
การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล

1

151,831.48 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

151,831.48 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 151,831.48 ล*านบาท ประกอบด*วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 149,739.21 ล*านบาท หนี้ของ FIDF 2,025.47 ล*านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ 66.80 ล*านบาท

 ณ เม.ย. 60 107,673.56 ล�านบาท
           คาดการณ1 ณ ส้ิน พ.ค. 60    119,521.00 ล�านบาท 

3. การเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
    (รายละเอียดหน�า 6)

 ณ เม.ย. 60 107,673.56 ล�านบาท
           คาดการณ1 ณ ส้ิน พ.ค. 60    119,521.00 ล�านบาท 

3. การเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
    (รายละเอียดหน�า 6)

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ6ายงบชําระหนี้
สะสม 107,673.56 ล*านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2560 จะมีการ
เบิกจ6ายเพิ่มเติม 11,847.44 ล*านบาท ทําให* ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 
คาดว6ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ6ายงบชําระหนี้สะสม 119,521 
ล*านบาท และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ6าย 71,498.49 ล*านบาท

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ชําระหน้ี
117,831.48 ลบ.

ปรับโครงสร�างหน้ี
34,000 ลบ.

107,673.56 ลบ.
ใช*ไป  56.37%

คงเหลือ  37.43%
71,498.49 ลบ.

ณ ส้ิน พ.ค. 60

62.57%

คาดการณ1

หน้ีของรัฐบาลประกอบด*วย หนี้ของกระทรวงการคลัง  หนี้ท่ีรัฐบาลกู*เพ่ือชดใช*ความเสียหายให*แก6กองทุน FIDF 
และหนี้ท่ีรัฐบาลกู*มาเพ่ือให*กู*ต6อ โดยในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต6อไปนี้

07/2560
เดือนเมษายน 2560

ฉบับท่ี/ป@งบประมาณ 

ตํ่ากว5าแผน 
2,970.00 ล�านบาท

ตํ่ากว5าแผน 
100%

ตํ่ากว5าแผน 
100%

 ในเดือนเมษายน 2560 มีแผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 85,219.13 ล*านบาท โดยมีการดําเนินการจริง 
82,249.13 ล*านบาท ประกอบด*วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 78,090.32 ล*านบาท หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล*านบาท 
และหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ 659.16 ล*านบาท

แผน 85,219.13 ล�านบาท
ผล 82,249.13 ล�านบาท

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

แผน 85,219.13 ล�านบาท
ผล 82,249.13 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)
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ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

100%

แผน ผล

100%

เงินคงคลัง
75,342.15 งบชําระหน้ี

2,748.17

จําแนกตามแหล5งเงินท่ีนํามาชําระ

 82,249.13 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560  82,249.13 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560

ในเดือนเมษายน 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 78,090.32 ล*านบาท โดยเปAนการชําระหน้ี
ในประเทศ 77,666.87 ล*านบาท และหน้ีต6างประเทศ 423.45 ล*านบาท
หน้ีของ FIDF 3,499.65 ล*านบาท โดยเปAนหน้ี FIDF1 2,279.37 ล*านบาท 
และหน้ี FIDF3 1,220.28 ล*านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู*มาเพ่ือให*กู*ต6อ 659.16 ล*านบาท โดยเปAนการชําระหน้ีเงินกู*
ของ รฟม. ท้ังจํานวน

 78,090.32 ล�านบาท 78,090.32 ล�านบาท1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลงั1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลงั

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต*นเงิน 78,307.42 75,342.15 327.78 327.78 78,635.20 75,669.93
 ดอกเบ้ีย/ค6าธรรมเนียม 2,329.45 2,324.72   95.67    95.67 2,425.12      2,420.39

รวม 80,636.87 77,666.87 423.45 423.45 81,060.32 78,090.32

ในประเทศ รวมต5างประเทศ

ตํ่ากว5าแผน 
4.73 ลบ.

ตํ่ากว5าแผน 
2,965.27 ลบ.

ตํ่ากว5าแผน 
4.73 ลบ.

ตํ่ากว5าแผน 
2,965.27 ลบ.

กระทรวงการคลังชําระคืนหน้ีท่ีครบกําหนดจาก
     เงินคงคลัง  จํานวน  75,342.15 ล*านบาท
     งบชําระหน้ี จํานวน   2,748.17 ล*านบาท     

ในเดือนเมษายน 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังต่ํากว6าแผน จํานวน 2,970.00 ล*านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการออกตั๋วเงินคลังใหม6 โดยเลื่อนการออกตั๋วเงินคลังบางส6วนไปในเดือนอ่ืน ทําให*มีวงเงินตั๋วเงินคลัง
   ท่ีครบกําหนดในเดือนน้ีน*อยกว6าแผน 2,965.27 ล*านบาท 
2. ส6วนลดหน*าตั๋วเงินคลังต่ํากว6าท่ีประมาณการไว*ทําให*จ6ายดอกเบ้ียลดลง 4.73 ล*านบาท

ตํ่ากว5าแผน 
2,970 ลบ.



    เปPนไปตามแผน
100%

    เปPนไปตามแผน 
100%
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ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

ในเดือนเมษายน 2560 กองทุนเพ่ือการฟFGนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ดําเนินการชําระหน้ี 3,499.65 ล*านบาท 
เปAนไปตามแผนท่ีกําหนดไว*

เงินบัญชี
ผลประโยชนM 

172.42

เงินนําส6งจาก
สถาบันการเงิน 

2,327.23

รายได*ของ
กองทุนฯ
1,000.00

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

ผลแผน

จําแนกตามแหล5งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

100%

ผลการชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู*มาเพ่ือให*กู*ต6อในเดือนเมษายน 
2560 เปรียบเทียบกับแผนการชําระหน้ีในเดือนเดียวกัน 
พบว6าหน้ีท่ีรัฐบาลกู*มาเพ่ือให*กู*ต6อมีการชําระหน้ีเปAนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว* ซ่ึงเปAนการชําระหน้ีของ รฟม. ท้ังจํานวน 
แบ6งเปAนชําระคืนต*นเงิน 516.66 ล*านบาท และชําระ
ดอกเบ้ีย 142.50 ล*านบาท ท้ังน้ี แหล6งเงินในการชําระหน้ี
ดังกล6าวมาจากงบชําระหน้ีของรัฐวิสาหกิจท้ังจํานวน

รฟม.

รายการ แผน             ผล

 ต*นเงิน  516.66 516.66
 ดอกเบ้ีย/ค6าธรรมเนียม  142.50 142.50

รวม 659.16 659.16

แผน ผล

แผน ผล

100%

100%

แหล6งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
      เงินนําส6งจากสถาบันการเงิน จํานวน 2,327.23 ล*านบาท
      รายได*ของกองทุนฯ จํานวน 1,000.00 ล*านบาท
      เงินบัญชีผลประโยชนM จํานวน 172.42 ล*านบาท

659.16 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต5อ 659.16 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต5อ

รายการ แผน ผล แผน ผล           แผน          ผล

 ต*นเงิน 1,000.00  1,000.00        172.42       172.42 1,172.42 1,172.42
 ดอกเบ้ีย/ค6าธรรมเนียม 1,279.37 1,279.37     1,047.86     1,047.86 2,327.23 2,327.23

รวม 2,279.37 2,279.37   1,220.28   1,220.28 3,499.65 3,499.65

   3,499.65 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF    3,499.65 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

100%

100% 100%

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

100%

100%
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 149,739.21 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง  149,739.21 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนพฤษภาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
151,831.48 ล*านบาท แบ6งเปAน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 149,739.21 ล*านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 2,025.47 ล*านบาท

     หนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ จํานวน 66.80 ล*านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงเปAนเงินกู*
เพื่อชดเชยการขาดดุล วงเงินรวมทั้งสิ้น 149,739.21 ล*านบาท แบ6งเปAน ต*นเงิน 
จํานวน 147,721.77 ล*านบาท และดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียม จํานวน 2,017.44 
ล*านบาท

151,831.48 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2560 151,831.48 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2560

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล6าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหน้ี จํานวน 115,739.21 
ล�านบาท แบ6งเปAน
� ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 

99,891.77 ล*านบาท
�   ชําระจากงบชําระหนี้ รวม 11,847.44 ล*านบาท แบ6งเปAน ต*นเงิน จํานวน 9,830 ล*านบาท

 และดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียม จํานวน 2,017.44 ล*านบาท
�   ชําระจากบัญชี Premium สําหรับพันธบัตรออมทรัพยM จํานวน 4,000 ล*านบาท 
วงเงินคงเหลือ จํานวน 34,000 ล�านบาท จะดําเนินการกู*เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช*เงนิ 
ในวันที่หนี้ครบกําหนดชําระ และภายหลังจะดําเนินการออกพันธบตัรรัฐบาลในเดือนมิถุนายน
และกรกฎาคม 2560 เพื่อชําระคืนตั๋วสัญญาใช*เงินดังกล6าวต6อไป  

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได*ตามความจําเปAนและเหมาะสม

ชําระหนี้77%
ต�นเงิน  98%
ดอกเบ้ีย  2%

ปรับโครงสร�างหนี้
23%

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล6าว มีแผนที่จะชําระหนี้ 
จํานวน 117,831.48 ล*านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร*างหนี้ จํานวน 34,000 ล*านบาท

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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   2,025.47 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF    2,025.47 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

66.80 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต5อ 66.80 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต5อ

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล6าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนนิการ
ชําระหน้ีทั้งจํานวนโดยใช*เงินจากงบประมาณ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจ
เปAนผู*ขอตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินกู*เอง

หนี้ FIDF ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 2,025.47 
ล*านบาท แบ6งเปAน ต*นเงิน จํานวน 1,727.42 ล*านบาท และดอกเบี้ย 
จํานวน 298.05 ล*านบาท ได*แก6

FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 1,151.70 ล*านบาท 
     แบ6งเปAน ต*นเงิน จํานวน 946.04 ล*านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 
     205.66 ล*านบาท 

FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 873.77 ล*านบาท 
     แบ6งเปAน ชําระต*นเงินก6อนครบกําหนด จํานวน 781.38 ล*านบาท 
     และชําระดอกเบี้ย จํานวน 92.39 ล*านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล6าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหน้ีทั้งจํานวน แบ6งเปAน
� ชําระจากเงินบัญชีสะสมฯ สําหรับต*นเงิน FIDF 1 จํานวน 946.04 ล*านบาท
� ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนMสําหรับต*นเงิน FIDF 3 จํานวน 781.38 ล*านบาท
� ชําระจากเงินนําส6งจากสถาบนัการเงินสําหรับดอกเบีย้ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
     298.05 ล*านบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู*มาให*รัฐวิสาหกิจกู*ต6อในเดือนพฤษภาคม 2560 
รวมทั้งสิ้น 66.80 ล*านบาท โดยเปAนการชําระค6าดอกเบีย้ทั้งจํานวน แบ6งเปAน
หนี้ของ รฟม. จํานวน 46.97 ล*านบาท และหนี้ของ  รฟท. จํานวน 19.83 
ล*านบาท


