
 
 
 
 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำมที่ 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2265-8050 โทรสำร 0-2273-9147 

สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563  

สถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 มีจ ำนวน 7,018,731.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 41.28 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 5,807,898.90 ล้ำนบำท หนี้รัฐวิสำหกิจ 887,573.08 ล้ำนบำท 
หนี ้ร ัฐ ว ิส ำหก ิจที ่ท ำ ธ ุรก ิจ ในภำคกำร เ ง ิน *  ( ร ัฐบำลค้ ำป ระก ัน )  315 ,231. 0 4  ล ้ำนบำท  และ 
หนี้หน่วยงำนของรัฐ 8,028.42 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  หนี้รัฐบาล จ ำนวน 5,807,898.90 ล ้ำนบำท เพิ ่มขึ ้นส ุทธ ิ 3 ,813.95 ล ้ำนบำท                  
จำกเดือนก่อนหน้ำ ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ เงินกู้เพื่อให้รัฐวิสำหกิจกู้ต่อ
ในกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ  เงินกู ้บำททดแทนกำรกู ้เง ินตรำต่ำงประเทศ เงินกู ้สกุล
ต่ำงประเทศ เงินกู้ที่รัฐบำลกู้เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  และหนี้เงินกู้ล่วงหน้ำ
เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรกู้เงินตำมปกติภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้
สำธำรณะฯ และพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐฯ   โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 เงินกู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562 ที่มีกำรขยำยเวลำ
เงินกู้ (เหลื่อมปี) จ ำนวน 17,127.35 ล้ำนบำท  

 เงินกู้ในประเทศเพ่ือให้รัฐวิสำหกิจกู้ต่อในกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐเพ่ิมขึ้นสุทธิ 
1,303.24 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
เพ่ือด ำเนินโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม 
สำยสีเขียว และสำยสีน้ ำเงิน) เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 2,061.99  ล้ำนบำท และ (2) กำรลดลงสุทธิของหนี้ของกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ ำนวน 758.75 ล้ำนบำท  

 เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ิมขึ้น 703.18 ล้ำนบำท จำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
เพ่ือใช้ในโครงกำรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (DPL)  

 เงินกู้สกุลต่ำงประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 2,258.18 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ        
เกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นของหนี้จำกผลของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำนวน 1,120.17 ล้ำนบำท และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ
สกุลเงินเยน ส ำหรับโครงกำรระบบรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง จ ำนวน 1,145.31 ล้ำนบำท  

 หนี้ที่รัฐบำลกู้เพ่ือชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่กองทุนเพ่ือกำรฟื้นฟูฯ ลดลง 52,578 ล้ำนบำท 
จำกกำรช ำระคืนหนี้ก่อนครบก ำหนด 

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้ำเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้  เพ่ิมขึ้น 35,000 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ     
จำกกำรออกพันธบัตรรัฐบำล เพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ล่วงหน้ำส ำหรับพันธบัตรรัฐบำล (LB24DB) ที่จะครบก ำหนด
ช ำระวันที ่26 มิถุนำยน 2563 

                                                           
* รัฐวิสำหกจิที่ท ำธุรกิจในภำคกำรเงิน หมำยถึง รัฐวิสำหกจิที่ท ำธุรกิจใหกู้้ยืมเงิน ธุรกิจบริหำรสินทรัพย ์และธุรกิจประกันสินเชื่อ 
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 หนี้ รั ฐ วิสาหกิจ  จ ำนวน 887 ,573. 08  ล้ ำนบำท ลดลงสุทธิ  490 .53 ล้ ำนบำท                       
จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญเกิดจำก 

 หนี้ที่รัฐบำลค้ ำประกัน ลดลงสุทธิ 4,855.88 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญเกิดจำก
กำรช ำระคืนหนี้เงินกู้ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ขณะที่มีกำรเพ่ิมข้ึนสุทธิของ
หนี้ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 1,087 ล้ำนบำท 

 หนี้ที่รัฐบำลไม่ค้ ำประกัน เพ่ิมขึ้นสุทธิ 4,365.35 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
เกิดจำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท และกำรเพ่ิมขึ้นของหนี้จำกผลของ 
อัตรำแลกเปลี่ยน จ ำนวน 1,957.14 ล้ำนบำท ขณะที่มีกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ ของ บมจ. กำรบินไทย จ ำนวน 
1,097.53 ล้ำนบำท  

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ ำนวน 315,231.04 ล้ำนบำท 

ลดลงสุทธิ 11,818.58 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคืนหนี้ของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 

11,821 ล้ำนบำท เป็นส ำคัญ 

  หนี้หน่วยงานของรัฐ  จ ำนวน 8 ,028.42 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิ  583 .56 ล้ ำนบำท  
จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญเกิดจำกกำรช ำระคืนหนี้ของส ำนักงำนกองทุนอ้อยและ  
น้ ำตำลทรำย จ ำนวน 527.48 ล้ำนบำท เป็นส ำคัญ 
  
 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2563 จ ำนวน 7,018,731.44 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น   
หนี้ในประเทศ ร้อยละ 97.27 และหนี้ต่ำงประเทศ ร้อยละ 2.73 ของหนี้สำธำรณะคงค้ำงทั้งหมด และเมื่อ 
แบ่งตำมอำยุคงเหลือ สำมำรถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยำว ร้อยละ 91.01 และหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 8.99 
ของหนี้สำธำรณะคงค้ำงทั้งหมด 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงวนสิทธิ์: กำรน ำขอ้มูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของส ำนกังำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรอืเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของขอ้มูลดว้ย 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ส ำนกันโยบำยและแผน ส่วนวิจัยนโยบำยหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5505  


