
















































สิ่งที่สงมาดวย 1

















หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

รายการ
อายุ

(ป)ี
วันครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน

ที่ครบก าหนด

วงเงินที่จะ

บริหารหน้ี

Master 

Agreement

1. การปรับโครงสร้างหน้ี (Roll-over / Refinance)1 22,586.20 18,386.53

1) เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 22,586.20 18,386.53

(1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 22,586.20 18,386.53

(75,287.33 MJPY) (61,288.42 MJPY)

(1) โครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ-่ราษฎร์บูรณะ 20 พ.ย. 75 17,594.50 13,799.57 G62D02

และช่วงบางใหญ-่บางซ่ือ (ระยะที่ 1) (TXXX-1) (58,648.33 MJPY) (45,998.55 MJPY)

(2) โครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ-่ราษฎร์บูรณะ 20 ส.ค. 78 4,991.70 4,586.96 G62D02

และช่วงบางใหญ-่บางซ่ือ (ระยะที่ 2) (TXXXII-3) (16,639.00 MJPY) (15,289.87 MJPY)

2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)2 0.00 0.00

 -ไม่ม-ี

3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)2 0.00 0.00

 -ไม่ม-ี

รวมการบริหารหน้ีเดิมของรัฐบาล (หน้ีต่างประเทศ) 22,586.20 18,386.53

เพื่อเปน็ Bridge finance ส าหรับการท า Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจที่ได้รับการบรรจใุนแผนฯ แล้ว

เพื่อใหส้อดคล้องกับสภาวะตลาด 

II. แผนการบริหารหน้ีเดิม ปงีบประมาณ 2562

1.2 แผนการบริหารหน้ีเดิมของรัฐบาล (หน้ีต่างประเทศ)

1.40%

1.40%

      1. เปน็รายการเงินกู้ที่อาจด าเนินการบริหารความเส่ียง โดยการด าเนินการบริหารความเส่ียงของรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจจะอยูภ่ายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเส่ียงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

      2. กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเส่ียงในแต่ละรายการใหแ้ตกต่างจากวธิกีารที่ระบไุว้

หมายเหตุ : 

















 
ประมาณการหนี้สาธารณะต่อ GDP ในช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2571 

 
 

สัดส่วน (%) 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP 42.7 43.6 44.7 46.0 46.0 45.4 44.3 43.1 42.2 40.9 
งบช าระหนี้/งบประมาณ 8.7 9.3 9.8 10.4 10.8 11.0 11.2 11.3 11.3 11.3 
 
สมมติฐาน 
1. ประมาณการด้านเศรษฐกิจมหภาคโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นไปตามแผนการคลังระยะปานกลาง  
2. งบช าระหนี้ประกอบด้วย 

2.1 ปีงบประมาณ 2562 แบ่งเป็น งบช าระต้นเงินกู้ 78,205 ลบ. งบช าระดอกเบี้ย 181,404 ลบ. ส าหรับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป งบช าระหนี้ของรัฐบาล และหนีร้ัฐวสิาหกิจที่รัฐบาลรับภาระประมาณจากงบช าระเงินต้น
เท่ากับร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบช าระดอกเบี้ย คิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 (ข้อมูล ณ 16 ก.ค. 61) 

2.2. การช าระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประมาณจากบญัชีสะสมเพื่อการช าระต้น
เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนฯ และรายได้น าส่ง จากยอดเงินฝาก โดยค านวณจากสมมติฐานการเติบโตของยอดเงินฝาก
ร้อยละ 4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 61) 
3. การกู้เงิน 
 3.1 การกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อใช้ลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
(ข้อมูล ณ 16 ส.ค. 61)                                           

3.2 การกู้เงินเพ่ือลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ที่เสนอในคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนีส้าธารณะ) ส าหรบัปีงบประมาณ 2562-2565 
เป็นไปตามแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  

3.3 การกู้เงินเพ่ือด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ที่เสนอในคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนีส้าธารณะ) โดยไม่รวมเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริม
สภาพคล่องในรูป Credit Line ทั้งนี้ประมาณการกู้เงินปีงบประมาณ 2563-2567 เป็นไปตามแผนความต้องการใช้เงินกู้ระยะ 
5 ปี (ไม่รวมวงเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เดิม) 
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1. รัฐวิสาหกิจสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี

1 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ 
บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

เป็นการกู้เงินระยะส้ันเพือ่เสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินกจิการ

ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีภาระหนี้ที่ครบก าหนด
ช าระ

2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

1 การยาสูบแห่งประเทศไทย มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. 
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

เป็นการกู้เพือ่บริหารสภาพคล่อง เนื่องจาก
ภายหลัง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้ ประกอบกบัเผชิญกบัการแขง่ขนั
ที่รุนแรงมากขึ้น จึงท าให้ ยสท. คาดว่า
จะมีผลประกอบการขาดทุนในปีงบประมาณ
2561 – 2562 และขาดสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานในปี งปม. 2562

ในระยะส้ันมีปัญหาเร่ืองความสามารถในการช าระหนี้ 
แต่การด าเนินงานที่ผ่านมามีก าไรอยา่งต่อเนื่อง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การก าหนดมาตรการแกไ้ข
ผลกระทบดังกล่าว และปรับกลยทุธ์ด้านการตลาด 
คาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นจึงไม่มีปัญหา
เร่ือง การช าระหนี้

2 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

เป็นการกู้เงินเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบ
ก าหนดช าระ

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR = 1.12 เท่า)

3 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากดั มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากดั

เป็นการกู้เงินระยะส้ันเพือ่เสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินกจิการ

ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีภาระหนี้ที่ครบก าหนด
ช าระ และมีก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA เท่ากบั 
1,818.86 ล้านบาท)

3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม

1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า แต่ปัจจุบัน
เป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท าให้มี
ค่าใช้จ่ายสูง และมีขอ้จ ากดัในการจัดเกบ็รายได้ 
(สัญญาสัมปทาน)

1) มีความสามารถในการช าระหนี้ต่ า (DSCR = 
0.08 เท่า) แต่หนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ
2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพือ่ลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับภาระหนี้
แทน

2 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. 
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
สาธารณะที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า
ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน
ตามแผนการแกไ้ขปัญหาของรัฐวิสาหกจิที่ 
คนร. เห็นชอบ ซ่ึงจะท าให้หน่วยงานมีรายได้
มากขึ้นได้

1) ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ แต่เป็นการกู้เงิน
เพือ่การลงทุนและแกไ้ขปัญหาสภาพคล่อง รัฐบาลจึง
มีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 43 วรรคสาม ของ พ.ร.บ. 
การรถไฟแห่งประเทศไทยฯ 
“แต่ถา้รายได้มีจ านวนไม่พอส าหรับรายจ่ายดังกล่าว 
นอกจากเงินส ารองที่ระบุไว้ในวรรคกอ่น และการรถไฟ
แห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นรัฐพึง
จ่ายเงินให้แกก่ารรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าจ านวนที่
ขาด”
2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพือ่ลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับ
ภาระหนี้แทน

3 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

เป็นการกู้เพือ่ด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่า

1) มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
1.18 เท่า) 
2) มีการบริหารความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนและ
การปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการธุรกจิ

4 บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ 
บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั

เป็นการกู้เงินระยะส้ันเพือ่เสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินกจิการ

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
7.49 เท่า)

ความรอบคอบ/
ความคุ้มค่า

ความสามารถในการช าระหน้ี
และการกระจายภาระการช าระหน้ี

ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีการกู้เงินและบริหารหน้ีตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

รัฐวิสาหกิจทีม่ีการกู้เงินและบริหารหน้ี
ตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/
อ านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน



ความรอบคอบ/
ความคุ้มค่า

ความสามารถในการช าระหน้ี
และการกระจายภาระการช าระหน้ี

รัฐวิสาหกิจทีม่ีการกู้เงินและบริหารหน้ี
ตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/
อ านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน

5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ.
จัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

พ.ศ. 2519

เป็นการกู้เพือ่ด าเนินกจิการสาธารณะที่มี
ผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า ในอนาคตจะ
มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ (เช่น การซ้ือ
รถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ) ตามแผน
การแกไ้ขปัญหาของรัฐวิสาหกจิที่ คนร. 
เห็นชอบ ซ่ึงจะท าให้หน่วยงานมีรายได้
มากขึ้นได้

ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ แต่เป็นการกู้เงิน
เพือ่แกไ้ขปัญหาสภาพคล่อง เพือ่ให้ ขสมก. สามารถ
ให้บริการสาธารณะได้ตามนโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 11 วรรคสอง 
ของ พ.ร.ฎ.จัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ  
“แต่ถา้รายได้มีจ านวนไม่พอส าหรับรายจ่ายดังกล่าว
นอกจากเงินส ารองที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง และองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้
รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แกอ่งค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เท่าจ านวนที่จ าเป็น”

4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ 
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)

เป็นการกู้เงินระยะส้ันเพือ่เสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินกจิการ

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
5.22 เท่า)

5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ. จัดต้ัง
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499

เป็นการกู้เงินเพือ่การด าเนินกจิการที่มี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
1.54 เท่า)

6. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 การเคหะแห่งชาติ มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ.
การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ต่ า (DSCR = 0.19 เท่า)
เนื่องจากมีหนี้ครบก าหนดช าระในปี งปม. 2562 
จ านวน 10,300 ลบ. (พันธบัตร) แต่ได้มีแผนในการ
ปรับโครงสร้างหนี้เพือ่กระจายภาระการช าระหนี้

2 ส านักงานธนานุเคราะห์ มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ว่าด้วยการบริหารงานส านักงาน
ธนานุเคราะห์ฯ พ.ศ. 2545

เป็นการกู้เพือ่การด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ต่ า (DSCR = 0.96 เท่า)

7. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 พ.ศ. 2511

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
1.60 เท่า)

2 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ
ของ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเยน็ จ ากดั มีอ านาจกู้เงินตามขอ้บังคับ
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและ

น้ าเยน็ จ ากดั

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนที่มีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
2.20 เท่า)

8. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1 การประปาส่วนภูมิภาค มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ.
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
2.99 เท่า)

2 การไฟฟ้านครหลวง มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. 
การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
2.54 เท่า)

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนและด าเนินกจิการ
ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

มีความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR เท่ากบั 
4.34 เท่า)

9. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1 องค์การเภสัชกรรม มีอ านาจกู้เงินตาม พ.ร.บ.
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509

เป็นการกู้เพือ่การลงทุนที่มีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกจิคุ้มค่า

ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีภาระหนี้ที่ครบก าหนด
ช าระ และมีก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA เท่ากบั 
1,740 ล้านบาท)



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5

การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้

เพ่ือด าเนินกิจการทั่วไป)
การบริหารหน้ี รวม มาตรา/ข้อ วงเงินที่ก าหนด

1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0.00 119,990.00 119,990.00 พระราชบัญญติัธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

- -

2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 การเคหะแห่งชาติ 4,250.00 5,500.00 9,750.00 พระราชบัญญติัการเคหะแห่งชาติ 

พ.ศ. 2537

มาตรา 31 (1) 50 ล้านบาท

3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม

1 การรถไฟแห่งประเทศไทย 67,389.01 68,269.01 135,658.02 พระราชบัญญติัการรถไฟ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

มาตรา 39 (4) 5 ล้านบาท (กู้ยืมเงิน

หรือให้กู้ยืมเงิน)

2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 0.00 15,374.98 15,374.98 พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519

มาตรา 7 (7) 5 ล้านบาท

3 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 0.00 5,800.00 5,800.00 ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน)

- -

4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 26,706.65 24,893.00 51,599.65 พระราชบัญญติัการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

มาตรา 75 (3) 100 ล้านบาท

4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12,000.00 0.00 12,000.00 พระราชบัญญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

มาตรา 43 (4) 40 ล้านบาท

2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 950.00 0.00 950.00 ข้อบังคับของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ า

เย็น จ ากัด

- -

5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1 การไฟฟ้านครหลวง 11,400.00 0.00 11,400.00 พระราชบัญญติัการไฟฟ้านครหลวง

พ.ศ.2501

มาตรา 41 (2) 40 ล้านบาท

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,000.00 0.00 3,000.00 พระราชบัญญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503

มาตรา 42 (2) 100 ล้านบาท

3 การประปาส่วนภูมิภาค 3,193.38 1,850.00 5,043.38 พระราชบัญญติัการประปาส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2522

มาตรา 48 (2) 50 ล้านบาท (หรือให้

กู้ยืมเงินมีจ านวนเกิน

 5 ล้านบาท)

6. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1 องค์การเภสัชกรรม 800.00 0.00 800.00 พระราชบัญญติัองค์การเภสัชกรรม

พ.ศ.2509

มาตรา 32 (2) 3 ล้านบาท

ตารางสรปุกฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกิจทีเ่ก่ียวขอ้งกับการกู้เงนิของรฐัวสิาหกิจตามแผนการบรหิารหน้ีสาธารณะ ประจ าปงีบประมาณ 2562

รัฐวิสาหกิจ

วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2562

กฎหมายจัดตั้ง

การก าหนดวงเงินกู้ต่ าสุด

ที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.




