
692,755.50 ลบ.

การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล

1

59,521.26 ลบ.3. แผนการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)

ณ ต.ค. 60 3,139.87  ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ย. 60 24,168.59 ลบ.4. การเบิกจ่ายงบช าระหนี้สะสมของรัฐบาล
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ปรับโครงสร้างหน้ี
12,059.14 ลบ.

ช าระหน้ี
47,462.12 ลบ.

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF 
และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผลและแผนการช าระหนี้ดังต่อไปนี้

01/2561
เดือนตุลาคม 2560

ฉบับท่ี/ปีงบประมาณ 

1. ภาพรวมการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการ
รวมทั้ งสิ้น 59,521.26 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 45,958.35 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 12,835.96 
ล้านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 726.95 ล้านบาท

ณ สิ้น พ.ย. 60
11.39%

คาดการณ์

3,139.87 ลบ.
ใช้ไป 1.48%

คงเหลือ  88.61%
188,072.52 ลบ.

Q1 Q2 Q3 Q4
258,561.06 ลบ. 251,000.08 ลบ. 88,815.46 ลบ. 94,378.90 ลบ.

ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 61  มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
การช าระหนี้ ของรั ฐบาลรวม 692,755.50
ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง  
402,611.10 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 259,285.11 
ล้ านบาท และหนี้ที่ รั ฐบาลกู้ มา เพื่ อ ให้กู้ ต่ อ 
30,859.29 ล้านบาท

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบช าระหนี้สะสม 
3,139.87 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 
21 ,028.72 ล้ านบาท ท า ให้  ณ สิ้ น เดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่ า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบช าระหนี้สะสม 24,168.59 ล้านบาท 
และมีงบช าระหนี้คงเหลือท่ีรอการเบิกจ่าย จ านวน 188,072.52 ล้านบาท

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

แผน 121,111.67 ลบ.
ผล 121,111.43 ลบ.

2. ผลการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 3 – 4)

ในเดือนตุลาคม 2560 มีแผนการบริหารการช าระ
หนี้ ข อ ง รั ฐ บ า ล  12 1 , 111 . 6 7  ล้ า นบ าท  โ ดย มี
ผลการด าเนินการจริง 121,111.43 ล้านบาท ประกอบด้วย 
หนี้ ของกระทรวงการคลั ง  43 ,016.25 ล้ านบาท 
หนีข้อง FIDF 77,440.91 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มา
เพื่อให้กูต้่อ 654.27 ล้านบาท

ต  ากว่าแผน 
100%

ต  ากว่าแผน 
100%

ต  ากว่าแผน 
0.24 ล้านบาท
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692,755.50 ล้านบาท1. ภาพรวมการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561
Q1 Q2 Q3 Q4

 MOF

 FIDF

 ON-LENDING

258,561.06 ลบ. 251,000.08 ลบ. 88,815.46 ลบ. 94,378.90 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเบ้ืองต้นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
2. แผนการช าระตน้เงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จา่ยงบช าระหนี้ที่ไดร้ับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรพัย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์

ประจ าปี 2559 ของกองทุนเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรอืสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ปีงบประมาณ 2561

3. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะท างานพจิารณาการกูเ้งินและบรหิารเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2560 และ 3. ผลการประชุมคณะท างานพิจารณาการกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รฐับาล 
ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไม่รวมแผนการท า Bond Switching)

4. วงเงินการช าระหนี้พันธบัตรและอืน่ๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.37 ลบ. ประกอบด้วย งบช าระหนี้ 57,073.37 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium 
ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.

5. แผนการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม

ปรับโครงสร้างหน้ี
341,865.31 ลบ.

ช าระหน้ี
350,890.19 ลบ.

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม
MOF 43,016.25    45,958.35  70,283.27  27,565.12  2,509.94    94,949.20    5,349.34    8,637.30  47,994.72  9,901.62    3,888.64  42,557.35  402,611.10  

ช ำระหน้ี 43,016.25      45,958.35    70,283.27    27,565.12    2,509.94      22,449.20       5,349.34      8,637.30    47,994.72    9,901.62      3,888.64    10,980.11    298,533.86   

ต้นเงิน 40,204.16      44,413.06    24,015.54    20,407.78    447.99         10,476.84       327.78         4,000.00    530.15         1,474.47      447.99      -              146,745.76   

- ต๋ัวเงินคลัง 39,876.38        24,929.63      19,485.38      -              -              -                 -              -            -              -              -            -              84,291.39       

- พันธบัตรและอ่ืนๆ 327.78            19,483.43      4,530.16       20,407.78      447.99          10,476.84        327.78          4,000.00     530.15          1,474.47       447.99       -              62,454.37       

ดอกเบ้ียและ 2,812.09        1,545.29      46,267.73    7,157.34      2,061.95      11,972.36       5,021.56      4,637.30    47,464.57    8,427.15      3,440.65    10,980.11    151,788.10   
           ค่าธรรมเนียม

ปรับโครงสร้ำงหน้ี -                -              -              -              -              72,500.00       -              -            -              -              -            31,577.24    104,077.24   

FIDF 77,440.91    12,835.96  6,894.26    25,719.13  22,196.74  67,943.62    3,289.21    265.78    6,693.86    17,681.22  1,775.01  16,549.41  259,285.11  

ช ำระหน้ี 2,440.91        776.82         6,894.26      15,719.13    1,796.74      1,284.48        3,289.21      265.78      6,693.86      1,494.37      1,775.01    817.41         43,247.98     

ต้นเงิน 100.17           337.01         16.29           14,653.47     

ดอกเบ้ีย 2,340.74        439.81         6,877.97      1,519.13      1,796.74      1,284.48        3,289.21      265.78      6,693.86      1,494.37      1,775.01    817.41         28,594.51     

ปรับโครงสร้ำงหน้ี 75,000.00      12,059.14    -              10,000.00    20,400.00    66,659.14       -              -            -              16,186.85    -            15,732.00    216,037.13   

ON-LENDING 654.27        726.95      750.84      7,369.73    1,671.01    1,075.59      14,303.28  64.00      2,217.97    277.68      16.24      1,731.73    30,859.29   

ช ำระหน้ี 654.27           726.95         750.84         1,401.19      1,671.01      1,075.59        586.28         64.00        1,435.57      277.68         16.24        448.73         9,108.35      

ต้นเงิน 516.67           660.00         -              1,123.51      1,654.77      1,001.78        516.67         0.97          684.73         -              -            374.92         6,534.02      

ดอกเบ้ีย 137.60           66.95           750.84         277.68         16.24           73.81             69.61           63.03        750.84         277.68         16.24        73.81           2,574.33      

ปรับโครงสร้ำงหน้ี -                -              -              5,968.54      -              -                13,717.00    -            782.40         -              -            1,283.00      21,750.94     

รวม 121,111.43  59,521.26  77,928.37  60,653.98  26,377.69  163,968.41  22,941.83  8,967.08  56,906.55  27,860.52  5,679.89  60,838.49  692,755.50  

14,200.00
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ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

เงินคงคลัง
93%

งบช าระหนี้
7%

จ าแนกตามแหล่งเงินที น ามาช าระ

121,111.43 ล้านบาท2. ผลการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560

ในเดือนตุลาคม 2560 มีการด าเนินการ ดังน้ี 
หนีข้องกระทรวงการคลัง 43,016.25 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้
ในประเทศ 42,598.01 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 418.24 ล้านบาท 
หนี้ของ FIDF 77,440.91 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1  1,283.51 ล้านบาท 
และหนี้ FIDF3  76,157.40 ล้านบาท 
หนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 654.27 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้
ในประเทศทั้งจ านวน

43,016.25 ล้านบาท2.1 การบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลงั

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ต้นเงิน 39,876.38 39,876.38 327.78 327.78 40,204.16 40,204.16
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 2,721.87 2,721.63 90.46 90.46 2,812.33 2,812.09

รวม 42,598.25 42,598.01 418.24 418.24 43,016.49 43,016.25

ในประเทศ รวมต่างประเทศ

ในเดือนตุลาคม 2560 มีผลการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง 43,016.25 ล้านบาท ต่ ากว่าแผน 0.24 ล้านบาท 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณการไว้สูงกว่าที่ช าระจริง โดยมีรายละเอียดการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
1.  การบริหารการช าระหนี้ในประเทศ 42,598.01 ล้านบาท เป็นการช าระหนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยขาดดุลท้ังจ านวน แบ่งเป็น 

ต้นเงิน 39,876.38 ล้านบาท  และดอกเบี้ย 2,721.63 ล้านบาท 
2. การบริหารการช าระหนี้ต่างประเทศ 418.24 ล้านบาท เป็นการช าระเงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 

(JICA) ทั้งจ านวน แบ่งเป็น ต้นเงิน 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย 90.46 ล้านบาท 

100%

ต  ากว่าแผน 
0.24 ลบ.

100%

100%

แหล่งเงินส าหรับการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
เงินคงคลัง จ านวน 39,876.38 ล้านบาท 
งบช าระหนี้ จ านวน 3,139.87 ล้านบาท

100%

ต  ากว่าแผน 
0.24 ลบ.

ต  ากว่าแผน 
0.24 ลบ.
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ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

ในเดือนตุลาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการช าระหนี้ 77,440.91 ล้านบาท 
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดการบริหารการช าระหนี้ ดังน้ี
1. การบริหารการช าระหนี้ FIDF 1 จ านวน 1,283.51 ล้านบาท เป็นการช าระดอกเบี้ยทั้งจ านวน
2.  การบริหารการช าระหนี้ FIDF 3 จ านวน 76,157.40 ล้านบาท แบ่งเป็น การปรับโครงสร้างหนี้ 75,000.00 ล้านบาท 

ช าระต้นเงิน 100.17 ล้านบาท และช าระดอกเบี้ย 1,057.23 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้
96.9%เงินน าส่งจาก

สถาบันการเงนิ 
3.0%

เงินบัญชีผลประโยชน์ 
0.1%

ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

จ าแนกตามแหล่งเงินที น ามาช าระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ในเดือนตุลาคม 2560 มีผลการ
บริหารการช าระหนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้
กูต้่อ 654.27 ล้านบาท เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ โดยเป็นการช าระหนี้ใน
ประเทศของ รฟม. ทั้งจ านวน แบ่งต้น 
ต้นเงิน 516.67 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
137.60 ล้านบาท 

ทั้งนี้  แหล่งเงินในการช าระหนี้
ดั ง ก ล่ า วม าจ าก งบ ช า ร ะ หนี้ ข อ ง
รัฐวิสาหกิจทั้งจ านวน

ในประเทศ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ต้นเงิน 516.67 516.67 - - 516.67 516.67
ดอกเบี้ย/ค่า Fee 137.60 137.60 - - 137.60 137.60

รวม 654.27 654.27 - - 654.27 654.27

แผน ผล

เป็นไปตามแผน 
100%

100%

แหล่งเงินส าหรับการบริหารการช าระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 75,000.00 ล้านบาท
เงินน าส่งจากสถาบันการเงิน จ านวน 2,340.74 ล้านบาท
เงินบัญชผีลประโยชน์ จ านวน 100.17 ล้านบาท

654.27 ล้านบาท2.3 การบริหารการช าระหนี้ที รัฐบาลกู้มาเพื อให้กู้ต่อ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ต้นเงิน - - 75,100.17 75,100.17 75,100.17 75,100.17
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 1,283.51 1,283.51 1,057.23 1,057.23 2,340.74 2,340.74

รวม 1,283.51 1,283.51 76,157.40 76,157.40 77,440.91 77,440.91

77,440.91 ล้านบาท2.2 การบริหารการช าระหนี้ของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

ต่างประเทศ รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

100%

100% 100% 100%

-

แผน ผล

เป็นไปตามแผน 
100%

-

-

100% 100%

100% 100%
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45,958.35 ล้านบาท3.1 แผนการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
59,521.26 ล้านบาท แบ่งเป็น

หนี้ของกระทรวงการคลัง จ านวน 45,958.35 ล้านบาท

หนี้ของ FIDF จ านวน 12,835.96 ล้านบาท

หนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จ านวน 726.95 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤศจิกายน 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
45,958.35 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 44,413.06 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
จ านวน 1,545.29 ล้านบาท ได้แก่

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จ านวน 45,942.57 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงิน จ านวน 
44,413.06 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 1,529.51 ล้านบาท
หนี้เงินกู้บาททดแทน จ านวน 15.78 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจ านวน

59,521.26 ล้านบาท3. แผนการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

โดยภาระหนี้จ านวนดังกล่าว มแีผนที่จะช าระหนี้ 

จ านวน 47,462.12 ล้านบาท และด าเนินการ

ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 12,059.14 ล้านบาท

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ทั้งนี้ จากหนี้ท่ีครบก าหนดช าระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะช าระหนีท้ั้งจ านวน 
แบ่งเป็น
 ช าระจากบัญชีเงินคงคลัง ส าหรับตั๋วเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล 

จ านวน 24,929.63 ล้านบาท
 ช าระจากงบช าระหนี้ วงเงินรวม 21,028.72 ล้านบาท แบ่งเป็น 

- หนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 21,012.94 ล้านบาท แบ่งเป็น ช าระคืนต้นเงินกู้ท่ีครบก าหนดช าระในปีงบประมาณ 2561
ก่อนครบก าหนด จ านวน 19,483.43 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 1,529.51 ล้านบาท

- หนี้เงินกู้บาททดแทน จ านวน 15.78 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจ านวน
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Public Debt Management Office

12,835.96 ล้านบาท3.2 แผนการบริหารการช าระหนี้ของ FIDF

726.95 ล้านบาท3.3 แผนการบริหารการช าระหนี้ที รัฐบาลกูม้าเพื อให้กู้ตอ่

จากหนี้ท่ีครบก าหนดช าระดังกลา่วรัฐวิสาหกิจมีแผนจะด าเนินการช าระหนีท้ั้งจ านวน
โดยการช าระจากเงินรายได้และเงินงบประมาณที่รฐัวิสาหกจิเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 12,835.96
ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 12,396.15 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
จ านวน 439.81 ล้านบาท ได้แก่

FIDF 1 มีแผนจะช าระหนี้ที่ครบก าหนด จ านวน 206.07 ล้านบาท 
โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจ านวน 
FIDF 3 มีแผนท่ีจะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 12,629.89 ล้านบาท 
แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 12,396.15 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 
233.74 ล้านบาท

จากหนี้ท่ีจะบริหารจดัการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะช าระหนี้ 776.82 ล้านบาท แบ่งเป็น
 ช าระจากเงินบัญชีผลประโยชน์ส าหรับต้นเงิน FIDF 3 จ านวน 337.01 ล้านบาท
 ช าระจากเงินน าส่งจากสถาบันการเงินส าหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น

439.81 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือ จ านวน 12,059.14 ล้านบาท จะด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 2,059.14 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสรา้งหนี้ 
จ านวน 10,000 ล้านบาท

แผนการบริหารการช าระหนี้ที่รฐับาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ตอ่ในเดือนพฤศจกิายน 2560
รวมทั้งสิ้น 726.95 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 660 ล้านบาท 
และดอกเบี้ย จ านวน 66.95 ล้านบาท ได้แก่

หนี้ของ รฟม. จ านวน 726.35 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 660 ล้านบาท 
และดอกเบี้ย จ านวน 66.35 ล้านบาท
หนี้ของ กคช. จ านวน 0.60 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจ านวน


