
การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล
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  35,932.56 ลบ.3. แผนการบริหารการชาํระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)   35,932.56 ลบ.3. แผนการบริหารการชาํระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)

ณ เม.ย. 61     125,084.00  ลบ.
                       คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ค. 61    130,538.54  ลบ. 4. การเบิกจ่ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล ณ เม.ย. 61     125,084.00  ลบ.
                       คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ค. 61    130,538.54  ลบ. 4. การเบิกจ่ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
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หน้ีของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF 
และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพือ่ให้กู้ต่อ โดยในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต่อไปนี้

07/2561
เดือนเมษายน 2561

ฉบับท่ี/ปีงบประมาณ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการ
รวมท้ังส้ิน 35,932.56 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง จํานวน 5,454.54 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 
จํานวน 15,312.52 ล้านบาท และหน้ีท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 
จํานวน 15,165.50 ล้านบาท

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชําระหนี้สะสม 
125,084 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 
5,454.54 ล้านบาท ทําให้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ่ายงบชําระหนี้สะสม 130,538.54 ล้านบาท และมีงบชําระหนี้
คงเหลือท่ีรอการเบิกจ่าย จํานวน 81,702.57 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้
  30,000 ลบ.

ชําระหนี้
   5,932.56 ลบ.

ณ ส้ิน พ.ค. 61
61.50%
คาดการณ์

125,084 ลบ.
ใช้ไป  58.93%

คงเหลือ  38.50%
   81,702.57 ลบ.

  แผน     235,435.75 ลบ.
ผล     195,428.57 ลบ.2. ผลการบริหารการชําระหนีข้องรัฐบาล เดือนเมษายน 2561 (รายละเอียดหน้า 3 – 4)

ใ น เ ดื อน เมษายน  2 561  มี แผนการบริ ห า ร
การชําระหนี้ของรัฐบาล 235,435.75 ล้านบาท 
โดยมีผลการดําเนินการจริง 195,428.57 ล้านบาท 
ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 169,959.51
ล้านบาท  หนี้ของ  FIDF 16,822.89 ล้านบาท 
และหน้ีท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 8,646.17 ล้านบาท ตํ่ากว่าแผน 

6.59 ล้านบาท
ตํ่ากว่าแผน 

40,000.59 ล้านบาท
เป็นไปตามแผน 

100%

 1,158,977.78 ลบ.1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

Q1 Q2 Q3 Q4
274,622.81 ลบ. 369,699.81 ลบ. 337,409.84 ลบ. 177,245.32 ลบ.

ใ นปี ง บป ร ะม าณ  2 5 6 1  มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
การชําระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,158,977.78 
ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม 
ณ  สิ้ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  2 5 6 1  ร ว ม ท้ั ง สิ้ น  
839,751.19 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชําระหนี้   
445,440.91 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้  
394,310.28 ล้านบาท

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

195,428.57 ลบ.ผลสะสม ณ เม.ย. 61
839,751.19 ลบ.
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 1,158,977.78 ล้านบาท1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561
Q1 Q2 Q3 Q4

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

274,622.81 ลบ. 337,409.84 ลบ. 177,245.32 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันท่ี 27 เมษายน 2561
2. แผนการชําระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชําระหน้ีท่ีได้รบัจดัสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์
  ประจําปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบันการเงิน 
  ปีงบประมาณ 2561 ท้ังน้ี การนําส่งเงินของกองทุนฯ จํานวน 10,200 ล้านบาท กองทุนฯ จะทยอยนําส่งเงินดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ตามปริมาณ

สภาพคล่องของกองทุนฯ ต่อไป
3. แผนการปรับโครงสร้างหน้ี อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู้เงินและ

บริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟแูละพฒันาระบบสถาบันการเงิน ครั้งท่ี 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2/2561 

4. วงเงินการชําระหน้ีพนัธบัตรและอืน่ๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.88 ลบ. ประกอบด้วย งบชําระหน้ี 57,073.88 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium 
 ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
5. แผนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม

ปรับโครงสร้างหนี้
519,349.07 ลบ.

ชําระหนี้
639,628.71 ลบ.

369,699.81 ลบ.

195,428.57 ลบ.ผลสะสม ณ เม.ย. 61
839,751.19 ลบ.
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ต้นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค่าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

ปรับโครงสร้าง
59%

เงินคงคลัง
39%

งบชําระหนี้
2%

จําแนกตามแหล่งเงินท่ีนาํมาชาํระ

         195,428.57 ล้านบาท2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2561          195,428.57 ล้านบาท2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2561

ในเดือนเมษายน 2561 มีการดําเนินการ ดังนี้ 
หนี้ของกระทรวงการคลัง 169,959.51 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี้
ในประเทศ 169,547.48 ล้านบาท และหน้ีต่างประเทศ 412.03 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF 16,822.89 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1  16,473.90 ล้านบาท 
และหน้ี FIDF3  348.99 ล้านบาท 
หนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพือ่ให้กู้ตอ่ 8,646.17 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี้
ในประเทศท้ังจํานวน

        169,959.51 ล้านบาท        169,959.51 ล้านบาท2.1 การบรหิารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลงั2.1 การบรหิารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลงั

รายการ      แผน ผล      แผน   ผล    แผน ผล
 ต้นเงิน   206,556.16 166,556.16 327.78 327.78 206,883.94 166,883.94
 ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 2,991.91 2,991.32 84.25 84.25 3,076.16 3,075.57

รวม 209,548.07 169,547.48 412.03 412.03 209,960.10 169,959.51

ในประเทศ รวมต่างประเทศ

ในเดือนเมษายน 2561 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 169,959.51 ล้านบาท ต่ํากว่าแผนท่ีกําหนดไว้ 40,000.59 
ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. มีการดําเนินธุรกรรมแลกเปล่ียนพันธบัตร (Bond Switching) จํานวน 100,000 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าประมาณการ 40,000 ล้านบาท
 โดยวงเงินท่ีเหลือจะดําเนินธุรกรรม Bond Switching ในช่วงไตรมาส 3 - 4

2. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ต่ํากว่าประมาณการ 0.59 ล้านบาท เนื่องจากการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
   ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 1 ท่ีเปิดจําหน่ายระหว่างวันท่ี 27 พ.ย. 60 - 30 มี.ค. 61 มีผลการจําหน่าย
    21,030.75 ล้านบาท ต่ํากว่าแผน 1,969.25 ล้านบาท จากแผนการจําหน่ายท้ังส้ิน 23,000 ล้านบาท

 ตํ่ากว่าแผน 
  40,000 ลบ.

ตํ่ากว่าแผน 
40,000.59 ลบ.

100%

แหล่งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
 การปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 100,000 ล้านบาท 
 เงินคงคลัง จํานวน 66,556.16 ล้านบาท
     งบชําระหนี้ จํานวน 3,403.35 ล้านบาท

100%

 ตํ่ากว่าแผน 
  40,000 ลบ.

 ตํ่ากว่าแผน 
  0.59 ลบ.

 ตํ่ากว่าแผน 
  0.59 ลบ.
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ต้นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค่าธรรมเนียม

ในเดือนเมษายน 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ี 16,822.89 ล้านบาท 
ต่ํากว่าแผน 6.59 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีประมูลได้จริงต่ํากว่าประมาณการ

ปรับโครงสร้างหนี้
89%เงินนําส่ง

จากสถาบันการเงิน 
11%

ต้นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค่าธรรมเนียม

จําแนกตามแหล่งเงินท่ีนาํมาชาํระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ตํ่ากว่าแผน 
   6.59 ลบ.

ในเดือนเมษายน  2561 มีผลการบริหาร
การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 8,646.17 
ล้ านบาท  เป็ น ไปตามแผน ท่ี กํ าหนด ไ ว้
โดยเป็นการชําระหนี้ในประเทศของ รฟม. 
ท้ั ง จํ านวน  แบ่ ง เป็น  ต้น เ งิน  8 ,516 .67 
ล้านบาท และดอกเบี้ย 129.50 ล้านบาท

ท้ังนี้ แหล่งเงินในการชําระหนี้มาจาก
เงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้ ง
งบประมาณ 646.17 ล้านบาท และการปรับ
โครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
8,000 ล้านบาท

ในประเทศ

รายการ   แผน ผล  แผน ผล   แผน ผล
 ต้นเงิน 8,516.67 8,516.67 - - 8,516.67 8,516.67
 ดอกเบ้ีย/ค่าธรรมเนียม 129.50 129.50 - - 129.50 129.50

รวม 8,646.17 8,646.17 - - 8,646.17 8,646.17

แผน ผล

แหล่งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 15,000 ล้านบาท
เงินนําส่งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,822.89 ล้านบาท

        8,646.17 ล้านบาท2.3 การบรหิารการชําระหน้ีทีร่ฐับาลกูม้าเพ่ือให้กูต่้อ         8,646.17 ล้านบาท2.3 การบรหิารการชําระหน้ีทีร่ฐับาลกูม้าเพ่ือให้กูต่้อ

รายการ   แผน ผล    แผน ผล  แผน ผล
 ต้นเงิน  15,000.00  15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00
 ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 1,480.49 1,473.90 348.99 348.99 1,829.48 1,822.89

รวม 16,480.49 16,473.90 348.99 348.99 16,829.48 16,822.89

           16,822.89 ล้านบาท2.2 การบรหิารการชําระหน้ีของ FIDF            16,822.89 ล้านบาท2.2 การบรหิารการชําระหน้ีของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

ต่างประเทศ รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

-

ตํ่ากว่าแผน 
6.59 ลบ.

แผน ผล

เป็นไปตามแผน 
100%

 ตํ่ากว่าแผน 
  6.59 ลบ.

100%

100%100%

100% 100%-

-

100% 100%
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5,454.54 ล้านบาท3.1 แผนการบรหิารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 5,454.54 ล้านบาท3.1 แผนการบรหิารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน      
35,932.56 ล้านบาท แบ่งเป็น

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 5,454.54 ล้านบาท
     หนี้ของ FIDF จํานวน 15,312.52 ล้านบาท
     หนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จํานวน 15,165.50 ล้านบาท

 35,932.56 ล้านบาท3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561  35,932.56 ล้านบาท3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนนิการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนท่ีจะชําระหนี้ จํานวน      
5,932.56 ล้านบาท และดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน   
30,000 ล้านบาท  

ท้ังนี้ จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะใช้งบชําระหนี้
ชําระหน้ีท้ังจํานวน

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2561 วงเงินรวมท้ังส้ิน 
5,454.54 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 4,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 
1,454.54 ล้านบาท ได้แก่

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 5,427.53 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน 
จํานวน 4,000 ล้านบาท (พันธบัตรออมทรัพย์ท้ังจํานวน) และ 2. ดอกเบี้ย 
จํานวน 1,427.53 ล้านบาท
หนี้เงินกู้บาททดแทน จํานวน 27.01 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยท้ังจํานวน

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
Public Debt Management Office
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   15,312.52 ล้านบาท3.2 แผนการบรหิารการชําระหน้ีของ FIDF    15,312.52 ล้านบาท3.2 แผนการบรหิารการชําระหน้ีของ FIDF

  15,165.50 ล้านบาท3.3 แผนการบรหิารการชําระหน้ีทีร่ฐับาลกูม้าเพ่ือให้กูต่้อ   15,165.50 ล้านบาท3.3 แผนการบรหิารการชําระหน้ีทีร่ฐับาลกูม้าเพ่ือให้กูต่้อ

จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชาํระหน้ี 165.50 ล้านบาท
โดยการชําระจากเงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตัง้งบประมาณ

วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,000 ล้านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการ
ออกพนัธบัตรรัฐบาล

FIDF มีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมท้ังส้ิน 15,312.52 ล้านบาท 
แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 312.52 ล้านบาท 
ได้แก่

หนี้ FIDF 1 จํานวน 200.96 ล้านบาทโดยเป็นดอกเบี้ยท้ังจํานวน 
หนี้ FIDF 3 จํานวน 15,111.56 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 15,000 ล้านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 111.56 ล้านบาท

จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหน้ี 312.52 ล้านบาท
โดยใช้เงินนําส่งจากสถาบันการเงินชําระดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 ท้ังจํานวน

วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,000 ล้านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการ
ออกพนัธบัตรรัฐบาล 

แผนการบริหารการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนพฤษภาคม 2561 
รวมท้ังส้ิน 15,165.50 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
จํานวน 165.50 ล้านบาท ได้แก่

หนี้ของ รฟม. จํานวน  15,143.17 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 15,000 ล้านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 143.17 ล้านบาท
หนี้ของ รฟท. จํานวน 71.56 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 21.11 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ย
ท้ังจํานวน
หนี้ของ กคช. จํานวน 1.22 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยท้ังจํานวน

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนนิการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม


