
รายการ
๑. หนี้รัฐบาล
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ
๑.๒ หนี้ในประเทศ
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจในภาคการเงิน*(รัฐบาลค้้าประกัน)
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ
๓.๒ หนี้ในประเทศ
๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.

หน่วย: ล้านบาท
ร้อยละ
30 ก.ย. 256๔
ของ GDP
๘,๒๐๓,๖๙๘.๖๗
51.09
๑๑๙,๙๐๔.๐๗
๘,๐๘๓,๗๙๔.๖๐
๘๔๕,๖๓๙.๙๑
๔๐๒,๘๐๒.๙๘
๓๘,๔๐๐.๕๔
3๖๔,๔๐๒.๔๔
๔๔๒,๘๓๖.๙๓
๑๐,๐๑๖.๑๑
๔๓๒,๘๒๐.๘๒
๒๘๑,๐๔๑.๖๒
7๐.๐๐
๒๘๐,๙๗๑.๖๒
7,๑๖๒.๘๒
189.๘๗
๖,๙๗๒.๙๕
9,337,543.02

5.27

1.75

0.04

58.15

หมายเหตุ 1. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้ ป ระกาศตั ว เลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ า กั บ 4,133.22 พั น ล้ า นบาท GDP
ไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 4,070.53 พันล้านบาท GDP ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ
3,923.89 พันล้านบาท และ GDP ไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 3,930 พันล้านบาท
2. GDP ณ สิ้ น เดื อนกัน ยายน 2564 เท่ า กับ 16,058.29 พั น ล้ า นบาท ค้า นวณจาก (GDP
ไตรมาส 4 ปี 2563) + (GDP ไตรมาส 1 ปี 2564)+(GDP ไตรมาส 2 ปี 2564)+(GDP
ไตรมาส 3 ปี 2564)
3. รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
และธุรกิจประกันสินเชื่อ
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หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. รายการการกู้เงินและค้้าประกันระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖4 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4
คณะกรรมการนโยบายและก้ากับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดท้า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (แผนการบริหารหนี้ฯ)
เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจ้าปีงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย
โดยในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖4 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4 กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นของรัฐได้ด้าเนินการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 832,679.05 ล้านบาท บริหารหนี้เดิม วงเงิน
656,427.01 ล้านบาท และช้าระหนี้ วงเงิน 173,901.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.81
ของแผนการบริหารหนี้ฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒: การกู้เงิน การบริหารหนี้และการช้าระหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖4 ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๖4

รายการ

๑ แผนการก่อหนี้ใหม่
๑.๑ รัฐบาล
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง
(๑) ในประเทศ
(๒) ต่างประเทศ
2) รัฐบาลกู้มาเพื่อด้าเนิน
โครงการแผนงาน/โครงการภายใต้
พระราชก้าหนดให้อ้านาจ
กระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563
3) รัฐบาลกู้มาเพื่อด้าเนินโครงการ
แผนงาน/โครงการภายใต้
พระราชก้าหนดให้อ้านาจ

วงเงินตามแผน
การบริหารหนี้ฯ

1,797,131.74
1,670,983.33
736,392.48
736,392.48
163.50
626,239.00

150,000.00

ผลการด้าเนินงาน
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖4
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4
ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ ผลการด้าเนินงาน
และการช้าระหนี้
ในปีงบประมาณ
๒๕๖4/1
ร้อยละ
ของ
วงเงิน
แผนการ
บริหารหนี้ฯ
832,679.05
46.33 1,635,529.23
793,899.76
47.51 1,548,570.74
349,582.00
47.46
736,542.00
349,582.00
47.47
736,392.00
0.00
0.00
150.00
289,751.41
46.27
613,254.41

144,166.35

96.11

144,166.35

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

รายการ

กระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
4) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ
(๑) ในประเทศ
(๒) ต่างประเทศ
5) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่อง
(๑) ในประเทศ
(๒) ต่างประเทศ
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๑.3 หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๒ แผนการบริหารหนี้เดิม
๒.๑ รัฐบาล
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
2.3 หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑) ในประเทศ
๒) ต่างประเทศ
๓ แผนการช้าระหนี้/2

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินตามแผน
การบริหารหนี้ฯ

ผลการด้าเนินงาน
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖4
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4
ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้
และการช้าระหนี้
ร้อยละ
ของ
วงเงิน
แผนการ
บริหารหนี้ฯ

59,609.48
59,609.48
0.00
98,578.87
98,578.87
0.00
125,069.49
125,069.49
0.00
1,078.92
1,078.92
0.00
1,526,564.17
1,373,032.84
1,323,990.20
49,042.64
152,031.33
152,031.33
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
387,860.72

10,400.00
10,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,700.37
37,700.37
0.00
1,078.92
1,078.92
0.00
656,427.01
589,565.66
579,668.00
9,897.66
65,861.35
65,861.35
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
173,901.15

ผลการด้าเนินงาน
ในปีงบประมาณ
๒๕๖4/1

17.45
54,610.98
17.45
54,610.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.14
85,879.57
30.14
85,879.57
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
43.00 1,402,519.99
42.94 1,251,832.66
43.78 1,226,435.00
20.18
25,397.66
43.32
149,687.33
43.32
149,687.33
0.00
0.00
66.67
1,000.00
66.67
1,000.00
0.00
0.00
44.84
430,848.02
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รายการ

๓.๑ แผนการช้าระหนี้ของรัฐบาล
และหนี้หน่วยงานของรัฐ
จากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
๑) เงินต้น
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
๓.๒ แผนการช้าระหนี้จากแหล่งเงิน
อื่น ๆ
๑) เงินต้น
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ:

/1
/2

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

วงเงินตามแผน
การบริหารหนี้ฯ

293,896.19

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผลการด้าเนินงาน
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖4
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4
ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ ผลการด้าเนินงาน
และการช้าระหนี้
ในปีงบประมาณ
๒๕๖4/1
ร้อยละ
ของ
วงเงิน
แผนการ
บริหารหนี้ฯ
117,866.79
40.10
301,551.46

99,441.86
194,454.33
93,964.53

20,601.79
97,265.00
56,034.36

20.72
50.02
59.63

114,262.27
187,289.19
129,296.56

51,189.51
42,775.02

37,271.95
18,762.41

72.81
43.86

90,431.84
38,864.72

ผลการด้ า เนิ น งานทั้ ง ปี ง บประมาณ 2564 ที่ ไ ด้ ร วมผลการด้ า เนิ น งานระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม
2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ตามที่ได้รายงานแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
แผนการช้าระหนี้ที่ครบก้าหนดของหน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกแผนการบริหารหนี้ฯ
วงเงินรวม 22,988.11 ล้านบาท

ซึ่งมีสาระส้าคัญ ดังนี้
๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖4 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4 วงเงินรวม
832,679.05 ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑) ผลการก่ อ หนี้ ใ หม่ ข องรั ฐ บาล วงเงิ น รวม 793,899.76 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
๑.๑.๑) รั ฐ บาลกู้ ม าใช้ โ ดยตรง วงเงิ น รวม 349,582.00 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
(๑) เงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง วงเงินรวม 349,582.00 ล้านบาท
ประกอบด้วย
(1.1) กระทรวงการคลั ง ได้ กู้ เ งิ น เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ 2564 วงเงิ น รวม 222,152.00 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การออกพั น ธบั ต รรั ฐ บาล
วงเงิน 85,000.00 ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 4 ปี วงเงิน 65,000.00 ล้านบาท
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อายุ 3 ปี 4 เดือน วงเงิน 35,000.00 ล้านบาท อายุ 1 ปี 10 เดือน วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
และอายุ 1 ปี วงเงิน 7,152.00 ล้านบาท
(1.2) กระทรวงการคลั ง ได้ กู้ เ งิ น เพื่ อ รองรั บ กรณี มี ร ายจ่ า ย
สูงกว่ารายได้ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม 127,430.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 78,400.00 ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 1 ปี
วงเงิน 49,030.00 ล้านบาท
(๒) เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง -ไม่มีการกู้เงิน1.1.2) รั ฐ บาลกู้ ม าเพื่ อ ด้ า เนิ น แผนงาน/โครงการภายใต้ พ ระราชก้ า หนด
ให้ อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 289,751.41 ล้านบาท
แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท การออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน
50,000.00 ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 120,000.00 ล้านบาท การกู้เงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงิน 99,751.41 ล้านบาท
1.1.3) รั ฐ บาลกู้ ม าเพื่ อ ด้ า เนิ น แผนงาน/โครงการภายใต้ พ ระราชก้ า หนด
ให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 วงเงิ น รวม 144,166.35 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การ
ออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 4 ปี
วงเงิน 58,431.73 ล้านบาท อายุ 3 ปี วงเงิน 35,376.93 ล้านบาท และอายุ 2 ปี วงเงิน
20,357.69 ล้านบาท
๑.๑.4) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม 10,400.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ
กระทรวงการคลั ง ได้ กู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศ
เพื่อน้ามาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม 10,400.00 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อทั้งจ้านวน ส้าหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท
และโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร วงเงิน 5,400.00 ล้านบาท
(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มีการกู้เงิน๑.๑.5) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่อง -ไม่มีการกู้เงิน๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 37,700.37 ล้านบาท โดยเป็น
หนี้ รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน วงเงิน 4,370.37 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน วงเงิน 33,330.00 บาท ประกอบด้วย
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๑.๒.๑) เงิน กู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 6 แห่ง
ได้ก่อหนี้ ใหม่เพื่อลงทุน ในโครงการพัฒ นา (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 36,700.37 ล้านบาท
โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน วงเงิน 3,870.37 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน วงเงิน 32,830.00 บาท ประกอบด้วย
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม 1,027.37 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
ทั้งจ้านวน ดังนี้
(1.1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น น้้าพอง อ้าเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1) วงเงิน 294.65 ล้านบาท
(1.2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น น้้าพอง อ้าเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2) วงเงิน 16.63 ล้านบาท
(1.3) 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.
และระบบท่อส่ง - จ่าย (ชุดที่ 1) วงเงิน 316.80 ล้านบาท
(1.4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา แหลมฉบัง - ศรีราชา อ้าเภอนิคมพัฒนา อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ้าเภอบางละมุง อ้าเภอสัตหีบ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม.
และระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 103.17 ล้านบาท
(1.5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา แหลมฉบัง - ศรีราชา อ้าเภอนิคมพัฒนา - ปลวกแดง - บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(ระยะที่ 2) วงเงิน 112.21 ล้านบาท
(1.6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบ้านฉาง
(รองรับ EEC) อ้าเภอบ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง วงเงิน 105.12 ล้านบาท
(1.7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคามบางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อ้าเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 2.08 ล้านบาท
(1.8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาศรีสะเกษ (อุ ทุ ม พรพิ สั ย ) - (ทุ่ ง ไชย) - (ห้ ว ยทั บ ทั น ) อ้ า เภอเมื อ งศรี ส ะเกษ - อุ ทุ ม พรพิ สั ย - ห้ ว ยทั บ ทั น
จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน 5.00 ล้านบาท
(1.9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานราธิวาส
อ้าเภอเมือง-อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 35.94 ล้านบาท
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(1.10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี
อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี - คลองขลุง จังหวัดก้าแพงเพชร วงเงิน 7.45 ล้านบาท
(1.11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสิงห์บุรี
(ท่าวุ้ง) อ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วงเงิน 4.14 ล้านบาท
(1.12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบุรี
อ.เมือง - บ้านแหลม - บ้านลาด - ชะอ้า จ.เพชรบุรี ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มก้าลังผลิตสถานีผลิตน้้านา
ยาง และระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน 8.03 ล้านบาท
(1.13) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขานาทวี
ระยะที่ 1 อ้าเภอนาทวี - จะนะ จังหวัดสงขลา วงเงิน 5.00 ล้านบาท
(1.14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาภูเขียว (บ้านเป้า) อ้าเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน 5.00 ล้านบาท
(1.15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปราจีนบุรี
(ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน 6.16 ล้านบาท
(2) การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) ได้ กู้ เ งิ น โดยการออกพั น ธบั ต ร
วงเงินรวม 7,130.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกันทั้งจ้านวน ดังนี้
(2.1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน 500.00 ล้านบาท
(2.2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท
(2.3) แผนปรั บ ปรุ ง และขยายระบบจ้ า หน่ า ยพลั ง ไฟฟ้ า
ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน 100.00 ล้านบาท
(2.4) แผนปรั บ ปรุ ง และขยายระบบจ้ า หน่ า ยพลั ง ไฟฟ้ า
ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 วงเงิน 5,530.00 ล้านบาท
(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กู้เงินโดยการ
ออกพันธบัตร (Bond) วงเงินรวม 9,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่คา้ ประกันทั้งจ้านวน
ดังนี้
(3.1) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,400.00 ล้านบาท
(3.2) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน 1,400.00 ล้านบาท
(3.3) โครงการขยายระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 12 วงเงิ น
3,500.00 ล้านบาท
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(3.4) โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ งไฟฟ้ า บริ เ วณภาคตะวันตก
และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน 1,100.00 ล้านบาท
(3.5) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน 600.00 ล้านบาท
(3.6) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท
(4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร
(Bond) วงเงินรวม 10,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกันทั้งจ้านวน ดังนี้
(4.1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8
ส่วนที่ 1 วงเงิน 50.00 ล้านบาท
(4.2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9
ส่วนที่ 1 วงเงิน 250.00 ล้านบาท
(4.3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9
ส่วนที่ 3 วงเงิน 400.00 ล้านบาท
(4.4) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
วงเงิน 400.00 ล้านบาท
(4.5) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบศู น ย์ สั่ ง การจ่ า ยไฟ
วงเงิน 150.00 ล้านบาท
(4.6) โครงการพัฒนาระบบส่งและจ้าหน่าย ระยะที่ 1 วงเงิน
7,000.00 ล้านบาท
(4.7) โครงการพั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ในเมื อ งใหญ่ ระยะที่ 1
วงเงิน 650.00 ล้านบาท
(4.8) โครงการขยายเขตไฟฟ้ า ให้ บ้ า นเรื อ นราษฎรรายใหม่
ระยะที่ 2 วงเงิน 1,100.00 ล้านบาท
(5) รฟท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan)
วงเงินรวม 2,843.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้้าประกันทั้งจ้านวน ดังนี้
(5.1) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า) วงเงิน 1,887.00 ล้านบาท
(5.2) โครงการจัดหารถจักรพร้อมอะไหล่ จ้านวน 50 คัน
วงเงิน 956.00 ล้านบาท
(6) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ้ากัด (ธพส.) ได้กู้เงินจาก
สถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม 6,700.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง
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ไม่ค้าประกัน ทั้งจ้านวน เพื่อลงทุน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกี ย รติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C
๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อด้าเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้าเนิน
กิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 2 แห่ง ได้ก่อหนี้เพื่อด้าเนินโครงการหรือเพื่อใช้
เป็ น เงิน ทุ น หมุน เวียนในการด้า เนิ น กิจ การทั่วไป วงเงินรวม 1,000.00 ล้ า นบาท โดยเป็นหนี้
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ค้้ า ประกั น วงเงิ น 500.00 ล้ า นบาท และหนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน วงเงิน 500.00 บาท ประกอบด้วย
(๑) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ (Term Loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line (ธนาคารออมสิน) วงเงินรวม
500.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้้าประกันทั้งจ้านวน
(2) ส้านักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม 50๐.00 ล้านบาท เพื่อด้าเนินโครงการให้บริการรับจ้าน้า
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกันทั้งจ้านวน
๑.3) ผลการก่ อ หนี้ ใ หม่ ข องหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ส้ า นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ก่อหนี้เพื่อด้าเนินโครงการ หรือเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้าเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 1,078.92 ล้านบาท
ส้าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส้าหรับโครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิค้าไซ) วงเงิน 690.03 ล้านบาท และ
ส้าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส้าหรับโครงการพัฒนาเมือง
ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุง
ระบบน้้ า ประปา และการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การขยะ) วงเงิ น 388.89 ล้ า นบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกันทั้งจ้านวน
๒) ผลการบริ ห ารหนี้ เ ดิ ม ในช่ ว งเดื อ นเมษายน ๒๕๖4 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖4
วงเงินรวม 656,472.01 ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม 589,565.66 ล้านบาท
๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ)
(1) กระทรวงการคลั ง ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ใ นประเทศของรั ฐ บาล
ที่ครบก้าหนดในปี 2564 วงเงิน 323,668.00 ล้านบาท (ไม่รวมการช้าระหนี้คืนจากเงินงบประมาณ
ช้าระคืนหนี้วงเงิน 9,411.66 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(๑.1) หนี้ เ งิ น กู้ เ พื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณหรื อ เมื่อมี
รายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงินรวม 218,363.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกตั๋ว
สั ญ ญาใช้ เ งิน (P/N) วงเงิ น 67,321.00 ล้ า นบาท และการออกตั๋ วเงิ นคลั ง (T-bill) วงเงิน
151,042.00 ล้านบาท
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(1.2) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓)

(๑.3) หนี้ เ งิ น กู้ ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชก้ า หนดให้ อ้ า นาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินรวม
49,700.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท และ
การออกตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น (P/N) วงเงิ น 29,700.00 ล้ า นบาท (ไม่ ร วมการช้ า ระคื น หนี้ จ าก
เงินส่วนเกิน (Premium) และบัญชีผลประโยชน์ วงเงิน 86.00 ล้านบาท)
(๑.4) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก้าหนด
ให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) วงเงินรวม 39,953.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตร
รัฐบาล วงเงิน 32,453.00 ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 7,500.00 ล้านบาท
(ไม่รวมการช้าระคืนหนี้ จากเงินส่วนเกิน (Premium) และบัญชีผลประโยชน์ วงเงิน 47.00 ล้านบาท)
(๑.5) หนี้เงินกู้เพื่อด้าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชก้าหนด
ให้ อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 -ไม่มีการกู้เงิน(๑.6) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ตอ่ วงเงินรวม 15,652.00 ล้านบาท
ประกอบด้วย
(1.6.1) ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง บ ริ ห า ร ห นี้ เ งิ น กู้ ใ ห้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงินรวม 4,130.00 ล้านบาท แบ่งเป็น
การบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟม. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 วงเงิน 1,600.00 ล้านบาท
การบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟม. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วงเงิน 2,530.00 ล้านบาท
(ไม่รวมการช้าระคืนหนี้จากเงินรายได้ของ รฟท. วงเงิน 860.65 ล้านบาท)
(1.6.2) กระทรวงการคลั ง บริห ารหนี้เ งิ นกู้ ใ ห้ รฟท.
กู้ต่อ วงเงินรวม 11,522.00 ล้านบาท โดยเป็นการบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟท. กู้ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ทั้งจ้านวน (ไม่รวมการช้าระคืนหนี้จากเงินรายได้ของ รฟท. วงเงิน 406.74 ล้านบาท)
(2) หนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบก้าหนดในปีงบประมาณ 2565 - 2567
โดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม 256,000.00 ล้านบาท เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ
๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)
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(1) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่ครบก้าหนด
ในปี 2564 ตามสัญญาเลขที่ 21-ข/2559 (TXXXIV-1) ของ รฟท. วงเงิน 2,317.69 ล้านบาท
(ไม่รวมการช้าระหนี้คืนจากเงินงบประมาณช้าระคืนหนี้ วงเงิน 30,803.33 ล้านบาท)
(2) กระทรวงการคลังบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท
(Cross Currency Swap: CCS) วงเงิน 7,580.๐๐ ล้านบาท เพื่อด้าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้
พระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
๒.๒) การบริ ห ารหนี้ เ ดิ ม ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ วงเงิ น รวม 65,861.35 ล้ า นบาท
โดยเป็ น หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ค้้ า ประกั น วงเงิ น 58,101.35 ล้ า นบาท และ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน วงเงิน 7,760.00 บาท ประกอบด้วย
๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จ้านวน
7 แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 65,861.35 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) กคช. ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ โ ดยการกู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น
ในประเทศ วงเงิ น 2,100.00 ล้ า นบาท เพื่ อ Roll-over/Refinance พั น ธบั ต รและหนี้เงิน กู้
(Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(2) กปภ. ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ โ ดยการกู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น
ในประเทศ วงเงิ น 860.00 ล้ า นบาท เพื่ อ Roll-over/Refinance พั น ธบั ต รและหนี้ เ งิ น กู้
(Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
(3) รฟท. ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ โ ดยการกู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น
ในประเทศ วงเงิน 15,800.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัต รและหนี้เงินกู้
(Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(4) องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) ปรั บ โครงสร้ า งหนี้
วงเงิ น รวม 18,608.53 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การกู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศ วงเงิน
14,228.53 ล้ า นบาท และการออกพั น ธบั ต ร วงเงิ น 4,380.00 ล้ า นบาท เพื่ อ Rollover/ Refinance พั น ธ บั ต ร แ ล ะ ห นี้ เ งิ น กู้ ( Long Term Loan) ที่ ค ร บ ก้ า ห น ด ช้ า ร ะ
โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
(5) กฟผ. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรทั้งจ้านวน วงเงิน
6,900.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan)
ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
(6) การยางแห่งประเทศไทย ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน 9,955.31 ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตร
และหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังค้้าประกัน
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(7) ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ โ ดยการกู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศ วงเงิ น 11,637.50 ล้ า นบาท
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 สพพ. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตร
และหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบก้าหนดช้าระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
๓) ผลการช้าระหนี้ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖4 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4 วงเงินรวม
173,901.15 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 57,873.74 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 116,027.41 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๑) ผลการช้าระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 วงเงินรวม 117,866.79 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น
วงเงิน 20,601.79 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 97,265.00 ล้านบาท)
ประกอบด้วย
๓.๑.๑) การช้าระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม 91,281.46 ล้านบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 2,653.23 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จ้านวน
88,628.23 ล้านบาท)
๓.๑.2) การช้าระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) วงเงินรวม 6,835.69 ล้านบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 5,491.49 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จ้านวน
1,344.20 ล้านบาท)
๓.๑.3) การช้าระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ (ในประเทศและ
ต่างประเทศ) วงเงินรวม 19,749.64 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 12,457.07 ล้านบาท
การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 7,292.57 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(1) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ข อง รฟม. (ในประเทศและต่ า งประเทศ)
วงเงิ น รวม 5,158.99 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นการช้ า ระคื นเงินต้ น วงเงิ น 3,593.28 ล้ า นบาท
การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 1,565.71 ล้านบาท
(๒) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข อง รฟท. (ในประเทศ) วงเงิ น รวม
7,839.75 ล้านบาท แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 5,333.67 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 2,506.08 ล้านบาท
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(๓) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข อง ธ.ก.ส. (ในประเทศ) วงเงิ น รวม
5,267.20 ล้านบาท แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 3,180.12 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 2,087.08 ล้านบาท
(๔) การช้ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ข อง ขสมก. (ในประเทศ) วงเงิ น รวม
๑,133.70 ล้านบาท โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจ้านวน
(5) การช้าระหนี้เงินกู้ของส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
วงเงินรวม 350.00 ล้านบาท โดยเป็นการช้าระคืนเงินต้นทั้งจ้านวน
๓.๒) ผลการช้าระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ
วงเงินรวม 56,034.36 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 37,271.95 ล้านบาท การช้าระ
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 18,762.41 ล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๒.๑) การช้าระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม 28,232.24 ล้านบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 17,140.50 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
11,091.74 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(1) การช้าระหนี้เงินกู้ที่ FIDF รับภาระจากบัญชีสะสมเพื่อการช้าระ
คืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของ FIDF วงเงินรวม 28,146.24 ล้านบาท แบ่งเป็นการช้าระคืน
เงินต้น วงเงิน 17,054.50 ล้านบาท การช้าระดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม วงเงิน 11,091.74 ล้านบาท
(2) การช้าระหนี้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
จากเงินส่วนเกิน (Premium) วงเงินรวม 86.00 ล้านบาท โดยเป็นการช้าระคืนเงินต้นทั้งจ้านวน
๓.๒.๒) การช้าระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 27,591.15 ล้านบาท
(การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 20,131.45 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
7,759.70 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(1) การช้ า ระหนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ในประเทศ) วงเงิ น รวม
26,027.67 ล้านบาท (การช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 18,664.26 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 7,363.41 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(1.1) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม 562.15 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 306.91 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
255.24 ล้านบาท
(1.2) การช้ า ระหนี้เ งิ นกู้ข องการทางพิ เ ศษแห่ง ประเทศไทย
วงเงิ น รวม 5,633.48 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นการช้ า ระคื นเงินต้ น วงเงิ น 5,500.00 ล้ า นบาท
การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 133.48 ล้านบาท
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(1.3) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กปภ. วงเงินรวม 211.16 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 64.82 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
146.34 ล้านบาท
(1.4) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กฟน. วงเงินรวม 1,000.17 ล้านบาท
โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจ้านวน
(1.5) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กฟผ. วงเงินรวม 8,289.51 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 6,922.14 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
1,367.37 ล้านบาท
(1.6) การช้าระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม 5,660.77 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 3,890.00 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
1,770.77 ล้านบาท
(1.7) การช้าระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม 0.54 ล้านบาท
แบ่งเป็น โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจ้านวน
(1.8) การช้าระหนี้เงินกู้ของ ธพส. วงเงินรวม 18.73 ล้านบาท
โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจ้านวน
(1.9) การช้าระหนี้เงินกู้ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
วงเงิ น รวม 2,841.18 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นการช้ า ระคื นเงินต้ น วงเงิ น 1,030.00 ล้ า นบาท
การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 1,811.18 ล้านบาท
(1.10) การช้าระหนี้เงินกู้ของ สธค. วงเงินรวม 1,039.98 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 218.75 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
821.23 ล้านบาท
(1.11) การช้าระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงินรวม 770.00 ล้านบาท
แบ่งเป็นการช้าระคืนเงินต้น วงเงิน 731.64 ล้านบาท การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
38.36 ล้านบาท
(2) การช้ า ระหนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ต่ า งประเทศ) วงเงิ น รวม
1,563.48 ล้ า นบาท (การช้ า ระคืน เงิน ต้น วงเงิ น 1,467.19 ล้ า นบาท การช้ า ระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 96.29 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(2.1) การช้าระหนี้เงินกู้ของการประปานครหลวง วงเงินรวม
49.58 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การช้ า ระคื น เงิ นต้ น วงเงิ น 46.77 ล้ า นบาท การช้ า ระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน 2.81 ล้านบาท
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(2.2) การช้าระหนี้เงินกู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด
วงเงิ น รวม 1,513.90 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นการช้ า ระคื นเงินต้ น วงเงิ น 1,420.42 ล้ า นบาท
การช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 93.48 ล้านบาท
๓.๒.3) การช้ า ระหนี้ ของหน่วยงานอื่ นของรัฐ (ในประเทศ) การช้าระหนี้
ของกรุงเทพมหานคร วงเงินรวม 210.97 ล้านบาท โดยเป็นการช้าระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ทั้งจ้านวน
จากการด้าเนินการตามข้อ ๑) - ๓) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ได้กู้เงิน บริหารหนี้ และช้าระหนี้ โดยแบ่งเป็น (๑) การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 832,679.05 ล้านบาท
(๒) การบริ ห ารหนี้ เ ดิ ม วงเงิ น 656,427.01 ล้ า นบาท และ (3) การช้ า ระหนี้ วงเงิ น
173,901.15 ล้านบาท
อนึ่ง ผลการด้าเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้บรรจุอยูใ่ น
แผนการบริหารหนีฯ้ โดยใช้เงินกองทุนฟื้นฟูฯ เงินน้าส่งร้อยละ 0.23 เงินบัญชีผลประโยชน์ และเงินรายได้
หน่วยงานของรัฐช้าระคืนหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงินรวม 23,871.76 ล้านบาท
ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 518.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล โดยการช้าระหนี้คืนก่อนครบก้าหนด (Prepayment)
วงเงิน รวม 23,625.30 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 518.46 ล้านบาท
ประกอบด้วย
1.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (ในประเทศ)
(๑) การช้าระหนี้คืนก่อนครบก้าหนดตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู ฯ ) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ ง ที่ 2 วงเงิ น
2,875.00 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 89.77 ล้านบาท
(2) การช้าระหนี้คืนก่อนครบก้าหนดตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู ฯ ) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้ ง ที่ 1 วงเงิ น
3,500.00 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 96.45 ล้านบาท
(3) การช้าระหนี้คืนก่อนครบก้าหนดตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 วงเงิน 625.00 ล้านบาท
สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 18.41 ล้านบาท
(4) การช้ า ระหนี้ก่ อ นครบก้ าหนดเงิ นกู้ ระยะสั้ น เพื่ อ การปรั บโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
วงเงิน 7,174.83 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 29.98 ล้านบาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(5) การช้าระหนี้คืนก่อนครบก้าหนดตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
วงเงิน 3,445.00 ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 64.71 ล้านบาท
1.2) การบริห ารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (ต่างประเทศ) -ไม่มีการบริหารความเสี่ยง
นอกแผนการบริหารหนี้ฯ๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 246.46 ล้านบาท สามารถลดภาระ
ดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 0.38 ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ)
(๑) ธ.ก.ส. ใช้เงินรายได้ช้าระคืนหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงิน
217.46 ล้านบาท
(2) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เงินรายได้ช้าระคืนหนี้ก่อนครบก้าหนด (Prepayment) วงเงิน 29.๐๐ ล้านบาท
ท้าให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 0.38 ล้านบาท
๒.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการบริหารความเสี่ยง
นอกแผนการบริหารหนี้ฯประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
ชุณหจิต สังข์ใหม่
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สนิ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

