
แผน 169,505.68 ล�านบาท
ผล   171,091.62 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

แผน 169,505.68 ล�านบาท
ผล   171,091.62 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีท่ีรัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�

ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนมีนาคม
และเดือนเมษายน 2560 มีผลการชําระหน้ีและแผนการชําระหน้ีดังต"อไปน้ี

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล06/2560
เดือนมีนาคม 2560

ฉบับท่ี/ป3งบประมาณ 
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 ในเดือนมีนาคม 2560 มีหนี้ท่ีมีแผนบริหารจัดการ 169,505.68 ล�านบาท โดยมีการดําเนินการจริง 171,091.62 
ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 20,838.37 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาล
กู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,774.18 ล�านบาท

85,219.13 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

85,219.13 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

 ในเดือนเมษายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการ 85,219.13 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 
81,060.32 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 659.16 ล�านบาท

ณ มี.ค. 60 104,925.40 ล�านบาท
           คาดการณ/ ณ ส้ิน เม.ย. 60 107,678.30 ล�านบาท 

3. การเบิกจ2ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
    (รายละเอียดหน�า 6)

ณ มี.ค. 60 104,925.40 ล�านบาท
           คาดการณ/ ณ ส้ิน เม.ย. 60 107,678.30 ล�านบาท 

3. การเบิกจ2ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
    (รายละเอียดหน�า 6)

ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 
104,925.40 ล�านบาท และในเดือนเมษายน 2560 จะมีการเบิกจ"ายเพ่ิมเติม 
2 , 752 .90  ล� านบาท ทํา ให�  ณ ส้ิน เดื อน เมษายน 2560  คาดว" า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 107,678.30 ล�านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้ท่ีรอการเบิกจ"าย 83,341.19 ล�านบาท

สูงกว2าแผน 
1.69 ล�านบาท

สูงกว2าแผน 
1,584.76 ล�านบาท

ชําระหน้ี
ท้ังจํานวน

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ตํ่ากว2าแผน 
0.51 ล�านบาท

54.93%

83,341.19 ลบ.

56.37%
คาดการณ/ ณ สิ้น เม.ย. 60

ณ มี.ค. 60
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แผน 169,505.68 ล�านบาท
ผล   171,091.62 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560 แผน 169,505.68 ล�านบาท
ผล   171,091.62 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560

148,479.07 ล�านบาท1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ล�านบาท1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนมีนาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ล�านบาท โดยเป?นการชําระหน้ี
ในประเทศ 148,473.98 ล�านบาท หน้ีต"างประเทศ 5.09 ล�านบาท
หน้ีของ FIDF 20,838.37 ล�านบาท โดยเป?นหน้ี FIDF1 16,328.93 
ล�านบาท และหน้ี FIDF3 4,509.44 ล�านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,774.18 ล�านบาท โดยเป?น บกท. 
1,758.00 ล�านบาท รฟม. 7.48 ล�านบาท และ กฟภ. 8.70 ล�านบาท

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค2าธรรมเนียม

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 139,890.73 139,890.73 0 0 0 0
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 8,210.27 8,206.87       376.38      376.38 0      5.09

รวม 148,101.00 148,097.60 376.38 376.38       0     5.09

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขาดดุล TKK ต2างประเทศ

100%100%

แผน ผล

ตํ่ากว2าแผน 
3.40 ลบ.

100%

สูงกว2าแผน 
5.09 ลบ.

ในเดือนมีนาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังสูงกว2าแผน จํานวน 1.69 ล�านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก 
1. อัตราส"วนลดหน�าต๋ัวของต๋ัวเงินคลังตํ่ากว"าท่ีประมาณการไว� ทําให�จ"ายดอกเบ้ียลดลง จํานวน 3.42 ล�านบาท
2. มีการไถ"ถอนพันธบัตรค�างจ"ายท่ีธนาคารแห"งประเทศไทยนําส"งเป?นรายได�แผ"นดินแล�ว จํานวน 0.02 ล�านบาท
3. มีการจ"ายค"าธรรมเนียม Moody’s ซ่ึงไม"ได�อยู"ในประมาณการ จํานวน 5.09 ล�านบาท

เงินคงคลัง
99,890.73

งบชําระหน้ี
8,211.96

บัญชี 
Premium
376.38

การปรับ
โครงสร�างหน้ี
40,000.00

กระทรวงการคลังชําระคืนหน้ีท่ีครบกําหนดจาก
     เงินคงคลัง จํานวน 99,890.73 ล�านบาท 
     งบชําระหน้ี จํานวน 8,211.96 ล�านบาท
     เงิน Premium จํานวน 376.38 ล�านบาท
     การปรับโครงสร�างหน้ี จํานวน 40,000.00 ล�านบาท

จําแนกตามแหล2งเงินท่ีนํามาชําระ

สูงกว2าแผน 
1.69 ล�านบาท

100%
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20,838.37 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF 20,838.37 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค2าธรรมเนียม

ในเดือนมีนาคม 2560 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว2าแผน
จํานวน 1,584.76 ล�านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. มีการชําระต�นเงินสูงกว"าแผน 1,580.00 ล�านบาท 
เน่ืองจากมีการจ"ายคืนหน้ีก"อนครบกําหนด
2. มีการชําระดอกเ บ้ียสูงกว" าแผน 4.76 ล� านบาท 
เน่ืองจากอัตราส"วนลดหน�าต๋ัวของ R-Bill ตํ่ากว"าท่ีคาดไว� 
0.82 ล�านบาท และมีการจ"ายดอกเบ้ียก"อนครบกําหนด 
จํานวน 5.58 ล�านบาท

รายการ แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 15,732.00  17,312.00 106.74 106.74 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 597.75       602.51     2,817.12     2,817.12

รวม 16,329.75      17,914.51    2,923.86  2,923.86

เงินบัญชี
ผลประโยชนY

106.74

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน

4,999.63

ปรับโครงสร�าง
หนี้

15,732.00

1,774.18 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ 1,774.18 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค2าธรรมเนียม

ผล ผลแผน แผน

จําแนกตามแหล2งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

100%

FIDF1 FIDF3
สูงกว2าแผน 

1,580.00 ลบ.

แผน ผล

สูงกว2าแผน 
4.76 ลบ.

100%

ผลการชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อในเดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับแผนการชําระหน้ีในเดือนเดียวกัน พบว"าหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มา
เพื่อให�กู�ต2อมีการชําระหน้ีตํ่ากว"าแผนท่ีกําหนดไว� เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีชําระจริงตํ่ากว"าท่ีประมาณการไว�

บกท. รฟม. กฟภ.

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 1,758.17 1,758.00 - - 9.04 8.70
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม - - 7.48 7.48 - -

รวม 1,758.17 1,758.00 7.48 7.48 9.04 8.70

ตํ่ากว2าแผน 
0.17 ลบ.

ตํ่ากว2าแผน 
0.34 ลบ.

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%
100%

แผน ผล

100%

กองทุน FIDF มีการชําระหน้ีจาก
     เงินบัญชีผลประโยชนY จํานวน 106.74 ล�านบาท 
     เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 4,999.63 ล�านบาท
     การปรับโครงสร�างหน้ี จํานวน 15,732.00 ล�านบาท

สูงกว2าแผน 
1,584.76 ล�านบาท

ตํ่ากว2าแผน 
0.51 ล�านบาท

100%
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 81,060.32 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง  81,060.32 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนเมษายน 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวม 
85,219.13 ล�านบาท แบ"งเป?น

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 81,060.32 ล�านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 3,499.65 ล�านบาท

     หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ จํานวน 659.16 ล�านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนท่ีจะชําระหนี้ท้ังจํานวน

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนเมษายน 2560 รวม 
81,060.32 ล�านบาท แบ"งเป?น ต�นเงิน จํานวน 78,635.20 ล�านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 2,425.12 ล�านบาท  ดังนี้

    เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุล มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน
    78,307.42 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 2,329.45 ล�านบาท

85,219.13 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนเมษายน 2560 85,219.13 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนเมษายน 2560

หน้ีในประเทศ
ขาดดุล

หนี้ในประเทศ

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชําระหน้ีท้ังจํานวน แบ"งเป?น
� ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล

   จํานวน 78,307.42 ล�านบาท
�   ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 2,752.90 ล�านบาท

• ดอกเบี้ยของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน 2,329.45 ล�านบาท
• ต�นเงินและดอกเบี้ยหนีเ้งนิกู�จาก JICA จํานวน 423.45 ล�านบาท

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเป?นและเหมาะสม

หน้ีต2างประเทศ

เงินกู�จาก JICA มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 327.78 ล�านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 95.67 ล�านบาท

JICA

หนี้ต2างประเทศ
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   3,499.65 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF    3,499.65 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

659.16 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ 659.16 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว รฟม. มีแผนจะดําเนินการชําระหน้ีท้ังจํานวน
โดยใช�เงินจากงบประมาณ ซึ่ง รฟม. เป?นผู�ขอตั้งงบประมาณเพ่ือชําระหนี้เงินกู�เอง

FIDF 1

FIDF 3

หนี้ FIDF ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2560 รวม 3,499.65 ล�านบาท 
แบ"งเป?น ต�นเงิน จํานวน 1,172.42 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 
2,327.23 ล�านบาท ดังนี้
   

FIDF 1 มีแผนชําระต�นเงินก"อนครบกําหนด จํานวน 1,000.00 ล�านบาท 
     และมีดอกเบี้ยท่ีต�องชําระ จํานวน 1,279.37 ล�านบาท 

FIDF 3 มีแผนชําระต�นเงินก"อนครบกําหนด จํานวน 172.42 ล�านบาท
     และมีดอกเบี้ยท่ีต�องชําระ จํานวน 1,047.86 ล�านบาท

จากหนี้ท่ีบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหน้ีท้ังจํานวน แบ"งเป?น
� ชําระจากเงินบัญชีสะสมฯ สําหรับต�นเงิน FIDF 1 จํานวน 1,000.00 ล�านบาท
� ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนYสําหรับต�นเงิน FIDF 3 จํานวน 172.42 ล�านบาท
� ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ของ FIDF 1 และ 3 รวมจํานวน 

2,327.23 ล�านบาท

แผนการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อในเดือนเมษายน 2560 
รวม 659.16 ล�านบาท เป?นการชําระหนี้ของ รฟม. ท้ังจํานวน แบ"งเป?น 
ต�นเงิน จํานวน 516.66 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 142.50 ล�านบาท

รฟม.


