
แผน 83,906.89 ลานบาท
ผล   91,307.93 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ) 2560
    (รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 83,906.89 ลานบาท
ผล   91,307.93 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ) 2560
    (รายละเอียดหนา 2 – 3)

  หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�

ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนกุมภาพันธ+

และเดือนมีนาคม 2560 มีผลการชําระหน้ีและแผนการชําระหน้ีดังรายงานต"อไปน้ี

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล05/2560
เดือนกุมภาพันธ+ 2560

ฉบับท่ี/ป5งบประมาณ 
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 ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระซึ่งมีแผนบริหารจัดการ 83,906.89 ล�านบาท โดยมีการ
ดําเนินการจริง 91,307.93 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 80,592.64 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 8,924.06 
ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,791.23 ล�านบาท

169,505.68 ลานบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560
    (รายละเอียดหนา 4 – 5)

169,505.68 ลานบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560
    (รายละเอียดหนา 4 – 5)

 ในเดือนมีนาคม 2560 มีหนี้ท่ีครบกําหนดของรัฐบาล 169,505.68 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 
148,477.38 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 19,253.61 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,774.69 ล�านบาท

ณ ก.พ. 60 96,713.45 ลานบาท
 คาดการณ) ณ ส้ิน มี.ค. 60     104,923.72 ลานบาท 3. การเบิกจ5ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ ก.พ. 60 96,713.45 ลานบาท
 คาดการณ) ณ ส้ิน มี.ค. 60     104,923.72 ลานบาท 3. การเบิกจ5ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ+ 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 96,713.45 ล�านบาท และในเดือนมีนาคม 2560 จะมีการเบิกจ"าย
เพ่ิมเติม 8,210.27 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2560 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 104,923.72 ล�านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้ท่ีรอการเบิกจ"าย 86,095.77 ล�านบาท

กระทรวงการคลัง กองทุน FIDF รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อ

กระทรวงการคลัง

ตํ่ากว5าแผน 
3.63 ลานบาท

รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อกองทุน FIDF

50.63%

86,095.77

54.93%
คาดการณ) ณ สิ้น มี.ค. 60

ณ ก.พ. 60

สูงกว5าแผน 
7,404.67 ลานบาท 100%

รายละเอียดหนา 2 รายละเอียดหนา 3 

รายละเอียดหนา 4 รายละเอียดหนา 5 รายละเอียดหนา 5 

รายละเอียดหนา 6 

รายละเอียดหนา 3 
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 91,307.93 ลานบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ) 2560  91,307.93 ลานบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ) 2560

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังตํ่ากว5าแผน จํานวน 3.63 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก 
1. การประมาณการส"วนลดหน�าต๋ัวเงินคลังสูงกว"าท่ีชําระจริง 3.61 ล�านบาท และ 2. หน้ีเงินกู�ธนาคารโลก (IBRD) มีการชําระดอกเบ้ียตํ่ากว"าแผน 
0.02 ล�านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว"าท่ีประมาณการไว�

80,592.64 ลานบาทการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

งบชําระหน้ี
682.32

เงินคงคลัง 
79,910.32

กระทรวงการคลังชําระคืนต�นเงินกู�จากเงินคงคลัง 79,910.32 ล�านบาท 
และจากงบชําระหน้ี 682.32 ล�านบาท

จําแนกตามแหล5งเงินท่ีนํามาชําระ

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 80,592.64 ล�านบาท โดยเปHนการชําระหน้ี
ในประเทศ 79,996.39 ล�านบาท หน้ีต"างประเทศ 596.25 ล�านบาท 
หน้ีของ FIDF 8,924.06 ล�านบาท โดยเปHนหน้ี FIDF1 6,938.17
ล�านบาท และหน้ี FIDF3 1,985.89 ล�านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,791.23 ล�านบาท โดยเปHน บกท. 
1,790.18 ล�านบาท และ รฟท. 1.05 ล�านบาทFIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกูมา

เพื่อใหกูต5อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
 91,307.93 ลานบาท

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 79,910.32 79,910.32 109.17 109.17 338.82 338.82

ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 89.68 86.07       16.66      16.64 131.62      131.62

รวม 80,000.00 79,996.39   125.83   125.81       470.44     470.44

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ตํ่ากว5าแผน 
0.02 ลบ.

ขาดดุล IBRD JICA

100%

100%

100%

100%

แผน ผล

ตํ่ากว5าแผน 
3.61 ลบ.
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8,924.06 ลานบาทการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว5า
แผนจํานวน 7,404.67 ลานบาท เน่ืองจากกองทุนฯ 
นําส"งเงินเพ่ือชําระคืนต�นเงินเพ่ิมเติม จึงนําไปชําระคืน
ต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ี ป5งบประมาณ 
2555 ครั้งท่ี 2 และ 2559 ครั้งท่ี 1 ก"อนครบกําหนด
พร�อมท้ังชําระดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีก"อนครบกําหนด
ดังกล"าวด�วย

รายการ แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน          -  6,920.00                   - 465.82
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม -       18.17     1,519.39 1,520.07

รวม -      6,938.17    1,519.39  1,985.89

เงินผลประโยชน+
465.82

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน

8,458.24

ชําระต�นเงินจากเงินนําส"งสถาบันการเงิน 6,920.00 ล�านบาท จากเงิน
ผลประโยชน+ 465.82 ล�านบาท และชําระดอกเบ้ียจากเงินนําส"งสถาบัน
การเงิน 1,538.24 ล�านบาท

1,791.23 ลานบาทการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อ

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

รายการ แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน     1,790.18 1,790.18 - -
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม - - 1.05 1.05

รวม 1,790.18 1,790.18 1.05 1.05

ผลการชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อในเดือนกุมภาพันธ) 2560 เปรียบเทียบกับแผนการชําระหน้ีในเดือนเดียวกัน พบว"าหนี้ท่ีรัฐบาล
กูมาเพื่อใหกูต5อมีการชําระหน้ีเปHนไปตามแผนท่ีกําหนดไว�

ผล ผลแผน แผน

จําแนกตามแหล5งเงินท่ีนํามาชําระ

3

แผน ผล

แผน ผล

สูงกว5าแผน 
6,920.00 ลบ.

สูงกว5าแผน 
18.17 ลบ.

100%

FIDF1 FIDF3

รฟท.บกท.

แผน ผล

สูงกว5าแผน 
465.82 ลบ.

แผน ผล

สูงกว5าแผน 
0.68 ลบ.

100%



 148,477.38 ลานบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนมีนาคม 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู�ท่ีครบกําหนดชําระรวม 
169,505.68 ล�านบาท  แบ"งเปHน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 148,477.38 ล�านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 19,253.61 ล�านบาท

     หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ จํานวน 1,774.69 ล�านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 113,773.68
ล�านบาท และดําเนินการปรับโครงสร�างหนี้ จํานวน 55,732.00
ล�านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนมีนาคม 2560 รวม 
148,477.38 ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 139,890.73 ล�านบาท 
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 8,586.65 ล�านบาท  ดังนี้

    เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุล มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน
    139,890.73 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 8,210.27 ล�านบาท
    เงินกู�ตาม พ.ร.ก.ไทยเข�มแข็ง มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ 
    จํานวน 376.38 ล�านบาท

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต5อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
169,505.68 ลานบาท

169,505.68 ลานบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2560 169,505.68 ลานบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2560

4

หน้ีในประเทศ
ขาดดุล

พ.ร.ก.
ไทยเข�มแข็ง

หน้ีในประเทศ

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหน้ี จํานวน 108,477.38 ล�านบาท แบ"งเปHน
� ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล

   จํานวน 99,890.73 ล�านบาท
�   ชําระจากงบชําระหนี้ สําหรับดอกเบี้ยของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล
       จํานวน 8,210.27 ล�านบาท
�   ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยของหนีต้าม พ.ร.บ.ไทยเข�มแข็ง
       จํานวน 376.38 ล�านบาท

ส"วนท่ีเหลือ จํานวน 40,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี 
ต�นเงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุลโดยการออกตั๋วสัญญาใช�เงินท้ังจาํนวน

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเปHนและเหมาะสม

73%

ระดับการชําระหน้ี



   19,253.61 ลานบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

1,774.69 ลานบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อ

จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ท้ังหมดโดยใช�เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกู�เอง

100%

ระดับการชําระหน้ี

5

FIDF 1

FIDF 3

หนี้ FIDF ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนมีนาคม 2560 รวม 19,253.61 
ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 15,838.74 ล�านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 3,414.87 ล�านบาท  ดังนี้

    FIDF 1 มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 15,732.00 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 597.75 ล�านบาท 

FIDF 3 มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 106.74 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 2,817.12 ล�านบาท

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว มีแผนชําระหน้ี จํานวน 3,521.61 ล�านบาท แบ"งเปHน
� ชําระจากเงินนําส"งสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ของ

FIDF 1 และ FIDF 3 รวมจํานวน 3,414.87 ล�านบาท
� ชําระจากเงินผลประโยชน+ฯ สําหรับต�นเงินของ FIDF 3

จํานวน 106.74 ล�านบาท

ส"วนท่ีเหลือ จํานวน 15,732.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี 
โดยการออกตั๋วสัญญาใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้ท้ังจาํนวน

แผนการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อในเดือนมีนาคม
2560 รวม 1,774.69 ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 1,767.21 
ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 7.48 ล�านบาท  ดังนี้

    รฟม. มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 7.48 ล�านบาท
    บกท. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1,758.17 ล�านบาท
    กฟภ. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 9.04 ล�านบาท     

รฟม.

บกท.

กฟภ.

18%

ระดับการชําระหน้ี


