
การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล
หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF 

และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหน้ีดังต"อไปน้ี

09/2560
เดือนมิถุนายน 2560

ฉบับท่ี/ป5งบประมาณ 

สูงกว�าแผน 
  90,476.69 ล!านบาท

 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีแผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 321,212.42 ล�านบาท โดยมีผลการ
ดําเนินการจริง 411,685.36 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 239,520.80 ล�านบาท หนี้ของ FIDF  
170,947.77 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,216.79 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560
    (รายละเอียดหน!า 2 – 3)
1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560
    (รายละเอียดหน!า 2 – 3)

แผน 321,212.42 ล!านบาท
ผล  411,685.36 ล!านบาท

ตํ่ากว�าแผน 
 3.75 ล!านบาท

ตํ่ากว�าแผน 
100%

1

60,255.27 ล!านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560
    (รายละเอียดหน!า 4 – 5)

60,255.27 ล!านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560
    (รายละเอียดหน!า 4 – 5)

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน 60,255.27 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 46,617.74 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 11,653.63 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,983.90 ล�านบาท

 ณ มิ.ย. 60  165,018.92 ล!านบาท
           คาดการณ8 ณ ส้ิน ก.ค. 60     177,014.88 ล!านบาท 

3. การเบิกจ�ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล  ณ มิ.ย. 60  165,018.92 ล!านบาท
           คาดการณ8 ณ ส้ิน ก.ค. 60     177,014.88 ล!านบาท 

3. การเบิกจ�ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 165,018.92 ล�านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2560 จะมีการ
เบิกจ"ายเพ่ิมเติม 11,995.96 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2560 
คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 177,014.88 
ล�านบาท และเหลืองบชําระหนี้ท่ีรอการเบิกจ"าย 14,004.61 ล�านบาท

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ปรับโครงสร!างหนี้
25,710.32 ลบ.

ชําระหนี้
34,544.95 ลบ.

 165,018.92 ลบ.
ใช�ไป  86.39%

คงเหลือ  7.33%
14,004.61 ลบ.

ณ ส้ิน  ก.ค. 60

92.67%

คาดการณ8
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ต!นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

เงินคงคลัง
67%

การปรับ
โครงสร�างหน้ี

46%

งบชําระหน้ี
19%

บัญชีเงิน 
Premium

2%

จําแนกตามแหล�งเงินท่ีนํามาชําระ

    411,685.36 ล!านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560     411,685.36 ล!านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 239,520.80 ล�านบาท โดยเปHนการชําระหน้ี
ในประเทศ 238,906.22 ล�านบาท และหน้ีต"างประเทศ 614.58 ล�านบาท
หน้ีของ FIDF  170,947.77 ล�านบาท โดยเปHนหน้ี FIDF1 37,768.33 ล�านบาท 
และหน้ี FIDF3  133,179.44 ล�านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,216.79 ล�านบาท โดยเปHนการชําระหน้ีเงินกู�
ของ รฟม. 545.69 ล�านบาท และ รฟท. 671.10 ล�านบาท

   239,520.80 ล!านบาท   239,520.80 ล!านบาท1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต�นเงิน   99,921.62   189,921.62  505.85  503.48  100,427.47  190,425.10 
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม  48,505.23      48,984.60     111.41  111.10  48,616.64   49,095.70  

รวม   148,426.85    238,906.22   617.26  614.58  149,044.11     239,520.80 

ในประเทศ รวมต�างประเทศ

สูงกว�าแผน 
479.37 ลบ.

สูงกว�าแผน 
479.06 ลบ.

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังสูงกว"าแผน จํานวน 90,476.69 ล�านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1.  การชําระหน้ีเงินกู�ในประเทศ มีการชําระสูงกว"าแผน 90,479.37 ล�านบาท เน่ืองจาก 1) การปรับโครงสร�างหน้ีพันธบัตรรัฐบาล

ก"อนครบกําหนด โดยการดําเนินธุรกรรมแลกเปล่ียนพันธบัตร (Bond Switching) จํานวน 90,000 ล�านบาท ซ่ึงทําให�เกิดดอกเบ้ีย
จากการทํา Bond Switching จํานวน 479.36 ล�านบาท และ 2) การชําระดอกเบ้ียพันธบัตรท่ีพ�นอายุความ จํานวน 0.01 ล�านบาท

2.  การชําระหน้ีเงินกู�ต"างประเทศ มีการชําระต�นเงินตํ่ากว"าแผน จํานวน 2.37 ล�านบาท และชําระดอกเบ้ียตํ่ากว"าแผน จํานวน 0.31 ล�านบาท 
เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว"าท่ีประมาณการไว�

สูงกว�าแผน 
  90,476.69 ลบ.

กระทรวงการคลังชําระคืนหน้ีท่ีครบกําหนดจาก
     เงินคงคลัง จํานวน 79,920.67 ล�านบาท 
     การปรับโครงสร�างหน้ี จํานวน 110,000.00 ล�านบาท
     งบชําระหน้ี จํานวน 45,504.33 ล�านบาท
     บัญชีเงิน Premium จํานวน 4,095.80 ล�านบาท

สูงกว�าแผน 
89,997.63 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
0.31 ลบ.

สูงกว�าแผน 
90,000.00 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
2.37 ลบ.



    
ต่ํากว�าแผน
3.75 ลบ.

    เปPนไปตามแผน 
100%
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ต!นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

ในเดือนมิถุนายน 2560 กองทุนเพ่ือการฟZ[นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ี 170,947.77 
ล�านบาท ซ่ึงเปHนไปตามแผนท่ีกําหนดไว�

ปรับโครงสร�าง
หนี้

94.8%

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน 

5.0%

บัญชี Premium
0.2%

เงินบัญชี
ผลประโยชน] 

0.1%

ต!นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

ผลแผน

จําแนกตามแหล�งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ในเดือนมิถุนายน 2560 การบริหาร
การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ
ตํ่ากว"าแผน 3.75 ล�านบาท เกิดจาก 
รฟท. ชําระต�นเงินและดอกเบ้ียตํ่ากว"าแผน 
เ น่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว"า ท่ี
ประมาณการไว� สําหรับ รฟม. ชําระหน้ี
เปHนไปตามแผน

ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าว 
มาจากงบชําระหน้ีของรั ฐ วิสาหกิจ
ท้ังจํานวน

รฟม.

รายการ แผน   ผล แผน   ผล แผน   ผล

 ต�นเงิน - -  523.56  520.56 523.56  520.56 
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม  545.69  545.69  151.29  150.54  696.98  696.23 

รวม 545.69 545.69  674.85  671.10  1,220.54  1,216.79 

แผน ผล

100%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
ปรับโครงสร�าง จํานวน 162,000.00 ล�านบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 8,533.29 ล�านบาท
บัญชี Premium จํานวน 325.27 ล�านบาท 
เงินบัญชีผลประโยชน] จํานวน 89.21 ล�านบาท

  1,216.79 ล!านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู!มาเพ่ือให!กู!ต�อ   1,216.79 ล!านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู!มาเพ่ือให!กู!ต�อ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต�นเงิน  34,000.00     34,000.00      128,089.21   128,089.21   162,089.21   162,089.21 
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม  3,768.33   3,768.33    5,090.23   5,090.23   8,858.56   8,858.56 

รวม  37,768.33  37,768.33    133,179.44   133,179.44   170,947.77   170,947.77 

      170,947.77 ล!านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF       170,947.77 ล!านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

100%

100%

รฟท. รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

ตํ่ากว�าแผน 
0.75 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
0.75 ลบ.

- ตํ่ากว�าแผน 
3.00 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
3.00 ลบ.

100% 100%

100% 100%
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 46,617.74 ล!านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง  46,617.74 ล!านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน
60,255.27 ล�านบาท แบ"งเปHน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 46,617.74 ล�านบาท
     หนี้ของ FIDF จํานวน 11,653.63 ล�านบาท
     หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ จํานวน 1,983.90 ล�านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2560 วงเงินรวมท้ังส้ิน 
46,617.74 ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 41,564.27  ล�านบาท ดอกเบี้ยและ
ค"าธรรมเนียม จํานวน 5,053.47 ล�านบาท ได�แก"

หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 46,282.83 ล�านบาท แบ"งเปHน 
- หนี้เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดุล จํานวน 44,864.13 ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน 
  จํานวน 41,470.80 ล�านบาท ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 3,393.33 ล�านบาท
- หนี้เงินกู�ไทยเข�มแข็ง จํานวน 1,418.70 ล�านบาท โดยเปHนดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม

      ท้ังจํานวน
หนี้ต"างประเทศ วงเงินรวม 334.91 ล�านบาท แบ"งเปHน
- หนี้เงินกู� IBRD จํานวน 4.70 ล�านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 213.42 ล�านบาท 
 โดยเปHนดอกเบีย้ท้ังจาํนวน
- หนี้เงินกู� JICA จํานวน 298.80 ล�านเยน หรือเทียบเท"า 121.49 ล�านบาท แบ"งเปHน 
 ต�นเงิน จํานวน 93.47 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 28.02 ล�านบาท

60,255.27 ล!านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2560 60,255.27 ล!านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2560

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเปHนและเหมาะสม

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนท่ีจะชําระหนี้ 
จํานวน 34,544.95 ล�านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร�างหนี้ จํานวน 25,710.32 ล�านบาท

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชําระหน้ี จํานวน 32,617.74 ล!านบาท แบ"งเปHน
� ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน 19,980.80 ล�านบาท
�  ชําระจากงบชําระหนี้ รวม 11,995.96 ล�านบาท แบ"งเปHน 
      - ต�นเงิน ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกู�เพ่ือชดเชยขาดดุล วงเงินรวม 10,883.33 ล�านบาท
      - ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกู�ไทยเข�มแข็ง จํานวน 777.72 ล�านบาท 

- ต�นเงิน และดอกเบี้ยหนี้เงินกู� IBRD และ JICA วงเงินรวม 334.91 ล�านบาท
� ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยหนี้เงนิกู�ไทยเข�มแข็ง จํานวน 640.98 ล�านบาท 
วงเงินคงเหลือ จํานวน 14,000 ล!านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร!างหน้ีโดยการออกพันธบตัรรัฐบาล
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11,653.63 ล!านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF 11,653.63 ล!านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

1,983.90 ล!านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู!มาเพ่ือให!กู!ต�อ 1,983.90 ล!านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู!มาเพ่ือให!กู!ต�อ

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหน้ี 
273.58 ล!านบาท แบ�งเปPน
� ชําระจากเงินจากงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเปHนผู�ขอตั้งงบประมาณ

สําหรับดอกเบี้ย 112.78 ล�านบาท
� รายได�ของรัฐวิสาหกิจ 160.80 ล�านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 1,710.32 ล!านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร!างหน้ี 
โดยการกู�เงินต"อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP  

FIDF มีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2560 รวมท้ังส้ิน 11,653.63 
ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 10,014.14 ล�านบาท และดอกเบี้ย 
จํานวน 1,639.49 ล�านบาท ได�แก"

FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ท่ีครบกําหนด รวมท้ังส้ิน 1,067.41 ล�านบาท 
     โดยเปHนดอกเบี้ยท้ังจํานวน 

FIDF 3 มีแผนท่ีจะบริหารจัดการหนี้ รวมท้ังส้ิน 10,586.22 ล�านบาท 
     แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 10,014.14 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน    
     572.08 ล�านบาท

จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหน้ี 1,653.63 ล!านบาท แบ"งเปHน
� ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชน]สําหรับต�นเงิน FIDF 3 จํานวน 14.14 ล�านบาท
� ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ของ FIDF 1 และ 3 รวมท้ังส้ิน
     1,639.49 ล�านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 10,000 ล!านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร!างหน้ี โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้ 

แผนการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อในเดือนกรกฎาคม 2560 
รวมท้ังส้ิน 1,983.90 ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน จํานวน 1,710.32 ล�านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 273.58 ล�านบาท ได�แก"

หนี้ของ บกท. จํานวน 1,871.12 ล�านบาท แบ"งเปHน ต�นเงิน (เงินกู� ECP) จํานวน 
50 ล�านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,710.32 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 
160.80 ล�านบาท
หนี้ของ รฟท. จํานวน 62.94 ล�านบาท โดยเปHนดอกเบี้ยท้ังจํานวน 
หนี้ของ รฟม. จํานวน 49.84 ล�านบาท โดยเปHนดอกเบีย้ท้ังจาํนวน 


