
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์ม

หลังจากทีห่น่วยงานกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดตามผลการกู้เงินและบริหารหนี้ฯ เรียบร้อยแล้ว
สามารถส่งไฟล์มายัง E-mail : plan@pdmo.go.th ภายในวันที ่7 ของเดือนถัดไป

พร้อมทัง้ส่งบันทึก/จดหมายการน าส่งข้อมูลแบบฟอร์มฯ ตามมาภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ทีส่่วนนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5514 5517 และ 5512

E-mail : plan@pdmo.go.th



หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 
หน่วย : ล้านบาท 

เร่ิมป ี......... ถึงป.ี......... เร่ิมป ี......... ถึงป.ี.........
...................         เงินงบประมาณ ...................
................... (เร่ิมป.ี................ ถึงปงีบประมาณที่ผ่านมา)         เงินกู้ ลงนาม ................... เบกิจา่ย ...................
...................         เงินรายได้ ...................
...................         อื่นๆ ............................................. ...................

แหล่งเงินกู้ กู้ต่อ (บาท) ค ้าประกัน (บาท) ไม่ค ้าประกัน (บาท) รวม (บาท)
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ

ต.ค. .... พ.ย. ... ธ.ค. ... ม.ค. .... ก.พ. .... มี.ค. .... เม.ย. .... พ.ค. .... มิ.ย. ... ก.ค. ... ส.ค. ... ก.ย. ... รวม

ต.ค. .... พ.ย. ... ธ.ค. ... ม.ค. .... ก.พ. .... มี.ค. .... เม.ย. .... พ.ค. .... มิ.ย. ... ก.ค. ... ส.ค. ... ก.ย. ... รวม
1. แผนการลงนามเงินกู้ 
(วงเงิน)2. ผลการลงนาม (วงเงิน)

3. แผนการเบกิจา่ยเงินกู้ 
(วงเงิน)4. ผลการเบกิจา่ย (วงเงิน)

ว/ด/ป วงเงิน

ว/ด/ป  1/25…. FDR / BIBOR + 
Spread

หรือ FiX Rate

……………. .................. ….... ปี ค ้า/ไม่ค ้า ครั งที่ 1 (วันที่) 
ครั งที่ 2 (วันที่)

จ้านวน ......
จ้านวน ......

ค ้า/ไม่ค ้า ผู้จัดท้าขอ้มูล
ค ้า/ไม่ค ้า ส่วนงาน
ค ้า/ไม่ค ้า โทรศัพท์
ค ้า/ไม่ค ้า โทรสาร
ค ้า/ไม่ค ้า E-mail

พันธบตัร / TL / PN เปน็ต้น

       เงินกู้
       เงินรายได้

5. วงเงินกู้ตามแผนฯ …….

6. ลักษณะงานทีจ่ะด้าเนินการในปี ........

       อื่นๆ .............................................

ธนาคาร
ผู้ให้กู้

วงเงินกู้ อายเุงินกู้

ส่วนที่ 3. รายละเอียดเงนิกู้รายเดอืน (ปงีบประมาณปจัจุบนั)

2. ประเภทโครงการ/รายการ        โครงการลงทุน
1. ระยะเวลาตามมติ ครม. 2. ระยะเวลาที่ด้าเนินการจริง

วงเงินรวม ..............................

ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม

9. ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ

10. แนวทางแก้ไขปัญหา

5. รายได้ส้ารองจา่ย

1. ชือ่โครงการ/รายการ

แบบฟอร์มการตดิตามโครงการเงินกู้และเงินกู้เพ่ือด้าเนินกิจการทั่วไปและอ่ืนๆ ประจ้าปีงบประมาณ ......
  ……………………………………………………………..

       เงินงบประมาณ 

 ……………………………………..

8. สถานะการด้าเนินโครงการในปัจจุบัน

7. ความก้าวหน้าของโครงการ

การค ้าประกัน

ส่วนที่ 1. ขอ้มลูโครงการ

ผลการเบิกจา่ย

การลงนาม/เบิกจ่ายเงินกู้

วันทีกู้่เงิน วิธกีาร/เครือ่งมือการกู้เงิน

4. วงเงินด้าเนินการตามมติ ครม.

รุน่ อัตราดอกเบี ย

       การด้าเนินกจิการทั่วไปและอื่นๆ

ส่วนที่ 2. แผนและผลการใชเ้งนิ (ปงีบประมาณปจัจุบนั)

7.1 แผนการด้าเนินงานสะสม (ร้อยละ)

7.2 ผลการด้าเนินงานสะสม (ร้อยละ)

3. ระยะเวลาด้าเนินโครงการ

วงเงินรวม ..............................



หน่วย : ล้านบาท

ชือ่พันธบัตร / สญัญาเงินกู้
ทีค่รบก าหนดช าระ

เลขทีร่ายการ
ในระบบ GFMIS-TR

ว/ด/ป
ทีค่รบก าหนดช าระ

วงเงิน
ตามสญัญา

วงเงิน
ทีบ่รรจแุผน

อัตรา
ดอกเบีย้

อายเุงินกู้
(ป)ี

การค้ า
ประกัน

ว/ด/ป
ทีกู้่เงิน

ว/ด/ป
ทีช่ าระหน้ี

ชือ่พันธบัตร / 
สญัญาเงินกู้

เลขทีร่ายการ
ในระบบ GFMIS-TR

ผู้ให้กู้ วงเงินกู้
อัตรา

ดอกเบีย้
รุ่น

อายเุงินกู้
(ป)ี

การค้ า
ประกัน

หมายเหต ุ: *หากใช้เงินรายได้ช าระหนีแ้ทนการกูเ้งิน โปรดแจง้ใหท้ราบด้วย

ผู้จดัท าขอ้มูล
สว่นงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ข้อมูล ณ วนัที่ .................................................................

รายละเอียดพันธบัตร/สญัญาเงินกู้ ทีค่รบก าหนดช าระ รายละเอียดผลการบริหารหน้ี*

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารหน้ี ประจ าปีงบประมาณ ........................
ชื่อหน่วยงาน.........................................................................


