
 
 
 
 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2265-8050 โทรสาร 0-2273-9147 

สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564  

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวน 8,825,097.81 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 56.09 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 7,760,488.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 772,090.49
ล้านบาท หนี ้ร ัฐว ิสาหกิจที ่ทำธ ุรก ิจในภาคการเง ิน * (ร ัฐบาลค้ำประกัน) 285,356.96 ล ้านบาท และ 
หนี้หน่วยงานของรัฐ 7,161.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

❖  หนี้ร ัฐบาล จำนวน 7,760,488.76 ล ้านบาท เพิ ่มข ึ ้นส ุทธ ิ 117,799.31 ล ้านบาท  
จากเดือนก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี ้

• เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้น 98,375 ล้านบาท 

• เงินกู ้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู ้เงิน เพื ่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
เพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาท  

• เงินกู้ในประเทศเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพิ่มขึ้น 
4,563.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อดำเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคและรถไฟความเร็วสูง จำนวน 3,674.23 ล้านบาท และ (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ของ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง) จำนวน 888.78 ล้านบาท 

• เง ินกู ้สกุลต่างประเทศ เพิ ่มขึ ้นสุทธิ 397.22 ล้านบาท โดยการเปลี ่ยนแปลงเกิดจาก 
จากการเพิ่มขึ้นของหนี้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 646.48 ล้านบาท 
และการเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้จากการเบิกจ่ายและชำระคืนเงินกู้ให้กู้ต่อสกุลเงินเยน สำหรับโครงการระบบ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง จำนวน 251.09 ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ของรัฐบาล จำนวน 500.35 ล้านบาท 

• หนี้ที ่รัฐบาลกู้เพื ่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 535.92  
ล้านบาท จากการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด 
  

 
* รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ 
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❖ หนี ้ร ัฐวิสาหกิจ จำนวน 772,090.49 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นสุทธิ 11,230.34 ล้านบาท  
จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก 

• หนี ้ท ี ่ร ัฐบาลค้ำประกัน ลดลงสุทธิ 384.69 ล้านบาท โดยการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ 
เกิดจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1,584.55 ล้านบาท การชำระคืนหนี้สกุลเงินเยน
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 412.24 ล้านบาท และการลดลงสุทธิของหนี้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จำนวน 284.54 ล้านบาท ขณะที่มีเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของ รฟท. จำนวน 1,888.79 ล้านบาท  

• หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เพิ่มขึ้นสุทธิ 11,615.03 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
เกิดจากการออกพันธบัตรของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 6,000 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จำนวน 5,000 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 322.02  
ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหนีข้องบริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 96.02 ล้านบาท 

❖  หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 285,356.96 ล้านบาท 
ลดลงสุทธิ 3.21 ล้านบาท โดยการเปลี ่ยนแปลงเกิดจากการชำระคืนหนี ้สกุลเงินยูโรของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 3.23 ล้านบาท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของหนี้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยน 
จำนวน 0.02 ล้านบาท 

❖  หนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 7,161.60 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 69.58 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ของสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 93.75 
ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
จำนวน 38.69 ล้านบาท 

 
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 8,825,097.81 ล้านบาท แบ่งออกเป็น   
หนี้ในประเทศ ร้อยละ 98.19 และหนี้ต่างประเทศ ร้อยละ 1.81 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และเมื่อ 
แบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว ร้อยละ 86.02 และหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 13.98 
ของหน้ีสาธารณะคงค้างทั้งหมด 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงวนสิทธิ์: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5505  


